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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

Fogalmak
Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP)
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi
program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írja elő a települési önkormányzatok számára.
A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat ötévente, öt év
időtartamra fogad el. Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi területeket és a HEP célcsoportjait a
helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2011. (XII. 27.) Korm. rend.) tartalmazza.
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
(továbbiakban: 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet) 1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a statisztikai
mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek HEP elkészítésének alapját képezik.
Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT)
A HEP IT a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket
tartalmazza az Ebktv. 31. §-ának (2) bekezdése szerint. Az intézkedéseket a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rend.
5. §-ában foglalt célok figyelembe vételével kell meghatározni. A HEP IT-t a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 3.
számú mellékletében található forma szerint kell elkészíteni.
Helyi Esélyegyenlőségi Programért felelős Fórum (röviden HEP Fórum)
A HEP-t a települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítik el az Ebktv. 31. § (5)
bekezdésének előírása alapján, elfogadása során figyelembe kell venni a települési nemzetiségi
önkormányzatok véleményét. A programalkotás során törekedni kell a települési önkormányzat egyéb
fejlesztési terveinek, koncepcióival történő összhangra.
Mindezekre és a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének 9. pontjára figyelemmel javasolt,
hogy a HEP elkészítése széleskörű szakmai egyeztetés mellett történjék, bevonva a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok számára ellátást, szolgáltatást nyújtó önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati,
állami és civil szervezetek képviselőit, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 58/B. §-a által a 2000 fő feletti települések esetében előírt szociálpolitikai kerekasztal képviselőit.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program célcsoportjai
A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP célcsoportjai a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a








mélyszegénységben élők,
romák,
gyermekek,
nők,
idősek és
fogyatékkal élők.
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Az esélyegyenlőség javítása, az egyenlő bánásmód érvényesítése szempontjából releváns, a társadalom
különböző csoportjainak együttélésére vonatkozó stratégiák1
Asszimiláció: A kisebbség beolvad a többségbe: önkéntesen vagy kívülről való nyomás hatására átvéve annak
kulturális sajátosságait és elhagyva a sajátját.
Marginalizáció: Valamely társadalmi csoport önhibáján kívül a társadalom peremére kerül.
Szegregáció: A társadalom valamely szegmensében megvalósuló erőszakos és/vagy intézményi-strukturális,
nyílt és/vagy rejtett elkülönítés.
Szeparáció: A társadalmi kirekesztéssel és/vagy a társadalmi asszimilációval szembeni védekezésként
megvalósuló önkéntes elkülönülés (pl. nemzetiségi intézmények).
Integráció: A társadalom különböző csoportjainak közös térben megvalósuló sikeres együttélése, illetve az
együttélés feltételeinek megteremtése. Az integráció egyik változata a „rideg integráció”, mely fókuszában
a csoportheterogenitás létrehozása áll, és amely nem tesz tartalmi beavatkozást a heterogén csoportban
történő sikeres fejlesztésre.
Inklúzió: Alapértelmezése a befogadás, azaz az exklúzió (kirekesztés) ellentétes irányú folyamata. Azon a
társadalmi felismerésen alapul, hogy különböző életmódok és identitások létezhetnek egy időben és egy
helyen, és hogy a közöttük létrejövő kommunikáció gazdagítja mindegyik résztvevőt. Az inkluzív társadalom,
mint szemlélet követői a kölcsönös befogadást tartják szem előtt minden területen.
Inkluzív (befogadó) nevelés: Az integráló nevelési térben a gyerekek/tanulók befogadó nevelése akkor tud
megvalósulni, ha a gyerekek/tanulók társadalmi és kulturális hátteréből, valamint egyéni adottságaiból
adódó különbségeire az intézmény komplexitásában képes reflektálni. Vagyis inkluzív az az oktatást-nevelést
megvalósító intézmény, mely a gyerek/tanuló csak rá jellemző sajátosságait maximálisan figyelembe véve,
azokból kiindulva, azokra értékként építve alakít ki befogadó környezetet.

