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1 Bevezetés 
Az egyenlő bánásmód elvének betartása az Európai Unió és a hazai társadalom azonos célja. 
Az európai uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók feladata a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése. 

Az esélyegyenlőség biztosítása és előmozdítása nem összemosható, egymással nem 
helyettesíthető, jól elkülönített fogalmak, amelyek egyben egymást kiegészítő célokat jelölnek 
meg. 

Az esélyegyenlőség biztosítása olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit kinyit, 
lehetővé tesz az adott védett csoport számára is. 

Az esélyegyenlőség előmozdítása aktív cselekedet, amelynek eredménye, hogy a védett 
csoport tagjai valóban élni tudnak a számukra is nyitott lehetőségekkel. 

Esélyegyenlőség érvényesüléséről csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél egyszerre teljesül, 
az adott védett csoport tényleges résztvevővé válik. 

Az esélyegyenlőség pozitív befolyásolásához szükséges megerősítő intézkedések készítése, 
ennek stratégiai terve az esélyegyenlőségi program. Az esélyegyenlőségi program része egy 
részletes, alapos helyzetelemzés, az alapelvek, célok meghatározása, a továbblépés 
lehetőségeinek megkeresése, melyhez elengedhetetlenül szükséges a partnerségi 
megközelítés. 

Az   Országgyűlés „elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú 
személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a 
hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az 
esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az Alkotmány 54. § 
(1) bekezdésére és 70/A. §-ára, valamint a Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az 
európai közösségi jog vívmányaira” megalkotta a 2003. évi CXXV. törvényt az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. 

E törvény IV. fejezete tartalmazza a Köztársasági Esélyegyenlőségi Programot, melynek 
célja: az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse 
egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely a Kormány, az 
önkormányzatok és ezek intézményei, civil szervezetek és magánszemélyek feladata. 

Az esélyegyenlőség a társadalom minden tagja számára fontos érték. Biztosítékul szolgál 
annak a célnak az elérésében, hogy mindenkinek - bárminemű megkülönböztetés nélkül - 
legyen esélye a munkavállalásra, a szociális és egészségügyi ellátásra, lakhatási, oktatási és 
képzési ellátásra, szolgáltatások elérésére, igénybevételére. Legyenek ezek elérhetőek 
függetlenül attól, hogy milyen a neme, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása 
hovatartozása, fogyatékossága, vallási vagy világnézeti meggyőződése, nemi identitása, 
életkora, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonya, stb. 

1.1 Az esélyegyenl őségi program alapelvei 
Az esélyegyenlőség előmozdítása konkrét, a hátrányok kiegyenlítését segítő intézkedések 
végrehajtásával érhető el. A területet érintő szabályozásnak ennek megfelelően az a feladata, 
hogy olyan keretet biztosítson az állami intézkedéseknek, amelyek a közösségi erőforrások 
leghatékonyabb felhasználását teszik lehetővé. 

Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény 
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a települési önkormányzatok számára előírja helyi esélyegyenlőségi program elfogadásának 
kötelezettségét. Ugyanezen jogszabály lehetőséget ad arra, hogy az egy kistérségbe tartozó 
önkormányzatok közösen egy, a kistérség valamennyi településére kiterjedő esélyegyenlőségi 
programot dolgozzanak ki.  

A települési esélyegyenlőségi program (Esélyprogram) elemzi a településen élő hátrányos 
helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét 
elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, 
foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre. Az Esélyprogram tartalmazza a célok 
megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését is. 

Az Esélyprogram végrehajtása során mérvadó alapelvek: 

• Prevenció elve: a társadalomnak mindent meg kell tennie a fogyatékosságot okozó 
balesetek és betegségek megelőzése érdekében. 

• Νormalizáció elve: minden fogyatékos személy számára olyan életminták és 
hétköznapi életfeltételek váljanak elérhetővé, melyek a társadalom megszokott 
feltételeinek és életmódjának a lehető legteljesebb mértékben megfelelnek. 

• Az integráció elve: a fogyatékos emberek kapcsolatot tarthassanak fenn más 
emberekkel és a társadalmi-gazdasági intézmények széles körével. 

• Az önrendelkezés elve: a fogyatékos emberek képességeik és lehetőségeik keretein 
belül szabadon rendelkeznek életük alakításáról. Az önállóság kiterjed a személyes 
mozgás, az idő, a tulajdon feletti önrendelkezésre. 

• A hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az előnyben részesítés kötelezettségének 
elve: a fogyatékos személy nem részesülhet hátrányos megkülönböztetésben, rá nézve 
sérelmes elbírálásban, kirekesztésben, fogyatékossága miatt nem lehet korlátozott a 
más emberek számára elérhető közjavakhoz való hozzáférésben. Miután az őket 
mindenki mással egyenlően megillető jogaikkal - állapotukból fakadóan - kevésbé 
tudnak élni, ezért indokolt, hogy előnyben részesüljenek. 

• A rehabilitáció elve: a fogyatékos embereket képessé kell tenni arra, hogy érdemi 
erőfeszítéseket tehessenek állapotuk és képességeik javítására, vagy azok romlásának 
megállítására, lassítására. A fogyatékos személyek és a közszolgálati intézmények 
kölcsönös garanciákat tartalmazó rehabilitációs szerződéseket kössenek, egyéni 
rehabilitációs terveket készítsenek. 

1.2 Az esélyegyenl őségi program célja és feladata 
Célok: 

• Elősegítse a fogyatékos személyek önálló életvitelét és a társadalmi életben való 
aktív részvételét. 

• Biztosítsa a fogyatékossággal élők számára, hogy a kerület lakójaként 
ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzenek, mint mindenki más. 

• Biztosítsa az egyenlő bánásmódról szóló törvény szerint a helyben élő, 
hátrányos helyzetű csoportok helyzetének javítását. 

• A területre jellemző egységes felmérő rendszer kialakítása, amely az EU-s 
pályázatok megírásához nyújthat segítséget. 
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A Kistérségi Esélyegyenlőségi Program célja, hogy a Pogányvölgyi Kistérség valamennyi 
településén érvényesüljön a „minden ember egyenlő” alapelv. 

A közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit se érjen, 
se faji, se etnikai, nemzetiségi, vallási, nemi, életkor, családi állapot, fogyatékosság, vagy más 
okból fakadóan. A jogok érvényesülését, a megfelelő képviseletet és az elismerést, 
embertársaink tiszteletben tartását minden fórumon, intézményében és a helyi munkáltatóknál 
is alapvető célul tűzi ki. Mindezek megvalósulása érdekében a fenntartó és intézményei 
esélyegyenlőségi fogadókészségét fejleszteni kell, meg kell valósítani 

• a megkülönböztetés tilalmát, egyenlő bánásmódot, 

• az emberi méltóság tiszteletben tartását, 

• a társadalmi szolidaritást. 

Az Esélyprogram feladata: a cél megvalósulását hátráltató akadályokat elhárítása. Ebben a 
feladatban a fogyatékossággal élő személyeknek és szervezeteiknek is aktív szerepet kellene 
vállalni. Eszerint a fogyatékos emberek is érdemben hozzátehetnek eme közös cél 
teljesüléséhez. 

1.3 Esélyegyenl őségi célok az Új Magyarország Fejlesztési Terv-
ben (ÚMFT) 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra (ERFA), az Európai Szociális Alapra (ESZA) és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó szabályozás (1083/2006/EK rendelet) kiemel két olyan 
támogatási alapelvet, amelyet minden pályázat tervezése, elbírálása és végrehajtása során 
figyelembe kell venni: az esélyegyenlőséget és a fenntartható fejlődést. A két alapelv 
érvényesült az ÚMFT, valamint az egyes Operatív Programok tervezése során, és érvényesül 
a döntéshozás és végrehajtás intézményrendszereiben, valamint érvényesíteni kell a 
kiválasztás jogosultságai és értékelési szempontjai között is.  

Az esélyegyenlőség horizontális területei a Strukturális Alapok felhasználását szabályozó 
rendelet szerint az alábbiak:  

− „… a tagállamok és a Bizottság biztosítják a nők és a férfiak közötti egyenlőség… 
elősegítését az alapok különböző végrehajtási szakaszai során.” 

− „… a tagállamok és a Bizottság biztosítják … megteszik a megfelelő lépéseket a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló bármilyen 
megkülönböztetés megakadályozására…” 

− „az alapokhoz való hozzáférés … különösen a fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférése” 

1.4 A hat f ő esélyegyenl őségi terület 
Az Európai Bizottság javaslatára és a sajátos magyar adottságok figyelembe vételével hat 
olyan esélyegyenlőségi terület került kijelölésre, melyek fejlesztése hozzájárulhat az ÚMFT-
ben vállalt esélyegyenlőségi célok eléréséhez, azaz az esélyegyenlőség erősítéséhez, különös 
tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlőség, a fogyatékkal élők és a roma emberek 
esélyegyenlőségének erősítéséhez. A hat terület között van olyan, amely kifejezetten 
valamelyik esélyegyenlőségi célhoz – például a roma emberek esélyegyenlőségének 
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erősítéséhez – kapcsolódik, de olyan is van, amely egyszerre több célt támogat, illetve a 
hatodik terület más hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének támogatását is 
lehetővé teszi. Az alábbiakban bemutatjuk a hat fő esélyegyenlőségi területet. 

1.4.1 Családbarát munkahelyi körülmények megteremté se, erősítése 

A fogalom legszűkebb értelmezése szerint a családbarát intézkedések elsősorban a 
kisgyermeket, nevelő szülőket hivatottak segíteni abban, hogy mind munkájukat, mind 
családi-háztartási kötelezettségeiket el tudják látni. A családok időbeosztását javító 
szolgáltatások az elmúlt évtizedben jelentősen visszaestek (például bölcsőde, korai 
óvodáztatás, közeli és munkaidővel összeegyeztethető bevásárlás vagy ügyintézés), ezért is 
különösen fontos az egyes szervezetek szerepvállalása.  

A családbarát munkahely tágabb értelmezése a család legkülönfélébb formáival számol, 
figyelembe veszi nemcsak a gyerekek, hanem más, pl. idős, beteg, fogyatékossággal élő 
családtagokkal kapcsolatos kötelezettségeket is. A családbarát munkahely koncepció nem 
abból indul ki, hogy mindez kizárólag a nők feladata, ezért lehetővé teszi a munkarend családi 
szükségletekhez való igazítását, és törekszik arra, hogy mind a nők, mind a férfiak igénybe 
vegyék a munkaadó által nyújtott lehetőségeket a munka és a magánélet közötti egyensúly 
erősítésére.  

A családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását, támogató intézkedéseket számos 
esélyegyenlőségi intézkedés támogathatja, ilyen például a rugalmas munkaidő lehetősége, 
gyermekintézmény fenntartása, vagy a kapcsolattartás megszervezése a GYES-en, GYED-en 
levőkkel. 

1.4.2 A nemek közötti egyenl őség erősítése 

A nők teszik ki a népesség felét, de a nemek közötti egyenlőség még sok tekintetben nem 
érvényesül a gyakorlatban. A tényleges egyenlőség a munkaerőpiacon sem valósul meg. 
2003-ban Magyarországon a 15-64 éves nők 51%-a, a férfiak 63%-a volt foglalkoztatott. A 
nők munkahelyi hierarchiában elfoglalt helye úgy jellemezhető, hogy minél lejjebb megyünk 
a foglalkozások rangsorában, annál több nőt találunk az alacsonyabb keresetet jelentő és 
alacsonyabb presztízsű állások betöltői között (ezt hívjuk foglalkozási szegregációnak), míg a 
szervezeten belüli vertikális szegregációra utal a női felsővezetők rendkívül alacsony aránya. 

Bár a munkavállaló nők iskolai végzettség szerinti összetétele jelentősen javult az elmúlt 
évtizedekben, és mára a felsőoktatásban a nők aránya elérte – sőt meg is haladta– a férfiak 
arányát, mégsem csökkentek a nemek közötti keresetkülönbségek, melyek a szellemi 
dolgozók körében a legnagyobbak.  

Cél olyan intézkedések támogatása a munkáltatóknál, amelyek erősítik a nemek közötti 
egyenlőséget, ilyen például a nők létszámának növelése a szervezet felső- és 
középvezetésében, továbbá az egyenlő munkáért egyenlő bért elvének gyakorlati 
érvényesítése is, de ide tartozik a nők számának emelése a kutatás-fejlesztési munkában. 

1.4.3 Az akadálymentesítés el őrehaladása 

A fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport, akik 
számára az akadálymentesítés a társadalom életének színterein való megjelenésük 
alapfeltétele. Az akadálymentes környezet további haszonélvezői a kisgyermekes, 
babakocsival közlekedő szülők, de a betegek és az idős emberek is. 
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Az esélyegyenlőség szempontjainak vizsgálatánál több tényező kerül értékelésre: az építési 
beruházások esetében a fizikai akadálymentesítés, de szinte minden esetben értékelhető a 
fogyatékkal élők számára biztosított jobb infokommunikációs hozzáférés az eszközök, vagy a 
projekt által nyújtott szolgáltatások használatához (vakbarát számítógépes és egyéb eszközök, 
könnyen érthető kommunikáció stb.). 

További példa lehet közlekedési infrastruktúrát érintő projektekben az akadálymentes 
közlekedés megteremtése. 

1.4.4 Fogyatékos személyek életmin őségének és munkaer ő-piaci 
esélyeinek javítása 

Fogyatékos személy: aki érzékszervi, így különösen látásszervi, hallásszervi, mozgásszervi, 
valamint értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a 
kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a 
társadalmi életben való aktív részvétel során (A fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. §). 

Magyarországon az 1990-es évtizedben jelentősen visszaesett a foglalkoztatottság, és ez a 
fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetére is hatással volt. A foglalkoztatottak aránya 
Magyarországon a fogyatékos emberek körében - 2001. évi népszámlálás adatai szerint - 9 
százalékra csökkent. 

Az Európai Unió tagállamaiban 2001-ben a fogyatékos emberek átlagosan 40-50%-a, a 
súlyosan fogyatékosok 30-40%-a volt foglalkoztatott. Az ÚMFT két átfogó céljának egyike a 
foglalkoztatás bővítése, a munkaerő-kínálat növelése, valamint a kereslet és kínálat 
összhangját biztosító foglalkoztatási környezet kialakítása.  

Ez utóbbi cél eléréséhez feltétlenül szükséges a fogyatékossággal élők számára a 
foglalkoztatás elérhetőségének segítése: az akadálymentes fizikai és kommunikációs 
környezet kialakítása, továbbá a távmunka és egyéb alternatív munkavégzési lehetőségek 
biztosítása. 

1.4.5 Roma emberek életmin őségének és munkaer ő-piaci esélyeinek 
javítása 

Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzeti, etnikai 
csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és 
elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki 
nem kötelezhető, kivétel, amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály 
valamely kisebbségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti (A nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 7. § (1)-(2) bekezdése). 

A népszámlálás adatai szerint nagyon lényeges különbségek vannak a cigány és a nem cigány 
nemzetiségek társadalmi rétegek szerinti összetételében, de a legújabb kutatások is 
megerősítik, hogy a társadalmi kirekesztődés bizonyítottan leginkább a roma embereket 
sújtja. 

A diszkrimináció mellett az alacsony képzettségi szint is konzerválja a roma népesség 
alacsony arányú munkaerő-piaci részvételét és előmenetelét, ezért a képzési lemaradás 
felszámolását, csökkentését is célul kell kitűzni az esélyegyenlőségi programok megvalósítása 
során. 
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1.4.6 Más hátrányos helyzet ű csoportok munkaer ő-piaci és 
társadalmi esélyeinek javítása 

Az ÚMFT két átfogó céljának egyike a foglalkoztatás bővítése, a munkaerő-kínálat növelése, 
valamint a kereslet és kínálat összhangját biztosító foglalkoztatási környezet kialakítása. A fő 
esélyegyenlőségi célcsoportok mellett más, ún. hátrányos helyzetű munkavállalók társadalmi 
és munkaerő-piaci részvételét is elő kell segíteni. 

Hátrányos helyzetű munkavállaló (a 68/2001/EK rendelet alapján): 

− minden olyan 25. életévét be nem töltött személy, aki még nem állt rendszeres, fizetett 
alkalmazásban; 

− minden olyan súlyos testi, szellemi vagy lelki betegségből fakadó fogyatékossággal 
élő személy, aki ennek ellenére képes belépni a munkaerőpiacra; 

− minden olyan, a Közösség területére munkavégzés végett beköltöző vagy már 
beköltözött, vagy ott letelepedett migráns munkavállaló, aki nyelvi képzésre szorul; 

− minden olyan személy, aki legalább háromévi kihagyás után újra dolgozni kíván, 
különösen azok, akik munkájukat a családi élet és a hivatás összeegyeztetésének a 
nehézségei miatt adták fel, a munkába állás utáni első hat hónapban; 

− minden olyan 45. életévét betöltött személy, aki nem szerzett középfokú vagy azzal 
egyenértékű képesítést; 

− minden hosszú távon, azaz megszakítás nélkül 12 hónapig munkanélküli személy, a 
munkába állás utáni első hat hónapban. 

Számos esélyegyenlőségi intézkedés közül választhatunk, ilyen a pályakezdő fiatalok, vagy az 
50 évnél idősebbek határozatlan idejű szerződéssel történő alkalmazása, vagy a középfokú 
végzettséggel nem rendelkező munkavállalók alkalmazása. 

2 A települési esélyegyenl őségi program jogszabályi 
háttere 

 
− 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya (70/A. §) 

− 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról 

− 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról 

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

− 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 

− 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról 

− 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról 

− 1992. évi XXII. tv. A Munka Törvénykönyvéről 

− 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 
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− 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

− 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

− 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai 
szakszolgálatokról 

− A kormány 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelete a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési kedvezményeiről, 

− A közokiratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 
évi LXVI. törvény 

− A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 

− 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 

− 219/1996.  (XII. 24.)  Kormányrendelet. a  társadalmi-gazdasági és  infrastrukturális 
szempontból elmaradott települések jegyzékéről 

− 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

− A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 

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

− Közhasználatú épületek akadálymentesítési kötelezettségéről szóló 1998. évi XXVI. 
tv. 

− A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 

− 2000. évi LX. törvény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos 
megkülönböztetésről szóló,  a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1958. évi 42. 
ülésszakán elfogadott 111. számú Egyezmény kihirdetéséről 

− 194/2000. (XI. 24.) kormányrendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető 
kedvezményekről 

− 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési 
rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról 

− 57/2002. (XI. 18.) OM rendelet az integrációs felkészítésről 

− 29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak 
folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről 

− 21/2003. (II. 25.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és 
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól 
szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet, valamint a családok támogatásáról szóló 
1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.) Korm. 
Rendelet módosításáról 

− A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

− 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának 
részletes szabályairól 

− 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozat a romák társadalmi integrációját elősegítő 
kormányzati programról és az azzal összefüggő intézkedésekről 
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− 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, 
valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők 
foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 

− A sportról szóló 2004. évi törvény 

− 16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről 

− A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 

− 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásáról 

− 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról 

− 96/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról 

− 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat 
foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók 
ellenőrzésének szabályairól 

− 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
és annak módosításai 

− Az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve (2006. július 5.) a férfiak és 
nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és 
munkavégzés területén történő megvalósításáról 

− Az Európai Parlament és a Tanács 771/2006/EK határozata (2006. május 17.) az 
Esélyegyenlőség mindenki számára európai évéről (2007) – az igazságos társadalom 
irányában 

− 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről 

− 1089/2006. (IX. 25.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége 
Tanács létrehozásáról 

− 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról 

3 A Pogányvölgyi Kistérség helyzetelemzése 

3.1 A Kistérség elhelyezkedése 
A kistérség nagyobb része a Balaton háttértelepüléseihez tartozik, de közvetlen vízparti 
települése nincsen. A települések jellemzően a Kaposvár-Balatonboglár út mentén, illetve 
ahhoz közvetlenül kapcsolódó területeken helyezkednek el. 

Az erősen dombos területet kiváló minőségű földek borítják. Völgyeit vízfolyások szelik át, 
több természetes és mesterséges tóval, a mezőgazdasági termelést a gazdag vízfolyások, az 
erős eróziók rontják. Mind talaja, mind klímája rendkívül kedvező a gyümölcskultúrák 
telepítéséhez. A Kistérség egy részén található tőzegvagyon jelenleg nem hasznosítható. A 
termál, illetve gyógyvíz több településen is megtalálható, de jelenleg még csak Buzsák 
térségében jelent gazdasági potenciált. 
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A Kistérség településein gazdag a hagyományőrzés, a népművészet, több történelmi 
nevezetességgel rendelkezik. Mind gazdasági, mind kulturális szintű szervező erejével 
központi települése a kistérségnek Lengyeltóti város. 

3.2 A Kistérség települései 
Buzsák, Gyugy, Hács, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogyvámos, Somogyvár, 
Szőlősgyörök 

3.3 A Kistérség általános jellemz ői 
A kistérség települései körülölelik Lengyeltótit.  

A kistérség területe: 271,4 km2   

Népességszáma: 11.358 fő (2011.01.01.) 

Népsűrűség 41,8fő / km2  

Települések száma:10 db.  

Település összetétele: 

1 Város: Lengyeltóti,  

9 község: Buzsák, Szőlősgyörök, Gyugy, Hács, Kisberény, Öreglak, Pamuk, Somogyvár, 
Somogyvámos.  

A kistérség központja Lengyeltóti város 3.257 fő lakossal.  

A kistérség legkisebb települése: Kisberény 181 fő lakossal.  

Önálló Polgármesteri hivatallal és jegyzőséggel 5 település rendelkezik. 

Nem rendelkezik önálló polgármesteri hivatallal és jegyzőséggel 5 település. 

A kistérség négy zsáktelepüléssel rendelkezik: Gyugy, Hács, Kisberény és Somogyvámos 
települések. 

A négy település 500 fő alatti, Kisberény 200 főnél kevesebb lakossal rendelkezik. A 
korábban említett zsáktelepülésekről a megyeszékhely csak átszállással érhető el, de 
Somogyvámosról például a kistérségi központ is csak ezen a módon megközelíthető. A 
térség kimaradt az 1960-as és 70-es évek gyors urbanizációjából.  Az egyetlen városnak, 
Lengyeltótinak a népessége is inkább stagnált az elmúlt 40 évben. 

A kistérség területén egyaránt jellemző a természetes fogyás és az elvándorlás, a 
megyében itt a legmagasabb az elvándorlási arány, amely elsősorban a fiatalok balatoni 
villájukba történő elköltözésnek, valamint a felsőfokú végzettségűek munkahelyi lehetőségei 
hiányának tudható be. A magas elvándorlási arány különösen a zsáktelepülésekre jellemző, 
ahol fokozottabb az elöregedés is. 

Lengyeltóti város kivételével minden településen a legnagyobb foglalkoztató az 
önkormányzat. Ipari üzemek Lengyeltótiban találhatók, melyek korábban szétszabdalt, majd 
privatizált iparterületeken valósultak meg. 

A gazdasági ágazatok közül a legtöbb embert ebben a térségben a mezőgazdaságban 
foglalkoztatják. A hagyományos növénytermesztést és állattenyésztést több területen háttérbe 
szorította a gyümölcstermesztés, hatalmas szőlő, barack, dió stb. ültetvények, dinnyeföldek 
nagyüzemi és családi gazdálkodói művelése mellett a mezőgazdaság kiegészítő gazdasági 
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szerepe változó.  

A munkanélküliségi ráta ugyan magas, a fent említett, gyümölcstermesztés által dominált 
gazdasági szerkezet és a nyári balatoni ellátásban dolgozó szezonális alkalmazottak miatt a 
munkanélküliségre vonatkozó adatok pontossága meglehetősen bizonytalan, a 
munkanélküliség tényleges mértéke nagyfokú szezonális hullámzást mutat. Az elmúlt évek 
során tovább csökkent a balatoni turisztikai idény hossza, ami kedvezőtlenül érinti a kistérség 
foglalkoztatását is. 

A vállalkozások többsége mezőgazdasági kisvállalkozó. Egyre erősödik a családi 
összefogásra épülő mezőgazdasági vállalkozói struktúra a napszámos munkaerő magas 
költségei, ill. annak hiánya miatt. A családok egy része még ma is épít a Balaton parti 
szálláskiadás adta többletjövedelem-szerzés lehetőségére is. 

A munkanélküliség százalékos aránya főleg a zsáktelepüléseken magas, ahol szinte minimális 
helyi munkavégzési lehetőség van. A munkaerőhelyzetre az alacsony képzettség és az 
elvándorlás a jellemző, amit a munkahelykínálat szűkössége mozgat. További veszélyeket rejt 
a kistérség munkaerő-piaci, gazdasági jellemzőire az elöregedés, romló egészségi állapot, a 
gazdasági aktivitás csökkenése. A kistérség legtöbb települését sajnos kedvezőtlen 
demográfiai folyamatok jellemzik. A népességmegtartó képesség erősítése és a kedvezőtlen 
tendenciák csökkentése az élet- és munkakörülmények javításával érhetők el. 

3.4 Kisebbségek jelenléte 
A kistérségben jelentős cigány kisebbség él (becslés alapján 1500-1800 fő). A cigány 
kisebbség kolóniaszerűen él az alábbi településeken: Lengyeltóti, Öreglak-Barátihegy, 
Pamuk, Somogyvámos, Somogyvár-Vityapuszta. 

Az összlakosság 10-15%-a cigány származású, ez jelentősen meghaladja az országos 
mértéket (a 2003-as országos cigánykutatás alapján 6%).1 

Ennek alapján a térségben az alábbi településeken vannak szegregátumok: 

Lengyeltóti, 

Öreglak-Barátihegy, 

Somogyvár-Vityapuszta, 

Pamuk. 

Szegregátum: egy adott település azon területe, ahol az aktív korú népességen belül a 
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya mindkét mutató esetében magasabb, mint 50%. (Forrás: 
önkormányzati adatszolgáltatás és KSH Népszámlálási Főosztály) 

Csak Lengyeltótira áll rendelkezésre szegregációs térkép és tömb szintű adat a 2001. évi 
népszámlás adataiból, ezért a szegregátumot csak erre a településre áll módunkban megadni. 
A többi településre csak a település egészére állnak rendelkezésre adatok. 

                                                 
1 Kemény István-Janky Béla-Lengyel Gabriella: A magyarországi cigányság, 1971-2003. Gondolat Kiadó-MTA 
Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet Budapest 2004. 
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Mutató megnevezése Lengyeltóti 
összesen 

Szegregátum_1. 
(Temető u. - Táncsics 
M.u. - Majthényi u. - 

Damjanich J.u. - 
Dózsa Gy.u. - 
településhatár) 

Lakónépesség száma 3 461 301 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

38,5 89,9 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

48,0 84,3 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül 

24,9 78,0 

1. Táblázat: Lengyeltóti szegregátum adatai (KSH 2001) 
 

1. ábra: Lengyeltóti szegregátum Kistérségen belüli elhelyezkedése 
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2. ábra: Lengyeltóti szegregátum településen belüli elhelyezkedése 

 
A Kistérség településeire vonatkozóan a 2001. évi népszámlálási adatok alapján az alábbi 
táblázat foglalja össze az ún. hátrányos helyzetű lakónépesség összlakossághoz viszonyított 
arányát. 

2. Táblázat: Hátrányos helyzetű lakónépesség aránya a Kistérség településein 

Mutató megnevezése Buzsák Gyugy Hács 
Kisbe-
rény Öreglak  Pamuk 

Somogy-
vámos 

Somogy-
vár 

Szőlős-
györök 

Lakónépesség száma 1498 273 416 211 1777 275 826 2035 1203 
Legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 43,7 61,4 57,1 72,5 51,8 69,1 44,6 50,4 40,7 

Rendszeres 
munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 53,4 63,3 66,4 70,6 55,5 67,8 46,1 50,7 49,7 
Legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel 
rendelkezők és 
rendszeres 
munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az 
aktív korúakon belül 29,4 47 43,7 57,8 35,2 47,7 27,5 33,2 26 

 
A kormány 2007 őszén – gazdasági, társadalmi, infrastruktúra-ellátottsági mutatók alapján – 
meghatározta a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérséget (LHH), és döntött ezek komplex 
programmal történő fejlesztésének szükségességéről (311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet). A 
Pogányvölgyi Kistérség az ország 33. LHH kistérsége. 



 17 

Az LHH kistérségek felzárkóztatásához rendelkezésre álló fejlesztési források 
felhasználásához szükség volt egy kistérségi projektcsomag összeállítására, ezen belül a 
Kistérségi Közoktatási és Településfejlesztési Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésre. 

A következő, a Kistérség szegregátumaira vonatkozó megállapításokat a 2008-ban elkészült 
helyzetelemzés tartalmazza: 

A szegregátumokban élők 76,2%-a roma, tehát a kistérségi arányhoz (10-15%) képest a 
szegregátumokban sokszorosan felülreprezentált a roma lakosság. 

A jelzett szegregátumokban élő 3-18 éves korúak 44,3%-a részesül rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban (nem nagyságrendi a különbség a kistérség egészére 
vonatkozó adathoz képest, a kistérség egészében ez az arány 36,3%). 

A jelzett szegregátumokban élő népesség 11,8%-a rendszeres szociális segélyben részesül (a 
teljes kistérség népességére ez mint fent bemutattuk, 4,8%). 

A jelzett szegregátumokban élő 15-59 éves korú népesség 54,1%-a nem rendelkezik 
rendszeres munkajövedelemmel (a kistérség egészére ez 19%). 

A jelzett szegregátumokban élő 15-59 éves korú népességre vetítve a rendszeres szociális 
segélyesek aránya 19,2%. 

A szegregátumok jelzett lakás száma a jelzett térségi lakásállomány 5,8%-a. 



3.5 Demográfiai helyzet alakulása 
A Kistérség lakónépességének alakulását korcsoportok és nemek szerinti megosztásban 2006-2010 időszakra vonatkozóan az alábbi táblázatok 
mutatják be. (Forrás: http://www.ddrkh.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=153) 

3. Táblázat A Kistérség lakónépességének alakulása korcsoportok és nemek szerinti megosztásban 2006-2010 

Kistérség 
lakónépessége 
2006.12.31. 

Lakó-
népesség 
összesen 

Nő Ffi 0-2 
éves 

Nő Ffi 3-5 
éves 

Nő Ffi 6-14 
éves 

Nő Ffi 
15-
18 

éves 
Nő Ffi 

19-
24 

éves 
Nő Ffi 

25-
64 

éves 
Nő Ffi 

65 
év 

felett 
Nő Ffi 

Buzsák 1 409 775 634 26 11 15 29 23 6 113 49 64 52 29 23 101 52 49 759 396 363 329 215 114 

Gyugy 295 151 144 13 4 9 7 4 3 30 16 14 9 6 3 26 10 16 165 84 81 45 27 18 

Hács 418 206 212 15 8 7 18 5 13 46 21 25 20 10 10 32 18 14 216 96 120 71 48 23 

Kisberény 172 85 87 11 5 6 5 3 2 25 9 16 14 6 8 16 9 7 77 37 40 24 16 8 

Lengyeltóti 3 312 1 705 1 607 84 45 39 91 42 49 351 160 191 150 72 78 220 105 115 1 922 983 939 494 298 196 

Öreglak 1 671 866 805 41 21 20 73 39 34 207 112 95 102 53 49 137 68 69 863 420 443 248 153 95 

Pamuk 271 123 148 14 4 10 14 6 8 32 12 20 16 6 10 24 10 14 131 58 73 40 27 13 

Somogyvámos 779 394 385 34 18 16 31 18 13 90 41 49 37 17 20 43 20 23 460 226 234 84 54 30 

Somogyvár 1 894 947 947 66 32 34 43 24 19 223 106 117 152 65 87 167 84 83 1 020 494 526 223 142 81 

Szőlősgyörök 1 204 594 610 26 10 16 28 13 15 117 60 57 44 19 25 84 37 47 717 335 382 188 120 68 

ÖSSZESEN: 11 425 5 846 5 579 330 158 172 339 177 162 1 234 586 648 596 283 313 850 413 437 6 330 3 129 3 201 1 746 1 100 646 

 
Kistérség 
lakónépessége 
2007.12.31. 

Lakó-
népesség 
összesen 

Nő Ffi 0-2 
éves 

Nő Ffi 3-5 
éves 

Nő Ffi 6-14 
éves 

Nő Ffi 
15-
18 

éves 
Nő Ffi 

19-
24 

éves 
Nő Ffi 

25-
64 

éves 
Nő Ffi 

65 
év 

felett 
Nő Ffi 

Buzsák 1 397 762 635 21 9 12 29 17 12 102 47 55 46 21 25 101 53 48 754 392 362 344 223 121 

Gyugy 307 157 150 15 7 8 10 4 6 28 15 13 11 6 5 22 9 13 178 90 88 43 26 17 

Hács 410 198 212 10 5 5 16 5 11 45 19 26 18 7 11 28 17 11 218 95 123 75 50 25 

Kisberény 172 87 85 9 6 3 10 5 5 25 10 15 12 5 7 15 5 10 77 40 37 24 16 8 

Lengyeltóti 3 344 1 713 1 631 84 42 42 95 41 54 346 158 188 151 73 78 217 102 115 1 945 993 952 506 304 202 

Öreglak 1 622 851 771 46 24 22 59 30 29 216 116 100 96 48 48 114 62 52 850 418 432 241 153 88 

Pamuk 290 132 158 22 6 16 13 7 6 31 14 17 19 6 13 29 13 16 138 61 77 38 25 13 

Somogyvámos 772 387 385 23 13 10 31 19 12 95 45 50 26 13 13 47 21 26 465 220 245 85 56 29 

Somogyvár 1 886 954 932 72 37 35 36 21 15 228 111 117 147 64 83 160 79 81 1 012 493 519 231 149 82 
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Szőlősgyörök 1 198 595 603 26 14 12 27 10 17 105 53 52 49 20 29 86 38 48 710 341 369 195 119 76 

ÖSSZESEN: 11 398 5 836 5 562 328 163 165 326 159 167 1 221 588 633 575 263 312 819 399 420 6 347 3 143 3 204 1 782 1 121 661 

 
Kistérség 
lakónépessége 
2009.01.01. 

Lakó-
népesség 
összesen 

Nő Ffi 0-2 
éves 

Nő Ffi 3-5 
éves 

Nő Ffi 6-14 
éves 

Nő Ffi 
15-
18 

éves 
Nő Ffi 

19-
24 

éves 
Nő Ffi 

25-
64 

éves 
Nő Ffi 

65 
év 

felett 
Nő Ffi 

Buzsák 1 408 764 644 20 10 10 20 8 12 112 57 55 36 18 18 97 48 49 766 398 368 357 225 132 

Gyugy 314 160 154 7 3 4 14 5 9 27 15 12 14 7 7 22 11 11 183 90 93 47 29 18 

Hács 410 195 215 12 4 8 17 7 10 42 16 26 17 5 12 25 15 10 222 99 123 75 49 26 

Kisberény 183 89 94 17 11 6 11 4 7 27 11 16 11 6 5 18 7 11 73 34 39 26 16 10 

Lengyeltóti 3 321 1 704 1 617 87 39 48 85 44 41 336 151 185 144 67 77 239 114 125 1 914 974 940 516 315 201 

Öreglak 1 678 871 807 56 31 25 57 25 32 219 119 100 120 54 66 123 66 57 862 424 438 241 152 89 

Pamuk 274 129 145 18 8 10 13 5 8 32 14 18 14 5 9 29 11 18 128 56 72 40 30 10 

Somogyvámos 777 393 384 33 18 15 27 19 8 87 45 42 36 17 19 51 22 29 454 216 238 89 56 33 

Somogyvár 1 909 967 942 52 27 25 50 25 25 221 116 105 156 70 86 173 79 94 1 018 495 523 239 155 84 

Szőlősgyörök 1 192 592 600 30 15 15 23 8 15 100 53 47 44 17 27 83 36 47 720 348 372 192 115 77 

ÖSSZESEN: 11 466 5 864 5 602 332 166 166 317 150 167 1 203 597 606 592 266 326 860 409 451 6 340 3 134 3 206 1 822 1 142 680 

 
Kistérség 
lakónépessége 
2010.01.01. 

Lakó-
népesség 
összesen 

Nő Ffi 0-2 
éves 

Nő Ffi 3-5 
éves 

Nő Ffi 6-14 
éves 

Nő Ffi 
15-
18 

éves 
Nő Ffi 

19-
24 

éves 
Nő Ffi 

25-
64 

éves 
Nő Ffi 

65 
év 

felett 
Nő Ffi 

Buzsák 1 409 756 653 25 14 11 22 8 14 100 55 45 39 19 20 92 46 46 773 397 376 358 217 141 

Gyugy 316 157 159 11 6 5 11 4 7 29 14 15 11 5 6 23 11 12 177 85 92 54 32 22 

Hács 407 191 216 8 2 6 15 8 7 47 16 31 16 5 11 29 17 12 221 96 125 71 47 24 

Kisberény 182 88 94 14 8 6 15 9 6 23 7 16 11 5 6 19 9 10 71 34 37 29 16 13 

Lengyeltóti 3 285 1 686 1 599 94 30 64 83 45 38 311 131 180 145 70 75 220 110 110 1 905 969 936 527 326 201 

Öreglak 1 656 855 801 51 24 27 40 19 21 230 123 107 120 58 62 134 69 65 830 407 423 251 155 96 

Pamuk 267 126 141 11 5 6 11 3 8 35 17 18 14 4 10 29 12 17 131 59 72 36 26 10 

Somogyvámos 777 394 383 30 16 14 32 19 13 74 40 34 40 17 23 51 24 27 464 224 240 86 54 32 

Somogyvár 1 896 961 935 58 32 26 57 28 29 206 105 101 148 66 82 182 85 97 992 484 508 253 161 92 

Szőlősgyörök 1 182 586 596 27 15 12 22 8 14 103 53 50 47 20 27 75 30 45 709 345 364 199 115 84 

ÖSSZESEN: 11 377 5 800 5 577 329 152 177 308 151 157 1 158 561 597 591 269 322 854 413 441 6 273 3 100 3 173 1 864 1 149 715 
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Kistérség 
lakónépessége 
2011.01.01. 

Lakó-
népesség 
összesen 

Nő Ffi 0-2 
éves 

Nő Ffi 3-5 
éves 

Nő Ffi 6-14 
éves 

Nő Ffi 
15-
18 

éves 
Nő Ffi 

19-
24 

éves 
Nő Ffi 

25-
64 

éves 
Nő Ffi 

65 
év 

felett 
Nő Ffi 

Buzsák 1 419 765 654 27 17 10 24 12 12 93 50 43 43 20 23 86 48 38 788 401 387 358 217 141 

Gyugy 304 152 152 7 4 3 14 7 7 22 9 13 16 10 6 18 8 10 174 81 93 53 33 20 

Hács 413 199 214 10 4 6 12 6 6 48 17 31 18 7 11 25 13 12 227 103 124 73 49 24 

Kisberény 181 90 91 11 7 4 14 10 4 29 10 19 7 4 3 17 7 10 78 37 41 25 15 10 

Lengyeltóti 3 257 1 666 1 591 94 27 67 81 40 41 306 129 177 147 70 77 212 100 112 1 892 962 930 525 324 201 

Öreglak 1 652 857 795 55 26 29 52 27 25 210 110 100 138 73 65 129 67 62 819 401 418 249 153 96 

Pamuk 270 132 138 12 7 5 14 5 9 34 14 20 13 6 7 30 16 14 128 56 72 39 28 11 

Somogyvámos 796 400 396 36 22 14 20 11 9 70 38 32 38 16 22 53 25 28 495 234 261 84 54 30 

Somogyvár 1 887 944 943 55 29 26 56 30 26 199 100 99 132 60 72 199 89 110 980 475 505 266 161 105 

Szőlősgyörök 1 179 577 602 25 12 13 24 12 12 98 52 46 45 18 27 71 22 49 708 339 369 208 122 86 

ÖSSZESEN: 11 358 5 782 5 576 332 155 177 311 160 151 1 109 529 580 597 284 313 840 395 445 6 289 3 089 3 200 1 880 1 156 724 

 

Ugyanezen adatok alapján kerültek feldolgozásra az alábbi korcsoportok településenkénti adatai 2006-2010 közötti időtartamra vonatkozóan: 

4. Táblázat A Kistérség lakónépességének és állandó népességének alakulása településenkénti bontásban 2006-2010 
Buzsák 

Év 

Lakó-
népesség 
száma az 
év végén 

Lakó-
népesség-
ből a nők 
száma az 
év végén 

Lakó-
népesség-

ből a 
férfiak 

száma az 
év végén 

Állandó 
népesség 

száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-

17 évesek 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 18-

59 évesek 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 60-x 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség 

férfiak 
összesen 

Állandó 
népesség 

nők 
összesen 

Állandó 
népesség-
ből az 58 
éves nők 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-
60 éves 

nők 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-
61 éves 
férfiak 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 61 
éves nők 
száma 

2006 1 409 775 634 1 463 42 826 421 661 802 14 459 427 9 
2007 1 397 762 635 1 449 40 818 435 656 793 7 452 429 11 

2008 1 408 764 644 1 479 38 822 466 672 807 16 455 436 14 
2009 1 409 756 653 1 526 45 853 467 705 821 15 469 459 13 

2010 1 419 765 654 1 531 40 855 473 703 828 22 470 460 8 
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Gyugy 

Év 

Lakó-
népesség 
száma az 
év végén 

Lakó-
népesség-
ből a nők 
száma az 
év végén 

Lakó-
népesség-

ből a 
férfiak 

száma az 
év végén 

Állandó 
népesség 

száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-

17 évesek 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 18-

59 évesek 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 60-x 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség 

férfiak 
összesen 

Állandó 
népesség 

nők 
összesen 

Állandó 
népesség-
ből az 58 
éves nők 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-
60 éves 

nők 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-
61 éves 
férfiak 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 61 
éves nők 
száma 

2006 295 151 144 293 10 166 59 145 148 2 86 93 3 

2007 307 157 150 289 14 164 53 142 147 1 86 94 1 
2008 314 160 154 294 12 172 58 144 150 3 90 97 1 

2009 316 157 159 306 11 179 59 152 154 1 91 100 2 
2010 304 152 152 296 14 174 60 145 151 2 94 100 1 

 
Hács 

Év 

Lakó-
népesség 
száma az 
év végén 

Lakó-
népesség-
ből a nők 
száma az 
év végén 

Lakó-
népesség-

ből a 
férfiak 

száma az 
év végén 

Állandó 
népesség 

száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-

17 évesek 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 18-

59 évesek 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 60-x 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség 

férfiak 
összesen 

Állandó 
népesség 

nők 
összesen 

Állandó 
népesség-
ből az 58 
éves nők 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-
60 éves 

nők 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-
61 éves 
férfiak 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 61 
éves nők 
száma 

2006 418 206 212 422 18 231 93 215 207 3 113 142 2 

2007 410 198 212 410 17 228 92 213 197 4 111 140 1 
2008 410 195 215 412 14 231 93 217 195 0 110 140 2 

2009 407 191 216 411 15 229 94 220 191 2 110 144 3 
2010 413 199 214 421 17 238 94 220 201 0 115 147 4 

 
Kisberény 

Év 

Lakó-
népesség 
száma az 
év végén 

Lakó-
népesség-
ből a nők 
száma az 
év végén 

Lakó-
népesség-

ből a 
férfiak 

száma az 
év végén 

Állandó 
népesség 

száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-17 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 18-59 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 60-x 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség 

férfiak 
összesen 

Állandó 
népesség 

nők 
összesen 

Állandó 
népesség-
ből az 58 
éves nők 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-60 
éves nők 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-61 
éves férfiak 

száma 

Állandó 
népesség-
ből a 61 
éves nők 
száma 

2006 172 85 87 181 13 93 28 90 91 1 51 55 0 

2007 172 87 85 176 10 90 28 87 89 0 47 54 0 
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2008 183 89 94 184 5 98 28 95 89 2 49 57 0 
2009 182 88 94 180 6 96 27 92 88 2 51 53 1 
2010 181 90 91 186 9 93 26 93 93 0 51 55 0 

 
Lengyeltóti 

Év 

Lakó-
népesség 
száma az 
év végén 

Lakó-
népesség-
ből a nők 
száma az 
év végén 

Lakó-
népesség-

ből a 
férfiak 

száma az 
év végén 

Állandó 
népesség 

száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-17 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 18-59 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 60-x 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség 

férfiak 
összesen 

Állandó 
népesség 

nők 
összesen 

Állandó 
népesség-
ből az 58 
éves nők 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-60 
éves nők 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-61 
éves férfiak 

száma 

Állandó 
népesség-
ből a 61 
éves nők 
száma 

2006 3 312 1 705 1 607 3 327 137 2 000 660 1 607 1 720 37 1 096 1 089 17 
2007 3 344 1 713 1 631 3 354 120 1 996 698 1 624 1 730 26 1 095 1 099 18 

2008 3 321 1 704 1 617 3 340 130 1 960 730 1 619 1 721 25 1 086 1 099 31 
2009 3 285 1 686 1 599 3 309 131 1 925 746 1 602 1 707 32 1 063 1 066 37 
2010 3 257 1 666 1 591 3 290 139 1 892 761 1 598 1 692 31 1 043 1 059 27 

 
Öreglak 

Év 

Lakó-
népesség 
száma az 
év végén 

Lakó-
népesség-
ből a nők 
száma az 
év végén 

Lakó-
népesség-

ből a 
férfiak 

száma az 
év végén 

Állandó 
népesség 

száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-17 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 18-59 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 60-x 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség 

férfiak 
összesen 

Állandó 
népesség 

nők 
összesen 

Állandó 
népesség-
ből az 58 
éves nők 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-60 
éves nők 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-61 
éves férfiak 

száma 

Állandó 
népesség-
ből a 61 
éves nők 
száma 

2006 1 671 866 805 1 656 70 947 322 795 861 12 510 528 4 
2007 1 622 851 771 1 642 65 952 305 783 859 6 510 521 8 
2008 1 678 871 807 1 643 75 948 312 786 857 8 515 532 8 

2009 1 656 855 801 1 621 71 935 322 777 844 20 510 522 12 
2010 1 652 857 795 1 618 71 931 325 777 841 10 513 523 5 
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Pamuk 

Év 

Lakó-
népesség 
száma az 
év végén 

Lakó-
népesség-
ből a nők 
száma az 
év végén 

Lakó-
népesség-

ből a 
férfiak 

száma az 
év végén 

Állandó 
népesség 

száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-17 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 18-59 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 60-x 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség 

férfiak 
összesen 

Állandó 
népesség 

nők 
összesen 

Állandó 
népesség-
ből az 58 
éves nők 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-60 
éves nők 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-61 
éves férfiak 

száma 

Állandó 
népesség-
ből a 61 
éves nők 
száma 

2006 271 123 148 283 17 148 53 153 130 1 72 96 1 

2007 290 132 158 294 12 155 57 162 132 0 71 101 0 
2008 274 129 145 274 8 149 53 147 127 1 65 94 3 

2009 267 126 141 270 12 150 47 144 126 1 69 96 1 
2010 270 132 138 281 12 154 48 146 135 2 76 96 0 

 
Somogyvámos 

Év 

Lakó-
népesség 
száma az 
év végén 

Lakó-
népesség-
ből a nők 
száma az 
év végén 

Lakó-
népesség-

ből a 
férfiak 

száma az 
év végén 

Állandó 
népesség 

száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-17 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 18-59 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 60-x 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség 

férfiak 
összesen 

Állandó 
népesség 

nők 
összesen 

Állandó 
népesség-
ből az 58 
éves nők 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-60 
éves nők 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-61 
éves férfiak 

száma 

Állandó 
népesség-
ből a 61 
éves nők 
száma 

2006 779 394 385 801 27 487 121 397 404 4 251 274 6 

2007 772 387 385 799 24 495 119 394 405 3 250 275 6 
2008 777 393 384 800 32 491 122 394 406 5 250 282 0 

2009 777 394 383 813 35 512 116 399 414 6 262 295 4 
2010 796 400 396 843 35 550 119 409 434 5 283 314 4 

 
Somogyvár 

Év 

Lakó-
népesség 
száma az 
év végén 

Lakó-
népesség-
ből a nők 
száma az 
év végén 

Lakó-
népesség-

ből a 
férfiak 

száma az 
év végén 

Állandó 
népesség 

száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-17 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 18-59 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 60-x 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség 

férfiak 
összesen 

Állandó 
népesség 

nők 
összesen 

Állandó 
népesség-
ből az 58 
éves nők 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-60 
éves nők 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-61 
éves férfiak 

száma 

Állandó 
népesség-
ből a 61 
éves nők 
száma 

2006 1 894 947 947 1 853 93 1 113 331 929 924 12 584 654 13 

2007 1 886 954 932 1 868 92 1 123 342 926 942 14 591 656 8 
2008 1 909 967 942 1 877 93 1 137 352 927 950 13 593 667 15 
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2009 1 896 961 935 1 877 79 1 135 366 929 948 19 588 663 11 
2010 1 887 944 943 1 864 79 1 121 378 929 935 14 574 664 16 

 
Szőlősgyörök 

Év 

Lakó-
népesség 
száma az 
év végén 

Lakó-
népesség-
ből a nők 
száma az 
év végén 

Lakó-
népesség-

ből a 
férfiak 

száma az 
év végén 

Állandó 
népesség 

száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-17 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 18-59 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 60-x 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség 

férfiak 
összesen 

Állandó 
népesség 

nők 
összesen 

Állandó 
népesség-
ből az 58 
éves nők 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-60 
éves nők 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-61 
éves férfiak 

száma 

Állandó 
népesség-
ből a 61 
éves nők 
száma 

2006 1 204 594 610 1 218 40 743 270 608 610 4 377 428 11 

2007 1 198 595 603 1 233 42 770 265 610 623 3 395 436 9 
2008 1 192 592 600 1 247 47 779 270 616 631 17 403 444 6 

2009 1 182 586 596 1 249 49 780 272 618 631 11 407 444 5 
2010 1 179 577 602 1 266 45 778 294 634 632 11 407 454 3 

 
Kistérség összesen 

Év 

Lakó-
népesség 
száma az 
év végén 

Lakó-
népesség-
ből a nők 
száma az 
év végén 

Lakó-
népesség-

ből a 
férfiak 

száma az 
év végén 

Állandó 
népesség 

száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-

17 évesek 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 18-

59 évesek 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 60-x 

évesek 
száma 

Állandó 
népesség 

férfiak 
összesen 

Állandó 
népesség 

nők 
összesen 

Állandó 
népesség-
ből az 58 
éves nők 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-
60 éves 

nők 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 15-
61 éves 
férfiak 
száma 

Állandó 
népesség-
ből a 61 
éves nők 
száma 

2006 11 425 5 846 5 579 11 497 467 6 754 2 358 5 600 5 897 90 3 599 3 786 66 

2007 11 398 5 836 5 562 11 514 436 6 791 2 394 5 597 5 917 64 3 608 3 805 62 
2008 11 466 5 864 5 602 11 550 454 6 787 2 484 5 617 5 933 90 3 616 3 848 80 
2009 11 377 5 800 5 577 11 562 454 6 794 2 516 5 638 5 924 109 3 620 3 842 89 

2010 11 358 5 782 5 576 11 596 461 6 786 2 578 5 654 5 942 97 3 626 3 872 68 

 

A táblázatokból kitűnik, hogy a Kistérség lakónépessége 2006-2010 között mintegy 70 fővel csökkent. A férfiak és a nők aránya közel azonos 
(49,7% férfiak és 50,3% a nők aránya). Ha az életkorcsoportokat vizsgáljuk, a 18 éves korosztályig létszámcsökkenés, a 18 éves korosztálytól 
egészen a 60 év feletti korosztályig létszámnövekedés tapasztalható. Amíg a 0-18 éves korcsoport létszáma 2006-ban 2.499 fő volt, 2010-re ez 
2.349 főre csökkent (150 fős csökkenés!), addig a 19-60x korcsoport 2006. évi 8.926 fős száma 2010-re 9.009 főre növekedett (83 fős 
növekedés). Az aktív korú férfiak aránya 34%, míg ugyanezen nők aránya 32%, tehát kiegyenlített a két nem aránya a Kistérségen belül. 