1

Varga Aranka (2006) Multikulturalizmus – inkluzív oktatási rendszer. In Ismeretek a Romológia Alapképzési Szakhoz. PTE Pécs.
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Bevezetés

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel,
Fityeház Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség
érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait2, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami
intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
Földrajzi elhelyezkedés, környezet, névtörténet
Fityeház Nagykanizsától délre, 12 kilométerre, a Mura közelében, a Principális-csatorna mentén fekszik. Az
1870-es évektől vasúti megállóval rendelkezik a Nagykanizsa-Murakeresztúri főútvonal mentén. Határa
viszonylag kicsi és sík, néhol lapályos, túlnyomó részben homokos. A levéltári adatok először 1422-ben
szólnak a faluról, ekkor Fythyefelde alakban olvashatjuk. A későbbiekben Fygehaza (1531), Fytthye (1573),
majd Fityeháza (1786) változatai ismeretesek. Mai végleges formájában 1877-től fordul elő. A Fityeház
elnevezés előtagja személynév, mely a "fites-finta" szó családjával áll összefüggésben, és ehhez járult a ház(a) utótag lakóhely, otthon értelemben. Területe: 6,50 km2, népsűrűsége: 103,08 fő/km2
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
A község első említésekor Keresztúri Balázs birtokrészeként találkozunk a településsel peres iratban. Hosszú
idő után hallunk újra a településről. 1531-ből azt tudhatjuk meg róla, hogy Kanizsa plébániájához tartozik.
Kanizsa közelsége miatt a törökök többször földig rombolták a falut. (1566-ban, illetve 1570-ben is). A
jobbágyok feltehetőleg elszöktek a faluból vagy életüket vesztették, mert a falu a török hódoltság végéig
lakatlan maradt. Kastélyát többször is említik. M.Kovács János: "A Magyar Krónikának röviden lerajzolt
Sommája" című könyvében ez található: 1593. A babolcsay, segesdi és börzöncei törökök, Kanisánál, a
Fityeházi Kastélyra jövének, és azt erősen ostromolták. Kiket Malakóczi Miklós, Zrínyi Györgynek fő kapitánya
jeles, okos, hadviselő vitéz ember készen várván megüté, és igen megveré őket" Csak 1680 után lakta ismét
a falut egyetlen lutheránus vallású jobbágy, aki robot fejében a török kézen lévő váracska rétjeit kaszálta, s a
szénát Kanizsára a török földesúrhoz szállította. A Kanizsa felszabadítására összegyűlt csapatok ismét
elpusztították a kis majorságot. A kedvezőtlen földrajzi adottságú helyet csak lassan szállták meg az új
telepesek. A jobbágyok - a töröktől való félelmükben - nem mertek községükben lakni, s az a hódoltság végéig
jórészt lakatlan maradt. A község a XVIII. században többször is gazdát cserélt. 1700-ban (tehát igen hamar)
Schenkendorf báró, a Kanizsai vár egykori parancsnoka vette bérbe a területet a kamarától, és majorságot
létesített nagy udvarházzal, ménessel, csordával, juhnyájjal. Ide tartozott még legalább egy vízimalom is.