Az egyes települések demográfiai helyzetét prezentálhatjuk a születések és a halálozások 
számának alakulásával is. 

5. Táblázat A Kistérség településein az élveszületések és halálozások száma 2006-2010 
Buzsák 

Év 
Élveszületések 

száma 
Halálozások 

száma 

2006 11 25 

2007 4 23 
2008 7 19 

2009 10 26 
2010 11 18 

 
Gyugy 

Év 
Élveszületések 

száma 
Halálozások 

száma 

2006 1 1 

2007 5 3 
2008 1 3 
2009 3 4 

2010 3 3 

 
Hács 

Év 
Élveszületések 

száma 
Halálozások 

száma 

2006 6 10 

2007 1 8 
2008 4 4 
2009 2 10 

2010 3 6 

 
Kisberény 

Év 
Élveszületések 

száma 
Halálozások 

száma 

2006 4 4 
2007 4 1 

2008 5 3 
2009 3 2 

2010 4 4 

 
Lengyeltóti 

Év 
Élveszületések 

száma 
Halálozások 

száma 

2006 25 43 
2007 25 38 

2008 33 41 
2009 33 48 

2010 25 41 

 

Öreglak 

Év 
Élveszületések 

száma 
Halálozások 

száma 

2006 16 26 

2007 19 35 
2008 20 25 

2009 11 24 
2010 22 20 

 
Pamuk 

Év 
Élveszületések 

száma 
Halálozások 

száma 

2006 7 9 

2007 7 7 
2008 6 11 
2009 2 7 

2010 4 2 

 
Somogyvámos 

Év 
Élveszületések 

száma 
Halálozások 

száma 

2006 13 8 

2007 5 1 
2008 17 7 
2009 9 14 

2010 11 7 

 
Somogyvár 

Év 
Élveszületések 

száma 
Halálozások 

száma 

2006 25 28 
2007 24 17 

2008 13 21 
2009 26 14 

2010 16 11 

 
Szőlősgyörök 

Év 
Élveszületések 

száma 
Halálozások 

száma 

2006 10 5 
2007 11 6 

2008 11 3 
2009 4 2 

2010 10 9 
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Kistérség összesen: 

Év 
Élveszületések 

száma 
Halálozások 

száma 

2006 118 159 

2007 105 139 
2008 117 137 

2009 103 151 
2010 109 121 

 

Mint látható, a Kistérségben az élveszületések száma 2006-2010 között csökkent, és ugyanígy 
csökkent az elhalálozások száma is. Ez a mutató is megerősíti a demográfiai mutatók alapján 
fentebb jelzetteket, miszerint csökken a fiatalok és nő az idősebb generációk aránya. 

A Kistérségben inkább az elöregedés irányába ható erők vannak túlsúlyban, de néhány 
kedvező körülmény miatt a jelenlegi korszerkezet még nem mondható rossznak. 

A Kistérség népesedési helyzete sajátos kétarcúságot mutat. Nagyjából követi az országos 
trendet azzal, hogy csökkenő népességű pályán mozog, csúcspontját az 1949-es népszámlálás 
alatt érte el, amelyhez képest napjainkra már több mint négyezer főt, vagyis mintegy 25%-ot 
veszített lakosságszámából 

A népességveszteség egyértelműen a természetes fogyás számlájára írható, 1990 és 2001 
között ez 565 lakossal csökkentette, míg a vándorlási különbözet 32 fővel növelte a 
népességet. 

A 2001-es népszámlálás alakalmával 509 ember vallotta magát cigány nemzetiségűnek a 
Kistérség területén. Ennek viszonyításához tudnunk kell, hogy ez a Kistérség teljes 
népességének 4,4%-a. Ez nem csak az országos mértéket (amely e mérés szerint 1,9% körül 
adódott), hanem a 2,8 körüli somogyi mértéket is jelentősen felülmúlja. Mivel a 
népszámlálás problémái az etnikai adatok tekintetében közismertek – a népszámlálási 
adat és a 2003-as országos reprezentatív cigánykutatás becslése között országos szinten 
háromszoros az eltérés, ehhez hasonló a Kistérségben is, becslések szerint a Kistérség 
lakosságának 10-15%-a, 1600-1800 fő cigány származású – nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy a cigányság fontos alkotórésze a Pogányvölgyi Kistérség népességének. A 
népszámlálási adatok szerint a legnagyobb cigány közösséggel Lengyeltóti rendelkezik (206 
fő, a lakosság 6,6%-a), de a legnagyobb arányban Kisberényben (26,7% a népszámlálás 
szerint), illetve Pamukon és Somogyvámoson (10-10%) vannak jelen romák 

6. Táblázat Nemzetiségi arányok a társulás területén. 
Forrás: KSH Népszámlálás 2001 Somogy megye  

Település Cigány  Ukrán Szlovén Szerb Román Német Lengyel Horvát 

Buzsák 6 2    10   

Gyugy 1        

Hács -     3  2 

Kisberény 46    1    

Lengyeltóti 206 3   2 19  1 

Öreglak 33  1  3 1   

Pamuk 29     1 1  
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Somogyvámos 76   1  2 1  

Somogyvár 83     1   

Szőlősgyörök 6     3   

 

A kisebbségi szervezetek, önkormányzati képviselők közlése alapján a cigány/roma lakosság 
összlétszáma 1600-1800 fő körül van körülbelül (2008-as adatközlés). 

 7. Táblázat Roma lakosok becsült száma a kistérségben 2008  
Település becsült 

létszám 

Buzsák n.a. 

Gyugy 20 

Hács 25 

Kisberény 75 

Lengyeltóti 350 fő 

Öreglak-Barátihegy 500 fő 

Pamuk 300 

Somogyvámos 200 

Somogyvár-Vityapuszta 250 

Szőlősgyörök 10 

összesen 1740 fő 

 

A 2001-es népszámlálás adatai szerint a Kistérség területén kisebb számban élnek még 
németek, elenyésző számban ukránok, szlovének, szerbek, románok, lengyelek és horvátok. 

Megállapítás: 

− A Kistérség tendenciájában öregedő korfával rendelkezik, a roma népesség esetében 
ennek az ellenkezője figyelhető meg, amelyet az országos kutatások is alátámasztanak. 

− A Kistérséget alkotó 10 településből 4-ben van szegregátum. Fontos feladat a 
szegregátumok további térbeli és népességbeli növekedésének megakadályozása, 
amely főként helyi településrendezési és építési szabályozók igénybevételét jelenti, 
mint pl. a szegregátumok területén további építések engedélyezésének mellőzése. 

− A Kistérség aktívkorú népességének iskolázottsági, munkaerő-piaci, segélyezési 
mutatói kedvezőtlenek, amely a szegregátumok népessége esetében ettől is rosszabb 
mutatókat jelent. 
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3.6 Környezet és közlekedés 
Célcsoportok: 

Időskorúak 

Gyermekek 

Fogyatékossággal élők – mozgáskorlátozottak 

3.6.1 Fogalom meghatározások 

3.6.1.1 Fogyatékossággal élő személyek 

Az, aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit 
jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 
számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív 
részvétel során. Fogyatékosság okozója lehet fizikai, értelmi vagy érzékszervi károsodás, 
egészségi állapot vagy lelki betegség. Ezek a károsodások, ezen állapotok vagy betegségek 
lehetnek állandó vagy átmeneti természetűek. 

•  Vakok és gyengénlátók: akiknek segédeszközzel vagy műtétei úton nem korrigálható 
módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal 
rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes. 

•  Siketek és nagyothallók: akiknek hallásvesztése olyan mértékű, hogy a beszédnek 
hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes, és 
halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad. 

•  Értelmi akadályozottak: akiknek értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati 
károsodás, vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően 
bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos, vagy annál nagyobb mértékű, továbbá 
aki IQ értéktől függetlenül a személyiség egészét érintő fejlődési zavarban szenved, és 
állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető. 

•  Mozgásszervi fogyatékosok: akinek mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara 
olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz 
állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatására még 
segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes. 

•  Autisták: IQ értéktől függetlenül autistának kell tekinteni azt a személyt, aki a fejlődés 
átható zavarában szenved és állapota súlyos vagy középsúlyos. 

•  Halmozottan fogyatékosok: halmozottan fogyatékos az a személy, akinek a fenti 
felsorolt fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van. 

3.6.1.2 Építményi, infrastrukturális ellátottság 

Az Akadálymentesség Európai Eszméje dokumentuma szerint: "A környezetet úgy kell 
kialakítani, hogy azt mindenki egyformán, azonos módon, a lehető legönállóbban 
használhassa. Ez azt jelenti, hogy az épített létesítmények létrehozásának azon az elven kell 
alapulni, hogy az emberek különbözőek. Ezt azonban nem azzal lehet megvalósítani, ha külön 
létesítményeket építünk minden egyénnek, illetve az emberek minden különálló csoportjának, 
hanem azzal, ha az emberek eltérő, különböző igényeit összevontan valósítjuk meg olyan 
létesítmények kialakításával, amelyek ily módon mindenki számára használhatóak lesznek." 
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Az Európai Unióhoz történt csatlakozással egy olyan felzárkózási folyamat vette kezdetét, 
amelynek egyik legfontosabb tényezője az esélyegyenlőség biztosítása az élet minden 
területén. A fogyatékkal élőknek nap mint nap meg kell küzdeniük a mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi és egyéb hátrányukkal, hogy el tudjanak jutni a munkahelyükre, ügyeik 
intézése során a különböző hivatalokba, szolgáltatásokat biztosító intézményekbe. 

Az embert körülvevő világ a természetes és épített környezeti elemekből tevődik össze. Az 
épített környezet célja és funkciója, hogy használói számára biztosítsa a mind teljesebb 
komfortot és mindenki számára a hozzáférhetőséget, bejárhatóságot. Az akadálymentes 
környezet fogalmába szorosan beletartozik az építészet minden válfaja, az utak, terek, az alul- 
felüljáró, az épületek belső kialakítása és közvetlen környezete az épületek 
megközelíthetősége. A fogyatékos emberek széles rétegét zárja ki a nem megfelelően 
kialakított, épített környezet, az akadálymentesség hiánya. 

Magyarországon a fogyatékos személyek létszámának felmérésére az 1990. évi és a 2001. évi 
népszámláláskor került sor, ez utóbbi szerint 577 ezer fő volt a számuk, ez a népesség 5,7%-át 
tette ki. A 2001. évi népszámlálás adatai szerint a fogyatékos személyek 17%-a születése óta 
fogyatékos, 66,5% esetében a fogyatékos állapot baleset, illetve betegség következtében 
alakult ki. A fogyatékos személyek között a 60 évnél idősebbek aránya 44,8%, több mint 
kétszerese a népesség egészében képviselt arányhoz viszonyítva. A fogyatékosságot 
leginkább valamilyen tartós betegség idézi elő (53,8%). A fogyatékos személyek közül 
legnagyobb arányt a testi fogyatékosok és a mozgássérültek képviselik együttesen (43,6%), 
míg az értelmi fogyatékosok aránya megközelítőleg 10%, a vakok és gyengén látók aránya 
14,4%. Hallás-, beszédzavar-fogyatékosságban kb. 10%-uk szenved. A fogyatékos személyek 
22,7%-a egyedül élt, 57%-a lakott másodmagával (de nem fogyatékos személlyel), további 
10,5%-uk három vagy annál nagyobb létszámú háztartásban élt, míg megközelítőleg 8%-uk 
intézetben kapott elhelyezést. 

Az 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. évi Kormány rendelet és a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény rendelkezései megteremtik 
azt a jogszabályi hátteret, amelynek hatására elindulhat az a fejlődési folyamat, ami 
megteremti a fogyatékos emberek számára is a használható, hozzáférhető épített környezetet. 

A törvényi kötelezettség szerint az összes költségvetési intézménynek, az összes 
önkormányzati és közszolgáltatást nyújtó intézménynek 2010-re akadálymentesnek kellene 
lennie (településenként 1-1 egészségügyi alapellátást nyújtó intézménynek már 2008 végére 
akadálymentesnek kell lennie). 

3.6.2 Fogyatékossággal él ő személyek helyzete a Kistérségben 

Az alábbi táblázatok a Pogányvölgyi Kistérség településein élő, 2001. évi népszámlálás adatai 
alapján regisztrált fogyatékossággal élők számának megoszlását mutatják be a fogyatékosság 
típusa, a legmagasabb iskolai végzettség, a gazdasági aktivitás, valamint nemek és 
korcsoportok szerint. Sajnos, a népszámlálás adatai csak kistérségi szinten dolgozzák fel az 
adatokat, települési szintre lebontott adatforrás nem elérhető (forrás: 
http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/12/tablak03.html). 
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8. Táblázat A fogyatékos népesség a fogyatékosság típusa szerint 

Pogányvölgyi 
Kistérség Összesen Mozgássérült 

Alsó, 
felső 
végtag 
hiánya 

Egyéb 
testi 
fogyatékos Gyengénlátó 

Egyik 
szemére 
nem lát Vak 

Értelmi 
fogyatékos Nagyothalló 

Siket, 
siketnéma, 
néma Beszédhibás Egyéb 

Fogyatékossággal 
élők összesen 811 284 17 38 76 23 13 176 35 6 13 130 
Nem intézetben 
élők 709 284 17 38 75 23 13 75 35 6 13 130 
Intézetben élők 102 – – – 1 – – 101 – – – – 

 
9. Táblázat A népesség legmagasabb befejezett iskolai végzettség és gazdasági aktivitás szerint 

Inaktív kereső 

Lengyeltóti Kistérség Összesen 

Általános 
iskola 8. 

évfolyamnál 
alacsonyabb 

Általános 
iskola 8. 
évfolyam Középiskola 

Egyetem, 
főiskola 

stb. Foglalkoztatott Munkanélküli együtt 

rokkantsági 
és 

öregségi 
nyugdíjas, 
járadékos Eltartott 

Népesség összesen 11 975 4 249 4 007 3 289 430 3 463 769 4 169 2 928 3 574 
Fogyatékossággal élők 811 358 306 132 15 38 15 559 500 199 

Nem fogyatékossággal élők 11 164 3 891 3 701 3 157 415 3 425 754 3 610 2 428 3 375 
 

10. Táblázat A népesség nemek és korcsoport szerint 

Lengyeltóti Kistérség Összesen Férfi Nő 0–14 15–29 30–39 40–49 50–59 60–X 
Népesség összesen 11 975 5 786 6 189 2 412 2 515 1 472 1 745 1 431 2 400 
Fogyatékossággal élők 811 408 403 101 106 53 116 169 266 

Nem fogyatékossággal 
élők 11 164 5 378 5 786 2 311 2 409 1 419 1 629 1 262 2 134 
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Az adatok alapján látható, hogy a 2001. évi állapotok alapján a Pogányvölgyi Kistérségben 
fogyatékossággal élő személyek aránya az összlakossághoz képest 6,77%. Ez magasabb a 
2001. évi országos átlagnál (5,7%). A fogyatékossággal élő személyek közül a legnagyobb a 
mozgáskorlátozottak aránya (35%), ezt követi rangsorban az értelmi fogyatékosok aránya 
(21,7%). 

A fogyatékosok 87,4%-a nem intézetben él, ellátásukról otthoni környezetben kell 
gondoskodni. Ez részben családon belüli, részben házi gondozói segítséget igényel. 

A fogyatékosok 68,9%-a inaktív kereső, ebből többségük nyugdíjas, egyharmaduk pedig 
eltartott. A fogyatékosok iskolai végzettsége többnyire az általános iskola 8. évfolyamánál 
alacsonyabb (44,1%), és csupán 18,1%-uk rendelkezik érettségivel, ill. diplomával. A 
fogyatékosok csupán 4,68%-a foglalkoztatott. 

A fogyatékosok nemenkénti megoszlása kb. 50-50%-os. A 2001-ben a Kistérségben 
regisztrált 10-14 éves korú 101 fő fogyatékkal élő személy napjainkra éri el a 10-24 éves 
kort, amikor is lassan belépnek a gazdaságilag aktív korosztályba.  

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Lengyeltóti Alapszolgáltatási 
Központ 2011. augusztus 1-eje óta látja el a fogyatékkal élő személyek nappali 
intézményi ellátását. Az összesen 16 ellátott személy megoszlása a fogyatékosság típusa és 
nemek alapján: 

11. Táblázat Fogyatékkal élő személyek nappali intézményi ellátása  

2011 Férfi Nő Összesen 
Mozgásfogyatékos 2 3 5 
Értelmi fogyatékos 5 6 11 
Összesen 7 9 16 

 

Az alábbi táblázat a 2010-ben és 2011-ben fogyatékossági támogatást kapott személyek 
számát mutatja be településenkénti lebontásban (forrás: Magyar Államkincstár Somogy 
Megyei Igazgatósága). 

12. Táblázat Fogyatékossági támogatást kapott személyek száma 2010-2011 

Település  

Fogyatékossági 
támogatást kap 

2011.10.hónapban 
fő 

Fogyatékossági 
támogatást kapott 
2010.12. havi adat 

Buzsák 26 25 
Gyugy 2 2 
Hács 5 5 
Kisberény 4 5 
Lengyeltóti 34 36 
Öreglak 13 15 
Pamuk 3 3 
Somogyvámos 14 14 
Somogyvár 25 25 
Szőlősgyörök 11 12 

Összesen: 137 142 
 

A Kistérség óvodáiban és általános iskoláiba járó fogyatékkal élő gyermekek és tanulók 
számáról a Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervben találhatunk bővebb információt. 
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3.6.3 Épületek akadálymentesítettsége a Kistérségbe n 
13. Táblázat Épületek akadálymentesítettsége a Kistérségben 

Buzsák 

Megnevezés 

Önkormányzati 
tulajdonban 

lévő 
középületek 
száma (db)  

Társulás 
tulajdonában 
lévő épületek 

(db) 

Egyéb 
tulajdonban 

van, de 
önkormányzati 
közszolgálati 

feladatot lát el 
(db) 

Egyéb 
tulajdonban van, 

egyéb közforgalmi 
intézmények 

{rendőrség, posta, 
orvosi rendelő, 

gyógyszertár} (db) 

Épületek száma összesen: 10 0 0 1 

komplex akadálymentes 
közlekedés biztosított 

0 0 0 0 

2003.01.01-től lett a 
komplex akadálymentesítés 
megoldva 

0 0 0 0 

akadálymentes közlekedés 
biztosított 

9 0 0 0 

eb
bő

l: 2003.01.01-től lett az 
akadálymentesítés megoldva 

9 0 0 0 

akadálymentes közlekedés nem 
biztosított 

1 0 0 1 

műszakilag nem biztosítható 0 0 0 0 

műszakilag biztosítható 1 0 0 1 

az átalakításra nem 
készült terv 

1 0 0 1 

eb
bő

l: 

eb
bő

l: 

eb
bő

l: 

az átalakításra készült 
terv 

0 0 0 0 

 

Gyugy 

Megnevezés 

Önkormányzati 
tulajdonban 

lévő 
középületek 
száma (db)  

Társulás 
tulajdonában 
lévő épületek 

(db) 

Egyéb 
tulajdonban 

van, de 
önkormányzati 
közszolgálati 

feladatot lát el 
(db) 

Egyéb 
tulajdonban van, 

egyéb közforgalmi 
intézmények 

{rendőrség, posta, 
orvosi rendelő, 

gyógyszertár} (db) 

Épületek száma összesen: 4 0 0 0 

komplex akadálymentes 
közlekedés biztosított 

0 0 0 0 

2003.01.01-től lett a 
komplex akadálymentesítés 
megoldva 

0 0 0 0 

akadálymentes közlekedés 
biztosított 

1 0 0 0 

eb
bő

l: 

eb
bő

l: 2003.01.01-től lett az 
akadálymentesítés megoldva 

1 0 0 0 
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akadálymentes közlekedés nem 
biztosított 

3 0 0 0 

műszakilag nem biztosítható 0 0 0 0 

műszakilag biztosítható 3 0 0 0 

az átalakításra nem 
készült terv 

3 0 0 0 eb
bő

l: 

eb
bő

l: 

az átalakításra készült 
terv 

0 0 0 0 

 

Hács 

Megnevezés 

Önkormányzati 
tulajdonban 

lévő 
középületek 
száma (db)  

Társulás 
tulajdonában 
lévő épületek 

(db) 

Egyéb 
tulajdonban 

van, de 
önkormányzati 
közszolgálati 

feladatot lát el 
(db) 

Egyéb 
tulajdonban van, 

egyéb közforgalmi 
intézmények 

{rendőrség, posta, 
orvosi rendelő, 

gyógyszertár} (db) 

Épületek száma összesen: 5 0 0 2 

komplex akadálymentes 
közlekedés biztosított 

0 0 0 0 

2003.01.01-től lett a 
komplex akadálymentesítés 
megoldva 

0 0 0 0 

akadálymentes közlekedés 
biztosított 

1 0 0 0 

eb
bő

l: 2003.01.01-től lett az 
akadálymentesítés megoldva 

1 0 0 0 

akadálymentes közlekedés nem 
biztosított 

4 0 0 2 

műszakilag nem biztosítható 0 0 0 0 

műszakilag biztosítható 4 0 0 2 

az átalakításra nem 
készült terv 

4 0 0 2 

eb
bő

l: 

eb
bő

l: 

eb
bő

l: 

az átalakításra készült 
terv 

0 0 0 0 

 

Kisberény 

Megnevezés 

Önkormányzati 
tulajdonban 

lévő 
középületek 
száma (db)  

Társulás 
tulajdonában 
lévő épületek 

(db) 

Egyéb 
tulajdonban 

van, de 
önkormányzati 
közszolgálati 

feladatot lát el 
(db) 

Egyéb 
tulajdonban van, 

egyéb közforgalmi 
intézmények 

{rendőrség, posta, 
orvosi rendelő, 

gyógyszertár} (db) 

Épületek száma összesen: 3 0 0 1 
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komplex akadálymentes 
közlekedés biztosított 

0 0 0 0 

2003.01.01-től lett a 
komplex akadálymentesítés 
megoldva 

0 0 0 0 

akadálymentes közlekedés 
biztosított 

0 0 0 0 

eb
bő

l: 2003.01.01-től lett az 
akadálymentesítés megoldva 

0 0 0 0 

akadálymentes közlekedés nem 
biztosított 

3 0 0 1 

műszakilag nem biztosítható 0 0 0 0 

műszakilag biztosítható 3 0 0 1 

az átalakításra nem 
készült terv 

3 0 0 1 

eb
bő

l: 

eb
bő

l: 

eb
bő

l: 

az átalakításra készült 
terv 

0 0 0 0 

 

Lengyeltóti 

Megnevezés 

Önkormányzati 
tulajdonban 

lévő 
középületek 
száma (db)  

Társulás 
tulajdonában 
lévő épületek 

(db) 

Egyéb 
tulajdonban 

van, de 
önkormányzati 
közszolgálati 

feladatot lát el 
(db) 

Egyéb 
tulajdonban van, 

egyéb közforgalmi 
intézmények 

{rendőrség, posta, 
orvosi rendelő, 

gyógyszertár} (db) 

Épületek száma összesen: 15 0 0 18 

komplex akadálymentes 
közlekedés biztosított 

1 0 0 0 

2003.01.01-től lett a 
komplex akadálymentesítés 
megoldva 

1 0 0 0 

akadálymentes közlekedés 
biztosított 

5 0 0 3 

eb
bő

l: 2003.01.01-től lett az 
akadálymentesítés megoldva 

5 0 0 3 

akadálymentes közlekedés nem 
biztosított 

9 0 0 15 

műszakilag nem biztosítható 0 0 0 0 

műszakilag biztosítható 9 0 0 15 

az átalakításra nem 
készült terv 

9 0 0 15 

eb
bő

l: 

eb
bő

l: 

eb
bő

l: 

az átalakításra készült 
terv 

0 0 0 0 
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Öreglak 

Megnevezés 

Önkormányzati 
tulajdonban 

lévő 
középületek 
száma (db)  

Társulás 
tulajdonában 
lévő épületek 

(db) 

Egyéb 
tulajdonban 

van, de 
önkormányzati 
közszolgálati 

feladatot lát el 
(db) 

Egyéb 
tulajdonban van, 

egyéb közforgalmi 
intézmények 

{rendőrség, posta, 
orvosi rendelő, 

gyógyszertár} (db) 

Épületek száma összesen: 8 0 0 2 

komplex akadálymentes 
közlekedés biztosított 0 0 0 0 

2003.01.01-től lett a 
komplex akadálymentesítés 
megoldva 

0 0 0 0 

akadálymentes közlekedés 
biztosított 

4 0 0 0 

eb
bő

l: 2003.01.01-től lett az 
akadálymentesítés megoldva 

4 0 0 0 

akadálymentes közlekedés nem 
biztosított 

4 0 0 2 

műszakilag nem biztosítható 0 0 0 0 

műszakilag biztosítható 4 0 0 2 

az átalakításra nem 
készült terv 

4 0 0 2 

eb
bő

l: 

eb
bő

l: 

eb
bő

l: 

az átalakításra készült 
terv 

0 0 0 0 

 

Pamuk 

Megnevezés 

Önkormányzati 
tulajdonban 

lévő 
középületek 
száma (db)  

Társulás 
tulajdonában 
lévő épületek 

(db) 

Egyéb 
tulajdonban 

van, de 
önkormányzati 
közszolgálati 

feladatot lát el 
(db) 

Egyéb 
tulajdonban van, 

egyéb közforgalmi 
intézmények 

{rendőrség, posta, 
orvosi rendelő, 

gyógyszertár} (db) 

Épületek száma összesen:     

komplex akadálymentes 
közlekedés biztosított     

2003.01.01-től lett a 
komplex akadálymentesítés 
megoldva 

    

akadálymentes közlekedés 
biztosított 

    

eb
bő

l: 2003.01.01-től lett az 
akadálymentesítés megoldva 

    

eb
bő

l: 

akadálymentes közlekedés nem 
biztosított 

    



 36 

műszakilag nem biztosítható     

műszakilag biztosítható     

az átalakításra nem 
készült terv 

    eb
bő

l: 

eb
bő

l: 
az átalakításra készült 
terv 

    

 

Somogyvámos 

Megnevezés 

Önkormányzati 
tulajdonban lévő 

középületek 
száma (db)  

Társulás 
tulajdonában 
lévő épületek 

(db) 

Egyéb 
tulajdonban van, 

de 
önkormányzati 
közszolgálati 

feladatot lát el 
(db) 

Egyéb tulajdonban 
van, egyéb 

közforgalmi 
intézmények 

{rendőrség, posta, 
orvosi rendelő, 

gyógyszertár} (db) 

Épületek száma összesen:     

komplex akadálymentes közlekedés 
biztosított 

    

2003.01.01-től lett a komplex 
akadálymentesítés megoldva 

    

akadálymentes közlekedés 
biztosított 

    

eb
bő

l: 2003.01.01-től lett az 
akadálymentesítés megoldva 

    

akadálymentes közlekedés nem 
biztosított 

    

műszakilag nem biztosítható     

műszakilag biztosítható     

az átalakításra nem készült 
terv 

    

eb
bő

l: 

eb
bő

l: 

eb
bő

l: 

az átalakításra készült terv     

 

Somogyvár 

Megnevezés 

Önkormányzati 
tulajdonban lévő 

középületek 
száma (db)  

Társulás 
tulajdonában 
lévő épületek 

(db) 

Egyéb 
tulajdonban van, 

de 
önkormányzati 
közszolgálati 

feladatot lát el 
(db) 

Egyéb tulajdonban 
van, egyéb 

közforgalmi 
intézmények 

{rendőrség, posta, 
orvosi rendelő, 

gyógyszertár} (db) 

Épületek száma összesen:     

komplex akadálymentes közlekedés 
biztosított 

    

eb
bő

l: 

eb
bő

l: 2003.01.01-től lett a komplex 
akadálymentesítés megoldva 
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akadálymentes közlekedés 
biztosított 

    

2003.01.01-től lett az 
akadálymentesítés megoldva 

    

akadálymentes közlekedés nem 
biztosított 

    

műszakilag nem biztosítható     

műszakilag biztosítható     

az átalakításra nem készült 
terv 

    eb
bő

l: 

eb
bő

l: 

az átalakításra készült terv     

 

Szőlősgyörök 

Megnevezés 

Önkormányzati 
tulajdonban lévő 

középületek 
száma (db)  

Társulás 
tulajdonában 
lévő épületek 

(db) 

Egyéb 
tulajdonban van, 

de 
önkormányzati 
közszolgálati 

feladatot lát el 
(db) 

Egyéb tulajdonban 
van, egyéb 

közforgalmi 
intézmények 

{rendőrség, posta, 
orvosi rendelő, 

gyógyszertár} (db) 

Épületek száma összesen:     

komplex akadálymentes közlekedés 
biztosított 

    

2003.01.01-től lett a komplex 
akadálymentesítés megoldva 

    

akadálymentes közlekedés 
biztosított 

    

eb
bő

l: 2003.01.01-től lett az 
akadálymentesítés megoldva 

    

akadálymentes közlekedés nem 
biztosított 

    

műszakilag nem biztosítható     

műszakilag biztosítható     

az átalakításra nem készült 
terv 

    

eb
bő

l: 

eb
bő

l: 

eb
bő

l: 

az átalakításra készült terv     

 

 

  

Önkormányzati tulajdonban lévő 
középületek, amelyben biztosított a 
komplex akadálymentes közlekedés  

2003.01.01-től lett az 
akadálymentesítés megoldva 

Buzsák  - 

Polgármesteri Hivatal 
Orvosi Rendelő 
Általános Iskola 

Óvoda 
Sport öltöző 

Tűzoltó szertár 
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Ravatalozó 
 Tájház 

Művelődési Ház 
Gyugy  - Ravatalozó  
Hács - Óvoda  
Kisberény - - 

Lengyeltóti Általános Iskola 

Tanuszoda 
Polgármesteri Hivatal 

Művelődési Ház és Könyvtár 
Óvoda 

Szolgáltatóház 

Öreglak  - 

Orvosi rendelő 
Fogorvosi rendelő 
Általános Iskola 

Polgármesteri Hivatal  
Pamuk     
Somogyvámos     
Somogyvár     
Szőlősgyörök     

3.7 Közszolgáltatásokhoz való egyenl ő esélyű hozzáférés 
Szükséges, hogy a hátrányos helyzetű és fogyatékos személyek igénybe tudják venni a 
mindennapi életvitelhez szükséges szolgáltatásokat. 

3.7.1 Kommunikáció 

Célcsoportok: 

Időskorúak 

Fogyatékossággal élők – mozgáskorlátozottak 

Az esélyegyenlőség legmagasabb szintű jogi szabályozását ma – az Alkotmányon túl – az 
esélyegyenlőségi törvény jelenti. E törvény kötelezte a Kormányt arra, hogy megalkossa a 
köztársasági Esélyegyenlőségi Programot. A program nyolc kiemelt témája közül az egyik a 
hátrányos helyzetű csoportoknak az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokhoz 
való hozzáférése. 

A fogyatékos ember alapvető joga, hogy hozzájusson a közérdekű, valamint a jogai 
gyakorlásához szükséges információkhoz. Ez a hozzáférés jelenti egyrészt azt, hogy a 
fogyatékos személy érzékelje az információkat (a vak személy hallja, a siket személy lássa 
azokat), másrészt azt, hogy biztosított legyen számára a megfelelő értelmezés lehetősége. 
Hozzáférhető az információ akkor, ha azt a fogyatékos személy érzékelheti, és az biztosítja 
számára a megfelelő értelmezés lehetőségét. 

Az információs technológiák elterjedésével, az információk egyszerűbb és olcsóbb 
hozzáférésével, kezelésével az elektronikus gazdaság kialakulása alapvetően módosítja a 
gazdasági tevékenységek korábbi rendszerét. Az információs technológiák adta lehetőségek 
sok esetben kihasználatlanok és azokat a hátrányos, valamint speciális élethelyzetű csoportok 
nem érik el. Az internetes, multimédiás, informatikai fejlesztéseknél és eszközbeszerzéseknél 
biztosítani kell a fogyatékkal élő személyek korlátlan hozzáférhetőségét. 

Ezek köre tágabb, mint a gyógyászati segédeszközöké. Idetartoznak - a mozgást segítő 
eszközökön túl - a látást pótló hangot adó, vagy tapintható és tapintó eszközök, a látást segítő 
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eszközök (pl. nagyítók), a hallást pótló fényjelet adó vagy rezgő eszközök (pl. a csengetést 
pótló fényjelek a telefonon), a hallást segítő eszközök (pl. adó-vevők), a siket-vakok esetében 
a látást és a hallást pótló rezgő eszközök. Továbbá az alternatív kommunikációs csatornát 
használó emberek esetében a kommunikációt segítő eszközök (pl. hallássérültek esetében 
SMS küldésére alkalmas mobiltelefon, faxkészülék; látássérültek esetében számítógép, nem 
beszélő, autizmussal élő emberek esetében az augmentatív kommunikációs eszközök). 

A kommunikáció területén szükséges: 

- a közszolgáltatások hozzáférésének biztosítása; 

- hírműsorok kijelzésének megoldása; 

- az információk folyamatos megjelenítése a médiában, a társadalom tagjainak 
pozitív irányú szemléletváltása, az elfogadottság érdekében is. 

3.7.2 Az info-kommunikációs akadálymentesítés 

Fontos, hogy a közszolgáltatás tényleges igénybevételéhez nem elég az épületbe bejutni, azt 
be is kell tudni járni - legalább a közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges mértékben -, 
valamint veszély esetén biztonsággal el kell tudni hagyni. A közszolgáltatás akkor 
hozzáférhető, ha a fizikai megközelítés lehetőségén túl az épületen belüli tájékozódás 
lehetősége biztosított a vak és gyengén látó, a siket és nagyothalló, az értelmi fogyatékos, az 
autista, a súlyosan-halmozottan fogyatékos személy számára. 

3.7.2.1 Az info-kommunikációs akadálymentesítés céljai: 

• a mozgássérült személyek esetében  a mozgáshoz szükséges feltételek (az  épület 
megközelítésének, az abba való bejutásnak, az azon belül való közlekedésnek és a 
menekülés lehetőségek informálásának) biztosítása; 

• a nagyothalló és siket emberek vonatkozásában a hang lehetséges erősítése (adó-vevők, 
indukciós hurok stb.), a hallható információk vizuális úton történő megjelenítése (feliratok, 
piktogramok, jelnyelvi tolmácsolás stb.); 

• a gyengénlátó és a vak emberek esetében az információk láthatóvá tétele (jelek és 
szimbólumok felnagyítása, kontrasztok alkalmazása lépcsőknél, a szobaszámok jelzésekor, 
a folyosókon a felület különböző kialakításával), Braille nyelv alkalmazása, illetve a látható 
információk hallható formában történő megjelenítése (hangos lift, beszélő pénzautomata, 
beszélő szoftver a számítógépben stb.); 

• értelmi fogyatékossággal élő és autista személyek esetében a személyi segítés lehetősége, 
az információk könnyen érthető nyelvezeten történő megfogalmazása; 

A Pogányvölgyi Kistérség településein a közintézményekben az infokommunikációs 
akadálymentesítés feladata a jövő nagy kihívása. Tekintettel a feladat összetettségére, magas 
költségigényére a megvalósítás alapos átgondolást és fokozatosságot igényel. Először az 
elvégzendő feladatok területeit kell megismerni. 

3.7.2.2 Infokommunikációs akadálymentesítés területi 

Az épületbe való bejutás 

Biztosítani kell a rámpával ellátott járófelületek érdesített burkolattal való ellátását, valamint 
ezeknek a felületeknek a burkolati vezetősávval való ellátását. A lépcsőélek kontrasztos színű 
megkülönböztetése a szintkülönbségek jelzésére, ezek lehetnek a felület színétől eltérő színű 



 40 

csúszásmentes ragasztott csíkok, valamint a felület színétől eltérő kontrasztos burkolati 
elemek. 

Az épületen belüli közlekedés 

Az épületen belül speciálisan kialakítható lehetőség a járófelületbe épített érdes felületű 
vezetősáv, mely lehet egy ragasztott szőnyeg vagy gumi burkolat, illetve egyéb színben és 
érdességben jól elkülöníthető anyag, hogy lábbal vagy fehérbottal jól lehessen érzékelni. 

A sáv az ajtóknál szűkebb lehet, vagy az ajtó irányába háromszöget mutat. Célszerű, ha színe 
erősen kontrasztos, mert így a gyengénlátóknak is segíthet. 

A lépcsőélek megjelölése: a lépcső éleinek a burkolat színétől kontrasztosan elütő színnel 
való kihúzása, illetve a burkolat színétől eltérő színű csúszásmentes csíkok felragasztása. A 
lépcsők mellett folyamatos, megszakítás nélküli korlátot kell felszerelni, mely a pihenő 
egyméteres szakaszaiban sem ér véget. Ezek a környező burkolatok színétől való kontrasztos 
színre festése is fontos. 

Feliratok 

Az ajtókon vagy falon elhelyezett síkírásos információkat nagyított betűkkel és kontrasztos 
színekkel kell kiírni. Az információs táblák legyenek jól láthatóan és egyértelműen feltüntetve 
A legfontosabb információkat tartalmazó táblákat Braille írással is ki kell írni. Az épületen 
belül – a tájékozódást és eligazodást segítő – piktogramokat kell elhelyezni jól látható 
magasságban. 

Ajtók 

Az ajtók festése a környező falfelület színétől eltérő (kontrasztosan eltérő) színű legyen, 
valamint az ajtólapok festése is különüljön el mind a környező falfelülettől, mind pedig az 
ajtókeretek színétől. 

Fény- és hangjelző berendezések 

Minden hangalapú elven működő riasztó rendszert el kell látni szükséges fényjelző 
berendezéssel, és minden fényalapon működő riasztó rendszert hangjelző berendezéssel is. A 
veszélyt a nemzetközileg elfogadott sárga villogó fény jelezze. A fényforrásokat 
szemmagasságban vagy a fölé kell elhelyezni, lehetőség szerint minden fontos, forgalmas 
helyiségben. Fontos a mellékhelyiségek ellátása fényjelző berendezéssel. 

Indukciós hurok biztosítása 

Nagyothallók részére legyen az ügyfélszolgálati helyiségben kifeszítve indukciós hurok. Az 
indukciós hurok helyét (meglétét) jelezni, jelölni kell, hogy a hallássérült személy át tudja 
állítani a hallókészülékét az adott hangsávra. 

Tapintható térkép 

Az épületen belüli tájékozódást megkönnyíthetik az intézmény beosztását tartalmazó 
tapintható térképek, melyek legkönnyebb és leggyorsabb tanulmányozása egy fix helyen 
elhelyezett pult javasolt. Ennek célszerű magassága a derék magassága. Ez a térkép csak 
vázlatos legyen, jelezze a folyosók irányát, az ajtók számát szintenként, és egy külön listán a 
számozott szobákhoz tartozó előadók nevét. 

Jeltolmács szolgáltatás 

A jelnyelvet használók számára a jelnyelvi tolmácsok nyújtanak jelnyelvi tolmácsolást. A 
speciális jelnyelvi tolmácsolás és más egyéni kommunikációs formák (gesztusnyelv, rajz, 
pantomim) alkalmazásával tolmácsolnak szükség esetén siketvak és halmozottan sérült siket 
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személyek számára. 

3.7.2.3 Fejlesztési célok, területek 

− Biztosítani kell a közszolgáltatások akadálymentes hozzáférhetőségét. 

− Támogatni kell olyan kiadványok elkészítését és terjesztését, amelyek pl. a 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésről (fizikai és kommunikációs 
akadálymentességről) adnak tájékoztatást.   Elő kell segíteni - a honlapok 
akadálymentesítésével is - az információk hozzáférését Braille formátumban vagy 
elektronikusan, szintetizált beszéddel, jelnyelven vagy feliratozással, könnyen érthető 
formában vagy piktogramokkal. Bővíteni szükséges mindazon információszolgáltató, 
tanácsadó, közvetítő szolgálatokat és tréningeket, amelyek révén a fogyatékos emberek 
tájékozódhatnak az általuk igénybe vehető szolgáltatások köréről, s amelyek segítséget 
nyújtanak ahhoz, hogy az igényeiket érvényesíthessék. 

− Az épületen belüli tájékozódást az információk érzékelhetővé és értelmezhetővé tételével 
kell biztosítani (siket személyek esetében az információ vizualizálásával, nagyothalló 
személyek esetében a hangingerek erősítésével, vak személyek esetében az információk 
hallhatóvá tételével, gyengén látó emberek esetében a látható információk erősítésével, 
értelmi fogyatékos és autista személyek esetében az információk könnyen érthető 
megfogalmazásával). Ugyanez vonatkozik magára a közszolgáltatásra is. A fogyatékos 
személyekre figyelemmel a hozzáférést úgy kellene kialakítani, hogy azt az állapotának 
megfelelő legnagyobb önállósággal tudja igénybe venni; azaz indokolatlanul ne szoruljon 
rá más emberek segítségére. 

3.8 Szociális és egészségügy 
Célcsoportok 

Időskorúak 

Gyermekek 

Fogyatékossággal élők – mozgáskorlátozottak 

3.8.1 Időskorúak szociális helyzete 

Az időskorúak helyzetét klaszterelemzéssel vizsgálva Magyarországon a következő lakossági 
csoportok különülnek el: 

– felső osztály (2%) 

– felhalmozó középosztály (11 %) 

– kultúraorientált középosztály (9 %) 

– jó lakású kispolgárok (32%) 

– rossz lakású kispolgárok (14%) 

– szűkölködők (21%) 

– szegények (11%) 

A demográfiai jellemzők metszetében a felső osztálytól a szegény-csoport felé haladva 
jelentősen növekszik 
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– a 70 éven felüliek aránya (26,0%-ról 62,4%-ra), 

– az egyedül élők aránya (16,0%-ról 51,5%-ra), 

– a községekben élők aránya (4,0%-ról 61,7%-ra) 

és jelentősen csökken (68%-tól 8,9%-ig) azoké, akik háztartásában legalább egy 
foglalkoztatott van. (Forrás: S. Molnár Edit: „Időskorú népesség főbb jellemzői és életkörülményei” 
tanulmány, 2004.) 

A fenti elemzés megállapításai szerint az időskorúak elszegényedésének veszélye a 
községekben élőket fenyegeti a legjobban. A Kistérség településein a lakosság 15,2%-a idős 
korú (ebből 37% a férfiak és 63% a nők aránya). Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek 
múlását, az egyedüllétet, nagymértékben függ az életkörülményeiktől, az idősekkel szemben 
tanúsított társadalmi magatartástól, a települési önkormányzat gondoskodásától. 

Nehezíti a helyzetet, ha a család aktív tagjai távol vannak, vagy a megélhetési gondok miatt 
több mint nyolc órát dolgoznak, és így kevés idő marad az idősek gondozására, a velük való 
törődésre. Ezen esetekben van még nagyobb jelentősége a helyi önkormányzatok időskorúak 
segítésére alkalmazott programjainak. 