2

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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1720-ban Esch József tábornok vásárolta meg. Már három esztendővel később, báró Pálffy Miklós nádor annak szolgálataiért - Petrák Istvánnak adta a teljes praediumot.
Amikor gróf Szapáry István törvényes örökös nélkül meghalt, Mária Terézia a kanizsai-szepetneki domíniumot
– közte Fityeházt – Batthyány Lajos nádornak adományozta. A Batthyányak robotra kötelezik a falut, ez 175658 között még csak évi öt nap volt fejenként, a gazdasági konjuktúra és a majorság nőttével fokról fokra
növelik a robot napjainak számát. 1750-ben 18 gazda és egy özvegy élt falunkban, ekkor már
szőlőtermesztéssel is foglalkoztak. A területen mindig mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, a különbség
csupán a kizsákmányolás mértékében volt mérhető. 1750-ben már jelentős gabonatermést takarítanak be.
Bár a jobbágyok harcoltak jogaikért, általában alulmaradtak. A XIX. sz. elején a parasztok 90%-nak még 5 hold
föld sem jutott, két gazda művelt 10 holdnál nagyobb területet.
Batthyány Lajos nádor birtokába - a kanizsai uradalom részeként 1744-ben került Fityeház, s e család még
1935-ben is a legfőbb tulajdonosa volt. A lakosság ekkortájt földműveléssel és állattenyésztéssel, valamint
halászattal, rákászással, pákászkodással foglalkozott. Legelő, erdő bőségesen volt. A község lakosai a XVIII.
század közepéig főleg magyarok, utána egyre több lett a horvátok száma. 1770-ben megjegyzik, hogy az 51
család 254 személyéből sok az idegen nyelvű. 1778-ban a földesúr Batthyány Ádám volt. A parasztok búzát,
rozsot és zabot termeltek. Fityeház lélekszáma tovább emelkedett, a nevezett esztendőben 298-an éltek
benne. Templommal, temetővel nem rendelkezett, saját tanítója sem volt. A helység a XIX. századtól
Szepetnek filiája, a gyermekeket az anyaegyház tanítója oktatta a faluban (egészen 1880-ig).
A községi elemi iskola 1925-ben két tanerővel működött. Három kis szatócsüzlet, egy kovács és egy molnár is
volt itt. A lakosság életét még mindig a szegénység jellemezte. A népesség fokozatosan emelkedett, 1910ben 820, 1920-ban 928, míg 1923-ban 1032 lélek élt a településen.
Az 1935-ös birtok összeírás alapján az egy főre jutó földarány 0,5 hold/fő. A községek közötti versengésben
az aktív fityeházi vezetés Szepetnek határában a Batthyány-Strattmann és egyéb felosztható birtokokból 120
kat. holdat megszerez Fityeház javára. 1945-ben a földosztás idején Fityeház földigénylő bizottsága
bejelentette igényét Miklósfa határában lévő Batthyány birtokra, sajnos sikertelenül. Fityeház heves
támadást indít a murakeresztúri apátság birtokainak megszerzése érdekében is. Eredménytelenül. Ezek után
követelte Fityeház, hogy a Szepetnek határában lévő nagy kiterjedésű 1735 hold szántót és rétet kitevő
Batthyány-Strattmann birtokból minél többet ítéljen meg községünknek a KFB.
A községi elemi iskola 1925-ben két tanerővel működött. Három kis szatócsüzlet, egy kovács és egy molnár is
volt itt. A lakosság életét még mindig a szegénység jellemezte, mindössze két parasztnak volt tíz holdnál több
földje. Hg. Batthyány Strattman László 421 holddal rendelkezett, mely főként erdő és rét volt. A népesség
fokozatosan emelkedett, 1910-ben 820, 1920-ban 928, míg 1923-ban 1032 lélek élt a településen.
Az emberek mintegy 96%-a horvát anyanyelvű, a magyarság 4%-ot tett ki. Szinte valamennyi lakos katolikus
vallású volt. Tovább nőtt az írni-olvasni tudók száma is (1930: 727 fő). 1938-ban új iskolaépületet adtak át. A
század első felében sok fiatal summás munkával kereste meg a kenyérrevalót, többen próbáltak a vasútnál is
elhelyezkedni, volt, aki kivándorolt Amerikába. A Mura és a Principális-csatorna közelsége miatt a halászat
továbbra is jelentősnek mondható, a háziiparok közül pedig a vesszőfonást kell kiemelni. Kitűnő takácsaik
voltak, a délszláv közösségeket ők látták el a szükséges termékekkel.

2021. évi felülvizsgálat:
A községi elemi iskola 1925-ben két tanerővel működött. Három kis szatócsüzlet, egy kovács és egy molnár
is volt itt. A lakosság életét még mindig a szegénység jellemezte, mindössze két parasztnak volt tíz holdnál
több földje. Hg. Batthyány Strattman László 421 holddal rendelkezett, mely főként erdő és rét volt. A népesség
fokozatosan emelkedett, 1910-ben 820, 1920-ban 928, míg 1923-ban 1032 lélek élt a településen.
Az emberek mintegy 96%-a horvát anyanyelvű, a magyarság 4%-ot tett ki. Szinte valamennyi lakos
katolikus vallású volt. Tovább nőtt az írni-olvasni tudók száma is (1930: 727 fő).
Az 1935-ös birtok összeírás alapján az egy főre jutó földarány 0,5 hold/fő. A községek közötti versengésben
az aktív fityeházi vezetés Szepetnek határában a Batthyány-Strattmann és egyéb felosztható birtokokból 120
kat. holdat megszerez Fityeház javára. 1945-ben a földosztás idején Fityeház földigénylő bizottsága
bejelentette igényét Miklósfa határában lévő Batthyány birtokra, sajnos sikertelenül. Fityeház heves támadást
indít a murakeresztúri apátság birtokainak megszerzése érdekében is. Eredménytelenül. Ezek után követelte
Fityeház, hogy a Szepetnek határában lévő nagy kiterjedésű 1735 hold szántót és rétet kitevő BatthyányStrattmann birtokból minél többet ítéljen meg községünknek a KFB.
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1938-ban új iskolaépületet adtak át. A század első felében sok fiatal summás munkával kereste meg a
kenyérrevalót, többen próbáltak a vasútnál is elhelyezkedni, volt, aki kivándorolt Amerikába. A Mura és a
Principális-csatorna közelsége miatt a halászat továbbra is jelentősnek mondható, a háziiparok közül pedig a
vesszőfonást kell kiemelni. Kitűnő takácsaik voltak, a délszláv közösségeket ők látták el a szükséges
termékekkel.

1960-ban még 1019 fő élt a faluban, ekkor a lakosság 70%-a volt horvát nemzetiségű. A népesség utána
fokozatosan csökkent, az említett évhez viszonyítva 27%-ot, hiszen jelenleg 739 ember lakik itt. A horvát
nyelvet (anya-) ma már főként csak az idősebb korosztály beszéli rendszeresen.
A község általános iskolájának körzetesítésére 1974. szeptember 1-jével került sor. Ez annyit jelentett, hogy
az 1-3. osztály maradt helyben, s az intézmény Murakeresztúr általános iskolájának tagiskolája lett. A tanulók
létszáma a körzetesítés előtti tanévben 127, utána 55 fő volt. Az oktatást 4 pedagógus végezte, egy tanár
egyúttal a tagiskola vezetői feladatait is ellátta.
Fityeház 1942-ben kapott kövezett utat.
1988-89-ben aszfaltburkolatot tettek a Petőfi és Rákóczi utcára, a portalanítottak aránya azonban még így is
csak 45%.
1949-ben történt meg a község villamosítása.
1976-ban a lakossági önerő bevonásával épült meg a vízvezetékrendszer. A 251 lakás mindegyikében van
vezetékes ivóvíz.
A földosztáskor 178 gazda kapott birtoklevelet. A Győzelem Tsz 1949-ben alakult meg. A falu 1959-től
termelőszövetkezeti község, a Hunyadi Tsz szintén ekkor jött létre; taglétszáma 1965-ben 214 fő volt. Öt évvel
később azonban Murakeresztúr és Fityeház szövetkezetei egyesültek. Új Élet MGTSZ néven – előbbi
székhellyel. A termelőszövetkezetek körzetesítése 1974-ben ment végbe, amikor megalakult a Muramenti
MGTSZ, ahová Fityeház is tartozott. A tsz végül 1997 januárjában megszűnt. Az ott dolgozók munkanélkülivé
váltak. Az gazdaszövetkezet (Murakeresztúron) már csak kis létszámot tud foglalkoztatni.
A kárpótlás során földhöz jutott emberek közül kevesen gazdálkodnak birtokukon a művelést segítő gépek
hiánya miatt, a juttatott földek nagy részét tulajdonosaik bérbe adták. Állattartást is csak saját céljukra,
szükségletükre folytatnak a lakosok. A munkaképes korú lakosság a murakeresztúri vasútállomáson,
nagykanizsai üzemekben és az önkormányzat intézményeiben dolgozik. Az M7-es autópálya átadásával
jelentősen csökkent a főváros időbeli elérhetősége. A távolsági közlekedés a ZALA VOLÁN járataival
megoldott. Vasúttal rendelkező település.
Fityeház az 1990-es választásokig Murakeresztúr társközsége volt. A rendszerváltás nagy változást hozott a
helység életébe. A megválasztott új önkormányzat legfontosabb feladatának azt tekintette, hogy a falu
további elhalásának gátat vessen. A célok megvalósítása érdekében folytatja a Murakeresztúr-Fityeház
Községi Közös Tanács által 1987-1988-ban kialakított 15 építési telkek értékesítését, további építési telekkel
bővíti azt. Helyi rendeletekkel segíti elő a telkek értékesítését, beépítését. Parkokat alakít ki, felszámolja a
község belterületén lévő szemétlerakót, megteremtve annak lehetőségét, hogy további építési telkek
kerüljenek kialakításra. Megteremtik a helybeni ügyintézés feltételeit. Felújítják a játszótereket, új elemekkel
bővítik azt. 1991-ben visszatelepítették a felső tagozatot az iskolában, így szeptemberben 8 osztállyal indult
meg a munka. Ebben az esztendőben született meg a döntés arról, hogy az önkormányzat tatarozza és bővíti
az iskolaépületet. A beruházás 1992-ben kezdődött el, 1994-ben fejeződött be, értéke 35 millió Ft volt. Az
addig szükségtantermekben is zajló oktatás 1994. szeptember 1-jétől szép és korszerű körülmények között
folytatódhatott.
2007-től Fityeház településen megszűnt az általános iskola működése.
2007. augusztus 1-jétől Fityeház Község Önkormányzata az általános iskolai oktatásról és nevelésről
Murakeresztúr Község Önkormányzatával megkötött intézményfenntartó társulási megállapodás keretében
gondoskodik.
2013.01.01-től az állam vette át az általános iskola működését, tankerület által felügyelt intézményként.
1991-től megoldott a szervezett kommunális szilárd hulladékgyűjtés.
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1994-ben szintén önerőből kezdődött a cross-bar rendszerű telefonfejlesztés, jelenleg a házak 48%-a
telefonnal ellátott.
1991-ben helyi kábeltelevíziós rendszert építenek ki, melyet a lakások 80%-ában tudják fogni, a falutévét
üzemeltető Kulturális Egyesület rendszeresen jelentkezik önálló műsoraival.
1991-ben a falu első és második világháborús emlékművet ÉLET-KAPU-t állíttatott fel az Alkotmány téren.
Ugyanitt műemlék jellegű látnivaló a Pieta szobor, mely népies késő barokk stílusban készült 18091814 között. Alsó, szélesebb talapzatának két oldalán Szent Flórián és Szent Vendel szobra van, a magasabb,
keskenyebb
középső
részen
helyezkedik
el
maga
a
Pieta
szoborcsoport.
1995-ben kialakításra kerül a mai Szent István tér, 2000-ben pedig ugyanitt kerül felavatásra a Szent István
szobra.
2021. évi felülvizsgálat:
1995-ben kialakításra kerül a későbbi Szent István tér, amely 2000-ben – Szent István szobrának
felavatásával – kapta meg elnevezését.