 43 

14. Táblázat Szociális szolgáltatások időskorúak részére 

2010 
ellátott 

fő Buzsák Gyugy Hács 
Kisbe-
rény 

Lengyel-
tóti Öreglak Pamuk 

Somogy-
vámos 

Somogy-
vár 

Szőlős-
györök 

férfi  6 12  6  10  54  6  1  7  8  7  
családsegítés nő  4  12  11  11  80  6  1  11  6  12 

férfi  43  1  9  5  73  33  3  17 21  21  
étkeztetés nő  64  2  11  8  62  36  7  18  34  26 

férfi  7 0 0 6 11  9  3  7  7  7 
házi segítségnyújtás nő  13 0 0 8  17  10  10  16  18  14 

férfi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nő  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

férfi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - pszichiátriai betegek részére nyújtott 
közösségi alapellátás nő  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

férfi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - szenvedély betegek részére nyújtott 
alacsonyküszöbű ellátás nő  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

férfi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - szenvedély betegek részére nyújtott 
közösségi alapellátás nő  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

férfi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
támogató szolgáltatás nő  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

férfi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
utcai szociális munka nő  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

férfi  0 0 0 0  7  0  0  0  0  0 nappali ellátás fogyatékos személyek 
részére (2011) nő  0 0 0 0  9  0  0  0  0  0 

férfi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
nappali ellátás hajléktalanok részére nő  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

férfi  9 0 0 0  10  17 0   10  6  10 
nappali ellátás időskorúak részére nő  17 0 0 0  16  16  0  13  14  14 

férfi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - nappali ellátás pszichiátriai betegek 
részére nő  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

férfi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - nappali ellátás szenvedélybetegek 
részére nő  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Forrás: Alapszolgáltatási Központ 1207 KSH statisztika 2010 
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15. Táblázat Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás (2010. II. félév és 2011. I. félév) 

2010. II. félév és 
2011. I. félév Buzsák Gyugy Hács Kisberény 

Lengyel-
tóti Öreglak 

Öreglak-
Barátihegy Pamuk 

Somogy-
vámos 

Somogy-
vár 

Szőlős-
györök 

2010 50  150 360 -  38  93  153    

 adott 
időszakban a 
szolgáltatást 

igénybe vevők 
száma 2011  40 155 580 -  70  98  171    

 

2010  0 0 72 -  10  0  8    

 adott 
időszakban az 
igénybevevők 

közül az új 
igénybe vevők 

száma 2011  4 5 3 -  32  5  18    

 

2010  50 150 288 -  28  93  145    

 adott 
időszakban az 
igénybevevők 
közül a régi 

igénybe vevők 
száma 2011  36 150 360 -  38  98  153    

 

2010  19902 12422 8865 -  6914  9480  11453     adott 
időszakban 

futott kilométer 2011  27676 13789 8486 -  6955  10500  10955     

adott 
időszakban a 

használt 
gépjármű 

forgalomba 
helyezésének 

időpontja 2011  2009.04.28. 2006.07.26 2008.12.09 -  2007.09.21  2008.02.20.  2004.02.25.    

 

adott 
időszakban a 

használt 
gépjármű 

összes futott 
kilométere 2011  90941 95559 49431  - 38827  281727  72811    

 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás (2010. II. félév és 2011. I. félév) 
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A fentiekből kitűnik, hogy nagy igény van a szociális szolgáltatásokra. Az idősek napközi 
otthona a kisebb településeken (Gyugy, Hács, Kisberény, Pamuk) nem működik, a szociális 
étkeztetés és a falugondnoki szolgáltatás viszont ott is megoldott. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás egyik településen sem működik. Korábban voltak 
egyeztetések a szolgáltatás külső szolgáltatóval történő beindításáról, de a hosszú távon 
bizonytalan normatív támogatási feltételek miatt a Kistérség Társulási Tanácsa elállt a 
szolgáltatás bevezetésétől. 

 

2011. októberben GYES-ben és saját jogon nevelési támogatásban részesülő személyek 
száma az alábbi táblázatban található településenkénti lebontásban (forrás: Magyar 
Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága).. 

16. Táblázat GYES-ben és saját jogon nevelési támogatásban részesülő személyek száma 2011 

Település  

GYES-ben 
részesült 2011.10. 

hóban 
 fő 

Saját jogon 
nevelési 

ellátásban 
részesült 

18 év feletti 
2011.10.hóban 

fő 
Buzsák 20 6 
Gyugy 5 1 
Hács 5 1 
Kisberény 7 1 
Lengyeltóti 64 16 
Öreglak 33 8 
Pamuk 7 0 
Somogyvámos 30 4 
Somogyvár 42 9 
Szőlősgyörök 12 5 

Összesen: 559 87 
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17. Táblázat Szociális rászorultságtól függő pénzbeni ellátások (2010. december 31.) 
Időskorúak 

járadékában 
részesülők 

Aktívkorúak 
ellátására jogosultak 

Lakásfenntartási 
támogatásban 

részesülők 
Ápolási díjban 

részsülők 

Átmeneti 
segélyben 
részsülők 

Temetési 
segélyben 
részsülők 

Település 
Száma 

fő 

Aránya a 65 
év feletti 

korosztályon 
belül 

% 
Száma 

fő 

Aránya a 
gazdaságilag 

aktív 
korosztályon 

belül 
% 

Száma 
fő 

Aránya a 
felnőtt 

népességen 
belül 

% 
Száma 

fő 

Aránya a 
lakónépes-

ségen 
belül 

% 
Száma 

fő 

Aránya a 
felnőtt 
népes-
ségen 
belül 

% 
Száma 

fő 

Aránya a 
felnőtt 
népes-
ségen 
belül 

% 
Buzsák 0 0 77 13,3 26 2,1 50 3,5 115 9,3 16 1,2 
Gyugy  1 1,8 5  4,4 3  1,2 0  0  16  6,5 2  0,8 
Hács  0 0  29  21,1 5  1,5 0  0  13  4,0 3  0,9 
Kisberény  0 0  12  18,1 3  2,5 0  0  11  9,1 1  0,8 
Lengyeltóti  1 0,1 132 9,6 19 1,0 44 1,3 202  11,3 16  0,9 
Öreglak 0 0 105 17,2 49 4,0 4 0,2 107 8,9 18 1,5 
Pamuk 0 0 20 27,0 16 8,1 2 0,7 40 20,3 1 0,5 

Somogyvámos 0 0 37 9,3 62 9,8 8 1,0 39 6,1 6 0,9 
Somogyvár 0 0 101 12,5 91 6,2 20 1,0 355 24,5 9 0,6 
Szőlősgyörök 0 0 76 14,2 33 3,3 5 0,4 356 3,5 6 0,6 
 

18. Táblázat Szociális szolgáltatásban részesülők településenkénti megbontásban 2006-2010 

Buzsák 

  

Ápolási díjban 
részesítettek havi 

átlagos száma 

Időskorúak 
járadékában 

részesültek havi 
átlagos száma 

Rendszeres szociális 
segélyben 

részesítettek havi 
átlagos száma 

Munkanélküliek 
jövedelempótló 
támogatásában 

részesítettek havi 
átlagos száma 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek havi 

átlagos száma 

Időskorúak 
járadékára kifizetett 

összeg 
e Ft 

2006  19 0  53  0  189  0  
2007 21 0 58 0 201 0 
2008 24 0 49 0 137 0 
2009 50 0 8 61 158 0 
2010 28 0 6 30 287 0 
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Gyugy 

  

Ápolási díjban 
részesítettek havi 

átlagos száma 

Időskorúak 
járadékában 

részesültek havi 
átlagos száma 

Rendszeres szociális 
segélyben 

részesítettek havi 
átlagos száma 

Munkanélküliek 
jövedelempótló 
támogatásában 

részesítettek havi 
átlagos száma 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek havi 

átlagos száma 

Időskorúak 
járadékára kifizetett 

összeg 
e Ft 

2006  0,33 0,58 10,16 -  22,8  78  
2007  1,91 1  15  -  29,5  133  
2008  2,42 1  16,66  -  17  129  
2009 0,58  1  7,16  15,66  44,5  133  
2010 0 1  4,5 13 44,3 127 

 
Hács 

  

Ápolási díjban 
részesítettek havi 

átlagos száma 

Időskorúak 
járadékában 

részesültek havi 
átlagos száma 

Rendszeres szociális 
segélyben 

részesítettek havi 
átlagos száma 

Munkanélküliek 
jövedelempótló 
támogatásában 

részesítettek havi 
átlagos száma 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek havi 

átlagos száma 

Időskorúak 
járadékára kifizetett 

összeg 
e Ft 

2006 5,58  0  17,81  -  33,2  0  
2007 2,75  0  23,41  -  32,5  0  
2008  1 0  32,08  -  27,5  0  
2009 0,25  0  1  34,77  25  0  
2010 0 0 4,91 35,16 59 0 

 
Kisberény 

  

Ápolási díjban 
részesítettek havi 

átlagos száma 

Időskorúak 
járadékában 

részesültek havi 
átlagos száma 

Rendszeres szociális 
segélyben 

részesítettek havi 
átlagos száma 

Munkanélküliek 
jövedelempótló 
támogatásában 

részesítettek havi 
átlagos száma 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek havi 

átlagos száma 

Időskorúak 
járadékára kifizetett 

összeg 
e Ft 

2006 1,5 0 12,8 - 29,6 0 
2007  2 0  21,91  -  35  0  
2008  2 0,8  22,5  -  21,5  236  
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2009  1 1  19,33  25,88  21,5  325  
2010 0,58 1 2,33 22,25 42,5 325 

 
Lengyeltóti 

  

Ápolási díjban 
részesítettek havi 

átlagos száma 

Időskorúak 
járadékában 

részesültek havi 
átlagos száma 

Rendszeres szociális 
segélyben 

részesítettek havi 
átlagos száma 

Munkanélküliek 
jövedelempótló 
támogatásában 

részesítettek havi 
átlagos száma 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek havi 

átlagos száma 

Időskorúak 
járadékára kifizetett 

összeg 
e Ft 

2006 18,49 1 86,5 - 201 293 
2007  18,07 1  103,66  -  251,5  309  
2008  16,88 1  123,41  -  143  325  
2009  15,75 1  44,5  124,77  301  325  
2010 20 1 19,33  124  288  325 

 
Öreglak 

  

Ápolási díjban 
részesítettek havi 

átlagos száma 

Időskorúak 
járadékában 

részesültek havi 
átlagos száma 

Rendszeres szociális 
segélyben 

részesítettek havi 
átlagos száma 

Munkanélküliek 
jövedelempótló 
támogatásában 

részesítettek havi 
átlagos száma 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek havi 

átlagos száma 

Időskorúak 
járadékára kifizetett 

összeg 
e Ft 

2006 3 0 63 - 201 0 
2007 6 0 66 - 199 0 
2008 5 0 68 - 196 0 
2009 6 0 64 - 200 0 
2010 4 0 15 93 204 0 

 
Pamuk 

  

Ápolási díjban 
részesítettek havi 

átlagos száma 

Időskorúak 
járadékában 

részesültek havi 
átlagos száma 

Rendszeres szociális 
segélyben 

részesítettek havi 
átlagos száma 

Munkanélküliek 
jövedelempótló 
támogatásában 

részesítettek havi 
átlagos száma 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek havi 

átlagos száma 

Időskorúak 
járadékára kifizetett 

összeg 
e Ft 
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2006             
2007 3,00 0 20,00 - 63,00 0 
2008 2,00 0 25,00 - 59,00 0 
2009 2,00 0 24,00 10,00 64,00 0 
2010 2,00 0 0 14,17 14,83 0 

 
Somogyvámos 

  

Ápolási díjban 
részesítettek havi 

átlagos száma 

Időskorúak 
járadékában 

részesültek havi 
átlagos száma 

Rendszeres szociális 
segélyben 

részesítettek havi 
átlagos száma 

Munkanélküliek 
jövedelempótló 
támogatásában 

részesítettek havi 
átlagos száma 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek havi 

átlagos száma 

Időskorúak 
járadékára kifizetett 

összeg 
e Ft 

2006             
2007       
2008 6,00 1,00 60,00 - 124,00 293 
2009 8,00 0 4,00 70,00 131,00 0 
2010 0 0 0,92 34,83 33,58 0 

 
Somogyvár 

  

Ápolási díjban 
részesítettek havi 

átlagos száma 

Időskorúak 
járadékában 

részesültek havi 
átlagos száma 

Rendszeres szociális 
segélyben 

részesítettek havi 
átlagos száma 

Munkanélküliek 
jövedelempótló 
támogatásában 

részesítettek havi 
átlagos száma 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek havi 

átlagos száma 

Időskorúak 
járadékára kifizetett 

összeg 
e Ft 

2006             
2007 11,00 4,00 120,00 - 234,00 5.504 
2008 15,00 8,00 140,00 - 230,00 2.638 
2009 4,00 0 14,00 130,00 223,00 0 
2010 16,75 1,00 1,67 120,00 70,17 274 
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Szőlősgyörök 

  

Ápolási díjban 
részesítettek havi 

átlagos száma 

Időskorúak 
járadékában 

részesültek havi 
átlagos száma 

Rendszeres szociális 
segélyben 

részesítettek havi 
átlagos száma 

Munkanélküliek 
jövedelempótló 
támogatásában 

részesítettek havi 
átlagos száma 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek havi 

átlagos száma 

Időskorúak 
járadékára kifizetett 

összeg 
e Ft 

2006 4,00 0 47,00 - 115,00 0 
2007 5,62 0 25,00 - 62,00 0 
2008 5,00 0 47,00 - - 0 
2009 5,00 0 19,00 44,00 68,00 0 
2010 5,00 0 8,00 24,00 70,00 0 
 

19. Táblázat Alapellátásban és nappali ellátásban részesülők mutatói 2010 

Alapellátásban részesülők 

Családsegítés Étkeztetés 
Házi 

segítségnyújtás 

Jelzőrendszeres 
házi 

segítségnyújtás 

Falugondnoki, 
tanyagondnoki 

szolgáltatás (2011) 

Nappali ellátásban 
(időskorúak) 
részesülők 

Település 
Száma 

fő 

Aránya a 
lakónépes-

séghez 
viszonyítva 

% 
Száma 

fő 

Aránya a 
lakónépes-

séghez 
viszonyítva 

% 
Száma 

fő 

Aránya a 
lakónépes-

séghez 
viszonyítva 

% 
Száma 

fő 

Aránya a 
lakónépes-

séghez 
viszonyítva 

% 
Száma 

fő 

Aránya a 
lakónépes-

séghez 
viszonyítva 

% 
Száma 

fő 

Aránya a 65 
év feletti 

népességen 
belül 

% 
Buzsák  10 0,7  107 7,5  20 1,4  - -  40 2,8  26 7,2 

Gyugy  24 7,8  3 0,9  0 0  - -  155 52,5  0 0 
Hács 17  4,1  20 4,8  0 0  - -  580 138,7  0 0 

Kisberény  21 11,6  13 7,1  14 7,7  - -  0 0  0 0 
Lengyeltóti  134 4,1  135 4,1  28 0,8  - -  70 0,5  26 4,9 
Öreglak  12 0,7  69 4,1  19 1,1  - -  269 16,0  33 13,2 

Pamuk  2 0,7  10 3,7  13 4,8  - -     0 0 

Somogyvámos  18 2,2  35 4,3  23 2,8  - -     23 27,3 
Somogyvár  14 0,7  55 2,9  25 1,3  - -     20 7,5 

Szőlősgyörök  19 1,6  47 3,9  21 1,7  - -     24 11,5 
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20. Táblázat Szociális támogatásban részesítettek száma településenként 2010. december 31-én 

2010 december 31-én támogatásban részesítettek szám a 
Sor-
szám Megnevezés Buzsák Gyugy Hács 

Kisbe-
rény 

Lengyel-
tóti Öreglak Pamuk 

Somogy-
vámos 

Somogy-
vár 

Szőlős-
györök 

01. Aktív korúak ellátása                     

02. Rendszeres szociális segély 12 5 5 1 22 12  0  1   3  8 

03. egészségkárosodott 2 3 1 0 8  2  0  0  0  0 

04. 55 év feletti 10 2 4 1 14  10  0  1  3  8 

05. 14 éven aluli gyermeket nevel 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0 

06. 
helyi rendelet alapján 
rendszeres szociális segélyre 
jogosult személy (Szt. 37/B. § 

0 0 0 0 0  0  0  0  0  0 

07. Ebböl: támogatott álláskeresö 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0 

08. Ebböl: Rendelkezésre állási támogatás 55 12 19 10 88  93  20  36  98  68 

09. Idöskorúak járadéka (10+11+12) 0 1 0 0 1  0  0  0  0  0 

10. I. jogosultsági csoport 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0 

11. II. jogosultsági csoport 0 1 0 1 1  0  0  0  0  0 

12. Ebből: III. jogosultsági csoport 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0 

13. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 287 42 59 45 279  206  31  67  144  70 

14. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 0 0 0 1  0  0  0  0  0 

15. alanyi jogon (16+17) 38 0 0 0 21  4  1  0  10  5 

16. alap összegű (Szt. 41. §) 31 0 0 0 12  3  1  0  2  0 

17. Ebböl: 
magasabb összegű (Szt. 
43/A §) 7 0 0 0 9  1  0  0  8  5 

18. 
Ápo- 
lási díj- méltányossági alapon (Szt. 43/B. §) 12 0 0 0 2  1  1  0  10  0 
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21. Táblázat 2010. december 31-én az aktív korúak ellátásában részesítettek száma életkor és nem szerint településenként 
18-29 30-44 45-61 

éves Összesen 
Település Férfi Nö Férfi Nö Férfi Nö Férfi Nö 
Buzsák 8 1 16 11 22 9 46 21 
Gyugy 0 1 4 2 3 2 7 5 
Hács 2 2 7 1 8 4 17 7 
Kisberény 3 1 2 0 3 2 8 3 
Lengyeltóti 13 10 15 18 23 31 51 59 
Öreglak  12 12  29  12  15  25  56 49 
Pamuk  4 5 2  5  1  3  7 13 
Somogyvámos 5 6 1 9 4 12 10 27 
Somogyvár 16 14 30 18 13 10 59 42 
Szőlősgyörök 16  18  7  19  5  3  28 40 
 

22. Táblázat 2010. december 31-én azon családok száma, amelyben aktív korúak ellátásában részesített személy él családszerkezet szerint 
gyermek 
nélküli 

1 gyer-
mekes 

2 gyer-
mekes 

3 gyer-
mekes 

4 vagy 
annál 
több 
gyer-

mekes 

Település   

családok száma 

Összesen 

Házastársak/ 
élettársak 

8 9 6 3 0 26 

Buzsák Egyedülálló 27 1 1 0 0 29 
Házastársak/ 
élettársak 

3 0 0 0 2 5 

Gyugy Egyedülálló 5 2 0 0 0 7 
Házastársak/ 
élettársak 1 1 0 1 2 

5 

Hács Egyedülálló 17 2 0 0 0 19 
Házastársak/ 
élettársak 1 1 1 0 2 

5 

Kisberény Egyedülálló 6 0 0 0 0 6 
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Házastársak/ 
élettársak 15 16 11 7 10 

59 

Lengyeltóti Egyedülálló 47 2 0 0 0 49 
Házastársak/ 
élettársak 10  17  10  8  8  

53 

Öreglak Egyedülálló  53 6  0  1  0  60 
Házastársak/ 
élettársak 4 1 3 1 1 

10 

Pamuk Egyedülálló 8 2 0 0 0 10 
Házastársak/ 
élettársak 5 3 4 4 0 

16 

Somogyvámos Egyedülálló 77 2 1 0 2 82 
Házastársak/ 
élettársak 5 3 4 4 0 

16 

Somogyvár Egyedülálló 77 2 1 0 2 82 
Házastársak/ 
élettársak 10  13  16  1  1  

41 

Szőlősgyörök Egyedülálló  12  4  10  1  0 27 
Házastársak/ 
élettársak      

 

Összesen Egyedülálló       
 

23. Táblázat A rendelkezésre állási támogatásban részesítettek együttműködésének 2010. évi adatai 
Együttmüködésben részt vettek száma 

kizárólag 

2010 közmunkán 
közcélú 

foglalkoztatásban 

több 
foglalkoztatási 

formában Összesen 
Buzsák 4 27 2 33 
Gyugy 4 15 0 19 
Hács 7 26 0 33 
Kisberény 3 20 0 23 
Lengyeltóti 27 63 0 90 
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Öreglak 9  25  1  35 
Pamuk 0 30 0 0 
Somogyvámos 0 34 0 0 
Somogyvár 0 64 0 0 
Szőlősgyörök 0 15 0 15 
 

24. Táblázat 2010-ben rendelkezésre állási támogatásban részesítettek közül közcélú foglalkoztatásban részt vettek száma életkor, nem szerint 
18-29 30-44 45-61 

éves Összesen 
2010 Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

Buzsák 6 2 9 3 7 2 22 7 
Gyugy 2 1 2 5 2 3 6 9 
Hács 7 2 5 4 4 4 16 10 
Kisberény 8 1 6 1 2 2 16 4 
Lengyeltóti 16 1 15 14 9 8 40 23 
Öreglak  0 5 8 2 4  7  12 14 
Pamuk 1 2 13 9 2 3 16 14 
Somogyvámos 9 5 11 2 1 6 21 13 
Somogyvár 25 6 19 9 2 3 46 18 
Szőlősgyörök 3 2 6 2 2 0 11 4 
 

25. Táblázat Rászorultságtól függö egyéb ellátások 2010. évi adatai 

Támogatásban részesített 
személyek Buzsák Gyugy Hács Kisberény 

Lengyel-
tóti Öreglak Pamuk 

Somogy-
vámos 

Somogy-
vár 

Szőlős-
györök 

Lakásfenntartási támogatás 26 3 5 3 19  49 10 62 88 33  
Adósságcsökkentési 
támogatás 0 0 0 0 0  0 0 0 0  0 

Átmeneti segély 115 16 13 11 202 107 40 39 245 356 
Egyszer részesült 
segélyben 30 15 9 11 177  86 28 25 146 350  Ebből 

Kétszer részesült 
segélyben 53 1 2 0 18  11 10 7 64  0 
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Háromszor vagy 
többször részesült 
segélyben 8 0 0 0 7  1 2 2 35  1 

Havi rendszerességgel 
részesült segélyben 0 0 0 0 0  0 0 0 0  5 
Kamatmentes kölcsön 
formájában részesült 
segélyben 24 0 2 0 0  11 0 6 0  0 

Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás 7 20 41 23 57  106 5 1 33  255 

Temetési segély 16 2 3 1 16  18 1 6 9  6 

Köztemetés (támogatási 
esetek) 0 0 1 1 3  0 0 0 0  0 

Egyéb önkormányzati 
támogatások 0 0 0 0 0  0 0 0 0  10 
 

26. Táblázat A 2010. december hó folyamán lakásfenntartási támogatásban részesített személyek száma életkor és nem szerint 
<29 30-44 45-61 62< 

éves 
Összesen 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 2010. 
december  Lakásfenntartási támogatás 

Buzsák 4 3 5 12 2 0 0 0 11 15 

Gyugy 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Hács 0 1 0 3 1 0 0 0 1 4 

Kisberény 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 

Lengyeltóti 1 0 6 3 2 6 1 0 10 9 

Öreglak 2  3  7  8  5  11  0  3  14 25 

Pamuk 1 2 1 1 2 2 0 1 4 6 

Somogyvámos 0 6 5 18 12 17 3 1 20 42 

Somogyvár 8 10 13 24 18 11 0 3 39 48 

Szőlősgyörök 2  7  15  9  0  0  0  0  17 16 
 

27. Táblázat A 2010. december hó folyamán átmeneti segélyben részesített személyek száma életkor és nem szerint 
2010. <29 30-44 45-61 62< Összesen 
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éves 
Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

december  

Átmeneti segély 

Buzsák 8 20 22 11 11 15 3 1 44 47 

Gyugy 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 

Hács 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Kisberény 0 1 0 1 0 2 0 1 0 5 

Lengyeltóti 2 12 3 10 4 4 3 0 12 26 

Öreglak  0 0  0  0  1  3  1  1  2 4 

Pamuk 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Somogyvámos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Somogyvár 6 5 8 5 10 4 1 3 25 17 

Szőlősgyörök 12  34  19  9  11  19  110  142  152 204 
 

28. Táblázat A 2010. december 31-én, illetve december hó folyamán ellátásban részesített személyek száma az egy före jutó családi jövedelem szerint a jogosultság 
megállapításakor 

Buzsák Gyugy Hács Kisberény Lengyeltóti Öreglak Pamuk Somogyvámos Somogyvár Szőlősgyörök Összesen 
Egy före jutó családi jövedelem a nyugdíj minimumhoz viszonyított összege     
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December 31-én 
támogatottak száma 
összesen 260 115 47 21 19 3 3 40 16 4 35 7 19 236 26  9 155  42  10 10 11 7 34 26 8 90 47 0 52 18    

Idöskorúak 
járadéka 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0  0 0  0  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0    

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezmény 92 175 20 21 18 3 3 40 16 3 35 7 18 236 25  9 155  42  10 10 11 7 34 26 7 90 47 0 52 18    E

bb
ő
l 

Kiegészítö 
gyermekvédelmi 
támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  0 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

December hóban 
támogatottak száma 
összesen 25 16 8 0 2 2 0 5 1 1 4 3 9 33 15  5 30  17  1 3 9 4 25 33 9 76 45 0 0 615    
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Lakásfenntartási 
támogatás 10 8 8 0 1 0 0 4 1 0 1 2 1 12 6  3 25  11  1 2 7 4 25 33 7 52 28 0 0 33    

Átmeneti segély 45 37 9 1 1 2 0 1 0 1 3 1 8 21 9  1 2  3  0 1 2 0 0 0 2 23 17 0 0 356    

Temetési segély 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 2  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6    

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
támogatás 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 4  0  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 220    

E
bb
ő
l 

Adósságcsök-
kentési 
támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

 
29. Táblázat A 2010. december 31-én a közgyógyellátási igazolvánnyal támogatottak száma életkor szerint jogcímenként és a méltányosságból kiadott igazolványok után a 

társadalombiztosításnak a tárgyévben befizetett összeg 

Közgyógyellátási igazolvánnyal 
támogatottak száma 

<18 19-61 62< 2010. december 
31. éves Összesen 

Buzsák 12 26 5 43 
Gyugy 4 5 4 13 
Hács 4 9 0 13 

Kisberény 0 1 2 3 
Lengyeltóti 25 62 14 101 

Öreglak 63  27  9  99 
Pamuk 1 7 3 11 

Somogyvámos 4 17 5 26 
Somogyvár 73 37 11 121 

Szőlősgyörök 5 32 0 37 
 

30. Táblázat A 2010. december hó folyamán egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvánnyal rendelkező aktív korúak száma életkor és nem szerint 
18-29 30-44 45-61 

  éves Összesen 
Buzsák Férfi 3 7 1 11 
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Nő 4 2 3 9 
Férfi 0 0 0 0 

Gyugy Nő 0 0 0 0 
Férfi 0 1 3 4 

Hács Nő 2 1 2 5 
Férfi 1 0 0 1 

Kisberény Nő 0 0 0 0 
Férfi 10 4 4 18 

Lengyeltóti Nő 7 9 2 18 
Férfi 2  3  4  9 

Öreglak Nő  1  3  5 9 
Férfi 1 0 1 2 

Pamuk Nő 0 1 0 1 
Férfi 0 3 1 4 

Somogyvámos Nő 2 2 3 7 
Férfi 0 2 0 2 

Somogyvár Nő 3 3 4 10 
Férfi 5 9 0 14 

Szőlősgyörök Nő 0 0 0 0 
 

31. Táblázat A súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedésével kapcsolatos támogatások 2010. évi adatai 

Támogatásban részesített 
személyek Buzsák Gyugy Hács Kisberény 

Lengyel-
tóti Öreglak Pamuk 

Somogy-
vámos 

Somogy-
vár 

Szőlős-
györök 

Gépkocsi szerzéshez adható 
támogatásra jogosult 4 0 0 1 0 1  0 0 4 0 
Átalakítási támogatásra 
jogosult 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

Inaktív 76 1 3 1 16  19 6 8 40 7 
Tanuló, dolgozó 4 0 0 0 4  0 0 0 6 0 
Inaktív családfenntartó 0 1 0 0 3  0 2 0 5 0 

Ebből 
Tanuló, dolgozó 
családfenntartó 2 0 0 0 2  1 0 0 0 0 

Közlekedési támogatásban 
részesültek összesen 82 2 3 1 25  20 8 8 51 7 
  1-62 éves kor között 25 2 1 0 15  8 2 0 28 0 
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62. életévét betöltött 57 0 2 1 10  12 6 8 23 7 
 
32. Táblázat Lakáscélú támogatás 2010. évi adatai 

  Buzsák Gyugy Hács Kisberény 
Lengyel-

tóti Öreglak Pamuk 
Somogy-
vámos 

Somogy-
vár 

Szőlős-
györök 

Tárgyévben helyi 
támogatásban részesültek 
száma (fö) 0 0 0 0 1  0 0 0 0 0 

Megállapított helyi 
támogatás összege 
összesen (eFt) 0 0 0 0 100  0 0 0 0 0 

részben vagy 
egészben vissza nem 
térítendő támogatás 0 0 0 0 100  0 0 0 0 0 

E
bb
ő
l 

kamatmentes kölcsön 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 

33. Táblázat Gyermekekhez kapcsolódó ellátások és szolgáltatások mutatói 2010 

Családba fogadás 
Átmeneti / tartós 
nevelésbe vétel 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 

kedvezmény 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 

Település 

Védelembe 
vett 

gyermekek 
száma (Gyvt.) 

Ideiglenes 
hatállyal 

elhelyezett 
gyermekek 

száma (Gyvt.) 
Száma 

fő 

Aránya a 
gyermeki 

népességhez 
viszonyítva 

% 
Száma 

fő 

Aránya a 
gyermeki 

népességhez 
viszonyítva 

% 
Száma 

fő 

Aránya 
a 3-18 
évesek 
körében 

% 
Száma 

fő 

Aránya a 3-
5 éves 

korosztályon 
belül 

% 
Buzsák 2 0  2 1,0  0 0  287 179,3  11 45,8 
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Gyugy 5 0  2 3,3  4 6,7  44  84,6  9 64,2 
Hács 1 0  1 1,1  0 0  59  75,6  12 100,0 
Kisberény 5 5  1 1,6  9 14,7  42  84,0  15 107,1 

Lengyeltóti 50 4  2 0,3  11 1,7  288  53,9  30 37,0 
Öreglak 6 0  10 2,1  12 2,6 207  51,7 27  51,9 

Pamuk  2  1 1,3  6 8,2   - / 61   -/14 

Somogyvámos  1  2 1,2  13 7,9   - /128   -/20 
Somogyvár  5  7 1,5  14 3,1   - /387   -/56 
Szőlősgyörök  0  0 0  0 0  70 41,9 0  0 
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3.8.2 Veszélyeztetettség 

A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. 5. §.-a szerint a veszélyeztetettség „olyan 
magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek 
testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza”. 

Ez a megfogalmazás nyilván nem ad komoly támpontot egy-egy valós eset megítélésében, és 
így megőrzi a tanári mérlegelés lehetőségét és felelősségét. A veszélyeztetettség fogalmának 
pontosítására a gyakorlati munkában mindenképpen szükség van. A következő megközelítés 
az alábbi kategóriákat jelöli meg: 

Veszélyeztetett: 

- az alkoholista, züllött, elmebeteg, pszichopata, krónikusan beteg szülő gyermeke 

- a felbomlott és ez által talaját vesztett család elhanyagolt gyermeke, 

- a bölcsődékben, óvodákban és iskolákban tartósan kirívó magatartású, neurotizálódott 
gyermek és serdülő 

- a tanulásban lemaradt, túlkoros gyermek 

- a galerikhez csapódó, javítóintézetből, nevelőotthonból elbocsátott, nem utógondozott 
fiatal. 

3.8.3 Gyermekjóléti ellátások 

A Pogányvölgyi Kistérségben 2011. augusztus 1-eje óta Kistérségi fenntartásban működik a 
Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ, amely a szociális alapellátáson túl (idősek nappali 
ellátása, szociális étkeztetés, házi segítség) ellátja a gyermekjóléti és családsegítés 
szakszolgálati feladatokat is. 

A Gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermekek testi-, értelmi-, érzelmi-, és erkölcsi 
fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség 
megelőzése, a kialakult veszélyhelyzet megszüntetése, valamint a gyermek családból történő 
kiemelésének megelőzése. 

A gyermekjóléti feladatok ellátásában részt vesz a védőnői szolgálat is, melynek feladata a 
településeken élő kismamák terhes-gondozása, állapotuk figyelemmel kísérése, valamint a 0-
tól 16 éves korosztály komplex ellátása. 
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34. Táblázat Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás mutatói 2010 

ellátott gyermekek száma 
fő Buzsák Gyugy Hács 

Kisbe-
rény 

Lengyel-
tóti Öreglak Pamuk 

Somogy-
vámos 

Somogy-
vár 

Szőlős-
györök 

gyermekjóléti alapellátás                     

családok átmeneti otthona  - -  -  - -  -  - - - - 

gyermekek átmeneti otthona - - - - - - - - - - 

gy
er

m
ek

ek
 

át
m

en
et

i 
go

nd
oz

ás
a 

helyettes szülői hálózat - - - - - - - - - - 

bölcsőde 2011  2 0 1  0  21 0 0 0 0 1  

családi napközi - - - - - - - - - - 

egyéb alternatív napközbeni ellátás - - - - - - - - - - 

házi gyermekfelügyelet - - - - - - - - - - 

hetes bölcsőde - - - - - - - - - - 

játszóház - - - - - - - - - - 

gy
er

m
ek

ek
 n

ap
kö

zb
en

i 
el

lá
tá

sa
 

klubfoglalkozás - - - - - - - - - - 

gyermekjóléti központ - - - - - - - - - - 

gyermekjóléti szolgálat 2010  9  13 13   5 86   11  3 12  8  5  

gy
er

m
ek

jó
lé

ti 
sz

ol
gá

lta
tá

s 

önálló gyermekjóléti szolgáltató -  - - - - - - - - - 
gyermekvédelmi szakellátás                     

gyermekotthon 0 4 0 4 4 6 1 4 2 0 

különleges gyermekotthon - - - - - - - - - - 

lakásotthon 0 0 0 0 0 2 0 1 5 0 

nevelőszülői hálózat  0 0  0  1  7  4  5  8  7  0  

ot
th

on
t n

yú
jtó

 
el

lá
tá

s 

speciális gyermekotthon  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Az önkormányzatok a rendszeres gyermekvédelmi támogatást 2006. július 1-jétől – 
jogszabályi előírás alapján - megszüntették, csak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
maradt fenn. A rendelet előírásai szerint elsősorban azokat a gyermekeket, családokat kell 
alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek ellátásáról nem lehet más módon 
gondoskodni, ill. az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre 
szorulnak. 

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás fajtái 

- gyermekek átmeneti segélye, amelynek összege 2000 Ft/fő-től az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegéig terjedhet 

- az általános iskola 1– 5. évfolyamain tanuló rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 
részesülő gyermekek részére ingyenes étkeztetést biztosít 

 
35. Táblázat 2010. december hó folyamán rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek 

száma életkor szerint 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
<6 7-14 15-18 19< 

2010. december éves Összesen 

Ebből rendszeres 
gyermekvédelmi 

kedvezményben is 
részesült 

Buzsák 2 4 1 0 7 7 
Gyugy 0 0 0 0 0 0 
Hács 0 0 0 0 0 0 

Kisberény 0 0 0 0 0 0 
Lengyeltóti 0 0 0 0 0 0 

Öreglak 0 0 1 3 4 0 
Pamuk 0 0 0 0 0 0 

Somogyvámos 0 0 0 0 0 0 
Somogyvár 1 0 0 0 1 0 

Szőlősgyörök 0  220  0  0  220 46  
 

36. Táblázat 2010. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és kiegészítő gyermekvédelmi 
támogatásban részesített gyerekek száma életkor szerint 

 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény 

<6 7-14 
15-
18 19< 

  éves Összesen 

Kiegészítö 
gyermek-
védelmi 

támogatás 

Gyermekek száma 144 60 33 49 286 0 

Buzsák 
Ebböl: tartósan 
beteg, fogyatékos 4 6 2 12 24 0 

Gyermekek száma 17 13 10 2 42 0 

Gyugy 
Ebböl: tartósan 
beteg, fogyatékos 2 0 1 0 3 0 

Hács Gyermekek száma 20 28 7 4 59 0 
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Ebböl: tartósan 
beteg, fogyatékos 1 0 0 1 2 0 

Gyermekek száma 22 17 4 2 45 0 

Kisberény 
Ebböl: tartósan 
beteg, fogyatékos 0 0 0 0 0 0 

Gyermekek száma 81 129 55 14 279 1 

Lengyeltóti 
Ebböl: tartósan 
beteg, fogyatékos 3 4 1 1 9 0 

Gyermekek száma 62  105  38  1  206 0  

Öreglak 
Ebböl: tartósan 
beteg, fogyatékos  0  0  0  0 0  0 

Gyermekek száma 10 13 4 4 31 0 

Pamuk 
Ebböl: tartósan 
beteg, fogyatékos 0 0 0 0 0 0 

Gyermekek száma 16 27 18 6 67 0 

Somogyvámos 
Ebböl: tartósan 
beteg, fogyatékos 0 0 0 0 0 0 

Gyermekek száma 39 45 41 19 144 0 

Somogyvár 
Ebböl: tartósan 
beteg, fogyatékos 0 0 2 1 3 0 

Gyermekek száma 19  25  24  2  70  0 

Szőlősgyörök 
Ebböl: tartósan 
beteg, fogyatékos  6  0  0  0 6  0 

 

37. Táblázat 2010. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített családok száma 
gyermekek száma szerint 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

1 2 3 4 - 5 

6 vagy 
annál 
több 

2010 gyermekes családok száma Összesen 

Családok száma 55 19 13 3 88 178 

Buzsák 
Ebböl: 
egyedülálló szülő 2 3 1 3 0 9 

Családok száma 4 6 2 3 1 16 

Gyugy 
Ebböl: 
egyedülálló szülő 2 4 0 0 0 6 

Hács Családok száma 11 7 10 1 0 29 
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Ebböl: 
egyedülálló szülő 4 5 4 0 0 13 

Családok száma 5 7 1 4 1 18 

Kisberény 
Ebböl: 
egyedülálló szülő 0 2 0 0 0 2 

Családok száma 36 39 21 15 6 117 

Lengyeltóti 
Ebböl: 
egyedülálló szülő 6 7 0 2 0 15 

Családok száma  34 21  17  17  1  90 

Öreglak 
Ebböl: 
egyedülálló szülő  27  9  7  10  0 53 

Családok száma 31 0 0 0 0 31 

Pamuk 
Ebböl: 
egyedülálló szülő 15 0 0 0 0 15 

Családok száma 60 2 1 0 0 63 

Somogyvámos 
Ebböl: 
egyedülálló szülő 21 2 1 0 0 24 

Családok száma 123 4 3 1 0 131 

Somogyvár 
Ebböl: 
egyedülálló szülő 81 1 0 0 0 82 

Családok száma 13  15  7  1  0  36 

Szőlősgyörök 
Ebböl: 
egyedülálló szülő  7  4  1  0  0 12 

 
38. Táblázat 2010-ben óvodáztatási támogatásban részesített gyerekek száma támogatási alkalmak és életkor 

szerint 

 
Támogatásban 

részesített 
gyermekek 

száma Buzsák Hács Kisberény Lengyeltóti Öreglak Pamuk 
Somogy-
vámos 

Somogy-
vár 

Szőlős-
györök 

Elsö alkalommal 8 1 4 7  10 0 0 0 0  
3 éves 3 0 0 5  8 0 0 0  0 
4éves 1 1 3 1  2 0 0 0  0 
5éves 2 0 0 1  0 0 0 0  0 

Ebböl: 6éves 0 0 1 0  0 0 0 0  0 
Második 
alkalommal 3 0 6 6  23 0 0 0  0 

3 éves 0 0 0 2  2 0 0 0  0 
4 éves 2 0 4 2  8 0 0 0  0 
5 éves 1 0 0 2  4 0 0 0  0 
6 éves 0 0 2 0  4 0 0 0  0 

Ebböl: 7 éves 0 0 0 0  5 0 0 0  0 
További 
alkalmakkor 0 11 6 17  25 0 0 0  0 
Ebböl: 4 éves 0 0 0 5  7 0 0 0  0 
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5 éves 0 0 4 8  4 0 0 0  0 
6 éves 0 11 2 4  3 0 0 0  0 
7 éves 0 0 0 0  11 0 0 0  0 

Összesen  11 12 16 30 48 0 0 0 0 

3.8.4 Bölcs ődei ellátás 

Az 1-3 éves gyermekek bölcsődei kereteken belüli gondozása test- és szellemi fejlődésük 
elősegítése. 

A Kistérségben problémásnak tűnik a bölcsődei ellátás, már csak ennek szocializációs és 
járulékos szociálpolitikai következményei miatt is. Ezt támasztja alá a Biztos Kezdet Program 
alábbi megállapítása is: 

Az LHH kistérségek 10.000 fő alatti településein (99%) nincsenek bölcsődék. A legrosszabb 
helyzetben azok a gyerekek és szülők vannak, ahol óvoda sem működik, illetve ahol az óvodai 
férőhelyek száma a szükségletekhez képest kevés. Ezeken a településeken valószínűsíthető, 
hogy az amúgy is kedvezőtlen helyzetben lévő gyerekek csak az utolsó pillanatban jutnak 
hozzá a szükséges szolgáltatásokhoz és minimális az esély arra is, hogy hozzá jussanak 
bármilyen fejlesztő, logopédiai és hasonló ellátáshoz. 

39. Táblázat Bölcsődei ellátottság adatai az LHH kistérségek megyéiben (2006) 

  

Működő 
bölcsődék 
száma (db) 

Működő 
bölcsődei 
férőhelyek 
száma (db) 

Bölcsődébe 
beíratott gyermekek 

száma (V. 31-én) 
(fő) 

Bölcsődei 
férőhelyek 

kihasználtsága 

Baranya 22 908 1 122 123,60% 

Somogy 18 569 705 123,90% 

Tolna 9 336 384 114,30% 

Borsod-Abaúj-Zemplén 24 934 1 205 129,00% 

Heves 14 460 590 128,30% 

Nógrád 4 100 127 127,00% 

Hajdú-Bihar 29 1 235 1 544 125,00% 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 21 835 1 240 148,50% 

Jász-Nagykun-Szolnok 31 1 000 1 351 135,10% 

Bács-Kiskun 24 1 089 1 464 134,40% 

Békés 29 911 1 281 140,60% 

Csongrád 32 1 377 1 898 137,80% 

Összesen 257 9754 12911 132,40% 

          

Mo. összesen 543 24 255 31 153 128,40% 
A Kistérségben bölcsőde egyedül Lengyeltótiban működik, 27 fős férőhelyszámmal. A 
Kistérségen belül csak a közeli településekről (Buzsákról 2 fő, Hácsról 1 fő) hoznak be 
bölcsődés korú gyermeket, a többi gyermek mind Lengyeltóti lakos. A bölcsődei ellátásban 
részesülő gyermekek száma 21 fő, két csoportban. 

3.8.5 Gyermek-, és fiatalkorú b űnözés a településen 

Gyermekkorú bűnözés az önkormányzatok nyilvántartásban nem szerepel. Sem az 
önkormányzatok, sem a gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgálatok nem kapnak hivatalos 
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adatot a Kistérség területén a kábítószerrel kapcsolatos visszaélésekről, a gyermek- illetve 
fiatalkori bűncselekményekről. 

A szolgálatoknak ilyen esetek előfordulásáról nincsen tudomása. 
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3.8.6 Egészségügyi ellátás 
40. Táblázat Egészségügyi ellátás alapadatai a Kistérségben 

  Buzsák Gyugy Hács Kisberény 
Lengyel-

tóti Öreglak Pamuk 
Somogy-
vámos 

Somogy-
vár 

Szőlős-
györök 

Háziorvosi praxisok 
száma 1  1 2 2 2 1 1 1 1 1 

Iskolaorvosi praxisok 
száma  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vegyes praxisok száma  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gyermekorvosi 
praxisok száma  0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Védőnői státuszok 
száma  1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Közösségi ápolónői 
státuszok száma  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biztosítottak-e a 
településen az 
életminőség javítását 
és egészségfejlesztést 
szolgáló intézkedések? 
(Eütv.) Igen/Nem  Nem Igen Igen Igen Igen Nem     

Biztosított-e a 
településen a család és 
nővédelmi gondozás? 
(Eütv.) 
(Családtervezés, 
fogamzás előtti 
gondozás, genetikai 
tanácsadás, várandós 
szoptatós anya 
gondozása) Igen/Nem  Igen  Igen Igen Igen Igen Nem     
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Biztosított-e a 
településen az ifjúság 
egészségügyi 
gondozás speciális 
feladatainak ellátása? 
(Eütv.) Igen/Nem   Nem Igen Igen Igen Igen Nem     

 
41. Táblázat A 18 évesnél fiatalabb korban szült anyák száma 2009-2010 

az elmúlt 2 évben a 
településen 18 

évesnél fiatalabb 
korban szült anyák 

száma   Buzsák Gyugy Hács Kisberény 
Lengyel-

tóti Öreglak Pamuk 
Somogy-
vámos 

Somogy-
vár 

Szőlős-
györök Összesen 

2009  0 0 0 0 3  0     3 

17-18 éves 2010  1 0 0 0 3  0     3 

2009  1 0 0 0 0  0     0 

16-17 éves 2010  0 0 0 0 1  0     1 

2009  0 0 0 0 1  0     1 

14-15 éves 2010  0 0 0 0 1  0     1 

2009  0 0 0 0 0  0     0 
14 évesnél 
fiatalabb 2010  0 0 0 0 0  0     0 
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A kistérség egészségügyi intézményrendszere rendkívül gyengén fejlett. 

Mindössze egyetlen egy házi gyermekorvos működik a kistérségben, és gyógyszertárból kettő 
van (Lengyeltóti, Somogyvár). A járó beteg ellátást Lengyeltótiban is csak szülészeti-
nőgyógyászati rendelés képviseli, más járó beteg szakellátás nem vehető helyben igénybe. A 
legközelebbi szakrendelések Fonyódon állnak rendelkezésre (amely közúton, vasúton és 
autóbusszal is jól elérhető), itt viszonylag széles körű a választható ellátási formák sora. A 
kistérségben a 2005-ben 86 955 háziorvosi vizsgálatot végeztek el, az egy főre vetítve 7,5, 
amely érzékelhetően több a leghátrányosabb helyzetű kistérségek átlagánál (6,3). 

A háziorvosok kézi gyógyszertárában általában biztosított a leggyakrabban szükséges, 
alapvető gyógyszerekhez való hozzáférés. A falugondnoki szolgálat rendszeresen biztosítja a 
rászorulók részére a gyógyszerek kiváltását, illetve a betegek háziorvoshoz történő szállítását. 

A Kistérség minden településén elérhető a háziorvosi szolgálat, falugondnoki és szociális 
alapszolgáltatás. A települések rendezvényein, ha nem is rendszeresen, adottak a sportolási 
lehetőségek is. Tanuszoda Lengyeltótiban és Öreglakon van. Lengyeltótiban egész évben, 
Öreglakon tavasztól őszig áll nyitva a vendégek számára. Tornateremmel/csarnokkal minden 
általános iskola rendelkezik, melyeket a lakosság is igénybe vehet térítés ellenében. 

Hiányoznak a településeken a rendszeres egészségnevelő tömegtájékoztatások. 
Lengyeltótiban több ízben is megszervezésre került az ún. egészségnap, ahol a Kistérség 
lakossága meghatározott szakellátásokat vehettek igénybe elsősorban szűrővizsgálatok céljára 
(vércukorszint mérés, PSA vizsgálat, testtömeg analízis, szemészet). 

A család- és nővédelem ellátása az alapszolgáltatási központ illetve az egészségügyi 
szakrendeléseken történik. A várandós és  
szoptató anyák gondozása megoldott. Méhnyakrák-szűrés nőgyógyászati szakrendeléseken 
történik Siófokon, Kaposváron, Fonyódon, Marcaliban, illetve a legváltozatosabb 
magánrendeléseken (Lengyeltóti). A szűrésről hiteles százalékos arány nem adható meg. 

Az egészségüggyel kapcsolatos felvilágosító műsorokat közölt 2010-ben a Tóti Tv, illetve a 
háziorvosok – általában a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek, illetve a nevelési-
oktatási intézmények felkérésére – vállalnak, nem rendszeresen tájékoztató előadásokat 
aktuális egészségügyi kérdésekről. A háziorvosi rendelőkben rendszeresen lehet tájékozódni 
egészségügyi témákban a kihelyezett plakátokon is. A Lengyeltóti székhelyű rákellenes Liga 
minden évben szervez felvilágosító előadást, látogatottsága általában 30-40 fő. 

Mammográfiás vizsgálat 2 évenként történik. 2010. év szűrési eredményei nem ismertek. 
A vizsgálatról levélben kapnak tájékoztatót az érintett korosztályok. Az önkormányzatok 
általában biztosítják a vizsgálatra történő csoportos beutaztatás költségét. Emlőszűrő állomás 
100 km távolságon belül Kaposváron és Pécsen található. 

50 km-en belül elérhető kórház Marcaliban (átlag 25 km) és Kaposváron (átlag 50 km) 
található. A szakrendelésre beutalt betegek Fonyód és Balatonboglár városok szakellátását 
vehetik igénybe. Lengyeltótiban, Öreglakon és Somogyváron rendel fogorvos. 

A Lengyeltóti Kistérség Közoktatási és Településfejlesztési Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése 
(2008) a Kistérség szociális helyzetével kapcsolatosan az alábbi megállapításokat 
tartalmazza: 

A Kistérség 4 településén szegregált településrészek vannak. 

A térség roma népességének jelentős része (47.7%) szegregált  területen él. A szegregátumok 
népességének döntő hányada roma (76.2%). 

Az aktív korú népesség jelentős hányada (49.7%) mindössze általános iskolai végzettséggel 
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rendelkezik. 

Az aktív korú népesség 19%-a nem rendelkezik rendszeres munka jövedelemmel, ez a mutató 
a szegregátumokban ennek a többszöröse. 

Magas a térségben a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek száma, 
amely a szegregátumokban a térségi átlagnál is magasabb. 

A lakásállomány 17.5%-a alacsony komfortfokozatú. 

Magas a szegregátumokban a rendszeres szociális segélyben részesülők aránya, az ott élő 15-
59 éves korú népességre vetítve 19.2%. 

Alacsony a szegregátumokban a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma. 

A zsúfolt, 6 főnél nagyobb lakosú házak döntő hányada (65.4%) a szegregátumok területén 
található. 

Az életveszélyessé nyilvánított házak (11) többsége egyetlen településen található, 
Somogyváron (8), a szegregátumban. 

A szegregátumok kizárólag áram és közvilágítás mentén tekinthetőek jól ellátottaknak. 

A szegregátumok a gáz, szennyvíz, pormentes út és járda tekintetében a térség legrosszabb 
települési szintű mutatójától is gyengébb jellemzőkkel bírnak, ezek gyakorlatilag -a 
pormenetes út kivételével- 0 értékűek. 

A térségben a jelzett illegális szeméttelepek száma 5, amelyből 3 valamely szegregátum 
területén van. 

Az általános iskolai tanulók körében magas az SNI gyerekek aránya (17%). 

Az SNI gyermekek jelentős hányada a szegregátumok területén él (38.2%.) 

Somogyvámos 26 óvodai férőhely hiányt jelzett. 

Magas a térségben a HH-HHH tanulók aránya (53%- 35.5%) 

A térségi gyermekek 10.1%-a szegregáltan oktatott SNI tanuló. 

Öreglak kompetencia mérési eredményei jelentősen elmaradnak a térségi eredményektől. 

Öreglak és Somogyvámos esetében rendkívül magas az évfolyamismétlők és a magántanulók 
aránya. 

A jelzéssel élő 9 település közül 4 esetében a családsegítő szolgáltatás heti óraszáma nem éri 
el a 10-t. 

Az idősgondozásban és szociális étkeztetésben ellátottak száma azon településeken magas, 
ahol nem élnek romák, így felmerül a romák hozzáférésének kérdése.  

Gyermek családból történő kiemelésére szinte kizárólag a szegregátumok területén kerül sor. 

A jelzett regisztrált álláskeresőknek 73.1%-a legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik. 

A regisztrált álláskeresők 96.2%-a tartós munkanélküli. 

A közfoglalkoztatottak aránya a regisztrált álláskeresőkön belül 21.8%. 

A szegregátumokra vonatkozó adatok hiányosak, értékelhetetlenek. Jelzés értékű, hogy a 
tartós munkanélküliek legalább 50% a szegregátumban él Öreglak és Somogyvámos esetében, 
míg Somogyvár esetében szinte a teljes tartós munkanélküli népesség a szegregátumban él. 

Mindössze egyetlen egy házi gyermekorvos működik a kistérségben, és gyógyszertárból kettő 
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van (Lengyeltóti, Somogyvár). 

A kistérség egyetlen bölcsődéje a kistérségi központban működik, így a többi településen nem 
megoldott a 0-3 éves korú gyermekek korai fejlesztése. 

A kistérségben tájékozódtunk a CKÖ-k és a roma civil szervezetek körében. Azt tapasztaltuk, 
hogy az érintettek humánerőforrás és kapacitás bővítésre szorulnak annak érdekében, hogy az 
országban kialakult jó gyakorlatokat, de-szegregációs és integrációs, az esélyegyenlőség 
előmozdítását szolgáló programokat adoptálni és a pályázati erőforrásokat elérni tudják. 

3.8.7 A Pogányvölgyi Kistérség szociális swot-analí zise 

Erősségek 

− Az ellátórendszerben a non-profit szféra és a piac szereplőinek térnyerése figyelhető 
meg (vállalkozó háziorvosok, jelzőrendszeres szolgáltatás kínálata). 

− A települések idősgondozása kiépített. 

− A szociális gondozók beiskolázása biztosított. 

− Elérhető közelségben vannak a továbbképzési központok. 

− Erősödő szakmai tapasztalatcsere a szociális területen dolgozók között. 

− A házi segítségnyújtás és a családsegítés helyi munkaerőre épül. 

− Az integrált ellátás erősödése (idősek klubjára szerveződő alapellátás). 

− A gyermekjóléti szolgálatok nem kötelező szakmai tevékenységi köre bővül. 

− A gyermekjóléti szolgálatok, az oktatási és egészségügyi intézmények 
együttműködése erősödik. 

− Növekvő szándék a szolgáltatások közös szervezésére, a kooperációra 

Gyengeségek 

− A népesség elöregedésével járó ellátási feszültségek növekednek. 

− A bölcsődei ellátás a lakosság egy része számára elérhetetlen. 

− A szakellátásban a különböző ellátási formák egyenetlen fejlődése ment végbe. 

− Új nappali ellátási formák kiépülése elmarad vagy esetleges (pl. jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás) 

Lehetőségek 

− Az elérhető EU-források kiaknázása az ellátás kiépítettségének és minőségének 
javítására. 

− A pályázati források elérésének kényszere erősíti a kistérségben a fenntartók 
kooperációját. Az alapellátásban a civil szféra nagyobb szerepet vállal. 

Veszélyek 

− A folyamatosan változó szabályozás növeli a hiányzó ellátások számát. A külső 
források és támogatások kihasználatlanok maradnak. 

− A fejlesztéseket nem a szükségletekhez, hanem az elérhető pályázati forrásokhoz 
igazítják, növelve az ellátórendszerben jelenlévő egyenetlenségeket. 
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− A szociális szféra alulfinanszírozása változatlan marad, csökken a foglalkoztatottak 
száma és romlik az ellátások minősége. 

3.8.8 A Pogányvölgyi Kistérség egészségügyi swot-an alízise 

Erősségek 

− A helyi viszonyokat jól ismerő (nem ritkán helyben élő), megfelelő szakmai, emberi 
hozzáállással rendelkező orvosok, védőnők, egészségügyi szakemberek. képzései, 
továbbképzési lehetőségek elérhető közelségben vannak.. 

− A Lengyeltótiban állomásozó mentőautó biztosítani tudja, hogy a Kistérség 
településeire 15 percen belül kiér. 

Gyengeségek 

− Az egészségtudatossággal összefüggő, életmódbeli problémák előfordulása nagy. 

− Nincs közvetlen kapcsolat a háziorvosi hálózat, valamint a szakellátást, fekvőbeteg-
ellátást biztosító intézmények között. 

− Az egészségügyi intézményrendszer hiányos, a kistérség bizonyos részeiből a 
járóbeteg ellátási központ (Fonyód) elérhetősége kedvezőtlen. 

Lehetőségek 

− Közösségi források révén lehetővé válik az épület- és eszközállomány modernizálása. 

Veszélyek 

− Az egészségügyi kormányzat és az önkormányzatok ellátórendszer fejlesztésre 
vonatkozó elképzelései közötti ellentétek növekednek. 

− Központi források hiánya miatt nem valósítható meg az Országos Népegészségügyi 
Program, a megindult szűrővizsgálatok kiteljesítése elmarad. 

3.8.9 Fejlesztési célok, területek 

A fejlesztési célok reális, teljesíthető, konkrét igényeken, az ügyintézők tapasztalatain 
alapulóak legyenek. A finanszírozhatóságuk megteremtése érdekében a célkitűzéseket 
ütemezni kell. 

- A szociális szakma és az önkormányzat kiemelten kezelje az időskorú népesség 
életminőségének megőrzését, az időskorú lakosság elszegényedett része támogatása 
hatékonyságának növelés. 

- Segíteni kell az önkormányzatnak az iskoláskorú népesség taníttatásával kapcsolatos 
költségek csökkentését. 

- A bölcsődei ellátásra várakozók számának csökkentése. 

- A veszélyeztetett gyermekek, fiatalkorúak problémájának kezelésére helyi program 
kidolgozása. 
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3.9 Foglalkoztatás 
42. Táblázat Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya az állandó lakóhelyük szerint (2011. 09. 21.) 

Település 

Lakó-
népesség 

2010 
fő 

Nyilván-
tartott 
össz. 

fő 

Foly. 
nyilv. 

>365 nap 
fő 

Járad. 
típ. ell. 

fő 

Segély 
típ. ell. 

fő 

Rendsz. 
szoc. 
seg. 
fő 

RÁT+ 
Bérpótló 

jutt. 
fő 

25 
év 

alatti  
fő 

50 éves 
és 

idősebb  
fő 

Pálya-
kezdő 

fő 

Legfeljebb 
8 

általános  
fő 

Gazd. 
aktív 

népesség 
(becsült)  

fő 

Mutató 
20111 

% 

Munkav. 
korú f ő 

Relatív 
mutató 2 Arányszám 3 

Buzsák 1 403 82 28 12 7 0 29 15 29 13 40 577 14 941 9 1 
Gyugy 284 30 6 2 1 0 10 5 4 5 17 112 27 193 16 2 
Hács 383 60 20 4 12 0 26 4 15 2 32 137 44 257 23 3 
Kisberény 203 29 7 0 1 1 21 7 7 5 6 66 44 105 28 3 
Lengyeltóti 3 295 196 62 20 16 4 63 29 61 23 111 1 372 14 2 166 9 1 
Öreglak 1 609 146 45 10 12 0 64 27 40 21 98 610 24 1 044 14 2 
Pamuk 243 45 7 3 1 3 21 11 6 9 33 74 61 166 27 3 
Somogyvámos 767 110 34 1 13 4 51 18 28 11 75 396 28 561 20 2 
Somogyvár 1 911 217 93 11 10 4 122 44 43 26 137 807 27 1 262 17 2 
Szőlősgyörök 1 212 101 18 17 6 0 22 12 27 8 39 533 19 856 12 1 
Összesen: 11 310 1 016 320 80 79 16 429 172 260 123 608 4 684 22 7 551 13 2 
1 Nyilvántartott álláskeresık száma / a gazdaságilag aktív népesség becsült száma. 2 Nyilvántartott álláskeresık a munkavállalói korú népesség %-ában. 3 A relatív 
mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya. 
 

43. Táblázat Regisztrált munkanélküliek aránya a Kistérség lakosság számához viszonyítva (2009.09.21.) 
Regisztrált munkanélküliek 

Település Lakosság száma száma aránya a Kistérségben aránya a település lakosságához viszonyítva 
Buzsák 1 403 82 8,1 5,8 
Gyugy 284 30 3,0 10,6 
Hács 383 60 5,9 15,7 
Kisberény 203 29 2,9 14,3 
Lengyeltóti 3 295 196 19,3 5,9 
Öreglak 1 609 146 14,4 9,1 
Pamuk 243 45 4,4 18,5 
Somogyvámos 767 110 10,8 14,3 
Somogyvár 1 911 217 21,4 11,4 
Szőlősgyörök 1 212 101 9,9 8,3 
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A regisztrált munkanélküliek több mint a fele (59,8%) legfeljebb 8 általános iskolai osztályt 
végzett. 

A gazdaságilag aktív népességnek Pamukon több mint fele, Kisberényben és Hácson közel a 
fele regisztrált munkanélküli. 

2007-ben a jelzett regisztrált álláskeresőknek 73,1%-a legfeljebb alapfokú végzettséggel 
rendelkezik, 96,2%-uk tartós munkanélküli. A közfoglalkoztatottak aránya a regisztrált 
álláskeresőkön belül 21.8%. 

Jelzés értékű, hogy a tartós munkanélküliek legalább 50%-a szegregátumban él Öreglak és 
Somogyvámos esetében, míg Somogyvár esetében szinte a teljes tartós munkanélküli 
népesség a szegregátumban lakik. 

A foglalkoztatottak nélküli háztartások aránya 47%, a lakosság 3,6%-a rendszeres szociális 
segélyben részesül (ez nem számít kiugró értéknek a régióban), és a 24 évnél fiatalabb 
népesség 40,5%-a pedig rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap, amely viszont már 
kifejezetten magas arány, és jelzi, hogy a problémák a fiatalabb korosztályokat arányaiban 
sokkal nagyobb mértékben sújtják. 

Arányaiban sokkal jelentősebb problémákat jelez Somogyvár (111), Öreglak (81) és Buzsák 
(49) értéke. 

A Pogányvölgyi Kistérség foglalkoztatási mutatóira több körülmény nyomja rá a bélyegét. 
Egyfelől, az alacsony vállalkozási aktivitás, különösen pedig a nagyvállalkozások, ipari 
foglalkoztatók hiánya, továbbá a közszolgáltatások gyengesége, a település intézmények 
hiánya erősen leszűkítik a munkaerő-piaci keresletet. Ezek a tényezők összességében sokkal 
intenzívebben jelentkeznek a Balaton és idegenforgalmának közelségénél. Ebből adódóan a 
legfontosabb munkaerő-piaci mutatók mindegyike folyamatosan romlik az elmúlt néhány 
évben. 

3. ábra Foglalkoztatási adatok a Lengyeltóti kistérségben (afsz.hu) 
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A fenti mutató települési bontása nagy szélsőségeket takar. Szőlősgyörökön a foglalkoztatott 
nélküli háztartások aránya nem éri el a 15%-ot, Lengyeltótiban 17,7%. Az összes többi 
település 20% feletti, Hács mutatója 40%, Kisberényé 65%. 

A foglalkoztatott ingázók tekintetében Lengyeltótinak a mutatója is erősen negatív, vagyis a 
városi szerepkörök közül a foglalkoztatási központi funkciókat sem képes megnyugtató 
módon ellátni.  
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Az önkormányzatok ebben a tekintetben úgy is a legjelentősebb foglalkoztatók közé 
tartoznak, hogy viszonylag kevés intézményt tartanak fenn. Amíg alig négy vállalkozás 
munkaerő-létszáma haladta meg az 50 főt, addig egyedül Lengyeltóti 187 főt foglalkoztat 
közalkalmazottként, köztisztviselőként vagy más formában, de az ötven fős határ felett van 
Buzsák, Öreglak, Somogyvár és Szőlősgyörök önkormányzata is. A közcélú 
foglalkoztatásban 2005-ben 169-en vettek részt, ami meglehetősen tekintélyes szám a 
települések méretét és az önkormányzatok teherbíró-képességét is figyelembe véve.  

44. Táblázat Közhasznú és közmunka foglalkoztatás helyzete az egyes településeken (2010) 

Település 

Közhasznú 
foglalkoztatottak 

száma 
2010 

Közmunka 
programban 
résztvevők 

száma (MÁV, 
SEFAG, 

VÍZIKÖZMŰ, 
STB. IS) 

2010 

Akkreditációs 
tanusítvánnyal rendelkező 

foglalkoztatónál - 
176/2005. (IX.2.) Kormány 

rendelet szerint védett 
szervezetnél - 

foglalkoztatott személyek 
száma 

2006-2010 
Buzsák  38 42  0 
Gyugy 15  4  0 
Hács  26 7  0 
Kisberény 20 3  0 
Lengyeltóti  63 27 11 (Vill-Master)  
Öreglak    0 
Pamuk    0 

Somogyvámos    0 
Somogyvár    0 
Szőlősgyörök    0 

 

3.9.1 Nők foglalkoztatási helyzete 

Ma Magyarországon a KSH adatai szerint a férfiak 63%-val szemben a nők mindössze 51%-a 
foglalkoztatott. 

A kismama-korosztály, azaz a 25-34 éves nők foglalkoztatottsága az európai átlagnál is 
jelentősen alacsonyabb. A kisgyermekes nők foglalkoztatottsága minden korosztályban 
messze elmarad a gyermektelen, illetve a nagyobb gyermeket nevelő kortársaikétól. 

A kisgyermek vállalása a nők foglalkoztatási esélyét 37 százalékkal rontja, míg a férfiakét 8 
százalékkal növeli. Az aktív, sokszor magasan képzett és tapasztalt kismamák 3-5 év gyes 
után könnyen az inaktívak között találják magukat, rontva az amúgy is viszonylag alacsony 
női foglalkoztatottsági mutatót. 

A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód biztosítása a nőkkel szembeni hátrányos 
megkülönböztetés, azaz a diszkrimináció tilalmát jelenti. Az egyenlő bánásmóddal szemben 
az esélyegyenlőségi politika azt kívánja meg a tagállamoktól, hogy tegyenek lépéseket a nők 
tényleges egyenjogúsítása érdekében az élet legkülönbözőbb területein – oktatás, 
egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság stb. 

Az EU politikája nem kizárólag a nőkkel szembeni megkülönböztetést, hanem a nemek 
közötti 

diszkriminációt tiltja. Így az uniós férfi polgárok ugyanúgy élhetnek ezekkel a jogokkal, mint 
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a nők. Bár a gyakorlatban a férfiakat sokkal kevesebb hátrányos megkülönböztetés éri, mint a 
nőket. 

45. Táblázat A regisztrált munkanélküliek nem szerinti összetételének alakulása a Kistérségben 

Nyilvántartott Nyilvántartott Nyilvántartott Nyilvántartott 
állásállásállásálláskeresők számakeresők számakeresők számakeresők száma    

férfiférfiférfiférfi    

Nyilvántartott Nyilvántartott Nyilvántartott Nyilvántartott 
álláskeresők számaálláskeresők számaálláskeresők számaálláskeresők száma    

nő (fő)nő (fő)nő (fő)nő (fő)    
 fő % fő % 

2007 65 54,2 55 45,8 
2008 64 54,7 53 45,3 

Buzsák 2009 77 52,7 69 47,3 
2007 19 54,3 16 45,7 
2008 15 45,5 18 54,5 

Gyugy 2009 28 53,8 24 46,2 
2007 36 62,1 22 37,9 
2008 36 63,2 21 36,8 

Hács 2009 42 63,6 24 36,4 
2007 17 51,5 16 48,5 
2008 16 53,3 14 46,7 

Kisberény 2009 25 62,5 15 37,5 
2007 139 49,3 143 50,7 
2008 119 45,8 141 54,2 

Lengyeltóti 2009 175 52,2 160 47,8 
2007 84 56,8 64 43,2 
2008 73 49,3 75 50,7 

Öreglak 2009 102 52,3 93 47,7 
2007 22 61,1 14 38,9 
2008 24 64,9 13 35,1 

Pamuk 2009 11 47,8 12 52,2 
2007 41 46,1 48 53,9 
2008 44 47,8 48 52,2 

Somogyvámos 2009 51 49,5 52 50,5 
2007 80 46,2 93 53,8 
2008 108 57,4 80 42,6 

Somogyvár 2009 109 52,2 100 47,8 
2007 49 49,5 50 50,5 
2008 41 41,0 59 59,0 

Szőlősgyörök 2009 71 55,5 57 44,5 
2007 552 51,4 521 48,6 
2008 540 50,8 522 49,2 

Összesen 2009 691 53,3 606 46,7 
 

A regisztrált munkanélküliek tekintetében 2007 és 2009 között a férfiak száma többségében 
meghaladta a nőkét. A két nem munkanélkülisége ritkábban közel azonos mértékben 
jelentkezett egyes településeken. A vizsgált időszakban kirívó mértékű (59%-os) női 
munkanélküliség Szőlősgyörökön volt tapasztalható 2008-ban. 

A Kistérség egészét tekintve a két nem munkanélküliségi aránya kiegyenlítettséget mutat. 

Fontos megjegyezni, hogy a rendelkezésre álló hivatalos forrás 2009. évig tartalmaz 
adatokat, valamint ezek a számok kizárólag a nyilvántartott munkanélküliekre 
vonatkoznak. 
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3.9.2 Fejlesztési célok, területek 

3.9.2.1 Egyenlő munkáért egyenlő bért 

A  magyar  jog  kifejezett  rendelkezéssel és  közvetett  módon is  tiltja  az  egyenlő munkáért 
egyenlő bér elvének megsértését. Az Alkotmány 70./B. § (2) bekezdése szerint: “az egyenlő 
munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga”. A 
Munka Törvénykönyvének (Mt.) 5. §-a is rögzíti a diszkrimináció általános tilalmát. A 
köztisztviselői és közalkalmazotti körre vonatkozóan olyan illetmény-, illetve előmeneteli 
rendszer működik, amely elvileg kizárja a férfiak és nők eltérő bérezését. A szabad béralkuval 
rendelkező piaci szférában a munkabért a felek szabadon állapítják meg, ám rájuk is 
vonatkoznak a fenti tilalmak. Mindezek ellenére általában a közszférában is hasonló mértékű 
– 15% körüli – bérkülönbség érvényesül, mint a piaci szférában. 

3.9.2.2 Jog az egyenlő előmenetelhez, képzéshez és munkafeltételekhez 

A  munkáltató  ugyanolyan  elvek  alapján  köteles  előléptetni  a  különböző  nemű 
munkatársait. Nem tehet különbséget akkor sem, amikor a képzéshez való hozzájutásról kell 
döntenie. Emellett ugyanazokat a  munkafeltételeket kell biztosítania a nőknek, mint a 
férfiaknak. Ez érintheti a rugalmas munkaidőt, az elbocsátás feltételeit vagy éppenséggel az 
öltözködési szabályokat. 

3.9.2.3 Terhes, gyermekágyas vagy szoptató anyák jogai 

A nőket nem érheti hátrány a terhesség és az azt közvetlenül követő időszak alatt, a 
gyermekvállalás miatt. 

3.9.2.4 Jog a biztonságos és egészséges munkahelyi környezethez 

Miután a munkavállaló értesítette munkáltatóját arról, hogy terhes, fel kell mérni: milyen 
egészségre ártalmas hatásoknak van kitéve a terhes nő. A munkáltató köteles a  vizsgálat  
eredményéről tájékoztatni a  munkavállalót,  és  csökkenteni ezeket  a negatív  hatásokat.  A  
munkaórák  számát  és  a  munkakörülményeket  hozzá  kell igazítani a megváltozott 
helyzethez. Ha ez nem lehetséges, más munkát kell találni a terhes munkavállaló számára. Ha 
ez sem lehetséges, akkor fizetett szabadságra kell küldeni a munkavállalót. 

3.9.2.5 Egyenlő bánásmód a szociális biztonság terén 

Az  egyenlő  esélyek  kérdése  nem  szűkíthető  le  a  foglalkoztatásra, hiszen az  élet 
valamennyi területét érinti. Az egyenlő  bánásmód elve azt  kívánja meg, hogy ne legyen  
semmiféle  megkülönböztetés a  nemek  alapján,  különösen  a  házassági  és családi állapotra 
utalással, a következő vonatkozásokban: 

- a szociális biztonsági rendszerekhez jutás feltételeiben 

- a járulékfizetési kötelezettségeiben 

- a juttatások kiszámítását illetően. 

3.9.3 Időskorúak foglalkoztatási helyzete 

A jövő nagy kihívása Magyarországon a népesség öregedése. A mintegy 10 milliós létszámú 
népességben folyamatosan, az utóbbi években pedig gyorsuló ütemben csökkent a 14 éves és 
ennél fiatalabb korcsoport aránya és emelkedett az idősebb aktív korúaké, de még inkább a 60 
éven felülieké. Ezek az arányok a születések és a halálozások trendjeiből erednek; a külső 
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vándorlások szerepe – legalábbis mostanáig – Magyarországon nem volt meghatározó. Ötven 
esztendőre visszatekintve a legfiatalabb és a legidősebb korcsoportok arányai azonban 
markánsan elmozdultak, az ún. öregedési index (a 65 éves és idősebb, valamint a 14 éves és 
fiatalabb népesség egymáshoz viszonyított aránya) pedig jelentősen növekedett. 

A fentiekből következik, hogy egyre kisebb munkavállalói kör adójából kell finanszírozni a 
társadalom  szociális  biztonságát.  A  következő  évtizedek  súlyos  veszélye  az  adóterhek 
aránytalan növekedése, vagy az eltartásra szorulók életszínvonalának rohamos zuhanása. 

A népesség elöregedése különösen azért jelent nagy problémát, mert a nyugdíjrendszerben az 
aktív korú polgárok befizetései képezik a kifizetésre kerülő nyugdíjak fedezetét. A lakosság 
idősödésének munkaerőpiacra gyakorolt hatásának intenzitása jelentősen csökkenthető a 
foglalkoztatás jelenlegi korstruktúrájának, szemléletének és a gyakorlat megváltoztatásával. 
Egyre gyakrabban halljuk az aktív idősödés fogalmát, ami azt jelenti, hogy a munkaképesség 
jelentős része 55-64 éves korban is megőrizhető. Mivel egyre több idős jelenik meg a 
munkaerőpiacon, ezt a munkaerő kapacitást minden országban ki kell használni. Különösen 
azokban a régiókban (így a Dél-Alföldi régióban is) mutatkozik erre lehetőség, ahol a 
gazdasági környezet kedvező és munkaerő-piaci kereslet jelentkezik. 

Az idősebb és a fiatalabb korosztályok egyaránt nehézségekkel találják szembe magukat a 
munkaerőpiacon. Bár 2016-ra a magyar lakosság átlagéletkora 42 évre nő, 40 év felett még 
mindig nehéz elhelyezkedni. Különösen igaz ez az idősebb nőkre. 

46. Táblázat A Kistérség öregedési indexe 

  
65 év 
felett 

0-14 
éves 

 
öregedési 

index 
Buzsák 329 168 1,96 
Gyugy 45 50 0,90 
Hács 71 79 0,90 
Kisberény 24 41 0,59 
Lengyeltóti 1 822 1 695 1,07 
Öreglak 248 321 0,77 
Pamuk 40 60 0,67 
Somogyvámos 84 155 0,54 
Somogyvár 223 332 0,67 
Szőlősgyörök 188 171 1,10 
ÖSSZESEN: 3 074 3 072 1,00 

 

Mint a táblázatban is látható, a Kistérség egészében az öregedési index 1, vagyis a 65 év 
felettiek száma megegyezik a 0-14 éves korúakkal. Települési szinten a legjobban 
„elöregedő” Buzsák (1,96). 

Az alábbi táblázatban a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 
(Tny.) szerinti saját jogú és hozzátartozói nyugellátásban részesülők száma található 
településenkénti bontásban (forrás: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Statisztikai és 
Adatszolgáltatási Osztály). 

47. Táblázat Nyugellátásban és hozzátartozói nyugellátásban részesülők száma (2010) 

2010. január Tny. szerinti saját jogú 
nyugellátásban részesül (f ő) 

Tny. szerinti hozzátartozói 
nyugellátásban részesül (f ő) 

Buzsák 373 46 
Gyugy 44 7 
Hács 83 22 
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Kisberény 22 9 
Lengyeltóti 727 76 
Öreglak 301 62 
Pamuk 36 16 
Somogyvámos 111 28 
Somogyvár 379 69 
Szőlősgyörök 254 26 

3.9.4 Pályakezd ők foglalkoztatása 

Magyarországon a lakosság 7%-a munkanélküli, ezzel szemben a pályakezdők közt ez az 
arány 17%. Mintegy 58.500 fiatal munkanélküliként kezdi meg pályáját. 

Miközben egyes szakmákban vagy ágazatokban a munkaerő hiányával küzdenek a 
munkáltatók,  addig  más  "divatszakmákban"  túlképzés  van.  Ma  sokkal  nehezebb 
elhelyezkedni friss közgazdász- vagy jogászdiplomával, mint például épületasztalosként. Az 
ifjúsági munkanélküliség a felsőfokú végzettségűek közt egyre magasabb, középfokú 
végzettségű szakemberekből pedig hiány van. 

48. Táblázat Pályakezdő álláskeresők száma és aránya 

Nyilvántartott Nyilvántartott Nyilvántartott Nyilvántartott 
álláskeresők számaálláskeresők számaálláskeresők számaálláskeresők száma    

Pályakezdő Pályakezdő Pályakezdő Pályakezdő 
álláskeresők számaálláskeresők számaálláskeresők számaálláskeresők száma    

 fő fő %%%%    
2007 120 9 7,5 
2008 117 11 9,4 

Buzsák 2009 146 12 8,2 
2007 35 1 2,9 
2008 33 3 9,1 

Gyugy 2009 52 4 7,7 
2007 58 5 8,6 
2008 57 5 8,8 

Hács 2009 66 5 7,6 
2007 33 5 15,2 
2008 30 6 20,0 

Kisberény 2009 40 7 17,5 
2007 282 19 6,7 
2008 260 19 7,3 

Lengyeltóti 2009 335 24 7,2 
2007 148 8 5,4 
2008 148 11 7,4 

Öreglak 2009 195 22 11,3 
2007 36 1 2,8 
2008 37 4 10,8 

Pamuk 2009 23 2 8,7 
2007 89 6 6,7 
2008 92 6 6,5 

Somogyvámos 2009 103 11 10,7 
2007 173 15 8,7 
2008 188 22 11,7 

Somogyvár 2009 209 27 12,9 
2007 88 7 8,0 Szőlősgyörök 
2008 100 10 10,0 
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2009 128 6 4,7 
2007 1583 76 4,8 
2008 1584 97 6,1 

Összesen 2009 1903 120 6,3 
 

A Pogányvölgyi Kistérségben a nyilvántartott pályakezdő állástalanok aránya az összes 
nyilvántartott munkanélkülihez képest átlagosan 4-6%, de a települések között elég nagy 
eltérések mutatkoznak. A pályakezdő állástalanok legrosszabb helyzetben Kisberényben 
vannak. A legjobb arány Lengyeltótiban mutatkozik. 

3.9.5 Fejlesztend ő célok a foglalkoztatás terén 

− Az idősek helyzetét illetően mindenekelőtt szemléletváltozásra van szükség. Fontos, hogy 
az idős embereknek ne  legyen "feleslegességérzetük". Ennek  jegyében el kell érni,  hogy 
a nyugdíjazás csak a ténylegesen aktív munka végén következzen: vagyis a nyugdíjba 
menetel ne kötelező, hanem csak lehetőség legyen. A nyugdíjas foglalkoztatás 
természetesen nem mehet a pályakezdők, ill. az aktív korú népesség foglalkoztatásának 
rovására. 

− A családos munkavállalók számára megjelenő kedvezmények maximális biztosítása az 
önkormányzat intézményeiben, a pénzügyi lehetőségek függvényében. 

− Az önkormányzat intézményeiben a vezetők az álláshirdetések megfogalmazásakor és a 
munkavállalók kiválasztásánál kor, nem, nemzetiség, családi és egészségügyi állapot 
szempontjából ne tegyenek különbséget. 

− Az önkormányzat által alapított intézményekben a foglalkoztatás során figyelemmel kell 
lenni, és meg kell akadályozni a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. 

− Ha a munkavállaló jogviszonya ideje alatt válik megváltozott munkaképességűvé, a 
munkáltató  biztosítsa  a  továbbfoglalkoztatást csökkentett  munkaidőben vagy könnyebb 
munkakörben. A dolgozó felmentése egészségügyi alkalmatlanság címén csak a 
rehabilitációs eljárás lefolytatása után, a vonatkozó jogszabályok betartásával történhet. 

− A fogyatékos személyek speciális munkahelyen történő foglalkoztatási feltételeinek 
megteremtését szorgalmaznia, támogatnia kell az önkormányzatnak. 

− Az előítéletek csökkentése, a társadalmi kohézió növelése érdekében támogatni kell az 
egyes hátrányos helyzetű csoportokat a sikeres foglalkoztathatósági esélyek növelése és a 
társadalmi integráció elérése érdekében, az alapellátásban működő szolgáltatások 
támogató programjain keresztül. 

− Hátrányos  helyzetű  fiatalok  (16-26  éves  korosztály)  munkaerő-piaci  esélyeinek 
javítása a foglalkoztatással összekapcsolt alternatív (iskolarendszeren kívüli) képzési 
programok   felkutatásával,   a   szociális   helyzetből  fakadó   hátrányok   leküzdését 
támogató szolgáltatásokkal, készség-fejlesztéssel, tanácsadással. 
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49. Táblázat A Pogányvölgyi Kistérség összes településének egészére kialakított mutatók (2007) 

Település 
Lakónépesség 

száma 

Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

Rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15-59 évesek) belül 

Alacsony státuszú lakosok aránya 
(Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők 

aránya az aktív korúakon belül) 
Buzsák 1498 43,7 53,4 29,4 
Gyugy 273 61,4 63,3 47 
Hács 416 57,1 66,4 43,7 
Kisberény 211 72,5 70,6 57,8 
Lengyeltóti 3461 38,5 48 24,9 
Öreglak 1777 51,8 55,5 35,2 
Pamuk 275 69,1 67,8 47,7 
Somogyvámos 826 44,6 46,1 27,5 
Somogyvár 2035 50,4 50,7 33,2 
Szőlősgyörök 1203 40,7 49,7 26 
 

50. Táblázat Iskolázottság mutatói (2001) 

Település 
Összes 

népesség 

Általános 
iskola első 
évfolyamát 

sem végezte 
el 

Legalább 
általános 
iskola 8. 
évfolyam 

Legalább 
középiskolai 

érettségi 

Egyetemi, 
főiskolai 
oklevéllel Összesen 

8. 
évfolyamnál 
alacsonyabb 8. évfolyam 

Érettségi 
nélkül, 

szakmai 
oklevéllel Érettségivel 

Egytem, 
főiskola 

Buzsák 1 498 3 976 195 42 402 2 128 154 87 31 
Gyugy 273 1 188 21 3 62 1 23 29 7 2 
Hács 416 2 278 28 8 83 2 31 36 10 4 
Kisberény 211 6 92 11 5 30 2 13 9 2 4 
Lengyeltóti 3 461 53 2 351 632 149 1 102 8 298 412 269 115 
Öreglak 1 777 35 1 058 211 62 467 3 175 169 73 47 
Pamuk 275 9 151 11 1 48 2 31 13 1 1 

Somogyvámos 826 15 544 145 26 297 7 102 83 79 26 
Somogyvár 2 035 37 1 232 280 85 594 14 201 199 115 65 
Szőlősgyörök 1 203 7 831 180 33 378 3 115 146 87 27 
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3.9.6 Gazdasági szerkezet a kistérségben 

A Kistérség gazdaságában fontos gyümölcstermesztési ágazatban kevés korszerű, újonnan 
telepített gyümölcsössel találkozunk, ugyanakkor egyre nagyobb az elöregedő, régi 
telepítésű gyümölcsös, melynek megújítására többségében tőkehiány miatt nem kerül sor. 
Főleg a családi művelőknél alacsonyfokú a gépesítettség. Magas az élőerő ráfordítás. 

A térségben élelmiszer feldolgozók (vad-, dió-, gyümölcs-feldolgozók és csomagolók, 
pincészetek) ugyan vannak, de azok kapacitása, új igényekhez alkalmazkodó technológiája 
elmarad a lehetőségektől. Nem alakultak korszerű termelő, feldolgozó és értékesítési 
szövetkezetek, társulások, melyek révén nagyobb hozzáadott érték és nyereség képződhet, 
fokozódhat az értékesítési biztonság, a fejlesztéshez szükséges tőkekoncentráció. 

A turizmus adottságai jók a térségben, több ötletes és újszerű kínálattal is rendelkezik a 
terület (somogyvári rendezvények, somogyvámosi Krisna-völgy és programjai, lengyeltóti 
rendezvények stb.), de ez még kevés többlet jövedelemszerzési lehetőséget biztosít az ott 
élőknek.  

Viszonylag magas a falvak elöregedő portáit felvásárló külföldiek száma, de az általuk 
hozott turistákból keletkezett bevételt nagyrészt maguk fölözik le, a települések ebből 
elenyésző, áttételes haszonhoz jutnak. A jó turisztikai adottságok mellett is alacsony az itt 
eltöltött vendégéjszakák száma. 

Több mint hatvan cégbejegyzés található a Kistérségben, így ezek tevékenysége 
meghatározó. A jelenlegi kimutatás (2007) szerint negyvenöt telephelyen végzik 
tevékenységüket. Főállású mezőgazdasági vállalkozó harmincnyolc személy van a területen, 
többségük növénytermesztéssel foglalkozik Regisztrált őstermelő 210 személy van.  

A gazdasági, üzleti és pénzügyi szolgáltatások színvonala alacsony, nem fejlődik kellő 
ütemben. A vállalati struktúra fejletlen. Nagyfokú a tőkeszegénység, a külföldi működő tőke 
a mezőgazdaságban növekvő tendenciát mutat, az ipar területén is megtalálható, de nem 
játszik jelentős szerepet. A jövedelemszint elmarad az országos vidéki átlagtól, a 
munkaerő képzettsége gyenge, a munkanélküliség (ezen belül különösen a szezonális) 
magas. 

A gazdasági életében az ipar részesedése átlag alatti , a mezőgazdaság ellenben gazdag 
tradíciókra és bizonyos értelemben igen kedvező adottságokra tekinthet vissza, 250 fő feletti 
nagyfoglalkoztató egyáltalán nincs. A 10-19 fő közötti kategóriában is csak kilenc 
vállalkozást találnánk: Lengyeltótiban (5), Öreglakon (2) és Somogyváron (2).  A 
vállalkozási intenzitás a harmadik leggyengébb az egész régióban. A térség gazdasági 
szerkezetének sajátosságait jól jellemzi az az adat, hogy a vállalkozások közel 20%-a a 
mezőgazdaságban, és mindössze 9%-uk az iparban tevékenykedik. A kistérségben a 
mezőgazdaságon belül a növénytermesztésé a főszerep. 

A kistérség természeti és talajadottságai, éghajlata alapján kiválóan alkalmas gyógynövények 
termelésére, amelynek hagyományai megvannak. Továbbá nagy tradíciója van a kistérségben 
a szőlő- és gyümölcstermesztésnek. Több számottevő szőlősgazda és jelentős halgazdasági 
tevékenység is folyik a kistérségben.  

3.9.7  Vállalkozáss űrűség a kistérségben 

A skála két végpontja, 16,1 (Kisberény), illetve 63,5 (Szőlősgyörök) között igen jelentős, 
közel négyszeres eltérés van. A vállalkozások száma valamelyest csökken ugyan a Balatontól 
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távolodva, de a területi eloszlás nem teljesen egyértelmű. A nagyobb vállalkozások 50, a 
kisebbek 20 fő feletti foglalkoztatók, összesen hét található a Kistérségben. 250 fő feletti 
nagyfoglalkoztató egyáltalán nincs. A 10-19 fő közötti kategóriában is csak kilenc vállalkozás 
található, ráadásul szintén a fent is jelölt településeken: Lengyeltótiban (5), Öreglakon (2) és 
Somogyváron (2).  

A térség iparát néhány kis- és középvállalkozás határozza meg. A tevékenységek között 
többségében vannak a viszonylag egyszerű, nem különösebben technológia-intenzív formák. 
A meghatározó cégek közül ki lehet emelni a Ferroflex Kft.-t (Lengyeltóti, fémszerkezetek 
hegesztése), a Varga Flexo Kft.-t (Lengyeltóti, nyomdai gépek javítása), a Dolomit Kft. 
(Lengyeltóti, betonelem-gyártás, kőfeldolgozás), Stehle Bau Kft. (építőanyag forgalmazás), 
Fonte Viva Kft. (Somogyvár, ásványvíz palackozás), Tóti Aqua Kft. (Lengyeltóti, szóda- és 
ásványvíz gyártás és palackozás), Tóth kút Kft. (Lengyeltóti, üzemanyag állomás), valamint 
az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. (húsipar, a kistérség területén található legnagyobb 
élelmiszeripari cég). Vagyis az ipar általában csak az alapanyagok egyszerű feldolgozásával 
állít elő termékeket, és ez a tevékenység is szinte kizárólag csak Lengyeltótira összpontosul.  

3.9.8 A kistérség gazdasági SWOT-analízise 

Erősségek 

− A térség agráradottságai jók, az agrártermelés és bizonyos termékfeldolgozás is 
változatos, és jelentős hagyományokkal rendelkezik. 

− Jelentős munkaerő-tartalékok. 

− Kisméretű, kompakt kistérség, a települések közötti kohézió jelentős szintjével, és 
formálódó civil együttműködésekkel. 

− A kistérség jó külső elérhetősége (autópálya, vasúti fővonal közelsége). 

− Egyedi táji értékek, természeti adottságok. 

− A kistérség sajátos kulturális-örökségi elemekkel rendelkezik, amelynek bázisán jól 
megfogható arculatot épített. 

Lehetőségek 

− A Balaton fejlődő pályára állásával a Kistérség képes lesz a jelenleginél nagyobb 
mértékben bekapcsolódni a háttér-idegenforgalomba. 

− Lengyeltótit kedvező elérhetősége vonzó befektetési célponttá teheti. 

− A Somogyvámoson a Krisna-völgy révén meglévő egyedi adottságok lehetővé teszik 
indiai (gazdasági) kapcsolatok kiépítését. 

− Az agrárágazatban a minőségi termékek előállítása felé történik elmozdulás, amelyhez 
az adottságok kiválóak. 

− Egy nyugat-keleti feltáró út építésével a kistérség közlekedési kapcsolatai jelentős 
mértékben javulhatnak. 

Gyengeségek 

− A rendelkezésre álló szabad munkaerő többnyire képzetlen. 

− A kistérség déli területeinek elérhetősége meglehetősen gyenge. 

− A kistérség jelentős munkaerő-kibocsátó, az ingázás általános jelenség. 
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− Lengyeltóti városi szerepkörei hiányosak. 

− Középszintű oktatási intézmény egyáltalán nincs jelen a térségben. 

− A kereskedelmi szféra gyengeségei miatt jelentős a jövedelem-kiáramlás. 

− A térségből hiányoznak a feldolgozóipari hagyományok és a tőkeerős 
középvállalkozások. 

Veszélyek 

− Folytatódó demográfiai erózió: a Kistérség belső területeinek kiürülése, illetve a 
humán erőforrások „lefölöződése”. 

− Települési-mikrotérségi méretű etnikai és szociális szegregátumok létrejötte. 

− A Balaton-térség egésze hanyatló pályára kerül, térségi foglalkoztatási szerepe 
csökken. 

− A helyi kis- és középvállalkozások akut tőkehiánya a vállalkozói szféra 
zsugorodásához, ezáltal a foglalkoztatási gondok súlyosbodásához vezet. 

− A szociális problémák halmozódása komoly társadalmi feszültségekhez, a különböző 
csoportok tartós szembenállásához és a devianciák növekedéséhez vezet. 

3.9.9 Eddigi pályázati eredmények: 

A Tóti Aqua Kft. 3,2 millió Ft-os támogatást nyert (GVOP 2.1.1) 2004-ben, amelyből egy 
szikvízgyartó üzem technológiai korszerűsítése valósult meg Lengyeltótiban. Buzsákon a 
Buzsák-ÉP Kft. 2008 szeptemberében nyert el 47 millió Ft-ot a GOP 2.1.2.-08/D 
intézkedésen, egy induló vállalkozás alapgépeinek beszerzésére. Öreglakon a FA-UNA KFt. 
kapott 4,1 milliós támogatást 2005-ben géptároló-helység kialakítására (AVOP 1.1). 2008. 
augusztusában pedig a Fonte Viva Kft. részére ítéltek meg 54 millió Ft-ot a somogyvári 
ásványvíz-palackozó üzem fejlesztésére (GOP 2.1.2-08/B). 

A szociális téren elért pályázati eredmények a kistérségben figyelemre méltóak. 2005-ben 
Lengyeltóti város önkormányzata a ROP keretében nyert el 183 millió Ft-ot a 2.3. intézkedés 
(Az óvodai nevelés és az alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastruktúrájának 
fejlesztése) keretében az óvoda épületének rekonstrukciójára. Ennél is sokkal jelentősebb, a 
2008-ban a város gesztorságával benyújtott „Pogányvölgyi integrált nevelési-oktatási hálózat” 
című pályázat a DDOP 3.1.2/2F intézkedésének keretében. A projektre megítélt forrás 965 
millió Ft, a támogatás intenzitása 95%-os. 

Somogyvár község önkormányzata 2002-ben közmunkaprogramra 61 millió Ft-ot nyert, 
2003-ban a korábbinál célzottabb, kifejezetten a tartósan munkanélküli és elsősorban a cigány 
munkavállalók életét volt hivatva megkönnyíteni egy 36 millió Ft-tal támogatott 
közmunkaprogram. 2008. évben összesen 35.461.644 Forint összegű támogatást nyert, 
amelyből 3 hónapon át 106 embert foglalkoztattak a kistérségben. 

3.10 Lakhatás, lakóhely 

3.10.1 A lakhatás esélyegyenl ősége 

Az egyenlő  bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
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törvény III. fejezete taglalja az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítési területei 
között a lakhatást. 

A törvény 26. § (1) bekezdése alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértését 
jelenti különösen a 8. §-ban meghatározott tulajdonságok szerint: 

- Ha  egyes  személyeket:  közvetlen  vagy  közvetett  hátrányos  megkülönböztetéssel 
sújtanak a lakhatást segítő állami vagy önkormányzati támogatások, kedvezmények 
vagy  kamattámogatás  nyújtásával  kapcsolatosan,  hátrányos  helyzetbe  hozzák  az 
állami vagy önkormányzati tulajdonú lakások és építési telkek értékesítése, vagy 
bérbeadása feltételeinek meghatározása során. 

- A  használatbavételi és  egyéb  építési  hatósági  engedély  kiadásának  megtagadása, 
illetve feltételhez kötése sem közvetlenül, sem közvetve nem alapulhat a 8. §-ban 
meghatározott tulajdonságokon. 

- A  lakáshoz  jutási feltételek  meghatározása nem  irányulhat  arra, hogy a  8.  §-ban 
meghatározott tulajdonságok szerint egyes csoportok valamely településen, illetve 
településrészen mesterségesen, nem a csoport önkéntes elhatározása alapján 
elkülönüljenek. 

3.10.2 Lakhatási feltételek a Kistérségben 

A Pogányvölgyi Kistérség valamennyi településén biztosított a közüzemi ivóvízvezeték-
hálózat. A hálózatba bekapcsolt lakások száma Gyugyon és Hácson alig haladja meg az 50%-
ot, Kisberényben pedig a lakások egynegyede nincsen rákötve az ivóvízhálózatra. Arról 
nincsen adat, hogy Öreglakon, Pamukon és Somogyvámoson a hálózatra történő teljes 
mértékű csatlakozás hiánya a szegregátumokban tapasztalható-e? 

Közcsatorna szolgáltatás nem található Gyugyon, Hácson, Kisberényben, Pamukon és 
Somogyvámoson. Szőlősgyörök kivételével a többi településen is alig éri el a közcsatorna 
hálózatra csatlakoztatott lakások aránya a 60-70%-ot. Ez elsősorban annak tulajdonítható, 
hogy még mindig sok helyen használják a régi szikkasztó rendszerű szennyvízgyűjtőket, 
megspórolva ezzel a drága csatornahasználati díj kifizetését. 

A háztartási villamos energia fogyasztók száma általában meghaladja a lakások számát, 
jelezve ezzel, hogy egy lakásban több mérőóra is elhelyezésre kerülhet (pl. több generáció 
együttlakása miatt). 

Gázszolgáltatás egyedül Pamukon nem található. A gázbekötések aránya Gyugy, Hács és 
Kisberény településeken elenyésző, de a többi településen sem éri el a legalább 75%-os 
szintet. A gázfogyasztók szinte mindegyike használja a gázt fűtésre is (vagy legalábbis 
rendelkezik gázzal működő fűtőberendezéssel). 

Minden településen megoldott a szilárd háztartási hulladék gyűjtése. A rendszeres 
hulladékgyűjtésbe minden állandó lakossal rendelkező ingatlan bevonásra kerül. 