1996-ban a teret határoló utak szilárd burkolatot kapnak, lakossági összefogással fákat, bokrokat ültetnek. A
park előterében elhelyezkedő Krisztus szobrot lakossági összefogással 2009-ben újítják fel. 1992-1994 között
felújításra kerül a község járdáinak egy része, a Kossuth utca és a Szent István tér által határolt területeken
épült új utcasor előtt pormentesítésre alkalmas útalap készül.
1992-től van állandó postahivatal a községben vállalkozói formában.
A településen 1998-ban került kiépítésre a vezetékes földgázhálózat.
A községi temető rendben tartására nagy gondot fordít a falu vezetése. Első alkalommal 1990-ben a falu
lakosainak összefogásával kialakítják a temető előtti teret, majd 1994-ben lebontják a régi ravatalozót,
anyagából az új ravatalozó mellé szerszámoskamrát, tárolót és illemhelyet építenek, az új ravatalozó belsejét
részlegesen felújítják. 1994-ben elkészül a temetőkataszter, hűtőkamrát vásárolnak. A ravatalozó 2008-ban
teljes felújításra, korszerűsítésre került. 2012-ben harangláb felállítására került sor és teljesen új kerítés
épült.
Napjaink:
Az önkormányzat a közigazgatási, hivatali funkcióit Murakeresztúr és Fityeház Községek Körjegyzősége látatja
el. Az önkormányzat képviselőtestülete a kötelező feladatai mellett folyamatosan részt vesz települési
programok szervezésében és lebonyolításában. A jelenlegi önkormányzat regnálása alatt elkészült a
szennyvízberuházás, felújításra kerültek a település szilárd burkolatú útjai, az Alkotmány téren új szilár
burkolatú út épült. A Művelődési Otthon kívül – belül felújításra került, a sportöltöző előtti nyitott színpadra
tetőszerkezetet építettünk. A község sport, kulturális, szociális és gazdasági munkáját segíti az önerőből
vásárolt kisbusz. A régi düledező iskola lebontásra került, anyagából a Művelődési Otthonhoz szervesen
kapcsolódóan raktárak, garázs került kialakításra.
2021. évi felülvizsgálat:
Az önkormányzat közigazgatási, hivatali funkcióit a Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
Az önkormányzat képviselőtestülete a kötelező feladatai mellett folyamatosan részt vesz települési programok
szervezésében és lebonyolításában.
Az utóbbi két évtized során megvalósult a szennyvízberuházás, felújításra kerültek a település szilárd
burkolatú útjai, az Alkotmány téren új szilárd burkolatú út épült.
A Művelődési Otthon kívül – belül felújításra került, a sportöltöző előtti nyitott színpadra tetőszerkezetet
építettek. A régi düledező iskola lebontásra került, anyagából a Művelődési Otthonhoz szervesen
kapcsolódóan raktár, garázs került kialakításra.
Megvalósult a Petőfi út páratlan oldali járdafelújítása és csapadékvíz elvezetése.
Teljeskörú energetikai korszerűsítésre került a volt iskola épülete, amelyben helyet kapott az
Önkormányzati Hivatal. a könyvtár, az orvosi rendelő és az idősek klubja.
Megtörtént a Kossuth út és az Ady út páratlan oldali járdájának, valamint az Alkotmány téri járdák nagy
részének a felújítása is.
A község szociális, gazdasági, sport- és kulturális tevékenységét segíti a korábban önerőből, 2014-ben
pedig pályázati támogatással vásárolt kisbusz. A 2020. tavaszán létrehozott falugondnoki szolgálat, az év
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végén – a Magyar Falu Program keretében – új falugondnoki kisbusz beszerzésére kapott 100 %-os pályázati
támogatást.