Minden település elérhető távolsági autóbusszal. Vasútállomással nem rendelkezik Gyugy, 
Hács, Kisberény, Somogyvámos és Szőlősgyörök. Buzsák vasútállomása a településtől kb. 4 
km távolságra fekszik, földúton lehet megközelíteni, ezért a Buzsákra utazók Lengyeltóti 
vasútállomását használják, ahonnét többnyire autóbusz csatlakozással el lehet jutni Buzsákra. 

A kistérségi központ autóbusszal a járatok sűrűségét tekintve - Gyugy kivételével - jól 
megközelíthető. Ezzel egyidejűleg elmondható, hogy a térség településeit összekötő utak 
minőségi fejlesztésre szorulnak.  
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51. Táblázat Infrastrukturális adatok a Kistérség településire vonatkozóan (2009) 

  Buzsák Gyugy Hács Kisberény 
Lengyel-

tóti Öreglak Pamuk 
Somogy-
vámos 

Somogy-
vár 

Szőlős-
györök 

Lakásállomány (db) 706 140 193 81 1241 587 127 325 729 487 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya % 10  20 20 20 20      
Önkormányzati bérlakások száma db 5 0 0 0 36 2     
Ebből szociális bérlakások száma db 1 0 0 0 0 0     

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt 
lakások száma (db) 706 79 105 61 1241 516 103 265 729 482 
Vezetékes vízhálózat %-ban 100 56 54 75 100 88 81 82 100 99 

Közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma 
(db) 505 0 0 0 983 378 0 0 495 476 
Csatornázottság %-ban 72 0 0 0 79 64 0 0 68 98 

Háztartási villamos energia fogyasztók száma (db) 
1139 177 234 82 1306 630 124 281 744 683 

Háztartási gázfogyasztók száma (db) 457 32 21 14 746 266 0 126 338 342 

A háztartási gázfogyasztókból a fűtési fogyasztók 
száma (db) 457 32 21 14 746 266 0 126 338 341 

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások 

száma (db) 700 115 162 77 1165 502 127 250 620 420 
Szilárd burkolatú út %-ban 95 90 74 69 82           

Településen működik távolsági buszjárat igen/nem igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen 

Település rendelkezik vasútállomással igen/nem igen nem nem nem igen igen igen nem igen nem 
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A „Lengyeltóti Kistérség Közoktatási és Településfejlesztési Esélyegyenlőségi 
Helyzetelemzése (2008) a Kistérség lakhatási és infrastrukturális feltételek tekintetében az 
alábbiakat tartalmazza: 

A szegregátumokban jelzett 185 lakásállományból mindössze 2 esetében regisztrálható 
lakásfenntartási támogatás. A jelzett 6 főnél nagyobb  lakosú házak 65.4%-a a 
szegregátumokban található. A jelzett térségi életveszélyesnek nyilvánított lakások száma 11, 
amelyből 8 a szegregátumokban található, e 8 pedig Somogyváron. 

A szegregátumok kizárólag áram és közvilágítás mentén tekinthetőek jól ellátottaknak, gáz, 
szennyvíz, pormentes út és járda tekintetében a térség legrosszabb települési szintű 
mutatójától is gyengébb jellemzőkkel bírnak, ezek gyakorlatilag a pormenetes út kivételével 0 
értékűek. 

Az infrastrukturális adottságok településenként eltérőek. Működik jelenleg a Kaposvár-
Fonyód mellék vasútvonal, és a Kaposvárt Balatonboglárral összekötő közút, melyek közül 
egyik egyiknek sincs a gazdaság telepítésében jelentős erősítő szerepe. A közutak minősége 
főleg a mellékágakon rendkívül rossz, kamionok, teherszállító gépek közlekedésére szinte 
teljesen alkalmatlanok. Az M7-es autópálya 2005-2006-ban átadott szakaszai a kistérség 
északi területeit érintik, ez nagy jelentőséggel bír a jövőbeli tervek szempontjából. A 
polgármesterek döntő többsége szerint a személyszállítás terén nincsenek jelentős gondok, a 
zsáktelepülések buszjáratai igazodnak a munkába, illetve iskolába járás feltételeihez. 

Lengyeltótiban és közvetlen térségében jelentős előrelépés a szennyvízhálózat kiépítése. Az 
országos gázhálózatra főleg a zsáktelepülések nem tudtak rákapcsolódni. Turisztikai 
szempontból néhány települést hátrányosan érint a Nagybereki kisvasút felszámolása. 

A térség további  infrastrukturális jellemzői: 

A kistérség vezetékes infrastruktúrája nem tekinthető teljesen kiépítettnek. 2005-ös adatok 
szerint 353 lakás, vagyis a teljes lakásállomány 7%-a még nem volt bekapcsolva a vezetékes 
ivóvíz-hálózatba. Teljes kiépítettségről csak Lengyeltóti, Szőlősgyörök és Buzsák esetében 
beszélhetünk, míg Gyugy (56%) és Hács (53%) kifejezetten problémásnak tűnik. 

Megindult a városon kívül további négy község (Buzsák, Öreglak, Somogyvár, Szőlősgyörök) 
csatornázása, a legkevésbé előrehaladott állapotban lévő Öreglakon 56%-os bekötési arányt 
produkálva. 

Szintén csak viszonylag kedvezőnek értékelhető, hogy a kistérség 3969 háztartása bevonásra 
került a rendszeres hulladékgyűjtésbe, mivel ez továbbra is csak a lakások 86%-át érinti. 

Megállapítás: 

1. Bár a szegregátumok tekintetében magas a rendszeres szociális segélyben és a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők aránya,  

2. ezzel egyidejűleg a zsúfolt és életveszélyes lakások többsége is a szegregátumokban 
található. A legsürgetőbb életveszély elhárítási munkálatok elvégzésére javasoljuk 
felhasználni a Tranzit Foglalkoztatási Programokat, különös tekintettel a Somogyváron 
található életveszélyes lakásokra. 

3. A szegregátumok infrastrukturális látottsága jelentősen elmarad a kistérség mutatóitól, 
amely meghatározza az ott élők életminőségét is. 

3.10.3 Fejlesztési célok a lakhatás területén 

− Lakásgazdálkodásra  vonatkozó  irányelvek  felülvizsgálata,  ha  szükséges  új  elvek 
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kidolgozása. 

− A lakásgazdálkodási szempontokon belül a hátrányos helyzetű csoportok lakáshoz 
jutásának támogatására külön tervet kell kidolgozni. 

− Bérlakások számának növelése. 

− A magántulajdonú lakásvásárlás, építkezés önkormányzati támogatásának fenntartása, 
fejlesztése. 

− Az   épületek   felújítása,   átépítése   során   biztosítani   kell   azok   akadálymentes 
megközelítését, a parkolást, a közlekedők és az egyes helyiségek használatát. 

4 Közoktatás 
A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. 
A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a képzettség – és képességbeli 
hiányosságok orvoslása, a vállalkozások versenyképességének javítása csak a társadalmi 
szolidaritás megerősítésével, a társadalom megújuló képességének fejlesztésével és 
erőforrásainak bővítésével érhető el. 

Az esélyegyenlőség érvényesítése, valamennyi hátrányos helyzetű csoport részére, a 
közoktatásban is kiemelt feladat. A hátrányos helyzetű (HH), különösen a halmozottan 
hátrányos helyzetű (HHH) és a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek esélyegyenlősége 
előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl olyan 
támogató lépések, szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő 
hátrányaikat, javítják iskolai sikerességüket. A legfrissebb kutatások szerint a közoktatásban 
jelen lévő szegregációs és szelekciós mechanizmusok korlátozzák az egyenlő hozzáférést a 
minőségi oktatáshoz, és továbbmélyítik a társadalmi különbségeket. Az egyenlő bánásmód 
követelményének és a szegregációmentességnek, mint esélyegyenlőségi alapfeltételnek mind 
a feladatellátási helyek között, mind az azonos évfolyamok tanulócsoportjai között 
érvényesülnie kell: a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya közötti különbség 
legfeljebb 25% lehet. 

Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítanunk minden 
infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatása esetén a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási helyzetére a beruházásokban, 
fejlesztésekben, a közoktatási intézményeinkben. Kiemelten fontos az intézmény 
oktatásszervezési gyakorlatának áttekintésével, illetve az intézmények tanulói összetételének 
összehasonlításával annak vizsgálata, hogy érvényesül-e az intézményben a 
diszkriminációmentesség, a szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos helyzetű és a 
sajátos nevelési igényű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása. 

A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv (Esélyterv) tartalmazza a fenntartó által 
ellátott közoktatási feladatokkal kapcsolatos célokat, az esélyegyenlőség biztosításához 
szükséges lépések végrehajtásának ütemezését. Az esélyegyenlőség előmozdítása konkrét, a 
hátrányok kiegyenlítését segítő intézkedések végrehajtásával érhető el. A feladat egy olyan 
keret biztosítása az állami intézkedéseknek, amelyek a közösségi erőforrások leghatékonyabb 
felhasználását teszik lehetővé, ezáltal minden tanuló kibontakoztathatja képességeit, 
elérhetővé válnak számukra a képzés, foglalkoztatás előnyei. 

Természetes törekvés tehát az indulási hátrányok csökkentése, a művelődési egyenlőtlenségek 
mérséklése, az esélyegyenlőség feltételrendszerének megteremtése.  
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4.1 Célok, feladatok 
Az Esélyterv alapvető célja, hogy biztosítsa az Intézményen belül a szegregációmentességet 
és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Ezen belül alapvető, hogy az 
Intézmény biztosítsa a szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférést, helyezzen hangsúlyt az 
esélyteremtésre, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálására.  

Célok:  

1. korlátozni a tanulók korai besorolását elágazó tanulási utakra, hogy később kerüljön 
sor a tudás szerinti kiválasztásra, 

2. kidolgozott, rendszeres segítséget kapjanak az iskolában lemaradók, és csökkenjen az 
évismétlés, 

3. erősödjön a kapcsolat az iskola és az otthon között, kapjanak támogatást a hátrányos 
helyzetű szülők gyermekeik tanulásának segítésében, 

4. megfelelő válaszok szülessenek a különbözőségből adódó kihívásokra, és biztosítva 
legyen a kisebbségek sikeres befogadása a normál oktatásba, 

5. az iskola mindenki számára biztosítson jó oktatást, kapjon elsőbbséget a 
kisgyermekkori ellátás, az alapfokú iskolázás, 

6. a célzott erőforrások irányuljanak a leginkább rászoruló tanulókra. 

Feladatok: 

1. a HH, HHH és a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának megteremtése, 

2. az oktatásban érvényesülő hátrányos megkülönböztetés felszámolása,  

3. hatékony gyermek- és ifjúságvédelem, szoros együttműködés a rendőrség 
ifjúságvédelmi osztályával, az intézmények és a közoktatáshoz kapcsolódó 
intézmények és civil szervezetek között mind a hátránykompenzációban, mind a 
prevenciós munkában,  

4. a HHH tanulók eredményes oktatása, szociális hátrányaik kompenzálása, 
esélyegyenlőségük előmozdítása. 

4.2 A feladatellátási helyek jellemz ő adatai 
52. Táblázat Feladatellátási helyek a Kistérség közoktatásában 

Székhely Fenntartásra társult 
önkormányzat 

Ellátott feladat Demográfiai jellemzők 
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Lengyeltóti X X X 3309 97 87 323 175 94 

Gyugy    306 12 14 31 15 13 

Hács X   411 8 15 50 19 135 

Kisberény    180 13 14 24 9 16 

  LE
N

G
Y

E
LT

Ó
T

I 

Szőlősgyörök X X X 1249 26 21 101 35 13 

Buzsák X X X 1526 26 26 109 56 400 

Öreglak X X X 1618 51 40 202 92 186 

Somogyvár X X X 1896 58 57 206 148 23 

Somogyvámos X X  813 30 35 85 45 13 

Pamuk    270 12 12 37 14 79 
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A Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény 2010. július 1-jén jött 
létre. Irányító szerve a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, 
fenntartója a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás. 

 Az intézmény ellátja  

alapfeladatként  

− óvodai nevelés 

− alapfokú oktatás - nevelést 

önként vállalt feladatként 

− alapfokú művészetoktatás 

− pedagógiai szakszolgálat 

− pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatait. 

Az intézmény az ellátási körzetén túl a Marcali Kistérséghez tartozó Táska óvodai nevelését 
és iskolai oktatását és nevelését is elvállalja. 

4.3 Óvodák 
Az Óvodák Intézményegysége 9 óvodai feladatellátási helyet foglal magába: 

3 tagóvodát: 1)+2) Kincsem Óvodát (Lengyeltóti) és a Kincsem Óvoda Hácsi Telephelyét 
(Hács) 

3) Tündérkert Óvodát (Somogyvár) 

4)+5) Öreglaki Óvodát és Barátihegyi Telephelyét 

3 közös igazgatású tagintézményként működő óvodát: 

6)+7) Buzsáki Óvodát és Táskai Telephelyét 

8) Lurkó Óvodát (Szőlősgyörök) 

9) Tarkarét Óvodát (Somogyvámosi). 

Az Óvodai Intézményegységben a nevelőmunka az Óvodai Nevelés Országos 
Alapprogramjára épülő, a nevelőtestület által elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott helyi 
nevelési program alapján folyik. Az óvodák többsége a módszertani megújulás, az innováció 
útjára lépett, több pályázaton is eredményesen vett részt. 

A helyi nevelés rendszereként önálló „módszertani programokkal” felvértezve az óvodák 
önfejlesztő-önkormányzó egységként kezdtek el funkcionálni a településviszonyokból, s a 
társadalmi háttér szociológiai jellemzőiből adódó szakmai specifikumokkal. Egyéni 
arculatukhoz, helyi igényeikhez, helyi sajátosságaikhoz igazították módszertani 
programjaikat. 

4.3.1 Az óvodák módszertani programjai 

Kerekerdő Óvoda (Öreglak): 3 heterogén csoporttal működik. Az óvoda nevelőtestülete a 
kompetencia alapú nevelést vezette be, és ebben kiemelten kezeli a mozgásfejlesztést. Sajátos 
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arculatukként célul tűzték ki a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztését, a testmozgás 
megszerettetését. Fontosnak tartják a családdal való közös tevékenységek tervezését és 
megvalósítását. Kiemelt figyelmet fordítanak az egyéni képességfejlesztésre, a sport 
megszerettetésére, az egészséges életmódra nevelés fontosságának elfogadására. 

Kerekerdő Óvoda Baráti-hegyi tagozata: vegyes összetételével a kompetencia alapú óvodai 
nevelés kapcsán kiemelten kezeli a természeti környezet megismerését. Fontos számukra az 
óvoda és a család kapcsolatának elmélyítése, a másság elfogadás (etnikai kisebbség), a 
családok bevonása az óvodai életbe, az együttgondozás a családokkal a gyermekek 
harmonikus fejlődése érdekében. 

Kincsem Óvoda (Lengyeltóti): 6 homogén csoportjával legnagyobb tagintézmény a 
térségben. Kompetencia alapú nevelési programja a közösségi nevelés koherens erejét emeli 
ki. Céljuk az óvodás gyermekek fejlődésének támogatása, személyiségének kibontakoztatása, 
gyakorlatias, tevékenységközpontú, az egyén és a közösség fejlődését célzó szemlélet 
érvényesítése. Az integrációt segítő programjuk kiemelten kezeli a HHH és a beilleszkedési, 
tanulási és magatartási zavarokkal küzdő (BTM-s) gyermekek fejlesztését, az óvoda-iskola 
átmenetet biztosító iskolai életmódra való felkészítést. 

A másság elfogadását, a toleráns magatartást, differenciált bánásmód biztosítását kiemelt 
feladatként határozzák meg. 

Kincsem Óvoda Hácsi Telephelye: 1 csoportos óvoda és az epochális módszertani 
programjának bevezetésével célként határozta meg az egyéni képességek fejlesztését, a 
másság (különleges képességű gyermekek) teljes elfogadását, a népszokások, hagyományok 
ápolását. Feladatuknak tekintik a felelősségteljes, önálló, konfliktustűrő, boldog, harmonikus 
gyermekek nevelését. 

Lurkó Óvoda (Szőlősgyörök): 1 csoportos óvoda a tevékenységeken alapuló, környezetbarát 
óvodai nevelési programjával. Fontosnak tartja, hogy a természet és a környezet adta 
lehetőségek maximális kihasználásával, önálló, felfedező, a természetet tisztelő gyermekek 
nevelődjenek az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes óvodai környezetben. A falu 
hagyományait (szőlőtermesztés, borkultúra) kiemelten ápolja. 

Tarkarét Óvoda (Somogyvámos): 1 csoportos óvoda, a kompetencia alapú óvodai nevelés a 
természet eszközeivel módszertani programjára helyezi a hangsúlyt. A 4 őselem köré 
szerveződő kompetenciaterületek által a környezeti kultúra átadására fordít nagyobb 
figyelmet és annak beépülésére a gyermeki személyiségjegyekbe, figyelembe véve az egyéni 
és életkori sajátosságokat. A zsáktelepülés jellegéből, a Krisna-völgy turisztikai 
látványosságából fakadóan hagyományápolása gazdag múltra tekint vissza. 

Tulipán Óvoda (Buzsák): 1 csoportjával maximális kihasználtsága mellett, a 
néphagyományait őrző, továbbápoló programjával kiemelten kezeli a tájegység népi 
kultúrájának megőrzését, a változatos természeti környezet lehetőségeinek kiaknázását, a 
helyben kialakult népszokás gyökereinek megismertetését, a hagyományok ápolását és a 
„gyökérkeresés” értéktudatának megalapozását. 

Tulipán Óvoda Táskai telephelye: 1 csoportjának módszertani programja a 
néphagyományőrző, egészséges életmódra nevelő, családokkal együttműködő óvoda alapjait 
erősíti. Az óvodás gyermek korának megfelelő népi hagyományok ápolását helyi szinten, 
azok nevelési folyamatba való beillesztését, valamint a családokkal való szoros 
együttműködés kialakítását tekinti fő feladatának.  

Tündérkert Óvoda (Somogyvár): 3 homogén szervezésű csoportjával és egyedi módszertani 
programjával kiemelt figyelmet fordít a honismeretre, természeti és környezetvédelmi 
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nevelésre, és épít a családokkal való együttműködésre. Célja a természeti környezet 
megszerettetése, a múlt értékeinek átörökítése, természetóvás és a környezettudatos 
magatartás kialakítása. Feladatának tekinti a múlt értékeinek megőrzését, helyi értékek 
továbbvitelét, elsajátítását, ápolását. 
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4.3.2 Óvodák intézményi alapadatok 
53. Táblázat Óvodai feladatellátási helyek száma, funkciója és a gyermekek létszáma 2010/2011 

 
ÓVODAI 

Feladat- 

ellátási hely 

megnevezése 

Település Címe Funkció 

Főállású 

pedagógusok 

létszáma 

Gyermekek, 

tanulók száma 

HH 

gyermekek, 

tanulók 

száma 

HH 

gyermekek, 

tanulók % 

HHH 

gyermekek, 

tanulók 

száma 

HHH 

gyermekek, 

tanulók % 

SNI 

gyermekek, 

tanulók 

száma 

SNI 

gyermekek, 

tanulók % 

K INCSEM Lengyeltóti Tűzoltó u.8.  13 129 73 56 47 36 0 0 

NAPSUGÁR Hács Fő u.31.  2 21 18 86 6 33 0 0 

LURKÓ Szőlősgyörök Iskola u.1.  2 27 10 37 3 11 0 0 

TULIPÁN Buzsák Petőfi u.2.  2 27 21 78 8 30 0 0 

TÁSKA Táska Arany J.u.2.  2 18 16 89 8 44 0 0 

KEREKERDŐ Öreglak Fő u.92.  4 50 25 50 8 16 1 2 

BARÁTI Baráti Április 4.u.18.  2 22 20 91 20 91 1 4,5 

TÜNDÉRKERT Somogyvár Kossuth u.1.  6 68 45 66 18 26 4 6 

TARKARÉT Somogyvámos Csepregi u.5.  2 23 20 87 10 43 1 4,3 

Összesen    37 385 248 64 218 33 7 1,8 
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A szőlősgyöröki Lurkó Tagóvoda kivételével mindegyik telephelyen 50%-nál magasabb a 
hátrányos helyzetű (HH) óvodások aránya. 

Ezek az arányszámok rendkívül magasak országos viszonylatban is! 

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása jelenleg 4 óvodában van. Arányában a legtöbb 
ilyen gyermek a Tündérkert Óvodában van, ahol 6%-os. Ennek a magas arányszámnak az 
oka, hogy a Tündérkert Óvoda a somogyváron működő, Somogy Megyei Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon óvodás korú gyermekeit is ellátja. 
A Barátihegyi tagozatban és a Tarkarét Óvodában 4,4 % körül alakul, a Kerekerdő óvodában 
2 %-os. A többi óvodában a számuk azért nem kimutatható, mert vagy nincs a településen, 
vagy a szakértői bizottság vizsgálata elhúzódik. 

Az SNI gyermekek aránya a többi gyermekhez képest az utóbbi években 1 és 3 % között 
mozog, ami az országos átlag - 7 % - alatt van.  

Törekedni kell arra, hogy a csoportlétszámok meghatározásánál ezek a gyermekek a 
közoktatási törvényben meghatározottak szerint legyenek figyelembe véve (2 és 3 fős 
gyermekek), ezzel is elősegítve a megfelelő számú, sajátos nevelési igényű gyermekeket is 
nevelő, fejlesztő csoportok működését.  

Az együttnevelés feltételei közé be kell építeni a segítő szakemberek jelenlétét, mert csak így 
lehet eredményes az integráció. 

54. Táblázat Óvodák kihasználtsági mutatói 

TAGINTÉZMÉNY  FÉRŐHELY  FELVETTEK 

KIHASZNÁLTSÁG 

% SZÁMA ÖNÁLLÓ  VEGYES 

KINCSEM 132 129 98 6 X  

NAPSUGÁR 20 21 105 1  X 

LURKÓ 30 27 90 1  X 

TULIPÁN 33 27 82 1  X 

TÁSKA 25 18 72 1  X 

KEREKERDŐ 70 50 71 2  X 

BARÁTI 30 22 73 1  X 

TÜNDÉRKERT 75 68 90 3 X  

TARTARÉT 25 23 92 1   

 

A teljes kollektíva a családok közreműködésével igyekszik olyan elfogadó, szeretetteljes és 
derűs légkört kialakítani, amelyben az óvó-védő, szociális és nevelő-személyiségfejlesztő 
funkciók az önfeledt játék keretein belül kiteljesedhetnek, miközben igazi, örömteli 
gyermekkort élhetnek meg az óvódások. 

Vegyes, részben osztott, homogén összetételű csoportokban, rugalmas-folyamatos napirendi 
keretek között folyik az óvodai nevelés. 

4.3.3 Szakmai együttm űködés 

Az óvodák közötti szakmai együttműködés jellemzője a szoros munkakapcsolat, rendszeres 
havi intézményvezetői értekezleteken való konzultáció, valamint a napi kapcsolattartás 
(internet, telefon). Óvodák intézményegységére jellemző a korrekt munkakapcsolat, mely 
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feltételezi a folyamatos együttműködést, tájékoztatást, az igények és elképzelések pontos 
ismeretét, a megoldásra vonatkozó javaslatok és elképzelések területén a gyors és hatékony 
információáramlás biztosítását. 

A szakmai teamek autonóm teamek, a módszertani megújulást biztosítják a helyi nevelési 
program megvalósítása érdekében. 

Jelenleg is havonkénti folyamatos együttműködés van az intézmények között és szakma-
vezetői megbeszélések vannak. A szakmai vezetők napi kapcsolatban állnak egymással, közös 
munkatervek által közös feladatokat végeznek, a horizontális tanulás bevezetésével munkájuk 
kiteljesedett.  

A folyamatos kommunikáció segíti az óvodák szakmai munkájának összehangolását, 
tapasztalatcserére ösztönzi a térség óvodáinak közösségét. Óvodán belül és óvodaközi 
hospitálási lehetőségeket biztosít a bázis óvoda (Kincsem Óvoda), ami folyamatos szakmai és 
módszertani kommunikációt eredményez és segíti a szakmai munka irányának 
meghatározását, korszerűsítését. 

4.3.4 Hozzáférés biztosítása a településeken 

Egyetlen óvodás korú kisgyereket sem kell elutasítani férőhely hiányában, nem jelent 
problémát annak a követelménynek a teljesítése, hogy 2008-tól valamennyi halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek óvodai felvétele biztosított legyen. 

Óvodai nevelésben nem részesülő 3 évet betöltött gyermekek számáról pontos nyilvántartást 
vezetnek az óvodák. Ezeket az adatokat a védőnőktől, az önkormányzat okmányirodája 
népesség-nyilvántartójából kérik le, és összesítik a beóvodázási felelősök. 

Minden 3 éves kor előtti gyermekről pontos nyilvántartással rendelkeznek. 2010-ben elkészült 
az óvodás korú népesség (3-8 éves korosztály) szociális térképe óvodai körzetenként, 
kimutatva a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű családokból érkező 
gyermekek számát és lakókörzetét. A kimutatás jelentősége a 2010-re előírt kötelező óvodai 
ellátás biztosítása, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi 
óvodáztatásában rejlik. A távlati cél, hogy a 3-6 éves gyermekek lehetőleg lakóhelyükön minél 
hamarabb igénybe vehessék az óvodai szolgáltatást. 

Az Integrációs pedagógiai Program bevezetésével az óvodák egy része arra vállalkozott, hogy 
meghatározza az óvodai nevelés azon területeit, amelyek kiemelkedő jelentőséggel bírnak a 
HHH gyermekek fejlődésének elősegítésében, elősegíti a gyermekek minél korábbi 
beóvodázását, rendszeres óvodába járását és ösztönzi az együttműködések kialakítását 
azokkal a szolgálatokkal, melyek a szülőket támogatják, illetve a gyermekeknek 
szolgáltatásokat nyújtanak. Fontos feladata az intézményi vezetésnek, hogy ösztönözze azon 
óvodák részvételét az integrációs pedagógiai programban, akik valamilyen oknál fogva 
kimaradtak, és állandó figyelemmel kísérje, hogy mely óvodák felelnek meg a pályázati 
feltételeknek. 

Fontos eredmény az IPR és TÁMOP 3.3.2. pályázat keretében megvalósult HHH gyermekek 
mérési-értékelési rendszerének kidolgozása, az óvoda-iskola átmenetben jelenleg is jó 
gyakorlatként szolgáló Palánta program, mellyel a HHH és BTM-es gyermekek iskolai 
életmódra felkészítését segítik elő az óvodapedagógusok és a tanítók. Új innovációk készültek 
el, amit a munkájuk során használnak (pl. Beóvodázási Terv, témahetek, projektnapok tervei, 
partneri együttműködés munkatervei.) 

A csoportok létszámai kiegyenlítettek, nagy eltérések nincsenek. Az átlagos csoport-létszám 
19,7 fő. A csoportlétszámok nem idéznek elő közvetett hátrányos megkülönböztetést. Nem 
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kell azzal a következménnyel számolni, hogy a magas létszámok miatt veszélyeztetve lenne a 
kisgyermekek személyiség-fejlődése, iskolai életmódra történő felkészítése, esélyhátrányaik 
mérséklése. 

A továbbiakban is figyelni kell az intézményen belüli arányok egyenletes elosztására, a 
beiratkozásnál a HHH gyermekeket mindenképpen fel kell venni. 

Az óvoda nyitva tartása biztosítja a gyermekek egész napi ellátását. Az óvodák biztosítják a 
körzetükbe tartozó 3. életévét betöltött HH-s és HHH-s gyermekek felvételét, ellátását, 
valamint felveszik a körzetükbe tartozó, szakértői véleménnyel rendelkező, az alapító 
okiratban meghatározott SNI-s gyermekeket. 

Az egyéni fejlesztés mindegyik óvodában kiemelt szerepet kap. 

4.3.5 Bejáró gyermekek és a bejárás módja 
55. Táblázat Óvodába bejáró gyerekek 

  TÁRSULÁSBÓL TÁRSULÁSON KÍVÜLR ŐL 

 TAGINTÉZMÉNY  létszám HH % HHH % SNI  % létszám HH % HHH % SNI % 

KINCSEM 31 25 80 15 48 0 0 1 1 100 1 100 0 0 

HÁCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LURKÓ 2 1 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

TULIPÁN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TÁSKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KEREKERDŐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BARÁTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TÜNDÉRKERT 13 12 92 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

A Lengyeltóti Kistérségre jellemző, hogy aprófalvas település, és a települések nagy részében 
helyben biztosított az óvodai ellátás. Az óvodás gyerekek többsége nem bejáró. Az átlagos 
bejárási távolság 5-10 km. A bejáró gyerekek nagy része hátrányos helyzetű. Az utazni 
kényszerülő kisgyerekek többsége szervezett utaztatással, iskolabusszal jut el az óvodába. Az 
iskolabuszon a felügyelet biztosított. 

4.3.6 Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 
56. Táblázat Gyógypedagógiai nevelés-oktatás az óvodákban 

 Főállású gyógypedagógusok Utazó gyógypedagógusok 

Intézmény Oligofrén 
ped. 

Tanulásban 
ak. 

Értelmileg 
ak. 

Logop. Oligofrén 
ped. 

Tan. 
ak. 

Ért. 
ak. 

Logop. 

KINCSEM 0 0 0 0 0 0 0 0 

HÁCS 0 0 0 0 0 0 0 0 

LURKÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 

TULIPÁN 0 0 0 0 0 0 0 0 

TÁSKA 0 1 0 0 0 0 0 0 
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KEREKERDŐ 0 0 0 0 0 0 0 0 

BARÁTI  0 0 0 0 0 0 0 0 

TÜNDÉRKERT 0 0 0 0 0 0 0 0 

TARKARÉT 0 0 0 0 0 0 0 0 

SZAKSZOLGÁLAT 0 0 0 0 0 3 0 1 

összesen  1 0 0 0 3 0 1 

 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek 

57. Táblázat SNI gyermekek száma a Kistérség óvodáiban 

Intézmény Értelmileg 
akadályozottak 

Testi 
fogyatékosok 

Érzékszervi 
fogyaté- 
kosok 

Tanulásban 
akadályozottak 

Organikus okokra 
visszavezethető 
megismerő funkciók  
zavara 

Beszéd-
fogyaté- 
kosok 

Összesen 

KINCSEM 0 0 0 0 0 0 0 

HÁCS 0 0 0 0 0 0 0 

LURKÓ 0 0 0 0 0 0 0 

TULIPÁN 0 0 0 0 0 0 0 

TÁSKA 0 0 0 0 0 0 0 

KEREKERDŐ 0 0 0 1 0 0 1 

BARÁTI 0 0 0 1 0 0 1 

TÜNDÉRKERT 0 1 0 3 0 0 4 

TARKARÉT 0 0 0 0 0 1 1 

ÖSSZESEN 0 1 0 5 0 1 7 

 

Az óvodai intézményegységben csak egy fő óvodapedagógus rendelkezik gyógypedagógus 
végzettséggel. Az óvodákból két fő óvónő vett részt egy éves fejlesztőpedagógia 
továbbképzésben. Az egyéni fejlesztések egy részét - elsősorban a részképesség zavarokat - 
az óvodapedagógusok végzik differenciált egyéni foglalkozások keretében. A fejlődés 
nyomon követését az egyéni fejlesztési naplóban rögzítik. A gyógypedagógust és 
pszichológust igénylő fejlesztéseket a nevelési tanácsadóban, a logopédiai eseteket pedig 
utazó logopédus segítségével valósulnak meg. A logopédiai fejlesztésre szorulók számának 
emelkedése évek óta folyamatos, ellátásuk eddig megoldott. Az SNI-s gyermekek számára 
biztosított szolgáltatások, ellátások jelenleg is megfelelnek a törvényességi és szakmai 
követelményeknek. Esélyt teremtenek arra, hogy az SNI-sek a többségi tantervű alapfokú 
oktatásban tanulhassanak tovább. A szakszolgálat munkatársai minden érintett óvodás 
fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készítenek és biztosítják a végrehajtáshoz szükséges 
tárgyi és személyi feltételeket is. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátására a fenntartó nagy gondot fordít: az 
integrált nevelés biztosításához az utazó-gyógypedagógusi hálózat működtetése adja a segítő 
szakembereket, ha pedig az ellátás problémába ütközik, akkor a Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Módszertani Központ szakembereivel köt együttműködési megállapodást 
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az intézmény.  

Az inkluzív pedagógia elveit előtérbe helyezve, amennyiben fogyatékos gyermek kerül az 
óvodás csoportba, fontos a sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a szükséges 
tárgyi feltételek és segédeszközök megléte. Az új építésű óvodákban erre már kiemelt 
figyelmet fordítottak és a mozgáskorlátozottak számára is használhatóvá tették az épületet, 
csoportszobákat, fejlesztő szobákat 

4.3.7 Képesség-kibontakoztató és integrációs felkés zítés 
58. Táblázat Óvodai IPR programban résztvevők száma 

Tanév 
2008/2009 
tanév 

2009/2010 
tanév 

2011/2012 
tanév 

Mely óvodák igényelték az 
integrációs, illetve a 
képesség-kibontakoztató 
normatívát? 
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KINCSEM 
0 49  50  47 

NAPSUGÁR 
 9  7  6 

LURKÓ 
0 0 0 0 0 0 

TULIPÁN 
0 0 0 0 0 8 

TÁSKA 
0 0 0 0 0 8 

KEREKERDŐ 
 6  8  8 

BARÁTI 
 20  18  20 

TÜNDÉRKERT 
0 0 0 0 0 18 

TARKARÉT 
0 0 0 0 0 0 

ÖSSZESEN  84 0 83  115 

 

Az óvodai intézményegység az esélyegyenlőség előremozdítása érdekében fontos 
tevékenységet végez. Kialakították a szegregációmentes együttnevelési környezetet (oktatási 
integráció, befogadó pedagógiai kultúra támogatása, egyéni fejlesztési tervek, 
tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása). A halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek magas száma indokolja a velük való kiemelt foglalkozást. A pályázati pénzek 
hatékony felhasználásával az óvodák lehetőségeikhez képest segítséget nyújtanak e réteg 
problémáinak megoldásában, abban, hogy minél több gyerek részt vehessen minél több 
programban (kirándulások, színházlátogatások, művészeti tevékenységek). 

Törekedni kell, hogy minden óvoda kapcsolódjon be az IPR-be, mert az elmúlt néhány év 
eredményei igazolják a pozitív változást. 
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4.3.8 Humáner őforrás-helyzet 
59. Táblázat Óvodák humánerőforrás-helyzete 
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KINCSEM 129 13 9,9 3 23 11 2 0 5 0 6 2 3 

NAPSUGÁR 21 2 10,5 2 100 2 0 0 1 0 1 1 1 

LURKÓ 27 2 13,5 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 

TULIPÁN 27 2 13,5 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 

TÁSKA 18 2 9 2 100 1 1 0 1 0 1 0 0 

KEREKERDŐ 50 2 12,5 3 75 0 0 0 0 0 2 0 0 

BARÁTI 22 2 11 2 100 0 0 0 0 0 1 0 1 

TÜNDÉRKERT 68 6 11,3 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 

TARKARÉT 23 2 11,5 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

 

A személyi ellátottság a jogszabályi feltételeknek megfelelő. Kedvező, hogy a többdiplomás 
pedagógusok tanítói képesítéssel, egy fő gyógypedagógus végzettséggel is, rendelkeznek. 
Nem megfelelő képesítésű pedagógus nem dolgozik az intézményben. Az óvodavezetők 
többsége rendelkezik közoktatási vezető szakvizsgával, de az új vezetőknek szükséges 
megszerezni az óvodavezetői szakvizsgát (3 fő). 3 fő fejlesztőpedagógus szakvizsgával és 1 
fő minőségfejlesztés szakvizsgával bíró óvónőnk is van. Egy óvodapedagógusra 9,38 
kisgyermek jut. A kiegyenlítettség tekintetében jelentős eltérések nincsenek. A dadák is 
szakképzettek. 

Távlati célként meghatározható, hogy az óvodapedagógusok közül kedvező lenne 
gyógypedagógus másoddiploma megszerzésének előtérbe helyezése, ezzel az integráció 
támogatása megoldott lenne óvodai  csoporton belül is. 

4.3.9 Közoktatási innovációkban való részvétel 
60. Táblázat Közoktatási innováció az óvodákban 

INTÉZMÉNY TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. 

KINCSEM X X 
NAPSUGÁR X X 
LURKÓ X X 
TULIPÁN  X 
TÁSKA  X 
KEREKERDŐ X X 
BARÁTI X X 
TÜNDÉRKERT X X 
TARKARÉT X X 
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A pedagógusközösségek szakmai igényességének egyik mutatója a szakmai innovációkba 
való bekapcsolódás, a korszerű pedagógiai eljárások megismerésére és alkalmazására való 
törekvés. A táblázat erről tájékoztat. 

A helyi innovációk megvalósításának egyik alapkritériuma a folyamatos szakmai megújulás, 
melyhez eddig is komoly támogatást ad a fenntartó, s melyre a továbbiakban is számíthatnak 
az egyes intézmények.  

Az intézményekben folyó pedagógiai munka jelenleg is biztosítja a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek eredményes nevelését. Szociális hátrányaik kompenzálásában, 
esélyegyenlőségük előmozdításában tett intézkedések során az elért eredmények évről-évre 
javulnak. Az eredmények megtartásában, illetve növelésében a szakmai munka folyamatos 
kontrolljára, a megújulás képességének megőrzésére, új szakmai kompetenciák megszerzésére 
van szükség. 

4.3.10 Módszertani képzésekbe való bekapcsolódás 
61. Táblázat Módszertani képzések az óvodákban 
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KINCSEM 1 2 4 2 9 2 7 13  4   2 4 
NAPSUGÁR 1 1   2 1  1     1 2 
LURKÓ 1   1 1 1 1 1      2 
TULIPÁN        2       
TÁSKA        1       
KEREKERDŐ 1  4 1 1 1 1 4  3 1   4 
BARÁTI   1 1    1  1 1  1 1 
TÜNDÉRKERT 1  5 1 2 1 1 6   2  2 4 
TARKARÉT   1  1 1  2  1   1 1 
 

A módszertani képzettség emelkedésével az óvodapedagógusok olyan magas szintű 
kompetenciákkal rendelkeznek, melyek intézményi szinten a gyerekek egyéni fejlettségét, 
iskolai életre való felkészítését hatékonyan szolgálják. A közoktatási integráció létrejöttével 
pedig azok az intézmények, amelyek ezekből az innovációkból kimaradtak (Táska, Buzsák) a 
horizontális tanulás keretén belül, az egymástól való tanulás bevezetésével, a 
munkaközösségek erősítésével juthatnak majd e kompetenciákhoz. 

4.3.11 Infrastruktúra és hozzáférés a feladat-ellát ási helyeken 

Az 1/1998. (VII.24.) OM rendelet alapján a fenntartó elfogadta a kötelező eszköz- és 
felszerelésjegyzék alapján a tárgyi feltételek ütemezését, melyet a megyei Közoktatásért 
Közalapítvány is segít a pályázati lehetőségeivel. 

Szerencsésnek mondható, hogy nincs szükségteremben elhelyezett csoport. Ugyanakkor saját 
tornaterme, illetve tornaszobája mindössze 2 óvodának van. Az intézmények többségében van 
külön logopédiai foglalkoztató vagy egyéni fejlesztő szoba. Ebből kifolyólag az iskolai 
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indulási hátrányok mérséklése, az időben megkezdett beszédkorrekció és a logopédiai 
fejlesztőmunka megvalósul. 

A számítógép viszont kevés az intézményekben. Ez nem csupán a tájékozódást és a 
kapcsolattartást nehezíti, de a napi felkészülésnek is elengedhetetlen kelléke. Indokolt tehát az 
intézmények számítógépekkel (Internet-hozzáféréssel) való felszerelése. Az eszközt, 
létesítményt használó gyermekek számát mutatja az alábbi táblázat: 
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62. Táblázat Az óvoda épületei (feladat-ellátási helyek) 
 Kincsem Óvoda 

 
Lengyeltóti 

Lurkó Óvoda 
 

Szőlősgyörök 

Kincsem Óvoda 
Hácsi telephelye 

                           
Hács 

Kerekerdő 
Óvoda 

            
Öreglak 

Kerekerdő Óvoda 
Baráti hegyi 

tagozata 
Öreglak 

Tündérkert 
Óvoda 

           
Somogyvár 

Tarkarét Óvoda 
 

Somogyvámos 

Tulipán Óvoda 
 

Buzsák 

Tulipán Óvoda 
Táskai 

telephelye 
Táska 

Milyen csoportban járnak ide? Homogén 
csoportok 

Vegyes csoportok Vegyes csoportok Vegyes 
csoportok 

Vegyes csoportok Homogén 
csoportok 

Vegyes csoportok Vegyes 
csoportok 

Vegyes 
csoportok 

Mikor épült? 1968 1950 1978 1958 1958 1971 1930 1960 1974 
Mikor volt az épület utoljára 
felújítva? 

2006 2003 2008 2003 1989 2009 n.a. 2005 2003 

- szükségterem          
- vízöblítéses WC 24 6 4 10 4 18 5 9 5 
- étkező/ebédlő    1      
- könyvtár          
- tornaterem 1     1    
- egyéni fejlesztő szoba 2 1  1  1   1 
- nevelői szoba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- videó és tv 3+4 2+2 1+1 2+2 1+1 1+2 0+1 0+1 0+1 
- projektor 1     1    
- digitális tábla          
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4.3.12 Intézményi és szervezeti együttm űködések 
63. Táblázat Óvodai intézmények együttműködése a Kistérségben 

 RENDSZERES KAPCSOLAT ALKALMI KAPCSOLAT 
INTÉZMÉNY CKÖ Gyermek

-jóléti 
szolgálat 

Család-
segítő 

Védőnők Civil 
szervezet 

CKÖ Gyermek-
jóléti 
szolgálat 

Család-
segítő 

Védőnők Civil 
szervezet 

KINCSEM X X X X X      

NAPSUGÁR  X X X  X    X 

LURKÓ  X X X      X 

TULIPÁN  X X X      X 

TÁSKA  X X X       

KEREKERDŐ X X X X      X 

BARÁTI X X X X       

TÜNDÉRKERT  X X X  X    X 

TARKARÉT  X X X  X     

 

A többi intézménnyel, szervezettel való kapcsolat száma magas, biztosítja a partnerközpontú 
működést. A jelzőrendszer működtetése jelenleg is példás szinten valósul meg.  

Az intézmény nyitottsága és együttműködő készsége magas szintű. Sikeres a partnerség 
építésben, különösen sokat tesz a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása 
érdekében. 

4.3.13 Összegzés - Óvodák 

− Magas a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya, 
ezért feladatnak tekintjük, hogy minden óvodában működjön IPR. 

− A SNI gyerekek szakértői bizottsági vizsgálatának körültekintő kezdeményezése. 

− Előnybe részesíteni azokat a kollégákat, akik fejlesztőpedagógus szakvizsgát 
szeretnének tenni. 

− A székhelyintézmény referencia intézménnyé válásával a közoktatási innovációk 
erősítése. 

− A pályázati források kihasználása és beépítése a pedagógiai munkába 

4.4 Iskolák 
Az iskola intézményegység egy székhelyintézmény és öt tagintézményből áll. 

A székhelyiskola (Fodor András Általános Iskola, Lengyeltóti) 2000 óta országosan ismert 
és elismert szakmai innovációs központ. A székhelyiskola úttörő szerepet vállalt a közoktatási 
minőségfejlesztési modellek kipróbálásában és fejlesztésében. Ezért a munkáért 2002-ben 
országosan is az elsők között részesült elismerésben a Közoktatás Minőségért Díj Kiválóság 
kategóriájában. 

Felkérésre részt vett az Összetartó Társadalom projekt kipróbálásában és fejlesztésében. A 
kísérlet célja olyan oktatási programcsomag kidolgozása, amely segíti az előítélet-mentes 
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társadalmi együttélés megalapozását az intézményes nevelés eszközeivel. 

Az ELTE módszertani kutatócsoportjával 2000 óta tart a szakmai együttműködésük. Az 
„osztálytermi munka” megújulását szolgálja az a kísérlet, amely a kooperatív technikák 
alkalmazhatóságát vizsgálja különböző tantárgyak esetében. 2005 szeptembere óta a 
székhelyiskola a TIOK kísérlet somogyi bázisiskolája. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
keretén belül az intézmény részt vett a következő pályázatokban: TÁMOP 3.1.4. és TÁMOP 
3.3.2.  

Évente megrendezésre kerül a névadó születésnapján a megyei szavalóverseny, szépíró 
verseny, képzőművészeti verseny. Ugyanezen naphoz kapcsolódik a pedagógusok számára 
szervezett Disputa az iskoláról rendezvénysorozat. 

A szőlősgyöröki Gárdonyi Géza Általános Iskola 2005 júliusa óta tagintézmény. 
Tanulóinak száma alig haladja meg a 80-at. A kis létszámú tanulócsoportokban osztott és 
részben osztott osztályokban, családias légkörben személyközpontú nevelés-oktatás folyik. A 
szakos ellátottság teljes körűvé vált a többcélú intézmény pedagógusainak változó 
munkahelyen történő alkalmazásával. A tagiskola a többcélú intézmény szerves része, a 
nevelésfilozófiájában egységes nevelőtestület közös célért, a pogányvölgyi gyerekek 
esélyhátrányának mérsékléséért dolgozik. 

Hagyományosan megrendezik októberben a Gárdonyi Napokat. 

A Buzsáki Általános Iskola 2010 óta tagintézmény. Viszonylag alacsony osztálylétszámok 
mellett családias légkörben folyik az oktatás. A szakos ellátottságuk 90 % feletti. Kiemelkedő 
feladatuk a néphagyományok őrzése, ápolása. Plusz órákat biztosítanak a néptánc oktatásra. 
Tablójuk mindegyike buzsáki hímzéssel díszített szülői munka. 

Az Öreglaki Általános Iskola is 2010 óta tagintézmény. Sajátossága, hogy az alsósok 
iskolaotthonos keretek közt tanulnak. A településen családotthonok működnek, az itt élő-
nevelkedő tanulók ellátását is az iskola biztosítja (időnként komoly gondot okoznak – magas 
hiányzás). A régi iskola udvarában gyönyörű botanikus kert található – minden évben 
„BARÁTUNK A TERMÉSZET „ címmel vetélkedőt szerveznek. Szakos ellátottsága a 
többcélú intézmény pedagógusainak utaztatásával az informatika kivételével megoldott. 

A somogyvári Szent László Király Általános Iskola is 2010-ben integrálódott. Jellemzője a 
fogyó gyermeklétszám és a magas halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma.  Itt is 
utazó pedagógusok biztosítják a kb. 90 %-os szakos oktatást.  A történelmi emlékhely (Szent 
László temetkezési helye) szellemiségének megfelelően évente történelem versenyt 
szerveznek.  A foci kiemelt helyet foglal el a település és az iskola életében is.   

A somogyvámosi Lotz János Általános Iskolában négy évfolyamon, összevont 
osztályokban (1-2, 3-4) oktatják a tanulókat. A település szülötte volt Lotz János nyelvész 
professzor, emlékére minden évben regionális nyelvi versenyt szerveznek. A falu 
nevezetessége, hogy Krisna hívők élnek itt jelentős létszámban, az ő gyerekeik nem a társulás 
iskolájába járnak 

A Csalogány Alapfokú Művészetoktatási intézményegység 2010 óta önálló (addig a Fodor 
András Általános Iskola részeként működött). Három tanszakon - zene, tánc, képző- és 
iparművészet - zajlik az oktatás a kistérség minden tanulója számára elérhető módon (utaznak 
a tanárok, utaznak a diákok). A tanulók száma 180 és 200 között mozog. Rangos megyei, 
országos versenyek szereplői a növendékek. Kétévente rendezik itt a megyei szintű rézfúvós 
és ütős fesztivált.  

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2005-ös megalakulását követően a Fodor András 
Általános Iskola részeként működött, 2010 óta önálló intézményegység. Az utazó tanári 
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szolgálat munkatársai helybe viszik a lehetőségeket, a rehabilitációs célú foglalkozásokhoz 
nem a gyerekek utaznak, nem nekik kell a megszokott környezetükből kiszakadni. A térség 
valamennyi intézményében megteremtődtek azok a feltételek, amelyek az eredményes 
munkához nélkülözhetetlenek.  Az ellátásban iskolapszichológus is részt vesz. 

4.4.1 A feladatellátási helyek jellemz ő mutatói 
64. Táblázat Feladatellátási helyek száma, funkciója és a gyermekek, tanulók létszáma 2010/2011. 

 

A feladatellátási-helyek kihasználtsági mutatója változó. Összességében csökkenő létszámot 
mutatnak az intézményi létszámok. A kimenő 8. osztályok létszáma 30-70%-kal több, mint a 
bejövő 1. osztályoké ( kivétel az öreglaki iskola, ahol emelkedik a létszám – lakó otthon). Az 
egy pedagógusra jutó tanulólétszám kiegyenlített. 

4.4.2 A tanulók évfolyamonkénti aránya 
65. Táblázat A tanulók létszáma feladatellátási helyenként, évfolyamonként 2010/2011 tanév 

Feladatellátási 
hely 

Szegregált oktatás Integrált normál oktatás évfolyamonként  

 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Össz. 
FODOR ANDRÁS ÁLT. 
ISK. LENGYELTÓTI 

0 0 0 0 0 0 0 6 37 39 45 46 44 48 43 41 349 
GÁRDONYI GÉZA ÁLT. 
ISK. SZŐLŐSGYÖRÖK 

0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 10 10 8 12 10 13 83 
BUZSÁKI ÁLT. ISKOLA 

BUZSÁK 
0 0 0 0 0 0 0 0 8 25 18 14 16 12 14 13 120 

ÖREGLAKI ÁLT. ISK. 
ÖREGLAK 

0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 23 26 24 12 14 21 170 
SZENT LÁSZLÓ 

KIRÁLY ÁLT. ISK. 
SOMOGYVÁR 

0 0 0 0 0 0 0 0 15 21 18 21 25 28 22 40 190 

LOTZ JÁNOS ÁLT. ISK. 
SOMOGYVÁMOS 

0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 8 6 0 0 0 0 29 

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 6 102 128 122 123 117 112 103 128 941 
 

F
el

ad
at

el
lá

tá
si

 h
el

y 
(á

lta
lá

no
s 

is
ko

la
) 

m
eg

ne
ve

zé
se

 

T
el

ep
ül

és
 

C
ím

e 

F
ő
ál

lá
sú

 p
ed

ag
óg

us
ok

 
lé

ts
zá

m
a 

T
an

ul
ók

 s
zá

m
a 

E
gy

 p
ed

ag
óg

us
ra

 ju
tó

 
ta

nu
ló

k 
sz

ám
a 

H
H

 ta
nu

ló
k 

sz
ám

a 

H
H

 ta
nu

ló
k 

%
 

H
H

H
 ta

nu
ló

k 
sz

ám
a 

H
H

H
 ta

nu
ló

k 
%

 

S
N

I t
an

ul
ók

 s
zá

m
a 

S
N

I t
an

ul
ók

 %
 

FODOR ANDRÁS Lengyeltóti Csokonai u.15. 34 349 10,2 197 56 129 37 43 12 

GÁRDONYI GÉZA Sz.györök Iskola u. 1. 9 83 9,1 32 38 3 3,6 13 16 

BUZSÁK Buzsák Fő tér 1. 13 120 9,2 76 63 28 23 13 11 

ÖREGLAK Öreglak Fő u.102. 14 170 12,1 101 59 65 38 14 8 

SZENT LÁSZLÓ 

KIRÁLY 

Somogyvár Kossuth u. 32. 
19 190 10 129 68 92 48 5 2,5 

LOTZ JÁNOS Somogyvámos Csepregi u. 5. 3 29 9,6 27 93 20 69 2 6,8 

ÖSSZESEN   92 941 10,05 562 60 337 36 90 9,5 



 107 

4.4.3 Iskolai fér őhelyek, létszámok osztályok száma 
66. Táblázat Iskolai férőhely, létszám, osztályok száma évfolyamonként 

 INTEGRÁLT  
OSZTÁLYOK 

SZEGREGÁLT  
OSZTÁLYOK 

 

fé
rő

he
ly

 

lé
ts

zá
m

 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

FODOR 

ANDRÁS 

LENGYELTÓTI 

40
0 

24
9 

87 
2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 

GÁRDONYI 

GÉZA 

SZŐLŐSGYÖRÖ

K 

12
0 

83 69 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0  

BUZSÁKI ÁLT. 
ISKOLA 

BUZSÁK 

19
0 

12
0 

63 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0  

ÖREGLAKI ÁLT. 
ISK. ÖREGLAK 

19
2 

17
0 

88 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0  

SZENT LÁSZLÓ 

K.SOMOGYVÁR 
22
9 

19
0 

83 
1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0  

LOTZ JÁNOS 

SOMOGYVÁMO

S 

45 29 64 
1 1     0 0 0 0 0 0 0  

4.4.4 Magántanulók 
67. Táblázat Magántanulók száma 

Feladatellátási hely létszám Magántanuló HH HHH SNI % 
FODOR ANDRÁS 

LENGYELTÓTI 
349 1 1 1 0 0,3 

GÁRDONYI GÉZA 

SZŐLŐSGYÖRÖK 
83 0 0 0 0 0 

BUZSÁKI ÁLT. ISKOLA 

BUZSÁK 
120 1 1 1 0 0,8 

ÖREGLAKI ÁLT. ISK. 
ÖREGLAK 

170 0 0 0 0 0 

SZENT LÁSZLÓ 

K.SOMOGYVÁR 
190 2 2 2 0 1 

LOTZ JÁNOS 

SOMOGYVÁMOS 
29 0 0 0 0 0 

Összesen 941 4 4 4 0  
 

A magántanulók intézményi szintű létszáma elhanyagolható. 

4.4.5 Hátrányos helyzet ű, halmozottan hátrányos helyzet ű és sajátos 
nevelési igény ű tanulók 

68. Táblázat Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók létszáma 
iskolánként és évfolyamonként 



 108 

    Sajátos nevelési igényű tanulók 
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FODOR  ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
1.A 18 14 10    2   
1.B 19 14 8    1  1 
2.A 20 13 11    2   
2.B 19 13 10    1   
3.A 23 12 9    1 1  
3.B 22 10 6     1  
4.A 23 14 8    1 2  
4.B 23 12 11    1   
5.A 23 16 5    1 1  
5.B 21 12 6  1   1  
6.A 24 13 7  1  1 3  
6.B         23 11 9    1 1  
7.A 21 10 8    1 3  
7.B 22 11 6    1 4  
8.A 21 10 5     1  
8.B 20 8 7    2   
FOGI 6 4 3 6      
ÖSSZ.   348 197 129 6 2 0 16 18 1 

 

    Sajátos nevelési igényű tanulók 
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GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA 
1.C 9 2 1       
2.C 11 4         
3.C 10 6         
4.C 10 6       2 1 
5.C 8 3 1       
6.C 12 5 1    1 4 1 
7.C 10 3       3  
8.C 13 3       1  
ÖSSZ. 83 32 3 0 0 0 1 10 2 
BUZSÁKI ÁLTALÁNOS ISKOLA  
1.D 8 7 4       
2.D 25 15 5   1   1 
3.D 18 10 1       
4.D 14 10 1   1    
5.D 16 12 5     2  
6.D 12 5 2    2 1  
7.D 14 10 6     4  
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8.D          12 7 4     1  
ÖSSZ: 119 76 28 0 0 2 2 8 1 
ÖREGLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
1.E 25 20 12    1  2 
2.E 25 15 11     1  
3.E 23 12 10       
4.E 26 11 7       
5.E 24 18 10     7  
6.E 12 7 6     1  
7.E 14 5 4     2  
8.E 21 13 5       
ÖSSZ: 170 101 65 0 0 0 1 11 2 
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 
1.F 15 11 10       
2.F 21 14 5       
3.F 18 13 8     1  
4.F 21 13 10       
5.F 25 18 11       
6.F 28 19 19     2  
7.F       20 14 8       
8.F/a 21 11 9     1  
8.F/b 19 16 12     1  
ÖSSZ:    188 129 92 0 0 0 0 5 0 

 
 

    Sajátos nevelési igényű tanulók 
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LOTZ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
1.G 8 8 6    1  1 
2.G 7 6 3       
3.G 8 7 5       
4.G 6 6 6       
ÖSSZ: 29 27 20 0 0 0 1 0 1 
 

MINDÖSSZ: 937 562 337 6 2 2 21 52 7 
 

Döbbenetesen magas a hátrányos helyzetű tanulók aránya intézményi szinten, összesen 60 %. 
A szórás 38 – 93 % közötti.  

A halmozottan hátrányos helyzetűek aránya 36 %. A szórás 3,6 –  69 % közötti. A sajátos 
nevelési igényű tanulók intézményi aránya 9,5%. A szórás 2,5 – 16 % közötti. Az országos 
átlag 7 %. Ezen számok mögött óriási feladatok rejlenek (okok feltárása, megoldások 
keresése, szakember gárda biztosítása).  

A szegregált oktatás a 2010-11-es tanévben befejeződik a Fodor Iskolában. 
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4.4.6 A bejáró tanulók aránya és a bejárás módja 
69. Táblázat Bejáró tanulók adatai 

 TÁRSULÁSBÓL BEJÁRÓK TÁRSULÁSON  KÍVÜLR ŐL BEJÁRÓK 

TAGINTÉZMÉNY  létszám HH % HHH  % SNI % létszám HH % HHH  % SNI % 

FODOR ANDRÁS 96 69 78.88 40 41.67 11 11.46 8 2 25 2 25 2 25 

GÁRDONYI GÉZA 7 6 86 0 0 1 14 5 0 0 0 0 1 20 

BUZSÁK 45 29 64 18 40 5 11 1 0 0 0 0 0 0 

ÖREGLAK 20 4 20 8 40 2 10 6 2 33 0 0 1 16 

SZENT LÁSZLÓ 42 42 100 32 77 1 2 0 0 0 0 0 0 0 

LOTZ JÁNOS 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

A Pogányvölgyi Kistérség településére jellemző az aprófalvasság. Ebből következik, hogy a 
tanulóknak utazniuk kell, mert több helyi önkormányzat (Gyugy, Hács, Kisberény, Pamuk) 
nem tud iskolát fenntartani. A bejárás megoldott, iskolabusszal (3 db) vagy 
tömegközlekedéssel.  Az átlagos távolság 3,5 km. Az iskolabuszokon a felügyeletet 
biztosított.  A társuláson kívülről a bejárás nem  releváns, szülői döntésen alapul. 

4.4.7 Normál tanterv szerint tanulók 

A szegregált - értelmileg akadályozott - csoport kivételével minden tanuló normál tanterv 
szerint tanul. A sajátos nevelési igényű tanulók – a normál tantervű osztályokban – az SNI 
irányelvek módosított tanterve szerint tanulnak, a számukra biztosított kedvezményeket 
megkapják.  

4.4.8 Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 
70. Táblázat Gyógypedagógusok száma 

 Főállású gyógypedagógus Utazó gyógypedagógus 
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FODOR ANDRÁS 

LENGYELTÓTI 
2 1 0 0 1 3 0 0 

GÁRDONYI GÉZA 

SZŐLŐSGYÖRÖK 
0 1 0 0 0 0 0 0 

BUZSÁKI ÁLT. 
ISKOLA BUZSÁK 

0 1 0 0 0 0 0 0 

ÖREGLAKI ÁLT. 
ISK. ÖREGLAK 

0 1 0 0 0 0 0 0 

SZENT LÁSZLÓ 

K IRÁLY 

SOMOGYVÁR 
0 1 0 0 0 1 0 0 

SZAKSZOLGÁLAT  0 0 0 0 0 2  4 

 2 5 0 0 1 6 0 4 
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Az intézmény jól ellátott gyógypedagógusokkal. Minden óvodába és iskolába eljutnak az 
utazó szakemberek. Speciális, egyedi esetekben a megyei Bárczi Gusztáv Módszertani 
Központ szakembereivel kötött szerződés alapján kerülnek a tanulók ellátásra (pl. nagyot 
hallók ellátása). A szűrésben és a terápiában iskolapszichológus is hatékony segítséget nyújt. 

4.4.9 A sajátos nevelési igény ű tanulók 
71. Táblázat SNI tanulók száma 
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FODOR ANDRÁS 

LENGYELTÓTI 
6 2 0 16 18 1 43 

GÁRDONYI GÉZA 

SZŐLŐSGYÖRÖK 
0 0 0 1 10 2 13 

BUZSÁKI ÁLT. 
ISKOLA BUZSÁK 

0 0 2 2 8 1 13 

ÖREGLAKI ÁLT. 
ISK. ÖREGLAK 

0 0 0 1 11 2 14 

SZENT LÁSZLÓ 

K.SOMOGYVÁR 
0 0 0 0 5 0 5 

LOTZ JÁNOS 

SOMOGYVÁMOS 
0 0 0 1 0 1 2 

ÖSSZESEN 6 2 2 21 52 7 90 

 
72. Táblázat Visszahelyezett tanulók száma 
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FODOR ANDRÁS 

LENGYELTÓTI 
0 0 0 1 4 0 5 

GÁRDONYI GÉZA 

SZŐLŐSGYÖRÖK 
0 0 0 0 0 0 0 

BUZSÁKI ÁLT. 
ISKOLA BUZSÁK 

0 0 0 2 1 0 3 

ÖREGLAKI ÁLT. 
ISK. ÖREGLAK 

0 0 0 0 3 0 3 

SZENT LÁSZLÓ 

K.SOMOGYVÁR 
0 0 0 0 0 0 0 

LOTZ JÁNOS 

SOMOGYVÁMOS 
0 0 0 0 0 0 0 

ÖSSZESEN 0 0 0 3 8 0 11 

 

A táblázatok alapján megállapítható, hogy a felső tagozatban magasabb az SNI tanulók 
száma. Ez a tény több pedagógus együttműködését igényli, mint az alsóban az egy tanító egy 
gyógypedagógus modellben. A tantestületek nyitottak a hatékonyabb együttnevelésre, 
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bizonyítja az is, hogy nyolc szaktanár fejlesztőpedagógus szakvizsgával is rendelkezik. A 
szaktanárok, a gyógypedagógusok és a fejlesztő pedagógusok rendszeresen konzultálnak 
egymással. Negyedévenként értékelik a tanulók előrehaladását, erről a szülőket is értesítik. Az 
eredményesebb visszahelyezések érdekében jelentős óraszámban volt lehetőségük a 
kollegáknak (TÁMOP 3.3.2 keretén belül) plusz fejlesztést nyújtani a tanulóknak. 

4.4.10 A lemorzsolódás aránya az intézményben 
73. Táblázat Lemorzsolódás aránya az egyes iskolákban 

Nem fejezte be az 
általános iskolát 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

FODOR ANDRÁS ÁLT. 
ISK. 

0 0 0 1 0 

GÁDONYI GÉZA ÁLT. 
ISK. 

0 0 1 0 0 

BUZSÁKI ÁLT. ISK. 0 1 0 0 0 
ÖREGLAKI ÁLT. ISK. 0 1 2 3 1 
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY 

ÁLT. ISK. 
0 0 2 3 4 

LOTZ JÁNOS ÁLT. ISK. 0 0 0 0 0 
Összesen 0 2 5 7 5 
 

Az öreglaki iskola kivételével a többi tagintézményben nem jellemző a lemorzsolódás. 
Öreglakban a lakóotthon állami gondozottjai közül kerülnek ki a lemorzsolódók. 

4.4.11 A tanulmányi eredményesség mutatói 

A táblázatok intézményegységenkénti (iskolánkénti) összevetésre is alkalmat kínálnak, és az 
iskolák közötti különbségekre is utalnak. Ezek az eltérések felerősítik a tanulmányi 
eredményességben jelentkező különbségeket. Ezért van jelentősége a neveltségi szint 
mérésének, illetve a pedagógiai hozzáadott érték meghatározásának. 

Tudjuk, hogy az iskoláknak annál nagyobb a pedagógiai hozzáadott értéke, minél rosszabb 
szociális közegből fogadja a tanulóit. Az iskolák esetében következtetni lehet erre a jelenségre 
a kompetencia-mérések összevetésekor is. 
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74. Táblázat Továbbtanulási mutatók 

 FODOR ANDRÁS GÁRDONYI GÉZA  BUZSÁK  ÖREGLAK  SZENT LÁSZLÓ  LOTZ JÁNOS 
2009/2010                         
Gimnázium 2  12  0  2  0  4  0  4  0  5  0  0  
Szakközép-
iskolai képzés 

2  14  0  8  1  7  0  4  1  4  0  0  

Szakiskolai 4 3 9  0  4  3  6  4  4  9  5  0  0  

 FODOR ANDRÁS GÁRDONYI GÉZA  BUZSÁK  ÖREGLAK  SZENT LÁSZLÓ  LOTZ JÁNOS 
2006/2007 HHH SNI nem 

HHH 
SNI HHH SNI nem 

HHH 
SNI HHH SNI nem 

HHH 
SNI HHH SNI nem 

HHH 
SNI HHH SNI nem 

HHH 
SNI HHH SNI nem 

HHH 
SNI 

Gimnázium 0  6 2 0  1  0  4  0  5  0  0  0  0  
Szakközép-
iskolai képzés 

0  19 1 0 3 6 2 0  5  0  4  1  11  0  0  

Szakiskolai 
képzés 

5  8 1 2  5  3  5  5  8  5  14  0  0  

Speciális 
szakiskolai 
képzés 

0  1 1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Nem tanul 
tovább 

0  0  0  0  0  0  0  5  1  0  0  0  

2007/2008                         
Gimnázium 1  17 1 0  3  0  5  0  8  0  0  0  0  
Szakközép-
iskolai képzés 

0 6 11 6 0  3  1  6  0  9  2  7  0  0  

Szakiskolai 
képzés 

7  16  2  9 5 1  5  4  3  9  4  0  0  

Speciális 
szakiskolai 
képzés 

1 1 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Nem tanul 
tovább 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2008/2009                         
Gimnázium 4  7  0  4  1  5  1  2  0  0  0  0  
Szakközép-
iskolai képzés 

1  16 2 0  1  1  6  0  5  2  3  0  0  

Szakiskolai 
képzés 

6 3 12 6 3  3 2 3  6  1  2  4  15  0  0  

Speciális 
szakiskolai 
képzés 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Nem tanul 
tovább 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
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képzés 
Speciális 
szakiskolai 
képzés 

0 1 0  0 1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Nem tanul 
tovább 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2010/2011                         
Gimnázium 1  10  0  6  0  1  1  5  2  3  0  0  
Szakközép-
iskolai képzés 

0  7  0  1  1  4  1  6  7  5  0  0  

Szakiskolai 
képzés 

10 2 12  0  7 1 2  4  3  5  12 1 9 1 0  0  

Speciális 
szakiskolai 
képzés 

1  3 1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Nem tanul 
tovább 

0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  

 

Megállapítható, hogy mindegyik iskolában az országos átlag alatti arányban tanulnak tovább gimnáziumokban a végzős tanulók. A 
szakközépiskolában továbbtanulók aránya is az országos átlag alatt van. 

Jelentős az eltérés az intézményegységek között. Mindegyik intézményegységben az országos átlagot meghaladó mértékben tanulnak tovább a 
gyerekek érettségit nem adó szakiskolákban.  Az országos átlagot legjobban a székhelyintézmény közelíti meg. 

A sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolába és speciális szakiskolába is jelentkeztek. 
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4.4.12 Tanórán kívüli programokon való részvétel 

Az alábbi táblázatok arról tájékoztatnak, hogy az elmúlt 3 tanévben a felkínált lehetőségekkel 
milyen mértékben éltek a HHH. és nem HHH tanulók. 

75. Táblázat Tanórán kívüli programokon való részvétel 
2008/2009 

Iskola 
Alapfokú 
művészet-

oktatás 

Cigány 
kisebbségi 
program 

Napközi Szakkör Könyvtár 
Iskolai nyári 

tábor 
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Fodor 
András 

126 23 0 0 184 116 187 124 350  30 11 

Gárdonyi 
Géza 

11 0 0 0 24 0 34 0 63  0 0 

Buzsák 3 0 0 0 83 24 108 24 0 0 0 0 
Öreglak 0 0 0 0 130 57 67 22 164 55 0 0 
Szent 
László 

5 0 0 0 112 28 139 24 145 19 0 0 

Lotz János 4 1 0 0 28 22 0 0 28 22 22 22 
Összesen 143 24 0 0 561 247 535 194 750 96 55 33 

 
2009/2010 

 
2010/2011 

Iskola 
Alapfokú 
művészet-

oktatás 

Cigány 
kisebbségi 
program 

Napközi Szakkör Könyvtár 
Iskolai nyári 

tábor 

Iskola 
Alapfokú 
művészet-

oktatás 

Cigány 
kisebbségi 
program 

Napközi Szakkör Könyvtár 
Iskolai nyári 

tábor 
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Fodor 
András 

126 27 0 0 194 111 173 97 315 121 30 9 

Gárdonyi 
Géza 

9 0 0 0 27 1 31 1 48 1 0 0 

Buzsáki 
Ált. Isk. 

3 0 0 0 83 24 108 24 0 0 0 0 

Öreglaki 
Ált. Isk. 

0 0 0 0 130 57 67 22 164 55 0 0 

Szent 
László 

19 7 0 0 96 17 134 18 140 18 0 0 

Lotz János 4 1 0 0 28 22 0 0 28 22 22 22 
Összesen 161 35 0 0 558 232 513 162 695 217 55 31 
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Fodor 
András 

106 18 0 0 184 116 138 85 340 130 18 2 

Gárdonyi 
Géza 

7 0 0 0 26 1 72 1 64 1 0 0 

Buzsáki 
Ált. Isk. 

3 0 0 0 83 24 108 24 0 0 0 0 

Öreglaki 
Ált. Isk. 

0 0 0 0 130 57 67 22 164 55 0 0 

Szent 
László 

19 11 0 0 54 33 60 27 150 72 0 0 

Lotz János 4 1 0 0 28 22 0 0 28 22 22 22 
Összesen 139 30 0 0 505 253 445 159 746 279 40 24 

 

Az iskolai nyári táborok megszervezése természetes törekvése az intézménynek. A tanulók 
szociális helyzete azonban korlátot szab a programba való bekapcsolódásra. A pályázatok 
lehetőséget adnak arra, hogy minél több halmozottan hátrányos helyzetű gyermek vegyen 
részt a tanórán kívüli programokban. 

4.4.13 Iskolán kívüli segít ő programokban való részvétel 
76. Táblázat Iskolán kívüli segítő programokban való részvétel 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Iskola Útravaló program Útravaló program Útravaló program 

 Résztvev
ő HHH 

Résztvev
ő SNI 

Résztvev
ő HHH 

Résztvev
ő SNI 

Résztvev
ő HHH 

Résztvev
ő SNI 

Fodor András  3 0 0 0 0 0 

Gárdonyi Géza 2 0 3 0 0 0 

Buzsáki Á.I. 0 0 0 0 0 0 

Öreglaki Á.I. 0 0 0 0 0 0 

Szent László 
Király 

0 0 0 0 0 0 

Lotz János 0 0 0 0 0 0 

ÖSSZESEN: 5 0 3 0 0 0 
 

A Fodor András és Gárdonyi Géza iskolákban korábban eredményesen működött az Útravaló 
program. Az idei tanévben a TÁMOP 3.3.2. keretén belül szervezett segítő programokon 
keresztül kaptak támogatást a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű 
tanulók. 

4.4.14 Fejleszt ő, felzárkóztató foglalkozásokon való részvétel  
77. Táblázat Fejlesztő felkészítés SNI és HHH tanulók részére 

 
 1-3. évfolyam 7-8. évfolyam 7-8. évfolyam 
INTÉZMÉNY SNI mentorálás SNI felvételi 

felkészítés 
HHH felkészítés 



 117 

FODOR ANDRÁS 6 12 27 
GÁRDONYI GÉZA  4 6 
BUZSÁK  5 10 
ÖREGLAK 1 2 9 
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY  2 41 
LOTZ JÁNOS 0 0 0 
Összesen: 7 25 93 

 

A visszahelyezés érdekében került megszervezésre SNI-s mentorálás a tanulásban 
akadályozott 1-3 évfolyamos tanulóknak. A halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos 
nevelési igényű tanulók továbbtanulását segítették a felvételi felkészítő foglalkozások, 
pályaorientációs előadások. 

4.4.15 A kompetencia-mérések eredményei 

A kompetencia-mérések eredményeinek összefoglaló táblázata alapján vizsgálni lehet az 
iskolai nevelő-oktatómunka eredményességét. A mérések eredményeiből kiszámított országos 
átlagok viszonyítási pontnak tekintendők. Az adatok alapján azt lehet látni, hogy az iskola 
teljesítménye egy standardhoz viszonyítva hol helyezkedik el, mennyire tér el negatív vagy 
pozitív irányba az átlagtól. 

Ha az iskolában folyó pedagógiai tevékenység az országos mérés, értékelés eredményei 
szerint nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot, intézkedési tervet kell 
készíteni, mely a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az intézkedési tervben fel kell 
tárni azokat az okokat, amelyek a pedagógiai tevékenység színvonalának elmaradásához 
vezettek, illetve meg kell határozni a feltárt okok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 

78. Táblázat Kompetencia mérés eredményei 6-8. évfolyam 
6. ÉVFOLYAM  
 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 
INTÉZMÉNY Matematika Szövegértés Matematik

a 
Szövegérté

s 
Matematik

a 
Szövegértés 

 Orsz
.átla
g 

Isk. 
átlag 

Ors
zátl
ag 

Isk. 
átlag 

Ors
zátl
ag 

Isk. 
átlag 

Ors
zátl
ag 

Isk. 
átla
g 

Ors
zátl
ag 

Isk. 
átlag 

Ors
zátl
ag 

Isk. 
átlag 

FODOR ANDRÁS 499 480 519 514 489 421 513 451 1498 1376 1483 1377 
GÁRDONYI GÉZA 499 426 519 466 489 429 513 474 1498 1331 1483 1425 
BUZSÁKI ÁLT. 
ISK. 

499 488 519 521 489 386 513 443 1498 1337 1483 1348 
ÖREGLAKI ÁLT. 
ISK. 

499 427 519 451 489 399 513 459 1498 1385 1483 1374 
SZENT LÁSZLÓ 499 398 519 424 489 362 513 375 1498 1319 1483 1314 

 
 
8. évfolyam 
 
 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

INTÉZMÉNY Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés 
 Orsz. 

átlag 
Isk. 
átlag 

Orsz. 
átlag 

Isk. 
átlag 

Orsz. 
átlag 

Isk. 
átlag 

Orsz. 
átlag 

Isk. 
átlag 

Orsz . 
átlag 

Isk. 
átlag 

Orsz. 
átlag 

Isk. 
átlag 

FODOR ANDRÁS 497 509 506 520 484 445 502 476 1622 1538 1583 1548 
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GÁRDONYI GÉZA 497 460 506 465 484 445 502 476 1622 1516 1583 1525 
BUZSÁKI ÁLT. 
ISK. 

497 478 506 486 484 479 502 511 1622 1567 1583 1628 
ÖREGLAKI ÁLT. 
ISK. 

497 470 506 468 484 390 502 436 1622 1401 1583 1474 
SZENT LÁSZLÓ 497 443 506 466 484 400 502 427 1622 1501 1583 1525 

 

Az országos átlagok romló tendenciát mutatnak mindkét tantárgyból. Beavatkozásra van 
szükség, az intézményegységek közötti különbségek is jelentősek. A TIOK és a TÁMOP 
programokban való részvételtől várható az eredmények javulása. 

4.4.16 Képesség-kibontakoztató és integrációs felké szítés 
79. Táblázat Iskolai IPR-ben résztvevők száma 

Tanév 2008/2009 tanév 2009/2010 tanév 2010/2011 tanév 

Mely iskolák igényelték 
az integrációs, illetve a 
képesség-kibontakoztató 
normatívát?  
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FODOR ANDRÁS 
 120  131 0 142 

GÁRDONYI GÉZA 
0 0 0 0 0 0 

BUZSÁKI ÁLT. ISK. 
0 0 0 0 0 36 

ÖREGLAKI ÁLT. ISK. 
60 0 58 0 0 65 

SZENT LÁSZLÓ 
0 0 0 0 0 100 

LOTZ JÁNOS 
0 0 0 0 0 23 

ÖSSZESEN 60 120 58 131 0 366 

 

A 2010-11-es tanévre minden HHH tanulóval rendelkező iskola bekapcsolódott a képesség-
kibontakoztató pedagógiai rendszer alkalmazásába. A rendelkezésre álló anyagiak a törvény 
adta lehetőségeknek megfelelően kerültek felhasználásra (eszközpótlásra, a hátrányok 
csökkentése érdekében). 

4.4.17 Humáner őforrás-helyzet 
80. Táblázat Humánerőforrás helyzet az iskolákban 

Tagintézmény 
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FODOR 
ANDRÁS 

349 34 10,2 14 41 13 19 2 9 0 3 26 

GÁRDONYI 
GÉZA 

83 9 9,8 7 78 7 1 1 2 0 1 5 
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BUZSÁKI 
ÁLT. ISK. 

120 13 9,2 5 38 9 3 1 3 1 
inf. 

0 9 

ÖREGLAKI 
ÁLT. ISK. 

170 14 12,1 2 14 8 4 2 2 1 
inf. 

0 7 

SZENT 
LÁSZLÓ 

190 19 10,2 3 16 12 7 0 2 1 
inf. 

0 9 

LOTZ 
JÁNOS 

3 29 9,6 1 33 2 1 0 0 0 0 0 

Összesen 915 118 10,18 32 27 51 35 6 18 3 4 56 
 

Kellő létszámú és végzettségű pedagógus áll rendelkezésre. A pedagógiai asszisztensek 
alkalmazását az SNI tanulók magas létszáma indokolja. A bejáró pedagógusok magas aránya 
(27%) azt bizonyítja, hogy a kistelepülések nem tudnak kellő számú pedagógust megtartani. 

4.4.18 Szakos ellátottság az intézményekben 
81. Táblázat Iskolák szakos ellátottsága 

 Pedagógus képesítés nélkül 
tanítók száma 

Tanított tantárgyak Tanított osztályok 

Fodor András 0   
Gárdonyi Géza  0   
Buzsáki ÁLT. Isk. 0   
Öreglaki Ált. Isk. 0   
Szent László K. Ált. Isk. 0   
Lotz János Ált. Isk. 0   
ÖSSZESEN 0   
 Szakképesítés nélkül tanítók 

száma 
Tanított tantárgyak Tanított osztályok 

Fodor András Ált. Isk.    
Gárdonyi Géza Ált. Isk.    
Buzsáki Ált. Isk. 1 informatika 4-8 
Öreglaki Ált. Isk. 1 informatika 4-8 
Szent László K.Ált. Isk. 1 informatika 7-8 
Lotz János Ált. Isk.    
ÖSSZESEN 3   
    
 A tantestületből jelenleg hiányzó 

tanárok száma összesen 
  

 Műv.ter. létszám  
Fodor András Ált. Isk. 0   
Gárdonyi Géza Ált. Isk. 0   
Buzsáki Ált. Isk. 0   
Öreglaki Ált. Isk. 0   
Szent László K. Ált. Isk. 0   
Lotz János Ált. Isk. 0   
ÖSSZESEN 0   
    
 Terv a szakos ellátottság 

javítására 
 Tanév 

Fodor András Ált. Isk. Műveltségi terület  Létszám* 
Gárdonyi Géza Ált. Isk.    
Buzsáki Ált. Isk.    
Öreglaki Ált. Isk. informatika   
Szent László K. Ált. Isk. informatika, ének   
Lotz János Ált. Isk.    
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A szakos ellátottság vonatkozásában az informatika terén mutatkozik a legnagyobb hiány. 

4.4.19 Közoktatási innovációkban való részvétel 
82. Táblázat Iskolák részvétele a közoktatási innovációkban 

INTÉZMÉNY HEFO
P 3.2.1. 

TÁMOP 
3.1.4. 

TÁMOP 
3.3.2. 

TIOP 1.1.1. 

Fodor András Ált. Isk. X X X X 
Gárdonyi Géza Ált. Isk. X X X X 
Buzsáki Ált. Isk.  X X X 
Öreglaki Ált. Isk.  X X X 
Szent László Király Ált. Isk.  X X X 
Lotz János Ált. Isk.  X X X 

 

A nevelőközösségek – és az egyes pedagógusok – szakmai igényességének egyik mutatója a 
szakmai innovációkba való bekapcsolódás, a korszerű pedagógiai eljárások megismerésére és 
alkalmazására való törekvés. A táblázat erről tájékoztat. 

4.4.20 Módszertani képzésekbe való bekapcsolódás 20 05-2011 
83. Táblázat Módszertani képzések az iskolákban 2005-2011 

INTÉZMÉNY 

V
ál

to
zá

s 
m

en
ed

zs
m

en
t 

D
ife

r 

IP
R

 b
ev

ez
et

és
e 

Ó
vo

da
-is

ko
la

 
át

m
en

et
 

H
at

ék
on

y 
eg

yü
ttn

ev
el

és
 

T
ev

ék
en

ys
ég

kö
z-

po
nt

ú 
pe

da
gó

gi
a 

D
iff

er
en

ci
ál

t 
ta

nu
lá

ss
ze

rv
ez

és
 

K
oo

pe
ra

tív
 

ta
nu

lá
s 

P
ro

je
kt

pe
da

-
gó

gi
a 

IK
T

 

S
N

I 

P
ál

ya
or

ie
nt

ác
ió

 

M
ul

tik
ul

tú
rá

lis
 

K
om

pe
te

nc
ia

 
al

ap
ú 

pr
og

ra
m

cs
om

ag
o

Fodor András 
Ált. Isk. 

5    23 5 7 6 12 11 2 8 16 10 

Gárdonyi Géza 
Ált. Isk. 

1    4 1 4 3 2 3 1 1 2 3 

Buzsáki Ált. Isk. 2    12 7 10 6 7 6 2 2  7 
Öreglaki Ált. 

Isk. 
2    12 3 5 6 7 6 2 2 5 6 

Szent László 
Király Ált. Isk. 

2   1 16 2 10 8 10 7 2 1 16 6 

Lotz János  
Ált. Isk. 

1    2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 

 

Az iskolák pedagógusai éltek az utóbbi években a pályázatok kínálta lehetőségekkel és 
bekapcsolódtak az együttnevelési képzésekbe, a kompetencia alapú oktatást segítő 
programokba. Mindez megkönnyíti az integrációs pedagógiai rendszer fenntartását, a 
kompetencia alapú programcsomagok alkalmazását, ill. a kompetencia központú oktatás 
elterjedést az intézményekben. Módszertani megújulás következett be a tagintézményekben. 

4.4.21 Infrastruktúra és hozzáférés az intézményekb en 
84. Táblázat Az iskola épületei (feladat-ellátási helyek, tagiskolák) 

 
 FODOR 

ANDRÁS 

GÁRDONY

I GÉZA 

BUZSÁKI 

ÁLT . 
ÖREGLAK

I ÁLT . 
SZENT 

LÁSZLÓ 

LOTZ 

JÁNOS 
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ÁLT . 
ISKOLA 

ÁLT . 
ISKOLA  

ISKOLA  ISKOLA  K. ÁLT . 
ISKOLA  

ÁLT . 
ISKOLA  

Mely osztályok járnak ide? 1-8 1-8 1-8 1-8 1-8 1-4 
Mikor épült? 1957 1958 1975 2010 1911 1955 
Milyen távolságra van a 
központi épülettől? 

      

Mikor volt az épület 
utoljára felújítva/ festve? 

2010 - 2010 2010 2010 2008 

Van-e az épületben: 
(számuk) 

      

- szükségtanterem - - - - - - 
- vízöblítéses WC 32 14 4 11 23 5 
- étkező/ebédlő 1 1 1 - 1 - 
- könyvtár 1 1 - 1 1 1 
- tornaterem 2 1 - 0 1 1 
- egyéni fejlesztő szoba 5 - 1 2 1 - 
- tanári szoba 1 1 1 1 1 1 
- nyelvi labor 4 1 1 1 - - 
- számítástechnikai 
szaktanterem 

1 1 1 1 1 - 

- egyéb szaktanterem:   2 4 4 - 
- térképtár - - 1 3 - - 
- videó és tv 5 4 9 3 2 - 
- projektor 2 2 1 3 2 - 
- digitális tábla… 7 4 - 2 - - 
Terv az oktatás infrastrukturális 
feltételeinek javítására  

Tanév:     

Iskola1 Fodor 
András 
Ált. Ált. 

Gárdonyi 
Géza Ált. 
Iskola 

Buzsáki 
Ált. Iskola 

Öreglaki 
Ált. Iskola 

Szent 
László K. 
Ált. Iskola 

Lotz János 
Ált. Iskola 

- vízöblítéses WC - - - - - - 
- étkező/ebédlő - - - - - - 
- könyvtár - - - - - - 
- tornaterem - - - - - - 
- egyéni fejlesztő szoba - - - - - - 
- tanári szoba - - - - - - 
- nyelvi labor - - - - 1 - 
- számítástechnikai 
szaktanterem 

- - - - - - 

- egyéb szaktanterem: - - - - - - 
- térképtár - - - - - - 
- videó és tv - 1 - - - - 
- projektor 2 1 - 2 - 1 
- digitális tábla… 2 1 - 2 6 1 

 

Az elmúlt években pályázati pénzekből jelentős javulás történt az infrastruktúra tekintetében. 
Az eszközellátottság javulása is szembetűnő. 
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4.4.22 Intézményi és szervezeti együttm űködések 

A XXI. század iskoláját a partnerközpontú működés kell, hogy jellemezze, és a gyermek 
mindenekfelett álló érdeke kell, hogy áthassa. Mindez azt követeli meg az intézményektől, 
hogy minél szerteágazóbb kapcsolatrendszert működtessenek. Az adatok önmagukban 
értelmezhetők. 

85. Táblázat Iskolák együttműködése 
 RENDSZERES KAPCSOLAT ALKALMI KAPCSOLAT 

INTÉZMÉNY CKÖ Gyermek
-jóléti 

Család-
segítő 

Védőnők Civil  
szerv. 

CKÖ Gyermek
-jóléti 

Család- 
segítő 

Védő-
nők 

Civil 
szerv. 

FODOR 
ANDRÁS 

   X X X X X   

GÁRDONYI 
GÉZA 

   X X  X X   

BUZSÁKI ÁLT. 
ISK. 

   X   X X  X 

ÖREGLAKI 
ÁLT. ISK. 

X X X X X      

SZENT LÁSZLÓ 
K. ÁLT. ISK. 

 X X X X X     

LOTZ JÁNOS 
ÁLT. ISK.  

X   X X  X X   

 

4.5 Szakszolgálatok 
A Szakszolgálatok Intézményegység a tanulási képesség-vizsgálatok kivételével valamennyi 
szakszolgálati tevékenység ellátására képes, illetve jogosult. Ellátási körzete a Pogányvölgyi 
Többcélú Kistérségi Társulás közigazgatási területe. A szakszolgálati ellátást az alábbi 
(2010/2011. tanévre érvényes) adatokkal jellemezhetjük: 

86. Táblázat Szakszolgálati ellátás adatai 
INTÉZMÉNYEK Igénybe vett szolgáltatások- 

óvoda 
Igénybe vett szolgáltatások-iskola 
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LENGYELTÓTI 15 34 0 17 52 9 71 
HÁCS 5 4 0 0 0  0 
SZŐLŐSGYÖRÖK 4 2 0 6 17  23 
BUZSÁK 5 5 32 3 9 5 22 
ÖREGLAK 16 17 15 10 12  39 
BARÁTI 5 6 0 0 0  0 
SOMOGYVÁR 7 14 0 8 9  37 
SOMOGYVÁMOS 7 7 0 4 0  0 
TÁSKA 4 4 0 0 0  0 
Összesen 65 93 47 48 99  192 
 

Minden rászorulót el tudnak látni. A kínálat a gyógy-úszással bővült az elmúlt tanévben. 
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4.6 Alapfokú m űvészetoktatás 
87. Táblázat Művészeti  oktatás  szakágakon  tanulók  száma 

évf. 
         
ZENEMŰVÉSZET       

KÉPZŐ  ÉS 
IPARM ŰVÉSZET     

         
TÁNCM ŰVÉSZET       

  létsz. HH % HHH % SNI % létsz. HH % HHH % SNI % létsz. HH % HHH % SNI % 
előkészítő  16 5  31                         8 3  37  1  12    

1  12 7  58  2  17    28  23  82  6  21    11  6  55  4  36    
2  9 4  44        9  6  67  4  44    18  5  28        
3  10 4  40  1  10    6  1  17        7  3  43  1  14  1  
4  7           5  4  80        9  2  22        
5  2 2  100  1  50    2            6  1  17        
6  6 1  17      1  7  2  29      1  4  1  25      1  
7                                     
8  2                                   
9 1                     

10 4                     
összesen  69 23  33  4  6  1 1,4 57  36  63  10  16  1 1,7 63  21  33  6  10  2 3,1 
 
MŰVÉSZETI  OKTATÁSBAN  RÉSZESÜL ŐK  TAGINTÉZMÉNYENKÉNTI  MEGOSZLÁSA 

TAGINTÉZMÉNY  
          
ZENEMŰVÉSZET       

KÉPZŐ  ÉS 
IPARM ŰVÉSZET               TÁNCMŰVÉSZET     

  létsz. HH % HHH % SNI % létsz. HH % HHH % SNI % létsz. HH % HHH % SNI % 
FODOR  31 11  35  3  10  1  35  19  54  7  20  1  45  17  38 6   13 2  
GÁRDONYI  9 4  44        5  1  20         3 1  33        
BUZSÁK  3                                   
ÖREGLAK                                     
SZENT LÁSZLÓ  7 6  86        17  16  94  3  18    15  4  27        
LOTZ JÁNOS  7 2  29  1  14                            
Középiskolások 12                     
ÖSSZ.  69 23  33  4  6  1 1,4 57  36  63  10  18  1 1,7 63  22  35  6  10  2 3,1 
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88. Táblázat Művészeti oktatásban részesülő bejáró tanulók megoszlása 

évf. 
         
ZENEMŰVÉSZET       

KÉPZŐ  ÉS 
IPARM ŰVÉSZET     

         
TÁNCM ŰVÉSZET       

  létsz. HH % HHH % SNI % létsz. HH % HHH % SNI % létsz. HH % HHH % SNI % 
előkészítő  11 5  45                         3  1  33         

1  4 2  50  1  25    17  16  94  3  18                  
2  3 1  33                     4  1  25         
3  4            3  1  33                     
4  1                        8  2  25         
5  1 1  100                     3  1  33         
6  6 1  17         1                      1   
7                                       
8                                       
9                      

10                      
összesen  30 10  33  1  3  0  21  17  81  3  14  0  18  5  28       1  5,5 

 

Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Fodor András Általános Iskola és Óvoda intézményegységeként működik. Beiskolázási körzete a 
Pogányvölgyi Kistérség (Buzsák, Gyugy, Hács, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök). Az 
alapfokú művészetoktatás három szakágon folyik. A zeneművészet terén a tanszakok a következők: zongora, fafúvós, rézfúvós, ütőhangszerek, 
szolfézs, kamarazene és zenekar. 

A táncművészet szakágon néptánc, a képzőművészet szakágon kézműves tanszakon tanulhatnak a növendékek. Az intézményegység 
pedagógusai rendelkeznek a megfelelő szakirányú végzettséggel és szakképzettséggel. A művészeti iskola tanulói az elmúlt években több rangos 
megyei és országos versenyen, találkozón és fesztiválon vettek részt és értek el kiemelkedő helyezéseket. Egyre több növendék készül művészeti 
pályára, 1 zongora, 1 trombita, 1 harsona, 1 kürt, 4 táncművészeti tanszakra nyert felvételt a felsőoktatási intézményekben. Az 
intézményegységet a Minősítő Testület „Kiváló Művészetoktatási Intézmény” címmel tüntette ki. 

Az alapfokú művészetoktatásban jelenleg kevés a hátrányos helyzetű és az SNI-s tanulók létszáma, pedig bizonyos tanszakok lehetővé tennék 
részvételüket.
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4.7 Összegzés - iskolák 
A közoktatási esélyegyenlőségi program általános céljai a halmozottan hátrányos helyzetű és 
roma gyermekek oktatási szegregációjának csökkentése. A Fodor András Általános Iskola és 
Óvoda intézményben a szegregáció jeleit nem lehet tapasztalni. 

Törekedni kell az óvodáztatási arányok fenntartására, az oktatási szolgáltatásokhoz történő 
egyenlő hozzáférés biztosítására, a halmozottan hátrányos helyzetűek lemorzsolódásának 
csökkentésére. 

Az esélyegyenlőségi intézkedések célja, hogy az Intézményben egyszerre javuljon az oktatás 
eredményessége, hatékonysága, ugyanakkor továbbra is mindenki számára biztosított legyen 
a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés. Az iskola használható tudást, valamint a tudás 
és képességek folyamatos fejlesztését megalapozó alapkészségeket adjon minden gyerek 
számára. 

Az Intézmény pedagógiai és óvodai nevelési programja részletesen meghatározza azokat a 
tevékenységfajtákat, amelyek a tanórán kívüli tehetséggondozást és a felzárkóztatást is 
segíthetik. 

A kudarc okainak feltárása, a tanulási képességek felmérése szakértők bevonásával, 
logopédus, pszichológus, képességvizsgáló központ véleményének kikérésével folyamatosan 
nyomon követhető. A feltárt probléma szakszerű kezelése elsősorban a következő foglakozási 
formák hangsúlyozásával történik: 

− tanórai differenciált feladatok alkalmazása 

− tantárgyi korrepetálás 

− képességfejlesztő foglalkozások. 

Az Intézmény egyik legfőbb törekvés legyen, hogy a gyermekek nevelhetőségében fennálló 
jelentős eltérések ellenére minden gyereknél egységesen alakuljanak ki az alapismeretek, 
alapképességek, a közösség alapértékeit követő életvezetés, életmód. Az SNI-s gyerekek 
közül a diszlexiás gyerekek sikeres oktatásához elsősorban a haladási ütem lassítása legyen a 
kiindulópont. 

Első számú feladat, hogy az Intézmény az SNI és a HHH vonatkozásában nagyon pontos, 
naprakész kimutatással rendelkezzen. 

A pedagógusok továbbképzése beiskolázási terv alapján történjen, tudatosan ismerkedjenek a 
kooperatív oktatásszervezéssel, a projektpedagógiával, valamint a korszerű 
oktatásszervezéssel. 

4.8 Általános célkit űzések a közoktatás területén 2011-2016 
− Egyenlő esély biztosítása minden gyermek, tanuló számára a pedagógiai 

szakszolgálatok igénybevételére. 

− A szakszolgálati ellátáson belül a fejlesztésekre még nagyobb hangsúly fektetése. 

− Gondoskodni arról, hogy az intézményegységekben végbemenjen a paradigmaváltás, a 
kompetencia alapú nevelés-oktatás elterjedése, kapjon nagyobb hangsúlyt a 
kompetencia alapú nevelés beépítése az óvodai nevelési programba is. 

− A hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelése a közoktatás fejlesztésével, az 
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óvodák- és az iskola épületek korszerűsítése, felújítása, az eszközellátottság 
folyamatos javítása, korszerű informatikai eszközök biztosítása valamennyi 
intézményben. 

− A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók folyamatos nyomon követése az átmenetek 
megkönnyítése érdekében 

− Az alapfokú művészetoktatás területén: 

o biztosítani az óvodákban és az általános iskolában a művészeti nevelés 
lehetőségeit, valamint az alapfokú művészetoktatás területén a készség- és 
képességfejlesztés feladatainak széleskörű és sokszínű lehetőségeit, ezzel a 
minőségi művészetoktatás követelményeinek megteremtését és teljesítését. 

o a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés programjának tudatos felvállalásával 
biztosítani kell a lehetőséget a művészeti területeken kiemelkedő képességű 
növendékek szakszerű, igényes felkészítésére, fejlesztésére. 