Értékeink, küldetésünk
Esélyegyenlőség biztosítása a kiemelt hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak a mélyszegénységben
élőknek, a romáknak, a gyermekeknek, a nőknek, az idősemberek és a fogyatékkal élő személyeknek. Az
egyenlő bánásmódról szóló törvény és kapcsolódó végrehajtási rendeletei, köznevelési törvény,
gyermekvédelmi törvény, szociális törvény és végrehajtási rendeleteik szerint. Az esélyegyenlőségi program
a település területén élő hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet és társadalmi
integráció esélye nő.
Fityeház Község Önkormányzat feladatai az alábbi pontokban összegezhetőek:
Fityeház Községi Önkormányzat – a törvény keretei között – önállóan igazgatja a feladat- és hatáskörébe
tartozó helyi közügyeket.
– a településrendezés és a településfejlesztés,
– az épített és természeti környezet védelme,
– a vízrendezés, csapadékvíz- elvezetés és csatornázás,
– a lakásgazdálkodás,
– a köztemető fenntartása,
– a helyi közutak és közterületek fenntartása,
– a helyi tömegközlekedés és köztisztaság, településtisztaság biztosítása,
– gondoskodás a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi feladatairól
– közreműködés a helyi energia-szolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában,
– óvodai nevelés,
– egészségügyi és szociális ellátás,
– a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok,
– a közművelődési, tudományos, művészeti és a sport tevékenység támogatása,
közösségi tér biztosítása,
– az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése,
– a nemzetiségi és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása,
– a város- és községgazdálkodási feladatok ellátása.
Az önként vállalt feladatok tárgyában az éves költségvetésben, a gazdálkodást megalapozó pénzügyi tervben
– a fedezet biztosításával – dönt a képviselő-testületnek.