4.9 Fejlesztési célú beavatkozások 
− Amennyiben az elkövetkező tanévek bármelyikében az országos kompetencia-

mérések iskolai eredményeiben alulteljesítés tapasztalható az országos átlaghoz 
képest, akkor beavatkozás szükséges. A kompetenciamérés eredményeiről pontos 
kimutatást kell az Intézménynek készítenie. 

− Az SNI-s tanulók aránya 7%-nál (országos átlag) nagyobb, tervszerű fejlesztésükre 
kiemelt figyelmet kell fordítani. 

− Törekedni kell arra, hogy minél többen kapcsolódjanak be érettségit adó középfokú 
képzésbe, azt sikeresen befejezzék. 

− A pedagógusok felkészítése az együttnevelésre, a befogadó (inkluzív) iskola, óvoda 
megteremtésére. 

− A szakszolgálati feladatok ellátását, illetve az együttnevelést lehetővé tevő 
infrastruktúra és eszközök fejlesztését, a pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó 
kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltakat biztosítani kell. 

− A pedagógusok kompetencia alapú nevelés, oktatás bevezetésére történő felkészítése, 
a pedagógusok mérés-értékelési tudásának fejlesztése. 

4.10 Intézkedési terv  
89. Táblázat Közoktatási intézkedési terv 

Feladat  
megnevezése  

Tervezett  
intézkedések 

A feladatellátás, intézkedések 

  Végrehajtásért 
felel 

ellenőrzés  
gyakorisága 

ellenőrzést 
végző 

I. Az iskolai háttérből fakadó esélyegyenlőséget biztosító feladatok 
1. Oktatásba történő 
bekapcsolódás 

    

 Hirdetmények 
kifüggesztése a 
beiratkozásról, és a 
beíratással kapcsolatos 
tájékoztató 

  
alkalomszerű 

 
főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 
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Feladat  
megnevezése  

Tervezett  
intézkedések 

A feladatellátás, intézkedések 

  Végrehajtásért 
felel 

ellenőrzés  
gyakorisága 

ellenőrzést 
végző 

 Házirend átadása  beíratáskor főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

 Jegyző értesítése beíratás 
elmaradásáról 

igazgató 
óvodák 

beiratkozáskor - 

 Elutasítások áttekintése  nevelőtestület  beíratáskor  -  
2. Követelmények 
teljesítse 

    

 Felmentéssel kapcsolatos 
intézkedések áttekintése  

nevelőtestület  tanév elején  -  

 Pályázat készítés  nevelőtestület  alkalomszerű  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

3. Mulasztások     
 Az igazolatlan 

mulasztások esetén gyors 
intézkedések 

Pedagógus, igazgató alkalomszerű főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

4. Jogellenes 
megkülönböztetés 

    

 A jogellenes 
megkülönböztetés 
ellenőrzése bejelentés 
esetén  

nevelőtestület  alkalomszerű  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

 Jogellenes 
megkülönböztetés 
ellenőrzése a belső 
szabályozásban és 
gyakorlatban  

igazgató  szabályzatok  
éves felül-  
vizsgálatakor  

 

5. Továbbtanulásra való 
felkészülés 

    

 Pályaorientációs 
foglalkozások szervezése  

osztályfőnök  félévenként  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

 Továbbtanulásra 
felkészítő 
foglalkozásokra 
igényfelmérés  

Osztályfőnök  
ig.h.  

tanév elején  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

 Igény esetén a felkészítés 
megszervezése  

Pedagógusok,  
ig.h.  

tanév elején  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

6. A szolgáltatások és 
jutalmazások 

    

 A beérkező észrevételek 
kivizsgálása  

nevelőtestület  esetenként  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

II. A családi háttérből fakadó esélyegyenlőséget biztosító feladatok 
1. A szülők iskolai 
végzettségéből fakadó 
hátrány 

    

 Fogadóórák, szülői 
értekezlet  

osztályfőnök,  
szaktanár  

alkalomszerű  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

 Családlátogatás  osztályfőnök,  
gyerm. és ifj.véd.fel.  

alkalomszerű  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 
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Feladat  
megnevezése  

Tervezett  
intézkedések 

A feladatellátás, intézkedések 

  Végrehajtásért 
felel 

ellenőrzés  
gyakorisága 

ellenőrzést 
végző 

 Differenciálás  szaktanár  folyamatos  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

 Korrepetálás, 
felzárkóztatás  

szaktanár  folyamatos  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

 Kapcsolattartás a 
gyermek- és ifjúság-
védelmi felelőssel  

osztályfőnök  folyamatos  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

2. Csonka család     
 Kapcsolattartás a 

gyermek- és ifjúság-
védelmi felelőssel  

osztályfőnök  folyamatos  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

 Kapcsolattartás a 
szülővel 

Osztályfőnök, 
szaktanár 

folyamatos főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

 Differenciált oktatás  szaktanár  folyamatos  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

 Szakemberekkel való 
kapcsolattartás 
(pszichológus, nevelési 
tanácsadó stb.)  

igazgató,  
osztályfőnök  

folyamatos  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

3. A család szociá-lis, 
anyagi helyzete 

    

 Kapcsolattartás a 
szülőkkel  

osztályfőnök  folyamatos  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

 Szülők tájékoztatása a 
lehetséges támoga-
tásokról (tankönyv)  

igazgató  
osztályfőnök  

folyamatos  -  

 Kapcsolattartás a 
veszélyeztetettséget 
észlelő és jelző rendszer 
működtetésében részt 
vevő szervekkel  

igazgató  folyamatos  -  

 A rászoruló tanulók 
részére támogatási 
eszközök, források 
keresése (alapítvány, stb.)  

Igazgató, gyerm. és 
ifj.véd.fel.  

folyamatos  -  

III. Együttm űködés az iskolával 
1. A megfelelő iskolai 
légkör. 

    

 Egyeztetés az iskola és a 
fenntartó között  

igazgató  alkalomszerű  -  

 Szülők tájékoztatása  igazgató, 
osztályfőnök  

folyamatos  -  

 Kapcsolattartás az 
intézmény és a szülők 
között  

igazgató, ig..h.  folyamatos  -  

2. A tanuló védelmével 
összefüggő együttmű-
ködési feladatok 
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Feladat  
megnevezése  

Tervezett  
intézkedések 

A feladatellátás, intézkedések 

  Végrehajtásért 
felel 

ellenőrzés  
gyakorisága 

ellenőrzést 
végző 

 Kapcsolattartás a 
veszélyeztetettséget 
észlelő és jelző rendszer 
működtetésében részt 
vevő szervekkel  

igazgató  folyamatos  -  

 Kapcsolattartás a helye 
szerint illetékes jegyzővel  

igazgató  folyamatos  -  

 A rászoruló tanulók 
részére támogatási esz-
közök, források keresése  

igazgató  folyamatos  -  

 Egészségügyi helyzettel 
kapcsolatos fel-adatok 
(könnyített vagy 
gyógytestnevelés, 
iskolaorvos, )  

Szaktanár, alsós 
ig.h.  

folyamatos   
főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

 Tájékoztatás a baleset-
megelőzési és védő, óvó 
intézkedésekkel 
kapcsolatban  

igazgató, 
osztályfőnök, 
szaktanár  

folyamatos  -  

3. A szülőkkel, a 
tanulóközösséggel való 
együtt-működése 

    

 A szülőkkel, tanuló-
közösséggel kapcsolatos 
együttműködési 
szabályozás áttekintése  

nevelőtestület  alkalomszerű  -  

 Házirend kiadása  beíratáskor  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

 Diákönkormányzat 
létrehozása  

DÖK segítő  tanév elején  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

 Kapcsolattartás a szülői 
szervezettel  

igazgató  folyamatos  -  

IV. A szülő jogai és kötelezettségei 
1. Szülői jogok és 
kötelezettségek 

    

 A szülők tájékoztatása a 
kötelezettségeikről és 
jogaikról  

igazgató, 
osztályfőnök, 
óvónők 

alkalomszerű  -  

 A szülői tájékozottság 
ellenőrzése (értesítést, 
aláírta-e, szülői 
értekezleten részt vett-e.)  

osztályfőnök,  
szaktanár  

folyamatos  -  

 Kapcsolattartás a jelző 
rendszer működtetésé-
ben részt vevő szervekkel  

igazgató  folyamatos  -  

V. A pedagógus jogai és kötelezettségei 
1. A pedagógus jogai és 
kötelezettségei 

    

 A tananyag és a módszer 
a tanulói életkori sajátos-
ságaiknak megfelelő  

szaktanár  folyamatos   
főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 
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Feladat  
megnevezése  

Tervezett  
intézkedések 

A feladatellátás, intézkedések 

  Végrehajtásért 
felel 

ellenőrzés  
gyakorisága 

ellenőrzést 
végző 

 Alkalmazza a 
differenciált oktatást  

szaktanár  folyamatos  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

 Objektíven értékeli a 
tanulók teljesítményét 

szaktanár  folyamatos  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

 Korrepetálást, 
felzárkóztató órát tart  

szaktanár  folyamatos  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

 Felkészít a 
továbbtanulásra, segít a 
pályaválasztásban  

osztályfőnök,  
szaktanár  

folyamatos  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

 Kapcsolattartás a meg-
felelő szakemberekkel 
(pszichológus, stb.)  

igazgató,  
osztályfőnök  

folyamatos  -  

VI. A tanulók jogai és kötelezettségei 
1. A tanulói jogok és 
kötelezettségek 

    

 A tanulói jogok 
biztosítása, érvényesül az 
esélyegyenlőség és az 
egyenlő bánásmód 
követelménye  

Igazgató, DÖK 
segítő  

folyamatos  -  

 A tanulói kötelezettség 
teljesítésének 
megkövetelése  

igazgató, osztály-
főnök, szaktanár  

folyamatos  -  

VII. A tanulói teljesítmény értékelése  
1. A tanulók ér-
tékelése, minősítése 

    

 A teljesítmény objektív 
értékelése  

szaktanár  folyamatos  testület  

 Érdemjegyekről, 
minősítésről a szülők 
tájékoztatása  

osztályfőnök,  
szaktanár  

folyamatos  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

2. Felzárkóztatás     
 Minél korábbi felis-

merés a tanuló 
felzárkóztatásra szorulása 
esetén 

   

 Szülő tájékoztatása a 
felzárkóztatás 
eredményességéről  

osztályfőnök,  
szaktanár  

folyamatos  -  

 Szülő tájékoztatása az 
eredményes felkészülés 
lehetőségeiről  

osztályfőnök  folyamatos  -  

 Tárgyi és személyi 
feltételek biztosítása  

intézmény  folyamatos  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

3. Továbbhaladás     
 Az esélyegyenlőségi és 

egyenlő bánásmód 
követelményeinek 
betartása  

Igazgató, felsős ig.h.  folyamatos  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 
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Feladat  
megnevezése  

Tervezett  
intézkedések 

A feladatellátás, intézkedések 

  Végrehajtásért 
felel 

ellenőrzés  
gyakorisága 

ellenőrzést 
végző 

4. A tanulmányi 
követelmények nem 
teljesítése 

    

 Döntés a javítóvizsga 
lehetőségéről 

nevelőtestület  tanév végén  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

 Javítóvizsga 
megszervezése  

igazgató  tanév végén  -  

 Szülők tájékoztatása a 
javítóvizsgáról  

osztályfőnök, 
szaktanár  

tanév végén  -  

 A tanulók egyéni 
foglalkozásokon való 
rész-vételének biztosítása  

intézmény  alkalmi  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 

 Osztályozó vizsga 
engedélyezése sok 
mulasztás esetén  

nevelőtestület  tanév végén  -  

5. Évfolyamismétlés     
 Szülők tájékoztatása az 

évfolyamismétlés 
feltételeiről  

igazgató,  
osztályfőnök  

tanév végén  főigazgató, 
főigazgató-
helyettesek 
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5 A helyzetelemzés megállapításai, javaslatok a pro bléma megoldásokra 
Esélyegyenlőségi területen feltárt 
probléma (Útmutató, jogszabály alapján) 

Probléma megállapítása, 
ismertetése 

Javaslat 

Gender2 

Van-e nemekre érzékeny adatgyűjtés, 
elemzés és értékelés az önkormányzat által 
felügyelt minden szakterületen? 

  

    Foglalkoztatás 
    Közoktatás 
    Szakképzés 
    Szociális ellátás 
    Egészségügyi ellátás 
    Bűnmegelőzés, áldozatvédelem 
    Településfejlesztés 
 
Ha nincs (vagy: csak néhány, aggregált adat 
van nemek szerint is bontva; vannak ugyan 
nemek szerint bontva gyűjtött adatok némely 
vagy több szakterületen, de ezeket nem 
elemzik, értékelik): 

Nincs kifejezetten a nemekre érzékeny 
adatgyűjtés, elemzés és értékelés az 
önkormányzat által felügyelt szakterületeken. 

A kötelező adatszolgáltatások áttekintése után 
rövid- és középtávú adatgyűjtési- és elemzési 
terv készítése (szakértői segítség, esetleg a 
KSH bevonásával). A meglévő adatok 
táblázatba rendezése rövidtávú feladat. A 
szükségesnek látszó hiányzó adatok esetleges 
gyűjtésére középtávú terv kidolgozása. 
 
Probléma-lista készítése (pl.: kevés vagy nincs 
óvodai, bölcsődei férőhely stb.; a gyerekes 
szülők számára nem megfelelő időpontban áll 
rendelkezésre tömegközlekedési összeköttetés 
a közeli munkahelyekkel stb.) 
 
Ajánlott szükségletfelmérés készítése a 
családsegítő, gyermekjóléti szolgálatok és a 
háziorvos, gyermekorvos, védőnői szolgálatok 
bevonásával a „Szolgáltatástervezési 
koncepció” elkészítése érdekében 

                                                 
2 Társadalmi nem (gender): a nőknek és férfiaknak társadalmilag kiosztott, a neveltetésünk során elsajátított szerepeinkből fakadó, az időben változó, kultúránk, osztály-, 
vallási vagy etnikai hovatartozásunk, tanultságunk, földrajzi, gazdasági és politikai környezetünk által meghatározott különbözőségeink. 
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Esélyegyenlőségi területen feltárt 
probléma (Útmutató, jogszabály alapján) 

Probléma megállapítása, 
ismertetése 

Javaslat 

(1993.évi III. törvény (Szoctv.) 92. § (3)-(10) 
bekezdés) a „bázisadatok” összegyűjtéséhez. 
(2 évente) megújítandó). 

Van-e megfelelően felkészült, gender-
szakértelemmel is rendelkező kompetencia, 
kapacitás? 

Nincs. Esélyegyenlőségi – ezen belül  gender 
mainstreamingre3 is felkészített – munkatárs 
vagy munkacsoport kijelölése (képzésre 
küldés); feladatleírása tartalmazza a 
folyamatok gender szempontú elemzését is. 
 
Az önkormányzat mint foglalkoztató 
esélyegyenlőségi (EE) tervének áttekintése: 
tartalmaz-e a vezetők, döntéshozók számára 
esélyegyenlőségi, ezen belül gender-
ismereteket, problémákat tárgyaló képzést, 
tréninget. Az önkormányzat gender 
mainstreaming képzésre küldi egy-egy 
felelősséggel rendelkező szakemberét, ill., ha 
lehetséges, ilyen végzettségű, gyakorlatú 
munkatársakat alkalmaz. 
 
Az együttműködő szervezetek 
esélyegyenlőséggel (gender is) 
kapcsolatos attitűdjének, meglévő 
szakértelmének felmérése, 
megvitatása, az önkormányzati 
intézményekkel, a helyben működő 
szolgáltatókkal, munkaadókkal egyeztetett 

                                                 
3 gender mainstreaming: "a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése a politika és a döntéshozatal minden szintjén" (ENSZ meghatározás) 
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Esélyegyenlőségi területen feltárt 
probléma (Útmutató, jogszabály alapján) 

Probléma megállapítása, 
ismertetése 

Javaslat 

rövid- (azonnali) és középtávú (egy-két éves) 
beavatkozási terv készítése. 
 
Támogatja, elvárja, előírja az önkormányzati 
fenntartású intézményektől megfelelő számú 
munkatárs gender képzésen való részvételét. 
 
Kötelező és nem kötelező EE tervek, 
workshopok, képzések, érzékenyítő tréningek 
támogatása, egyben beszámolási kötelezettség 
útján értékelése, ellenőrzése. 
 
Kifejezetten a nemek eltérő igényeire irányuló 
szolgáltatások (pl. a nők elleni erőszak 
áldozatainak célzott ellátása) működtetésének 
támogatása. 
 
Lehetőleg kistérségi szinten biztosítandó: a 
nemek helyzetével kapcsolatos korszerű 
képzésen részt vett mediátor, 
közösségfejlesztő, rehabilitációs szakember, 
család- konzulens, pszichológus, pár-
terapeuta, jogsegély-szolgálat is.  
 
Az önkormányzati (helyi, társulásban 
együttműködő) intézmények számára 
javasolt beavatkozások 
• Esélyegyenlőségi referens kijelölése, 
feladatkörének alkalmas kibővítése, képzésre 
küldése 



 135 

Esélyegyenlőségi területen feltárt 
probléma (Útmutató, jogszabály alapján) 

Probléma megállapítása, 
ismertetése 

Javaslat 

• Intézményi esélyegyenlőségi terv 
kidolgozása 
• Az egészségügyi, közoktatási, 
szociális szolgáltatók értékelő, elemző, 
esetmegbeszélő tevékenységük során 
tudatosan alkalmazzák a nemi szempontot. 
• Szakmaközi tematikus 
esetmegbeszélések 
• A nemek társadalmi helyzetére 
érzékenyített szakember(ek) alkalmazása, a 
nemek eltérő szükségleteit figyelembe vevő 
(pl. nők elleni erőszak áldozatait segítő) 
szolgáltatások biztosítása. 

Van-e a területen elérhető munkalehetőség 
(nőknek is)? 
[Forrás: területileg illetékes Munkaügyi 
Központ, munkaközvetítők]  

Nincs adat. Adatgyűjtés (Munkaügyi központ, KSH 
segítségét igénybe véve) a munkaerő- és a 
munkahely-kínálat összehasonlítása céljából, 
szakképzettség, nemek szerint is bontva, a 
helyben rendelkezésre álló átképzési 
lehetőségekre és a lehetséges alternatív 
munkavégzési formákra is tekintettel. 

Melyek a nők foglalkoztatását 
(foglalkoztathatóságát) gátló főbb 
akadályok? 

Becslés: a nők 30%-a nem 
munkajövedelemből él. 

A foglalkoztatott, az inaktív és a munkanélküli 
női népesség főbb demográfiai adatainak 
áttekintése (gyermekszám, képzettség, életkor, 
családi állapot, demográfiai adatok), teljes 
körű vagy reprezentatív vizsgálat elvégeztetése 
körükben a munkavállalást akadályozó vagy 
nehezítő tényezőkről (szakértő segítség 
igénybevételével). 

Van-e a Kistérség településein célzottan a 
nők elleni erőszak áldozataival foglalkozó 

A Kistérség településein nincsen célzottan a 
nők elleni erőszak áldozataival foglalkozó 

Adattábla elkészítése a rendőrség és az 
ügyészség segítségével: nemek szerint bontott 
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Esélyegyenlőségi területen feltárt 
probléma (Útmutató, jogszabály alapján) 

Probléma megállapítása, 
ismertetése 

Javaslat 

ellátás? Folyik-e rendszeres, gender-
szemléletű tovább- és átképzés azon 
intézmények munkatársai körében, 
amelyek a nők elleni erőszak áldozatait (is) 
látják el? 

ellátás. Nincs átképzés. adatok, szükség esetén főbb korcsoportokban, 
a családi kapcsolatok szerint leválogatva, a 
kiemelt bűncselekmények (személy, vagyon, 
nemi erkölcs elleni stb. bűncselekmények) 
elkövetői, sértettjei [bűnmegelőzési és 
áldozatvédelmi adattábla]. 

Kell-e külön erőfeszítéseket tenni a 
fiatalkorú lányok védelme érdekében a 
szexuális erőszakkal szemben? 

Nem jellemző a probléma.  

Van-e megfelelő tájékoztatás és hatékony 
segítség a Kistérségben a 
fogamzásszabályozás, anya- és 
gyermekgondozás területén? 
 
Az újszülöttek állapota, korai terhességek 
gyakorisága, koraszülés, kis súlyú, éretlen, 
sérült újszülöttek előfordulásának vizsgálata. 

Az elmúlt két évben nem volt 
olyan 16 évesnél fiatalabb lány, aki terhessége 
miatt szakította meg tanulmányait, 
16-17 éves 1 fő, 17-18 éves pedig 4 fő volt 
2009-ben. 
 
Becslés alapján minimális. 
2010. évben született 
gyermekek száma: 497 fő 
 
koraszülöttek száma: 43 fő 
(8,6%) 
 
 

A védőnői, gyermekorvosi, háziorvosi és 
alapszolgáltatási központ együttműködése 
megfelelő felvilágosító munka kidolgozása és 
megvalósítása terén esélyegyenlőségi szakértő 
közreműködésével. 

Miképp alakul a nők részvétele a 
munkaerőpiacon, a gazdasági és politikai 
döntéshozatali pozíciókban? 
 
Alkalmaznak-e antidiszkriminációs és 
esélyegyenlőség- politikai eszközöket, 

A Kistérség összlakosságának 50,9%-a, a 
családsegítésben résztvevők 56,8%-a, a 
szociális étkeztetésben résztvevők 54,2%-a, a 
házi segítségnyújtásban résztvevők 65%-a, az 
idősek napközi otthonában résztvevők 59,2%-
a, az aktív korúak ellátásában résztvevők 

Adatgyűjtés és elemzés a településen működő 
intézmények és gazdálkodó szervezetek 
munkaerő- politikájáról, különös tekintettel a 
nők és férfiak helyzetére. 
• Adat- és információgyűjtés a helyi 
munkaadók fiatal, ill. kisgyermekes nők 
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Esélyegyenlőségi területen feltárt 
probléma (Útmutató, jogszabály alapján) 

Probléma megállapítása, 
ismertetése 

Javaslat 

érvényesül-e (és mennyiben) a gender 
mainstreaming a településen? 

46,3%-a, a közcélú foglalkoztatásban 
résztvevők 36,6%-a, a lakásfenntartási 
támogatásban résztvevők 56,3%-a, az 
átmeneti segélyben részesülők 57,8%-a, a 
regisztrált álláskeresők 46,7%-a nő. 
 
A település 10 polgármesterei közül 8 férfi, 2 
nő. Képviselő-testületek összetétele 
településenként: Buzsák 5 férfi 1 nő, Gyugy 3 
férfi 1 nő, Hács 3 férfi 1 nő, Kisberény 2 férfi 2 
nő, Lengyeltóti 4 férfi 1 nő, Öreglak 6 férfi, 
Pamuk 2 férfi 2 nő, Somogyvámos 4 férfi, 
Somogyvár 4 férfi 2 nő, Szőlősgyörök 4 férfi 2 
nő. A Kistérségben működő mind az 5 
kisebbségi önkormányzat vezetője férfi. 

alkalmazásával kapcsolatos attitűdjéről. 
Igényfelmérés (mire lenne szüksége ahhoz, 
hogy fiatal, ill. kisgyermekes nőket tudjon 
alkalmazni). 
• Esélyegyenlőségi terv (saját szervezet 
számára), amely áttekinti a nők arányát a 
település és intézményeinek vezető posztjain. 
• Helyi vagy térségi női civil 
szervezetek, valamint a nőket érő hátrányos 
megkülönböztetés elleni fellépéssel 
foglalkozó civil, szakmai szervezetek 
bevonásával a településfejlesztés főbb 
kérdéseinek áttekintése, javaslatok kérése 
„nőbarát” intézkedésekre, beruházásokra. 
• Családbarát – tehát a férfi 
alkalmazottakat apaszerepükben támogató, 
megerősítő – vállalkozások önkormányzati 
elismerésben (lehet erkölcsi, pénzbeli) 
részesítése. 
• Gender-tudatos településfejlesztési 
stratégia kidolgozása civil szervezetek 
bevonásával. 
Intézmények részére: 
• Pozitív intézkedések (pl. kvóta, ill. 
előnyben részesítés. 
• Kisgyermekes szülők foglalkoztatását 
könnyítő szolgáltatások támogatása 
(gyermekintézmények, közlekedés- szervezés, 
szervezett háztartási munka-segítés stb.). 
•           Kifejezetten a gyermek- és fiatal 
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Esélyegyenlőségi területen feltárt 
probléma (Útmutató, jogszabály alapján) 

Probléma megállapítása, 
ismertetése 

Javaslat 

lányok érdekeit szem előtt tartó többszereplős 
egyeztetés folytatása a költségvetési tervekről. 
• Programok a lányok majdani közéleti 
szerepvállalásának elősegítése érdekében. 
• „Több nőt a közéletbe – több férfit a 
magánéletbe!” kampány. 

Romák esélyegyenlősége   
Foglalkoztatás és szociális ügy   
Mennyire értékteremtő közmunka 
programokban vesznek részt a roma 
munkanélküliek? 

2011. januárja óta átmeneti állapot van a 
jogszabályi változások miatt. A roma 
munkanélkülieket képzettségüknek 
megfelelően osztják be. 

 

Milyen arányban alkalmaznak romákat az 
önkormányzatoknál és intézményeikben, 
illetve a társulásnál és a társulás által 
fenntartott intézményekben? 

A közmunka és közcélú foglalkoztatott roma 
származásúak becsült aránya 90%. A 
közintézményekben állandó munkaviszonyban 
foglalkoztatott roma származású dolgozóról 
nincs információ. 

 

Az önkormányzatoknak milyen eszközei 
vannak a helyi versenyszférában? 

Nincsenek ilyen eszközök, együttműködnek a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzatokon 
(továbbiakban: CKÖ) keresztül a helyi roma 
vállalkozókkal. 

 

Született-e romákkal, vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekekkel szembeni 
diszkrimináció miatt jogerős elmarasztaló 
bírósági ítélet, vagy hatósági határozat az 
önkormányzat, vagy valamely intézménye 
ellen? 
Megszűnt-e az elítélt jogsértő gyakorlat? 

Nem született.  

Az önkormányzatok rendszeresen gyűjtenek-e Az önkormányzatoknál nincs ilyen jellegű  Az önkormányzat és intézményei 
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Esélyegyenlőségi területen feltárt 
probléma (Útmutató, jogszabály alapján) 

Probléma megállapítása, 
ismertetése 

Javaslat 

és értékelnek-e adatokat arra vonatkozóan, 
hogy az általa működtetett, vagy felügyelt 
közszolgáltatásokhoz (oktatás, nevelés, 
szociális ellátás, egészségügy, közétkeztetés, 
gyermekjólét, közművelődés stb.) való 
hozzáférés mennyire biztosított a 
településeken élő hátrányos helyzetű romák 
számára, illetve, hogy a gyakorlatban 
mennyire veszik igénybe ezeket a 
szolgáltatásokat? 

adatgyűjtés. adatgyűjtésének áttekintése, szükség szerint az 
adatgyűjtés rendszerének átalakítása, 
kiegészítése és az adatok rendszeres 
kiértékeléséről, és visszacsatolásáról terv 
készítése. 

A Kistérség szociális szolgáltatásszervezési 
koncepciójában tervezett-e a romák 
esélyegyenlőségét elősegítő konkrét 
intézkedéseket? Az intézkedések hatékonyak, 
eredményesek-e? 

A koncepció célcsoportként kezeli a roma 
kisebbséget, de konkrét intézkedéseket nem 
tartalmaz. 

A Kistérség szociális szolgáltatásszervezési 
koncepciójának elemzése és értékelése (és 
szükség esetén felülvizsgálata, átdolgozása) 
annak érdekében, hogy az önkormányzatok 
által biztosított szociális ellátások területén a 
romáknak a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférését javító konkrét tervek 
szerepeljenek a koncepcióban, illetve, hogy a 
helyi szolgáltatásszervezés hatékonyságának 
értékelésében kiemelt szempontként 
érvényesüljön, hogy a szolgáltatások a romák 
integrációját hatékonyan támogatják-e. 

A szegregált településrészeken jellemző 
probléma-e a gyermekek ideiglenes, átmeneti, 
vagy tartós nevelésbe vétele? 
(Országos átlag 0,88%) 

Nem.  

Az önkormányzatok/ társulás által fenntartott, 
illetve támogatott közművelődési intézmények 
és kulturális programok kínálatában 
megjelennek-e a társadalom multikulturális 

Igen.  
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Esélyegyenlőségi területen feltárt 
probléma (Útmutató, jogszabály alapján) 

Probléma megállapítása, 
ismertetése 

Javaslat 

jellegét, a kultúrák közötti párbeszédet és a 
roma kisebbségi kultúrát, mint értéket 
bemutató elemek? 
Az önkormányzatok és intézményeik 
partnerként együttműködnek-e, illetve 
támogatják-e a romák kisebbségi kultúrájának 
ápolását célzó helyi kezdeményezéseket? 
Van-e az önkormányzatoknál / társulásnál 
esélyegyenlőségi feladatokra kijelölt, és ezen 
a területen képzett munkatárs? 

Nincsen.  

Az önkormányzat tisztviselői jártasak-e a 
romák esélyegyenlőségének biztosításával 
kapcsolatos kérdésekben? 

A képzéseken való részvétel folyamatos.  

Az önkormányzat kommunikációjában 
tudatosan fellép-e a helyi társadalom esetleges 
előítéletességével, cigányellenességével 
szemben? A közpolitika helyi képviselői, 
döntéshozói megnyilvánulásaikkal elősegítik- 
e a kisebbségeket védő alkotmányos értékek 
érvényesülését és a társadalmi szolidaritást, 
ösztönzik-e a többség és a romák közötti 
hatékony együttműködést? 

A CÖK elnökök meghívást kapnak minden, a 
kisebbséget érintő kérdésekkel foglalkozó 
képviselő-testületi és társulási tanácsi ülésre. 
Ezen kívül részt vesznek pályázatok 
elbírálásában és megvalósításában. 

 

Az elmúlt három évben előfordult-e a 
településeken romákat ért, feltételezhetően 
rasszista indítékú támadás, inzultus? Volt-e 
romák és nem romák között erőszakba 
torkolló konfliktus? 

Nem.  

A   helyi   sajtóban,   médiumokban   
megjelentek-e, megjelennek-e  olyan  

Nem.  
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Esélyegyenlőségi területen feltárt 
probléma (Útmutató, jogszabály alapján) 

Probléma megállapítása, 
ismertetése 

Javaslat 

közlések,  amelyek  a  romákkal szembeni 
előítéletességet növelhetik? 
Az önkormányzatok működtetnek-e olyan 
panaszkezelési eljárásokat (és ha igen, milyen 
hatékonysággal), amelyek a településen a 
romák elleni diszkrimináció eseteinek 
feltárását és a jogsértések elszenvedői számára 
jóvátételt biztosítanak? 

Kifejezetten nincs ilyen, de panasz sem fordult 
még elő. A polgármesterek fogadóórájukon 
fogadják a lakosokat. 

 

Biztosított-e a romák részvétele az 
önkormányzati döntéshozatalban képviselőik 
útján? 

A CKÖ-k elnökei napi kapcsolatban vannak 
az önkormányzatokkal. 

 

Rendelkeznek-e a települések 
egészségtervvel? 

Nem.  

Van-e betöltetlen körzeti orvosi praxis, vagy 
védőnői státusz romák által sűirűn lakott, 
szegregált településrész közelében? 

Nincs.  

Milyen arányban érik el a helyi romákat a 
szervezett központi szűrővizsgálatok? Milyen 
arányban vesznek részt a rendszeres 
szűrővizsgálatokon? 

CKÖ elnökök becslése alapján kevesen veszik 
igénybe a szervezett szűrővizsgálatokat. 

Amennyiben nincs adat, a helyi civil szervezet 
és/vagy a cigány kisebbségi önkormányzat 
becslését, valamint a körzeti orvos becslését 
kérjük. Meg kell vizsgálni, hogy mely 
tényezők hátráltatják a szűrővizsgálatokon 
történő részvételt, azokra megoldást szükséges 
kidolgozni. 
Helyi civil szervezetek, cigány kisebbségi 
önkormányzat, a védőnő és a körzeti orvos 
együttműködésében tájékoztató fórumok 
tartása a szűrővizsgálatok fontosságáról. 

Érzékelhető probléma-e az alultápláltság a 0-
18 éves roma korosztály körében? 

Nem.  
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Esélyegyenlőségi területen feltárt 
probléma (Útmutató, jogszabály alapján) 

Probléma megállapítása, 
ismertetése 

Javaslat 

Szerepet vállal-e az önkormányzat 
az egészségvédelemmel kapcsolatos 
ismeretek terjesztésében, a helyi társadalom 
egészségtudatos attitűdjének formálásában? A 
hatékony egészségvédelem hangsúlyos eleme-
e az önkormányzat által fenntartott közoktatási 
intézmények nevelési, oktatási programjának? 
Az önkormányzat által biztosított 
közétkeztetés - amely gyakran a helyi szegény 
családból származó gyerekek táplálkozásának 
elsődleges forrása -, megfelel-e az érintett 
korosztály egészséges étrendjére vonatkozó 
elvárásoknak? 

Igen, Lengyeltótiban szervezett egészségnap 
szervezése . 
Megvalósulás: 
- egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés, 
- előadások szervezése, fórum összehívása: 
egészségügyi szakemberek, szociális 
munkások, CKÖ-k, intézményi dolgozók 
részvételével. 
- Széles körű tájékoztatás. Helyi újságban 
megjelenő ismeretterjesztő cikkek, 
szórólapok. 

 

Van-e szemétlerakó, illegális szemétlerakó, 
dögkút a romák által sűrűn lakott szegregált 
településrész közelében (500 m-en belül?) 

Nincs.  

Lakhatási anti-szegregációs mutató   
Település érintettsége   
Milyen mértékben érintettek a települések a 
területi szegregáció problémájában? 
(pl. több jelentős méretű telep is található; 
csak veszélyeztetett terület található; nincs 
ilyen mértékben leromlott terület.) 

Lengyeltóti, Pamuk, Öreglak, Somogyvámos 
és Somogyvár esetében beszélhetünk  
településenként 1-1 szegregációs területről. 

A 2011-es népszámlálási adatok alapján a 
szegregált területeket felül kell vizsgálni. 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 
esélyegyenlősége a közoktatásban 

  

Oktatási esélyegyenlőség érvényesülésének 
vizsgálata a társulásban 

  

Biztosítottak, illetve (egyenlő mértékben) 
elérhetőek-e az alábbiakban felsorolt 

Az alábbi valamennyi közoktatási ellátás 
elérhető a Kistérség valamennyi településén 

 



 143 

Esélyegyenlőségi területen feltárt 
probléma (Útmutató, jogszabály alapján) 

Probléma megállapítása, 
ismertetése 

Javaslat 

közszolgáltatások a társulásban élők 
számára? 

lakó gyermekek és tanulók számára: 
Szakszolgálati ellátások 
    Gyógypedagógiai tanácsadás 
    Korai fejlesztés és gondozás 
    Fejlesztő felkészítés 
    Nevelési tanácsadás 
    Logopédiai ellátás 
    Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 
    Gyógytestnevelés 
 
Gyermekjóléti alapellátások 
    Gyermekjóléti szolgáltatás 
    Gyermekjóléti szolgálat 
    Bölcsőde 
    Családi napközi 
    Házi gyermekfelügyelet 
 
Közoktatási intézményi feladatok 
    Óvodai nevelés 
    Általános iskolai oktatás 
    Alapfokú művészetoktatás 

A társulásban biztosítottak-e a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 
óvodáztatásának és iskoláztatásának 
feltételei? 
Biztosított-e a társulás óvodás és tanköteles 
korosztályán belül a halmozottan hátrányos 
helyzetűek intézményes nevelése? 

A Kistérségben élő valamennyi HHH gyermek 
számára biztosított az óvodai nevelés. 
A Kistérség valamennyi tanköteles korú 
gyermeke számára biztosított az intézményes 
nevelés és oktatás. 

 

Biztosított-e a társulás területén minden 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerek 

Igen.  
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Esélyegyenlőségi területen feltárt 
probléma (Útmutató, jogszabály alapján) 

Probléma megállapítása, 
ismertetése 

Javaslat 

számára, hogy óvodába járjon, és 
érvényesül-e a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX tv. 65.§ (2) paragrafusa? 
A társulás alapfokú intézményei között 
fennáll-e szegregáció? 

  

Kiegyenlített-e a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók aránya a település (társulás) 
általános iskolái, tagintézményei, telephelyei 
között (nem tér el több mint 25%-ban 
egymástól)? 

Igen. Amennyiben a társulás területén működő 
általános iskolák, azok tagintézményei, 
telephelyei között nem kiegyenlített a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
aránya (vizsgálat alá vonva az összes alapfokú 
intézményt, fenntartótól függetlenül), fel kell 
tárni a szegregáció létrejöttének okait, 
melyben egyebek közt vizsgálni kell a 
társuláson belüli és azon kívülre irányuló 
tanulói ingázást, az egyes települések 
egymáshoz mért távolságát, elérhetőségét, 
valamint az érintett települések lakossági 
összetételét. 
Amennyiben a helyzetelemzés alapján 
lehetséges és indokolt a társulási iskolai 
szegregáció csökkentése (pl. a jobb minőségű 
(magasabb kompetencia eredményeket és 
továbbtanulási arányokat elérő) iskolákba 
ingázó tanulók között alacsony a HHH 
tanulók aránya; a szegregált intézmény tanulói 
létszáma, valamint a kompetencia eredményei 
alacsonyak; elérhető távolságon belül 
van(nak) befogadásra alkalmas 
intézmény(ek)), az akciótervben mérhető, 
számszerű adatokkal, évenkénti ütemezéssel 
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Esélyegyenlőségi területen feltárt 
probléma (Útmutató, jogszabály alapján) 

Probléma megállapítása, 
ismertetése 

Javaslat 

kell megjeleníteni azt. 
Beavatkozási lehetőségek: 
    A   HHH  tanulók  egyenlő   esélyű,  
létszámarányos részvételének biztosítása 
iskolabusz, vagy más módon szervezett 
iskolai közlekedésben. 
    Kis létszámú (120 fő alatti) szegregált 
általános iskolák esetében az adminisztratív 
intézményi összevonáson túl, legalább a 
felsőtagozatot érintő tényleges, a HHH 
tanulók minőségi oktatáshoz történő 
hozzáférést javító fokozatos (felmenő   
rendszerben   történő)   integrációt   
szükséges bevezetni a befogadó/gesztor 
intézmény(ek)ben. 

Meghaladja-e a helyben lakó gyermekek 
körében a sajátos nevelési igényűvé minősített 
(továbbiakban SNI) gyermekek és tanulók 
többi tanulóhoz viszonyított együttes aránya a 
mindenkori országos átlagot (vagyis jelenleg 
több 7%-nál)? 
Jelentősen meghaladja-e a helyben lakó 
gyermekek körében az enyhe fokban értelmi 
fogyatékosnak minősített gyermekek, tanulók 
többi tanulóhoz viszonyított aránya az 
országos átlagot (vagyis több mint 3%)? 

Óvodákban az SNI gyermekek aránya 1,8%, 
az iskolákban 9,5%, ez Somogyvár és 
Somogyvámos kivételével minden iskolában 
meghaladja az országos átlagot. A szórás 2,5-
16% között van. 

Megfelelő szakember gárda biztosítása. 

A társulás intézményei között az oktatás 
hatékonyságában és a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók iskolai 
eredményességében van-e jelentős eltérés? 
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Esélyegyenlőségi területen feltárt 
probléma (Útmutató, jogszabály alapján) 

Probléma megállapítása, 
ismertetése 

Javaslat 

Van-e jelentős (25%-ot meghaladó) eltérés a 
társulás azonos típusú intézményeiben a 
lemorzsolódási és továbbtanulási mutatókban? 

Nincs.  

Van-e jelentős (25%-ot meghaladó) eltérés a 
pedagógiai munka hatékonyságát mérő 
országos vizsgálatok (kompetencia mérések) 
intézményenkénti eredményeiben az országos 
átlaghoz képest, illetve a társulás azonos 
típusú intézményei között? 

Nincs.  

A társulás intézményei között az oktatás 
feltételeiben van-e jelentős különbség? 

Nincs.  

Van-e hiányosság és jelentős eltérés a társulás  
intézményeiben, illetve az azonos típusú 
intézmények között a rendelkezésre álló 
humán- erőforrás és szakos ellátottság 
tekintetében? 

A pedagógusok száma kiegyenlített. Szakos 
ellátottság hiányát utazó pedagógusok 
biztosítják. Külön fejlesztési órákra ad 
támogatást a fenntartó minden iskolában, 
minden osztályban. 

 

Van-e jelentős eltérés a társulás 
intézményeiben, illetve a társulás azonos 
típusú intézményei között az infrastrukturális 
feltételek tekintetében? Teljesülnek-e a 
kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben , a 
nevelési-oktatási intézmények mŰködéséről 
szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 7.sz 
mellékletében foglaltak a társulás minden 
intézményében és feladatellátási helyén? 

Nagy különbség nincs az 
intézmények/telephelyek között. 

 

Igényelnek-e kiegészítő normatív vagy egyéb 
támogatásokat (pl. integrációs- és képesség- 
kibontakoztató felkészítés támogatása, 
gyógypedagógiai oktatás-nevelés, 
nemzetiségi/roma 

A Tanulási Képességet Vizsgáló és 
Rehabilitációs Bizottság, valamint a Nevelési 
Tanácsadó véleményéhez igazodva 
igényelnek ilyen normatívát. Kisebbségi 
normatívát nem igényelnek. 
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Esélyegyenlőségi területen feltárt 
probléma (Útmutató, jogszabály alapján) 

Probléma megállapítása, 
ismertetése 

Javaslat 

kisebbségi oktatás normatívája)? Milyen 
tevékenységek, szolgáltatások, fejlesztések 
dokumentált megvalósítására fordították a 
kiegészítő forrásokat? 
A társulás közoktatási intézményei 
egyenlő (funkciójuknak, létszámuknak 
megfelelő) arányban részesülnek-e a 
fenntartói hozzájárulásokból, illetve az egyéb 
anyagi és természetbeli támogatásokból? 

Igen.  

Fogyatékos személyek esélyegyenlősége   
Foglalkoztatás   
A közszférában és a versenypiacon 
arányuknak megfelelő mértékben dolgoznak-e 
fogyatékos munkavállalók? 

Nincs adat.  

Teljesítik-e a munkaadók a közszférában a 
kötelező foglalkoztatási kvótát? 

Részben alkalmaznak megváltozott 
munkaképességű embereket, ill. fizetik a 
rehabilitációs hozzájárulást. 

Fogyatékos munkavállaló alkalmazása 
legalább a kvóta mértékéig. 
A területen működő foglalkozási 
rehabilitációs szolgáltatókkal (munkaügyi 
központtal és rajta keresztül egy civil 
szolgáltatóval) való folyamatos kapcsolat. 
Vezetői szinten el kell készíteni az 
intézmény/önkormányzat humán-erőforrás 
stratégiáját, amibe be kell építeni a fogyatékos 
(megváltozott munkaképességű) 
munkavállalók felvételével, továbbképzésével, 
foglalkoztatásával kapcsolatos irányelveket és 
feladatokat. 

Maradéktalanul érvényesül-e a fogyatékos 
munkavállalók munkahelyi esélyegyenlősége? 

Nincs adat. Meg kell vizsgálni, hogy a munkavédelmi 
előírások betartása maradéktalanul 
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Esélyegyenlőségi területen feltárt 
probléma (Útmutató, jogszabály alapján) 

Probléma megállapítása, 
ismertetése 

Javaslat 

megvalósul-e; érdemes fejleszteni, illetve 
ergonómiailag a legoptimálisabb 
munkakörnyezetet kialakítani. 
Érvényesíteni kell a humán-erőforrás 
stratégiában az esélyegyenlőséget. 
Biztosítani kell a munkakörök és 
munkaterületek folyamatos 
akadálymentesítését. 
Új álláshelyek meghirdetésekor biztosítani kell 
a jelentkezők részére, hogy 
fogyatékosságukból eredő speciális igényeiket 
az állásinterjú előtt jelezzék, illetve az 
állásinterjún a szükséges 
akadálymentesítéseket elő kell készíteni. 

Egészségügy   
Elérhetők-e az egészségügyi ellátások a 
fogyatékos emberek számára? 

Nem minden településen akadálymentesek az 
intézmények. 

 

Milyen az egészségügyi ellátórendszer és 
rehabilitációs intézmények közti 
információáramlás és együttműködés? 

Van együttműködés, jól működik az 
információáramlás. 

 

Szociális biztonság   
A szociális alapellátás szolgáltatásai 
hozzáférhetőek és elérhetőek-e a fogyatékos 
emberek számára? 

Önkormányzatok szociális támogatása, 
Lengyeltótiban az Alapszolgálati Központ által 
működtetett fogyatékossággal élők nappali 
ellátása 16 fő részére.  

 

A szociális szakellátás szolgáltatásai segítik-e 
érdemben a fogyatékos emberek 
rehabilitációját? 

A Lengyeltótiban működő fogyatékossággal 
élők napközi otthonában külön foglalkoznak a 
fogyatékos személyekkel, Kistérségi szinten 
nem megoldott a probléma. 
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Esélyegyenlőségi területen feltárt 
probléma (Útmutató, jogszabály alapján) 

Probléma megállapítása, 
ismertetése 

Javaslat 

Oktatás   
Közoktatási intézmények elérhetősége, 
hozzáférhetősége 

  

A közoktatási intézmények –földrajzilag - 
hozzáférhetőek-e az SNI tanulók számára? 

Igen. Minden külterületről és más településről 
bejáró tanulót iskolabusz vagy külön 
menetrendszerinti buszjárat szállít a lakhelye 
és az intézmény között. 

 

A tanulók távoli közoktatási intézményekbe 
való bejárása megoldott-e? 

Egyénileg oldják meg.  

A közoktatási intézmények akadálymentesek-
e? 

Nem teljesen. Buzsákon, Lengyeltótiban, 
Öreglakon, Somogyváron pályázati pénzekből 
történt felújításokkal egyidejűleg megtörtént 
az akadálymentesítés is. Lengyeltótiban és 
Öreglakon lift is üzemel. 

Intézmény helyben/társulásban/térségben: 
Az akadálymentesítési szükségletek 
felmérésében való közreműködés 
fogyatékossági típusonkénti bontásban. Az ép 
tanulók ösztönzése a SNI tanulóknak való 
segítségnyújtásra az akadálymentesítés 
megvalósításáig. A szülői szervezetekkel való 
szervezett konzultáció az akadálymentesítés 
problémáinak és a megoldási lehetőségek 
feltárása érdekében. 
Önkormányzat: 
A településen (kistérségben) elhelyezkedő 
nevelési-oktatási intézmények 
akadálymentesítettségének felmérése minden 
fogyatékossági csoportra nézve az épített és a 
tárgyi környezet, továbbá az 
információáramlás és a kommunikáció 
akadálymentességére is figyelemmel. 
A fenti felmérés alapján intézkedési terv 
készítése a teljes körű akadálymentesség 
elérésére. E folyamatban az intézmények, a 
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Esélyegyenlőségi területen feltárt 
probléma (Útmutató, jogszabály alapján) 

Probléma megállapítása, 
ismertetése 

Javaslat 

szülői és a diák-érdekképviseletek 
képviselőinek konzultációs lehetőségek 
biztosítása. 

Az integráltan oktatható fogyatékos 
gyermekek részére van-e kötelező felvételt 
biztosító (kijelölt) oktatási intézmény? 

Nincsen, minden intézmény fogad integráltan 
oktatható fogyatékos gyermeket. 

 

A magántanulói státuszba került tanulók   
Csak a közösségben nem oktatható tanulók 
vannak-e magántanulói státuszban? 

Nem, a Kistérségben összesen 4 fő 
magántanuló van, mindegyik szülői kérésre. 

 

Léteznek-e a magántanuló gyermekek 
számára a kortárscsoportjukkal való együttlét 
megélésére alkalmat biztosító szabadidős 
programok? 