Célok

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Fityeház település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
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szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik
az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint
helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP
IT tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó
tematikus munkacsoportokat.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A
program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.)
EMMI rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglalt helyi
esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti szintű
stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti Társadalmi
Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program,
Nemzeti Ifjúsági Stratégia.
Az EU 2020 stratégia3
Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett Lisszaboni
Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz
tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell
hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés
feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra
az EU egészének teljesítenie kell két területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá
3

A Bizottság közleménye a Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – Intézkedések a
stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében, Brüsszel, 2012. május 30.
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kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy
legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve
akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.
Nemzeti Reform Program4
Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti
reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilitási/konvergencia
programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján
megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni,
illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik,
mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek. 5 A Nemzeti
Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen
jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett.
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia6
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott „A
nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban foglaltakhoz
illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózáspolitikát helyezi
középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése,
felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek –
gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek integrálását,
kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a
társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és
foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre.
„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia 7
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse a
gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény minden gyerekre
kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban
sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket. A Nemzeti Stratégia másik fontos
indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati
érdeke.
Roma Integráció Évtizede Program 8
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló
68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására
készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási területen
(oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban,
továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét
feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A
nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó
feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani.
Nemzeti Ifjúsági Stratégia
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009. (X. 29.)
OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a 2009A következő lépés – A Széll Kálmán terv 2.0, Magyarország Kormánya, 2012. április
www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20(SzKT%2020).pdf
5
Európai Bizottság, Európa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_hu.htm
6
Nemzeti Társadalmi és Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák (2011-2020.) Budapest,
2011. november http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia
7 47/2007. (V. 31.) OGY határozat a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032.; www.biztoskezdet.hu
8
A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat; Szociális és Munkaügyi
Minisztérium, 2008.
4
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2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz
az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz
meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési tervről
az 1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezik.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Fityeház község önkormányzata 2009-ben Murakeresztúr és Fityeház intézményfenntartó társulásának
közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzése és intézkedési tervét a halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekek oktatási sikeressége érdekében. Az oktatásügyben az alábbi alapelveket határozta meg.
Általános alapelvek:
 A közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség elősegítése, biztosítása a település közoktatási
intézményéiben.
 Az esetleges szegregációs és szelekciós gyakorlatok kiszűrése.
 Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz.
 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének
biztosítása.
 Az oktatási-nevelési folyamatokban támogató lépések, szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik
a meglévő hátrányokat, javítják az iskolai sikerességet.
 A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és társadalmi integráció
 támogatása.
Általános alapelvek:
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló, a gyermekek védelméről szóló, a szociális rászorultságtól
függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló helyi rendeletekben foglalt elvek, segítségnyújtási formák
fenntartása, törekvés a keretösszegek éves, inflációarányos emelésére.

2. Stratégiai környezet bemutatása
A stratégiai célja az, hogy olyan településsé váljon Fityeház, ahol senki sem tapasztal diszkriminációt vagy
hátrányos megkülönböztetést.
Alapelvek:
•Szolidaritás a települési közösség minden tagjának érdeke a szolidaritás erősítése, amely nagyban
elősegítheti a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációját, iskolai sikerességét, foglalkoztatási és
érvényesülési lehetőségeit.
•Méltányos és rugalmas elbánás a megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az
összes létező egyenlőtlenség megszüntetésére. Olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedések
kidolgozására kell törekedni, amely elősegíti az érintettek iskolai sikerességét, társadalmi és foglalkoztatási
pozíciójának javulását, megőrzését.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását a települések képviselő testületei nyomon követik, s ha
szükséges, módosítják. Általános elvek: Murakeresztúr Község Önkormányzata olyan társadalmi környezet
támogatást céloz meg, amely tiszteletben tartja a sokszínűséget, mentes a hátrányos megkülönböztetéstől,
a zaklatástól, a jogellenes elkülönítéstől, a megtorlástól, valamint biztosítja a közoktatáshoz való egyenlő
esélyű hozzáférést és a hátrányos helyzetű csoportok pozitív diszkriminációját (esélyteremtő lépések). Emiatt
az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében szükség esetén előnyben részesítenek egyéneket, társadalmi
csoportokat, ha az az esélyegyenlőtlenség felszámolására irányul.
13