Ha van igény, elérhetők a programok.. Intézmény helyben/társulásban/térségben: 
A magántanulóként oktatott gyermekek 
bevonása az intézmény által szervezett tanórán 
kívüli foglalkozásokba (különórák, 
szabadidős, művelődési programok, 
készségfejlesztő és sportfoglalkozások stb.) 
Önkormányzat: 
A SNI magántanulókat is részvételre – 
térítésmentességgel és/vagy személyes 
megszólítással – ösztönző ifjúsági, szabadidős 
programok szervezése (játszóházak, sport- és 
képzőművészeti foglalkozások, művelődési és 
szórakozási lehetőségek biztosítása) a helyi 
közösségi létesítményekben. 

A szakiskolai oktatás és a munkaerő-piacra 
való felkészítés 

  

Megfelelő számban állnak-e rendelkezésre 
integráló szakiskolák? 

A Kistérségben nincsen középfokú oktatási 
intézmény. Legközelebbi, kötelező felvételt 
biztosító szakiskola Fonyódon található. 

 

A befogadó szakképző iskolákban az SNI Nincs adat.  
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Esélyegyenlőségi területen feltárt 
probléma (Útmutató, jogszabály alapján) 

Probléma megállapítása, 
ismertetése 

Javaslat 

tanulók oktatásának személyi-tárgyi feltételei 
megfelelőek-e? 
A szakiskolák képzési kínálata össze van-e 
hangolva a térség foglalkoztatási 
programjaival? 

Nincs adat.  

A szakiskolák nyitottak-e a munkahelyi 
gyakorlatszerzés lehetőségét kínáló 
programok bevezetésre? 

Nincs adat.  

Egyenlő esélyű hozzáférés   
a) az önkormányzati felelősségi körbe tartozó 
közszolgáltatásokat nyújtó épületek 
akadálymentesek- e? 

Az önkormányzati épületek 
akadálymentesítettsége megtörtént. 
Az idősek klubja nem minden településen 
akadálymentesített. 

Intézmény helyben/társulásban/térségben: 
Fel kell mérni, hogy az önkormányzat 
felelősségi körébe hány, az akadálymentesítés 
törvényi kötelezettségével érintett, 
közszolgáltatást nyújtó intézmény tartozik, 
illetve hogy ezek hány épületben működnek. 
Fel kell mérni, hogy az érintett épületek 
megfelelnek-e a fizikai akadálymentesség – 
vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott – 
feltételeinek. 
A fentieknek meg nem felelő épületeken el 
kell végezni a vonatkozó jogszabályok és 
dokumentumok szerinti építészeti- műszaki 
átalakításokat. 
Javasolt felmérni, hogy az akadálymentesítési 
átalakításokhoz nyerhető-e hazai vagy európai 
uniós forrásból támogatás. 
Önkormányzat: 
Célszerű önkormányzati szinten – az 1998. évi 
XXVI. törvény mellékletében foglalt ütemezés 
figyelembe vételével – akadálymentesítési 
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Esélyegyenlőségi területen feltárt 
probléma (Útmutató, jogszabály alapján) 

Probléma megállapítása, 
ismertetése 

Javaslat 

ütemtervet készíteni felelős, forrás és határidő 
megjelölésével. 
Javasolt együttműködési megállapodást kötni, 
és már a tervezés fázisában is konzultálni az 
önkormányzat székhelyéhez közel működő, 
fogyatékos személyek érdekvédelmét ellátó 
társadalmi szervezettel (szervezetekkel), mert 
ezek egyrészt számos hasznos információval, 
tanáccsal tudják segíteni az önkormányzat 
munkáját, másrészt az ilyen megállapodás 
meglétét több pályázati kiírás is kötelező 
elemként írja elő. 

b) Az önkormányzati felelősségi körbe tartozó 
közszolgáltatások információs és 
kommunikációs akadálymentesítése 
megtörtént-e? 

Lengyeltóti város honlapja akadálymentes, 
egyéb akadálymentességről nincs adat. 

Intézmény helyben/társulásban/térségben: 
Fel kell mérni, hogy az érintett 
közszolgáltatások megfelelnek- e az info-
kommunikációs akadálymentesség – 
vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott – 
feltételeinek. 
A fentieknek meg nem felelő 
közszolgáltatások tekintetében el kell végezni 
az egyéb információkban hivatkozott 
jogszabályok és dokumentumok szerinti 
átalakításokat, fejlesztéseket. 
Fel kell venni a kapcsolatot az önkormányzat 
megyéjében működő jelnyelvi 
tolmácsszolgálattal annak érdekében, hogy 
szükség esetén az önkormányzat 
zökkenőmentesen tudjon eleget tenni a 
jelnyelvi tolmács kirendelésére irányuló 
törvényi kötelezettségének. 
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Esélyegyenlőségi területen feltárt 
probléma (Útmutató, jogszabály alapján) 

Probléma megállapítása, 
ismertetése 

Javaslat 

Meg kell vizsgáltatni az önkormányzat és az 
önkormányzati felelősségi körbe tartozó 
közszolgáltatások honlapjainak 
akadálymentességét (ún. megfelelőségi 
vizsgálat). 
Amennyiben a honlap(ok) nem felel(nek) meg 
az egyenlő esélyű hozzáférés valamennyi 
követelményének, úgy végre kell hajtani a 
teljes körű akadálymentesítést a WCAG 2.0 
szabványcsomag előírásai alapján. A 
honlapok akadálymentességének 
fenntartásáról – annak frissítése, bővítése, 
fejlesztése során is – folyamatosan 
gondoskodni kell. 
Javasolt folyamatosan bővíteni az 
elektronikusan intézhető ügyek körét, hogy a 
fogyatékos személyeknek minél kevesebbszer 
kelljen személyesen befáradniuk a hivatalba. 
Az info-kommunikációs akadálymentesítés 
ügyében elsősorban a látás-, hallás- és értelmi 
sérült, valamint az autista és a pszicho-
szociális fogyatékossággal élő emberek 
érdekvédelme érintett, ebben az ügyben tehát 
elsősorban velük érdemes felvenni a 
kapcsolatot. 
Javasolt felmérni, hogy az átalakításokhoz 
nyerhető-e hazai vagy európai uniós forrásból 
támogatás. 

c) a szolgáltatások szervezése megfelel-e az 
egyenlő esélyű hozzáférésnek? 

Igen.  
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Esélyegyenlőségi területen feltárt 
probléma (Útmutató, jogszabály alapján) 

Probléma megállapítása, 
ismertetése 

Javaslat 

d) Az építésügyi hatóságok felkészültsége 
megfelelő-e az akadálymentesítés építészeti 
szempontjainak vizsgálatára? 

Igen.  

e) Az önkormányzat támogatásával Volánbusz 
Zrt. által fenntartott tömegközlekedési 
rendszerek megfelelnek-e az egyenlő 
hozzáférés követelményeinek? 

Az újabb típusú autóbuszok 
akadálymentesítettek, a régebbi típusú járatok 
nem. 
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5.1 Helyzetelemzésb ől fakadó feladatok - óvodák 
− Az óvodákban a nevelés alapelve a gyermek jogainak, egyéni különbségeinek 

tiszteletben tartása legyen. 

− A HH/HHH gyermekek felvételének biztosítása. 

− A védőnőkkel való együttműködés a HH/HHH gyermekek feltárása, óvodai felvételük 
megvalósítása érdekében. 

− Fokozott figyelmet kell fordítani a hátrányos szociokulturális környezetben nevelkedő 
gyermekek mielőbbi óvodába járására. 

− A különböző információkból nyert adatok alapján évente el kell készíteni az óvoda 
felvételi körzetében élő hátrányos és veszélyeztetett gyermekekről szóló kimutatást. 

− A hátrányos helyzet csökkentését egyéni foglalkozással, szülőkkel és egyéb 
szakemberekkel, a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve kell segíteni. 

− A szülők folyamatos informálása a legújabb gyermekvédelmi intézkedésekről és 
szociális támogatásokról, segítséget nyújtása ezek igénybevételében. 

− A gyermekek fejlődésének nyomon követése, egyéni fejlesztési tervek alapján az 
egyéni képességfejlesztés biztosítása, az iskolai tanuláshoz szükséges készségek 
kialakulásának, a komplex személyiségfejlesztésnek az elősegítése. 

− Az óvodák nevelési programjában különös hangsúlyt kapjon az egyéni szükségletek 
kielégítése, az eltérő fejlődésű gyermekek segítése, támogatása, a másság elfogadása, 
a különböző hátrányokból adódó problémák leküzdése, megszüntetése. 

− A különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű) gyermekek eredményes 
fejlesztése utazó logopédusokkal, gyógypedagógusokkal, óvodapszichológussal 
együtt. 

− Minél több óvodapedagógus rendelkezzen fejlesztőpedagógus képzettséggel is, 
gyógypedagógiai diploma megszerzésének előnyben részesítése, azon tanfolyamok 
támogatása, ahol a hatékony fejlesztés módszereit ismerhetik meg az 
óvodapedagógusok. 

5.2 Helyzetelemzésb ől fakadó feladatok – általános iskolák 
− A rászoruló szülők meggyőzése a jegyzői nyilatkozat tételre – a megfelelő ellátás 

érdekében. 

− Körültekintő eljárás a párhuzamos osztályok összetételének kialakításában (belső 
szegregáció elkerülése). 

− Törekvés a már visszahelyezettek mentorálására. 

− A felkészítés eredményeként a visszahelyezettek számának növelése. 

− A hatékony együttműködés érdekében konzultációs lehetőség biztosítása a 
gyógypedagógusok és szaktanárok között. 

− Az ötéves fenntarthatóság biztosítása a TÁMOP 3.3.2. pályázatban vállaltak szerint 
(felvételi felkészítés, pályaorientáció). 
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− A HHH és SNI-s tanulók még nagyobb létszámba történő bevonása a tanórán kívüli 
programokba (művészeti iskola, szakkör). 

− A kompetencia alapú oktatás bevezetése minden tagiskolában, felmenő rendszerben 
(ettől várható a kompetencia mérések eredményeinek javulása). 

− A székhelyintézmény iskolája és óvodája a több éves fejlesztések eredményeként 
pályázik a referencia intézmény címre. 

− Az IKT–s eszközpark bővítése pályázati források bevonásával. 

− Rendszeressé tenni az alkalmi kapcsolatokat az oktatás-nevelést támogató szervekkel 

− A magas hátrányos helyzetű arány ellenére is törekedni kell az országos trendhez való 
közelítésre: a gimnáziumban továbbtanulók számának a növelésével, s ebből 
következően a szakközépiskolai és a szakiskolai képzésbe bekapcsolódok arányán is 
változtatni kell. Az integrációs és kompetencia alapú programok alkalmazása 
várhatóan javítani fog ezen az arányon. 

6 Akcióterv és a megvalósítás forrásai 

6.1 Az esélyegyenl őség megvalósításának f ő irányvonalai 
− foglalkoztatás elősegítése 

− lakhatási helyzet javítása 

− sporthoz  való hozzáférés, informatikai társadalom szolgáltatásaihoz való hozzáférés 

− szociális és egészségügyi ellátások javítása, egészséges életmódra nevelés és hátrányos 
helyzetű csoportok támogatási struktúrájának átalakítása 

− esélyteremtő oktatás feltételrendszerének biztosítása 

− társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a kiemelt célcsoportok tekintetében 

− a közszolgáltatások elérhetősége a településen (oktatás – képzés, kultúra) 

− a felnőtt lakosság bevonása a képzésekbe, lehetőleg olyan szakmák oktatása, mely a 
munkaerőpiacon is hasznosítható 

− minőségi, az egyenlő bánásmód követelményét érvényre juttató közszolgáltatások 
biztosítása 

− az esélyegyenlőség érdekében esélyegyenlőségi referens kinevezése. 

6.2 Foglalkoztatás 
- A Kistérségben a munkanélküliség csökkentése érdekében szükséges az e területre 

vonatkozó adatok nemek szerinti gyűjtése, elemzése. Ezzel párhuzamosan szükséges 
megerősíteni a területileg illetékes Munkaügyi Központtal való szakmai kapcsolatot, 
információcserét. Ezen együttműködés keretében lehetőség nyílik az alacsony iskolai 
végzettséggel és szakképzettséggel nem rendelkező munkanélküliek piacképes 
képzésekbe történő bevonására.   

- A női munkanélküliek érdekében a Kistérség intézményeiben, elsősorban a 
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Polgármesteri Hivatalokban, rugalmas munkaidőben foglalkoztatási lehetőségeket 
biztosít továbbra is, hogy a családi elkötelezettségük miatt nehezen munkába álló nők is 
bekapcsolódhassanak az aktív munkavállalásba.     

- A Kistérségben a foglalkoztatás előmozdítására, munkanélküliség kezelésére vonatkozó 
stratégiai dokumentumok elkészítésénél fontos figyelembe venni a Kistérség e területre 
vonatkozó koncepcióit, programjait.  

- A foglakoztatásra vonatkozó tervek, koncepciók kiemelt célcsoportját kell, hogy képezze 
a településen fogyatékkal élők, valamint a nők csoportja. 

- A Pogányvölgyi Kistérség önkormányzatai a hátrányos helyzetű munkanélkülieket 
minden eszközzel segítik a munkaerő piacra visszajutásban. 

- A cél érdekében szoros az együttműködés a Balatonboglári Munkaügyi Központtal, a 
Családsegítő Szolgálattal és a környező települések munkaadóival, vállalkozásaival, a 
csökkent munkaképességűeket foglalkoztató cégekkel. A Kistérség és az 
önkormányzatok közhasznú és közcélú foglalkoztatást szerveznek, növelik a 
foglalkoztatottak számát. 

- Tovább kell erősíteni azokat a támogatási formákat, amelyek a munkaerőpiacon 
elhelyezkedni nem tudó egyéneket és családtagjait segítik. 

- Munkáltatói jogok tekintetében a foglalkoztatás során az önkormányzatok és 
intézményeik az alábbi elveket érvényesítik: 

� A foglalkoztatás területén az emberi méltóságot tiszteletben tartják, partneri kapcsolat 
kialakítására törekszenek a munkavállalókkal. 

� Az álláshirdetésekben nem jelenhet meg diszkriminatív kitétel, a hangsúlyt a 
képzettségre, jártasságra és képességre kell helyezni. 

� Pályakezdő munkavállalót segíteni kell szakmailag és a kollektívába történő 
beilleszkedésben. 

� A továbbtanulás és továbbképzés területén minden munkavállalónak azonos esélyeket 
kell biztosítani. 

� Kisgyermekes munkavállalót túlmunkára beosztani egyetértésével lehet, a törvényben 
előírt kedvezményt biztosítani kell számukra. 

� A nyugdíj előtt álló munkavállaló munkaidejét csak beleegyezésével lehet 
csökkenteni. 

6.3 Szociális- és közszolgáltatások 
- Helyi szociálpolitikai kerekasztalt működtetése, különösen a szolgáltatástervezési 

koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos 
figyelemmel kísérésére. 

- Fel kell hívni az érintett családok figyelmét a beóvodáztatási támogatás igénylésének 
lehetőségére.  

- Ezen területre vonatkozó tervek, koncepciók kiemelt célcsoportját kell, hogy képezzék a 
fogyatékkal élők és a nők.  
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6.4 Lakhatás 
- A településeken élők lakhatási viszonyainak folyamatos nyomon követése a 

gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés jelzése alapján, különösen a gyermekeiket 
egyedül nevelő szülők helyzetének megismerése érdekében. 

- Ezen területre vonatkozó tervek, koncepciók kiemelt célcsoportját kell, hogy képezze a 
településeken fogyatékkal élők, valamint a nők. 

6.5 Egészségügy 
- A települések lakosainak egészségi állapotának feltérképezése az egészségügyi 

ellátórendszer információi alapján.   

- A kötelező szűrővizsgálatokon való magasabb részvétel elérése, illetve a specializált 
egészségügyi szolgáltatások igénybevétele érdekében az önkormányzatok a rászoruló 
személyek részére biztosítsanak eseti támogatást.     

- Ezen területre vonatkozó tervek, koncepciók kiemelt célcsoportját kell, hogy képezze a 
településeken a fogyatékkal élő lakosság. 

6.6 Közszolgáltatást nyújtó intézmények teljes akad álymentesítése 
- Az önkormányzati fenntartású intézmények teljes akadálymentesítését, a jogszabályi 

előírásokat figyelembe véve, legkésőbb 2012-ig meg kell oldani. Az önkormányzatok 
támogatást nyújtanak minden akadálymentesítést célzó pályázathoz. 

6.7 Fogyatékkal él ők 
- Az akadálymentesítés a mozgásukban korlátozott személyek közintézmények 

szolgáltatásainak igénybevételét, közlekedést teszi problémamentessé. 

- A fogyatékos embereknek a munkaerő piacon történő elhelyezkedése rendkívül nehéz, 
nehezebben találnak munkahelyet. 

- A fogyatékos emberek kevésbé képzettek, így kiemelten kell kezelni a képzésüket, 
átképzésüket, és segíteni kell a rehabilitációs munkahelyen történő foglalkoztatásukat. 
Ennek érdekében az érdekképviseleti szervezetekkel a kapcsolatot ki kell alakítani.  

- A napi életvitelükben segítséget a szociális ellátórendszeren keresztül kell nyújtani 
(támogató szolgálat, házi segítségnyújtás, étkezés). 

- Hozzá kell őket segíteni, hogy részt vegyenek a szűrővizsgálatokon, közösségi 
rendezvényeken. 

- Az egészségügyi alapellátásban figyelemmel kell lenni helyzetükre, segíteni kell a 
rehabilitációjukat, az együttműködés során a betegségtudat kialakulásának 
megakadályozására törekedni kell. 

- A nevelési-oktatási intézmények tárgyi feltételeinek további javítása, hogy a fogyatékkal 
élő gyermekek lakhelyükön járhassanak óvodába, iskolába. A szülői tanácsadás kiemelt 
feladat. 

- A fogyatékkal élő személyek közúti közlekedésének segítése érdekében a gyalogos 
járdákba lépcsők beépítését mellőzni kell, lejtőket kell kiképezni. A járdák megfelelő 
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kialakításában a lakosságot meg kell nyerni együttműködésére.  

- A tömegközlekedési buszmegállók akadálymentesek legyenek, hogy a tömegközlekedési 
járműbe a ki- és beszállás könnyű legyen. 

6.8 Időskorúak 
- Az idősek helyzetét a társadalmi, gazdasági adottságok jelentősen befolyásolják. 

- Ugyanakkor egy adott közösség mérhető a szerint is, hogyan törődik az idősekkel. Az 
önkormányzat tegyen meg mindent a biztonságuk növelése érdekében, elszegényedésük 
ellen tegyen lépéseket a támogató rendszerével. 

6.9 Roma emberek 
- Az önkormányzatok minden eszközükkel igyekszenek segíteni a roma származású 

családok esélyegyenlőségét. 

- A településeken élő romák társadalmi beilleszkedése függ az iskolázottsági szintjüktől. 

- Az oktatási intézmények a hátrányok kiegyenlítése érdekében kiemelten kezelik a roma 
származású gyermekek felzárkóztatását, hangsúlyt helyezve az iskolázottság javítására. 

- A munkanélküliek elhelyezkedési esélyét a családsegítő szolgálat és a Munkaügyi 
Központ közösen igyekeznek elősegíteni. Az önkormányzatok az életkörülményeik 
javításához, szociális helyzetük javításához jobb lakhatási körülményekhez járulnak 
hozzá. 

6.10 Esélyegyenl őség a közoktatásban 
- Az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elve alapvető szempont a közoktatásban és 

gyermekek nevelésében. 

- A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és a sajátos nevelési igényű tanulók 
oktatására kiemelt figyelmet kell fordítani. Mindez tendencia kell, hogy legyen az 
intézmények fejlesztésében is. 

- A jelenleg kis létszámú intézményekben a hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének 
felmérése és követése viszonylag könnyen megoldható. Vizsgálni kell, hogy a 
diszkrimináció-mentesség érvényesül-e a nevelési-oktatási folyamatokban, az 
intézmények segítik-e a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók társadalmi integrációját. 

- A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlősége előmozdításának 
elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl olyan támogató lépések, 
szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, 
javítják iskolai sikerességüket. 

- Az óvodai nevelés és iskolai nevelés-oktatás keretében az integrált oktatást, egyéni 
gondozást biztosítani kell, fogyatékosság esetén a szakértői vélemény 
figyelembevételével. 

- A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált fejlesztésére az iskolában 
fejlesztő pedagógus álljon rendelkezésre, a tevékenységét az óvodai nevelésre is ki kell 
terjeszteni. 
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- A Kistérségi Nevelési Tanácsadóval a kapcsolatot tovább kell erősíteni. A sajátos 
nevelési igényű gyermek speciális fejlesztését logopédus és gyógytestnevelő látja el. 

- A pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében az óvodapedagógusokat fel kell készíteni az 
integrációs feladatok ellátására, az együttnevelésre. 

- A tanulási nehézségekkel terhelt gyermekek fejlesztésére minden osztálynak lehetősége 
van, a pedagógusok ilyen irányú tudással rendelkezzenek. 

6.10.1 A helyzetelemzésb ől adódó feladatok, beavatkozást igényl ő 
területek az óvodai nevelés terén 

− Az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentes biztosítása érdekében fejlesztő programok, 
közös projektek kidolgozása, a jó gyakorlatok egymásnak történő átadása, az óvodai 
nevelési gyakorlatok megismertetése az iskolákkal. 

− Az óvodákban a speciális szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok számának 
növelése (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő), a továbbképzési 
tervek felülvizsgálata. 

− Integrált nevelés, befogadó (inkluzív) intézményi szemlélet továbbfejlesztése. 

− A már működő fejlesztő-segítő programok fenntartása, újabb pályázati lehetőségek 
keresése. 

6.10.2 A helyzetelemzésb ől adódó feladatok, beavatkozást igényl ő 
területek az iskolai oktatás, nevelés terén 

− Az igazgatók, osztályfőnökök, gyermekvédelmi felelősök szülőket meggyőző 
tevékenységének fokozása. 

− Az intézményvezető, az 1. osztályos osztályfőnökök, a nagycsoportos óvónők az 
osztály alakításakor együttesen felelnek a belső szegregáció elkerüléséért. 

− A már működő fejlesztő-segítő programok fenntartása, újabb pályázati lehetőségek 
keresése. 

− Nyílt nap, bemutató foglalkozás szervezése az SNI-s és a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek szüleinek motiválására. 

− Intézményi adatbank létrehozása a kompetencia alapú oktatáshoz (pl. óravázlatok, 
belső jó gyakorlatok stb.). 

− A külső együttműködő szervekkel való, a formális kapcsolattartás helyett inkább 
emberközpontú közös munka. 

− Integrált nevelés, befogadó (inkluzív) intézményi szemlélet továbbfejlesztése. 

− A meglévő szabadidős programokra a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
intenzívebb bevonása. 

− Pedagógusok ösztönzése a hiányszakokra való jelentkezésre. 
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Sor-
szám 

Helyzetelemzés 
megállapítására 

(problémára) 
hivatkozás 

 

Cél konkrét 
szöveges 

megfogalmazása 

Intézkedés leírása Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításán
ak határideje 

Kiinduló érték 
(a kiinduló 
állapotot 

jellemző adat, 
aminek 

javítására az 
intézkedés 
irányul) 

Az 
intézkedés 

eredményes-
ségét mérő 
indikátor 

rövidtávon 
(2 év) 

Az 
intézkedés 

eredményes-
ségét mérő 
indikátor 

középtávon 
(4 év) 

Az 
intézkedés 

eredményes-
ségét mérő 
indikátor 

hosszútávon 
(6 év) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrás 

1 Az 
Esélyegyenlőségi 
Program 
elkészítéséhez 
szükséges kellő 
mennyiségű és 
minőségű, az öt 
beavatkozási 
területre 
(foglalkoztatás, 
lakhatás, 
egészségügy, köz- 
és szociális 
szolgáltatások, 
oktatás), valamint a 
három kiemelt 
célcsoportra (romák, 
nők, fogyatékkal 
élők) vonatkozó 
releváns, naprakész 
adatok hiánya. 
 

A településeken 
élő személyek, 
elsősorban a terv 
célcsoportjainak 
megfelelően  
egészségügyi, 
lakhatási, 
szociális, oktatási 
és foglalkoztatási 
helyzetének 
megfelelő 
feltérképezése, 
pontos adatok 
begyűjtése helyi 
szinten, illetve az 
illetékes, 
intézményektől.  
 

A Kistérség 
dolgozzon ki olyan 
módszert, melynek 
segítségével – az 
adatvédelemről szóló 
törvényben 
meghatározott  
iránymutatásokat 
betartva – mind az öt 
terület: lakhatás, 
oktatás, egészségügy, 
szociális- és 
közszolgáltatások, 
egészségügy, 
valamint a 
foglalkoztatás 
vonatkozásában az 
egész Kistérség 
lakosságára 
vonatkozóan 
begyűjthetőek a 
releváns adatok, 
információk. 

A település 
jegyzője, 
valamint egy 
vagy több, az 
adatgyűjtéssel, 
annak 
rendszerezéséve
l, meghatározott 
időközönkénti 
aktualizálásával 
megbízott 
önkormányzati 
alkalmazott. 

Az elfogadástól 
számított 6 
hónap, illetve 
folyamatos 

A Kistérségi 
Esélyegyenlősé
gi Programhoz 
szükséges 
releváns 
adatokból kb. 
70% áll 
rendelkezésre. 

Az intézkedés 
révén a 
településen 
rendelkezésre 
álló releváns  
adatok aránya 
80 %-ra nő. 

Az intézkedés 
révén a 
településen 
rendelkezésre 
álló releváns  
adatok aránya 
90 %-ra nő. 

Az 
intézkedés 
révén a 
településen 
rendelkezésr
e álló 
releváns  
adatok 
aránya 100 
%-ra nő 

Önkormányzati 
szakember, 
szakemberek 
munkadíja. 
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Sor-
szám 

Helyzetelemzés 
megállapítására 

(problémára) 
hivatkozás 

 

Cél konkrét 
szöveges 

megfogalmazása 

Intézkedés leírása Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításán
ak határideje 

Kiinduló érték 
(a kiinduló 
állapotot 

jellemző adat, 
aminek 

javítására az 
intézkedés 
irányul) 

Az 
intézkedés 

eredményes-
ségét mérő 
indikátor 

rövidtávon 
(2 év) 

Az 
intézkedés 

eredményes-
ségét mérő 
indikátor 

középtávon 
(4 év) 

Az 
intézkedés 

eredményes-
ségét mérő 
indikátor 

hosszútávon 
(6 év) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrás 

2 A települési 
önkormányzat 
tisztségviselői, a 
település által 
fenntartott 
egészségügyi 
oktatási és szociális 
intézmények 
szakemberei nem 
vagy nem teljes 
körűen ismerik az 
egyenlő bánásmód 
elvét, a kirekesztés 
elleni küzdelem és 
az esélyegyenlőség 
biztosítását szolgáló 
célokat, elveket, 
módszereket 
gyakorlati 
tapasztalatokat, azok 
hatásait, 
eredményeit. 

Az 
Esélyegyenlőségi 
Programban 
megfogalmazott 
célok elérése 
érdekében 
szükséges, hogy 
az önkormányzat, 
a szociális- és 
közszolgáltatást 
nyújtó 
intézmények 
szakembereinek, 
valamint a 
település, ill. 
annak 
vonzáskörzetében 
megtalálható 
gazdasági 
egységek 
vezetőinek 
egyenlő 
bánásmóddal, 
társadalmi 
kirekesztéssel, 
esélyegyenlőség 
előmozdításával 
kapcsolatos 
ismeretinek a 
pótlása, bővítése, 
tudatos, célirányos 
szemléletmód- és 
attitűd formálása  

Az települési 
esélyegyenlőségi 
tervben 
megfogalmazott 
célok elérése 
érdekében szükséges, 
hogy az 
önkormányzat, a 
szociális- és 
közszolgáltatást 
nyújtó intézmények 
szakembereinek, 
valamint a település, 
ill. annak 
vonzáskörzetében 
megtalálható 
gazdasági egységek 
vezetőinek 
esélyegyenlőségi 
szempontból történő 
érzékenyítése 
tréningek, képzések 
keretében.  Egyenlő 
Bánásmód Hatósága 
által ingyenes 
felkészítés biztosított- 
együttműködés a 
kistérségi irodával. 

A település 
polgármestere 

Az elfogadástól 
számított 12 
hónap  

 

 

A település 
érintett 
intézményeiben 
feladatokat 
ellátó, 
szakemberek 
nincs releváns  
ismerete ezen 
elvekről, 
gyakorlatokról 

Az intézkedés 
révén a 
település 
érintett 
intézményibe
n  feladatokat 
ellátó 
szakemberek 
10 %-nak lesz 
releváns 
ismerete ezen 
elvekről, 
gyakorlatokró
l.  

Az intézkedés 
révén a 
település 
érintett 
intézményibe
n feladatokat 
ellátó 
szakemberek 
25 %-nak lesz 
releváns 
ismerete ezen 
elvekről, 
gyakorlatokró
l.  

Az 
intézkedés 
révén a 
település 
érintett 
intézményibe
n feladatokat 
ellátó 
szakemberek 
30 %-nak 
lesz releváns 
ismerete ezen 
elvekről, 
gyakorlatokr
ól. 
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Sor-
szám 

Helyzetelemzés 
megállapítására 

(problémára) 
hivatkozás 

 

Cél konkrét 
szöveges 

megfogalmazása 

Intézkedés leírása Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításán
ak határideje 

Kiinduló érték 
(a kiinduló 
állapotot 

jellemző adat, 
aminek 

javítására az 
intézkedés 
irányul) 

Az 
intézkedés 

eredményes-
ségét mérő 
indikátor 

rövidtávon 
(2 év) 

Az 
intézkedés 

eredményes-
ségét mérő 
indikátor 

középtávon 
(4 év) 

Az 
intézkedés 

eredményes-
ségét mérő 
indikátor 

hosszútávon 
(6 év) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrás 

3 Az 
Esélyegyenlőségi 
programban foglalt 
rövid, közép és 
hosszú távú 
intézkedési terveket, 
célokat a település 
lakossága ismerje 
meg. 

Az 
Esélyegyenlőségi 
Program céljait, 
tervezett elemeit, 
fejlesztési 
irányait, be kell 
mutatni  

Lakossági fórumok 
megtartása, 
Rövid, lényegre törő, 
egyszerű 
szövegezésű, 
közérthető helyi 
kiadványok 
elkészítése.  
A Program 
közzététele a 
települések 
honlapjain 

A település 
polgármestere. 

Az elfogadástól 
számított 3 
hónap  

A település 
lakosságának 
10%-a 
rendelkezik az 
Esélyegyenlősé
gi Programban 
megfogalmazott 
célokról, valós 
információkról 

A település 
lakosságának 
25%-a 
rendelkezik 
az 
Esélyegyenlő
ségi 
Programban 
megfogalmaz
ott célokról, 
valós 
információkró
l 

A település 
lakosságának 
50%-a 
rendelkezik 
az 
Esélyegyenlő
ségi 
Programban 
megfogalmaz
ott célokról, 
valós 
információkró
l 

A település 
lakosságának 
70%-a 
rendelkezik 
az 
Esélyegyenlő
ségi 
Programban 
megfogalmaz
ott célokról, 
valós 
információkr
ól 

 

4 A Kistérségben élő 
munkanélküliek 
helyzete 

-Prioritás az aktív 
korú lakosság 
foglalkoztatásának 
elősegítése, a 
munkanélküliség 
csökkentése.  
- A nők 
munkavállalási 
esélyeinek 
felmérése. 
- A gyermekeiket 
egyedül nevelő 
szülők 
munkavállalási 
lehetőségeinek 
vizsgálata. 

Aktív szakmai 
kapcsolat kialakítása 
az illetékes állami 
intézményekkel, a 
regionális piaci, 
gazdasági 
szereplőkkel. 
-A településen, élő 
aktív korú 
állástalanok 
foglalkoztatását 
lehetővé tevő,  
pályázati programok 
végrehajtása. 
- A nők gazdasági 
aktivitását segítő 
lépések 
számbavétele, 
tervezése, 
megvalósítása 
-Együttműködés a 
helyi gazdasági 
szervezetekkel a 
hátrányos helyzetű 

A település 
polgármestere, 
illetve az e 
feladatok 
koordinálásával 
megbízott 
szakemberek. 

Az elfogadástól 
számított 4-6 év 
alatt   

A településen a 
nők aránya a 
munkanélküliek 
között nem 
ismert.  

A településen 
a nők aránya 
a 
munkanélküli
ek között 
50% 

A településen 
a nők aránya 
a 
munkanélküli
ek között 
50% 

A településen 
a nők aránya 
a 
munkanélkül
iek között 
50% 

Munkaerő-piaci 
esélyeket, 
foglalkoztathatósá
got javító 
pályázati 
programok 
megírását végző 
külső szakértő 
díja.  
A pályázathoz 
szükséges önrész 
biztosítása.    
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Sor-
szám 

Helyzetelemzés 
megállapítására 

(problémára) 
hivatkozás 

 

Cél konkrét 
szöveges 

megfogalmazása 

Intézkedés leírása Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításán
ak határideje 

Kiinduló érték 
(a kiinduló 
állapotot 

jellemző adat, 
aminek 

javítására az 
intézkedés 
irányul) 

Az 
intézkedés 

eredményes-
ségét mérő 
indikátor 

rövidtávon 
(2 év) 

Az 
intézkedés 

eredményes-
ségét mérő 
indikátor 

középtávon 
(4 év) 

Az 
intézkedés 

eredményes-
ségét mérő 
indikátor 

hosszútávon 
(6 év) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrás 

csoportok 
munkavállalási 
esélyeinek javítása 
érdekében. 

6.  Fogyatékkal élő 
személyek 
helyzetének javítása 

A fogyatékkal élő 
személyek 
helyzete a 
településeken 
javuljon, részt 
vegyenek aktív 
polgárként a saját 
életük 
alakításában, és 
ehhez lehetőséget 
kapjanak 

Egészségügyi 
ellátásuk megfelelő 
biztosítása a 
közlekedési feltételek 
javításával) 
Foglalkoztatásuk 
segítése 
Akadálymentesítés 

A település 
polgármestere, 
illetve az e 
feladatok 
koordinálásával 
megbízott 
szakértő 

6 év Önkormányzati 
infokommuniká
ciós 
akadálymentesít
és 

Akadályment
esített 
középületek. 

Akadályment
esített utcai 
közlekedés 

 A fejlesztését 
célzó pályázatok 
megírására felkért 
külső szakértő 
díja. 
A pályázathoz 
szükséges önrész 
biztosítása.    

7. Az esélyegyenlőség 
biztosításához az 
önkormányzatok 
anyagi erőforrásai 
nem minden esetben 
elegendőek 

Az 
esélyegyenlőséget 
biztosító tárgyi és 
személyi 
fejlesztések 
megvalósuljanak a 
Kistérségben 

Pályázati források 
keresése „Új 
Széchenyi Terv”  

A település 
polgármestere 

6 év Nem teljes körű 
a középületek 
akadálymentesít
ése 

Középületek 
akadálymente
sítési terve 

Akadályment
esítés 
végrehajtása 

Akadályment
esítés 
befejezése 

Pályázati 
támogatás 

 

6.11 Közoktatási akcióterv 
Helyzetelem-zés 
megállapítása  

Cél megfogalmazása  Intézkedés  
leírása  

Intézkedés 
felelőse  

Megvaló-
sítás határ-
ideje  

Indikátorok 
rövidtávon  
(1 év)  

Indikátorok 
közép-távon  
(3 év)  

Indikátorok hosszú 
távon (6 év)  
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 Az esélyegyenlő-
séggel kapcsolatos 
operatív feladatok 
végrehajtása  

Esélyegyenlőségi terv 
elkészítése  

igazgató  folyamatos Esélyegyenlőségi 
program  

éves beszámolók  
intézkedési 
tervek és 
végrehajtásuk 
dokumentálása  

éves beszámolók  
intézkedési tervek és 
végrehajtásuk 
dokumentálása  

A halmozottan 
hátrányos helyzetű 
óvodás korú 
gyerekek 
ellátásának 
biztosítása  

A HHH gyermekek 
egész napos óvodai 
ellátása, a  
HHH-s gyerekek 
naprakész 
nyilvántartása, 
intézkedések a 
kompenzáció 
érdekében  

A gyermekjóléti, 
családsegítő, vé-
dőnői szolgálattal 
felmérni az 
óvodáskorú gyerekek 
szociális hátterét. 
(szülői nyilatkozatok)  

Jegyző  
Intézmény-vezető  

folyamatos a HHH gyerekek 
100%-ának 
óvodai 
ellátásának 
biztosítása. 
Szülői 
nyilatkozatok 
számának 
növelése.  

HHH nyilván-
tartások 
Önkormányzati 
határozatok az 
óvodáztatás 
feltételeinek 
javításáról.  

 

Óvodai és iskolai 
átmenet: 
indokolatlan 
távolmaradás az 
óvodából 

A HHH gyerekek, 
tanulók iskolai 
elosztásának 
egyensúly teremtése. 
Az óvoda-iskola 
átmenet 
megkönnyítése. 

A  HHH gyerekek 
„kiszűrése”. 
Fejlesztési stratégia 
folyamatos 
ellenőrzése, 
korrekciója. 

Intézményegység 
vezetők, 
tagintézmény 
vezetők 

 Preventív célú 
óvoda-iskola 
átmeneti 
programindítás a 
két intézmény 
között 

 Teljes körű 
szolgáltatási 
kiépítettség a HHH 
gyerekek számára – 
törvény szerint 
felülvizsgálatra 

Nemzeti stratégiai 
cél  

Minden gyerek a 
képességeinek 
megfelelő szintű 
maximális tudással 
fejezze be alapfokú 
tanulmányait  

Differenciált oktatás 
megvalósítása  
Korszerű módszerek 
alkalmazása  

Intézmény-  
vezető  

folyamatos Továbbképzési 
terv  
Pedagógiai 
Program  

Kompetencia-
mérés 
eredményei. 
Közép-iskolák 
vissza-jelzései. 
Korai 
iskolaelhagyók 
aránya. 
Módszertani 
továbbképzések.  

A középfokú 
tanulmányaikat 
érettségit nyújtó 
képzésben folytatók 
aránya  
IMIP  

Nemzeti stratégiai 
cél  

A kompetencia-mérés 
eredményeiben 
csökkenjen a szülők 
iskolázottságának és a 
lakóhelynek a 
meghatározó szerepe.  

Egyéni igényekre 
érzékeny, diffe-
renciált oktatás 
megvalósítása  
korszerű mód-
szerekkel  

Intézmény-  
vezetők,  

 folyamatos Szülők 
iskolázottságána
k felmérése  

IMIP  Kompetencia mérések 
eredménye  

Nemzeti stratégiai 
cél  

Az SNI gyermekek 
integrált környezetben 

Csökkenteni kell a 
HHH tanulók körében 

Intézményegység 
vezetők  

folyamatos szakértői 
vélemények  

HHH tanulók 
iskolai 

A fogyatékos 
gyermekek közül 
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folytassák 
tanulmányaikat  

az SNI-vé minősítést.  eredményessége  
SNI tanulók 
iskolai 
eredményessége  

integrált oktatásban 
résztvevők aránya  

HHH tanulók 
pontos nyilván-
tartásának 
megteremtése  

HHH-s gyermekek 
naprakész 
nyilvántartása  

Szülők felkeresése, 
nyilatkozatok 
fontossága, 
családlátogatás  

intézményegység 
vezetők  

folyamatos Szülői nyilat-
kozatok száma  
HHH-s 
gyermekek 
számának 
növekedése  

HHH 
nyilvántartások, 
önkormányzati 
határozatok  

Magántanulók száma 
az országos átlag alatt 
marad  

A magántanu-lók 
számának 
csökkentése  

A magántanulói 
státusz vizsgálata. A 
szülők ösztönzése a 
státusz megszün-
tetésére. Szexuális 
felvilágosítás  

A magántanulóvá 
nyilvánítás  
indokainak 
azonosítása  

intézmény-egység 
vezetők  
ifjúságvédelmi 
felelős  

folyamatos felvilágosító 
előadások száma  
családlátogatáso
k száma  

felvilágosító 
előadások száma  
családlátogatáso
k száma  
hiányzási 
statisztikák  

A magántanulók 
száma csökken  
fiatalkorú szülések 
száma csökken  

Oktatási ered-
ményességi 
statisztikák a HHH 
és SNI tanulókra  

Tanulmányi 
előmenetel 
nyilvántartása  

HHH és SNI tanulók 
tanulmányi 
eredményeinek 
dokumentálása  

intézmény-vezetők,  
ofők  
ifjúságvédelmi 
felelősök  

folyamatos Kompetencia-
mérés eredmé-
nyeinek megha-
tározása a HHH 
és SNI tanulókra  

IMIP  
Tanév végi 
intézményi 
beszámolók  

Oktatás 
eredményessége, 
kompetencia-alapú 
oktatás által 
hozzáadott érték  

 
Az akciótervnek a helyzetelemzés által feltárt problémákra, hiányosságokra, esélyegyenlőségi kockázatokra kell reagálnia. Az elemzésekből 
nemcsak a hiányosságokra, hanem a pozitívumokra is fókuszálni kell. Az elért eredmények megtartása mindenképpen fontos célkitűzés, ez csak 
úgy valósítható meg, ha rendszeres az adatok gyűjtése, és a kapott tények alapján, szükség estén beavatkozást kezdeményezünk. A fő feladat a 
folyamatos javítás mellett a prevenció, illetve olyan megoldások működtetése, amelyek biztosítják az esélyegyenlőség fenntartását. 
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7 Azonnali intézkedések 

7.1 Esélyegyenl őségi referens kijelölése 
Az esélyegyenlőségi referens személye a Polgármesteri Hivatal ügyintézője, akit az illetékes 
jegyző jelöl ki 

A referens feladata: 

− A referens feladatát a munkakörébe tartozó tevékenységként látja el. 

− Az esélyegyenlőségi terv teljesülésének vizsgálata. 

− A következő időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi terv  előkészítése, munkáltatókkal 
való egyeztetése. 

− Az esélyegyenlőség területét érintő jogszabályváltozások és valamennyi e programba 
foglalt esélyegyenlőségi terület változásának figyelemmel kísérése. 

7.2 Az egyenl ő bánásmód betartása és az esélyegyenl őség 
elősegítése érdekében a munkaügyi folyamatok szabályoz ása 

− Az intézmények az álláshirdetések megfogalmazásakor és az alkalmazottak 
kiválasztásánál kor, nem, nemzetiség, származás, családi és egészségügyi állapot 
szempontjából nem tesznek különbségeket. Ennek érdekében az álláshirdetések 
megjelentetéséhez az esélyegyenlőségi referens egyetértését kéri. 

− Az intézmények a munkaerő-felvétel során a hangsúlyt az adott munkához szükséges 
készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi. A jelöltek 
kiválasztásánál fontos szempontnak tekinti a szakmai, gyakorlati munkatapasztalatokat és 
az ezen alapuló megbízhatóságot, mint a többi készség és képesség figyelembevételét. 
Ennek érdekében a munkaerő-felvételi eljárásban (pályázat és álláshirdetés esetén) 
résztvevőkről nyilvántartást vezet. 

7.3 Esélyegyenl őség megvalósulásának rendszeres nyomon 
követése és felülvizsgálata 

− Az eredményesség értékelése, ellenőrzése kétévente történik. Az esélyegyenlőségi 
referens a Polgármesteri Hivatal esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatait látja el, 
továbbá részt vesz a Kistérség Esélyegyenlőségi Programjának megvalósításában és 
monitoringjában. Ennek keretében a Társulási Tanácsot kétévente tájékoztatja az 
indikátorok teljesüléséről és gondoskodik az Esélyegyenlőségi Program kétévenkénti 
felülvizsgálatáról. 

− Az értékelés eredményeinek nyilvánossá tétele kapcsán a személyes adatok védelmének 
biztosítására kiemelkedő figyelmet kell fordítani. 

− Szükséges minden elérhető eszközt és helyi médiumot bevonni (honlap, tájékoztató 
kiadványok, rendezvények, lakossági fórumok, helyi sajtó stb.) a támogató szakmai és 
társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

− A kétévenkénti értékeléskor feltárt hiányosságok felszámolására külön intézkedési tervet 
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kell készíteni, amelyben meghatározásra kerülnek a célkitűzések, tevékenységek, 
felelősök, határidők, sikerkritériumok. 

− Az esélyegyenlőség megvalósulásának esetleges akadályairól, nehézségeiről aktuálisan a 
Társulási Tanács elnöke tájékoztatást ad. 

− A Pogányvölgyi Többcélú Kistérség Esélyegyenlőségi Programja nyilvános. A 
dokumentum a települések honlapjain, a Polgármesteri Hivatalokban, a Kistérség 
honlapján (www.poganyvolgy.hu) megtekinthető. 

7.4 Panasztétel lehet ősége 
A települési önkormányzatok a helyi panaszok, problémák megoldása érdekében lehetőséget 
biztosítanak panasztételre, jogorvoslatra a következő módon: 

1. Az egyenlő bánásmód megsértése, a zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás 
előfordulása esetén a sértett fél (települési lakos, munkavállaló) az esélyegyenlőségi 
referenshez fordulhat. 

2. Az esélyegyenlőségi referens a panaszt anonim módon, véleményezésével együtt a 
panasz kiváltó okának alanya (személy, szerv, munkáltató, ügyintéző stb.) elé tárja 10 
munkanapon belül. 

3. Az eljárás eredményéről a munkavállalót az esélyegyenlőségi referens tájékoztatja. 

Amennyiben nem sikeres az  ügy megoldása, a sértett felé javasolni kell, hogy először a 
jogorvoslatok helyi szintjeit vegye igénybe. 

Panasz 

1. Első bejelentés: esélyegyenlőségi referens (amennyiben lesz) 

2. Ismételt bejelentés: település jegyzője 

Jogorvoslati kérelem 

1. Első fok: település jegyzője 

2. Másodfok: önkormányzat képviselő-testülete 

További jogorvoslatok a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló (Ket.), a Munka Törvénykönyve (Mt.) és a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatálya alá 
tartoznak. 

7.5 Adatvédelmi és adatkezelési szabályok 
Az Esélyegyenlőségi Program készítéséhez kötődő jogszabályi környezet szűkszavúan ad 
iránymutatást a terv elkészítéséhez nélkülözhetetlen adatok kezelésére nézve. A Munka 
Törvénykönyve (Mt.) 70/A. § (3) bekezdése alapján az esélyegyenlőségi programhoz 
szükséges különleges személyes adatok csak az Adatvédelmi törvény (Avtv.) rendelkezései 
szerint, az érintett önkéntes adatszolgáltatása alapján az esélyegyenlőségi program által 
érintett időszak utolsó napjáig kezelhetőek. Az Mt. tehát rögzíti az Avtv. kötelező hatályát a 
végrehajtás során, valamint behatárolja az adatkezelés idejét. 

A munkáltató a megfelelő törvényi felhatalmazás birtokában jogosult az esélyegyenlőségi 
programhoz szükséges, fentebb részletezett adatok kezelésére, illetve azoknak a különleges 
adatok kivételével – a személyügyi nyilvántartás keretében – birtokában van. Ugyanakkor a 
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különleges adatok kezelésére (fogyatékosságra vonatkozó adat, roma származás) csak az 
érintett önkéntes, írásbeli adatszolgáltatása után kerülhet sor. 

Az esélyegyenlőségi program működtetése során felhasználandó különleges adatok 
elkülönítetten kezelhetőek. Az ilyen célú adatok kezelése időben is korlátozott, az 
esélyegyenlőségi program által érintett időszak utolsó napjáig. 

Az önkéntes adatszolgáltatás az adatvédelmi jog szerint azt jelenti, hogy az érintett hozzájárul 
adatai kezeléséhez, tehát önkéntesen és határozottan kinyilvánítja kívánságát személyes adatai 
kezeléséhez. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő tájékoztatáson 
alapul. Az önkéntes adatszolgáltatás szükségességét azért kell kiemelni, mert a munkáltató 
számára törvény nem teszi kötelezővé a fent említett különleges adatok nyilvántartását. 

A különleges adatok munkáltató által történő kezelése nem alapulhat vélelmen, a hátrányos 
helyzetben lévő munkavállalók támogatását célzó szándék nem pótolhatja az adatkezeléshez 
való egyedi hozzájárulást. Ebben a tekintetben is különös jelentősége van az érintettek 
tájékoztatásának. 
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