Kiemelt figyelmet fordítanak az alábbi csoportok közoktatási esélyegyenlőségének biztosítására:
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók,
- sajátos nevelési igényű tanulók,
- hátrányos helyzetű tanulók,
- roma kisebbséghez tartozó tanulók.
A hazai és uniós pályázatokon való indulás egyik feltétele lesz a települések esélyegyenlőségi programjának
megléte. Murakeresztúr Község önkormányzata a továbbiakban is szeretné az állami és uniós forrásokat a
település fejlesztésére fordítani, ezért elhatározta, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló törvény alapján 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amit
meghatározott időszakonként felülvizsgál.
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai
koncepciókkal, programokkal

és

települési

önkormányzati

dokumentumokkal,

Éves költségvetési rendelet - az önkormányzat által elfogadott, tartalmazza mindazokat a kiadásokat és
bevételeket, amelyek alapján finanszírozásra kerülnek a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásával
kapcsolatos kiadások. A kiadások egy része a helyi lakosság életkörülményeinek segítését célozza: szociális
célú támogatások (átmeneti segély). A statisztikák alapján ezek a támogatási formák évről-évre kisebb
nagyságrendet tesznek ki.
Gazdasági program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a
értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési
tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
Gazdasági terv a falu fejlődésére:
1990-ben a település vezetése építész, környezetvédő, közgazdász és humánszakos egyetemisták segítségét
kérte fel, hogy segítsen megfogalmazni a falu stratégiáját, lehetőségeit. Az egyetemisták szinte házról házra
járva mérték fel az itt élők igényeit elképzeléseit a faluval szembeni elvárásait. A felmérésről tanulmány
készült, amelynek tartalma és végkövetkeztetése napjainkra is iránymutató.
A tanulmány azzal zárul, hogy Fityeház település jövőjét, megmaradását a természeti környezetében rejlő
lehetőségei, a falu kulturális intézményeinek fejlesztése, kulturális, sport (elsősorban a tömegsport), a civil
szerveződések ösztönzése, a hagyományőrzés a közösségi élet fejlesztés biztosítja. A társadalmi-gazdasági
környezet változásának tükrében a megállapítás napjainkra még igazabbá vált.
A település stratégiai fejlesztési céljai:
1. a településközpontjának fejlesztése
2. a település határában elhelyezkedő halastó környezetében vállalkozói alapon szerveződő pihenő
övezet kialakítása
3. a kulturális élet, a hagyományőrzés fejlesztése, lehetőség teremtése a lakosság által
kezdeményezett új kulturális programok elindítására
4. a környezeti értékek megvédése
5. szolgáltatások fejlesztése, szálláshelyek kialakítása
2021. évi felülvizsgálat:
A település stratégiai fejlesztési céljai:
1) a község közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása,
2) a település központjának fejlesztése, az immáron szinte ikonikussá vált artézi kút rekonstrukciója,
3) az óvodai elektromos hálózat korszerűsítése és az óvodai játszóudvar felújítása,
4) a lakossági szolgáltatások fejlesztése – falugondnoki szolgáltatás működtetése, bővítése,
5) a környezeti értékek megvédése – az illegális hulladéklerakó rekultiválása,
14

a kulturális élet, a hagyományőrzés fejlesztése, lehetőség teremtése a lakosság által kezdeményezett
új kulturális programok elindítására,
7) belterületi vízelvezető árkok felújítása,
8) helyi értéktár létrehozása,
9) a község arculatára jellemző településrészi útmenti kőkeresztek helyreállítása,
10) turisztikai vonzás növelése, szálláshelyek kialakítása,
11) a település határában elhelyezkedő halastó környezetében vállalkozói alapon szerveződő pihenő
övezet kialakítása
6)

1. a településközpontjának fejlesztése:
-

a meglévő sportcentrumban található többfunkciós pálya felújítása a tömegsport folyamatos
biztosításának érdekében
az ÉLET-KAPU környezetének fejlesztése
a Szent Flórián (Piéta) szobor és környezetének felújítása
a településen és a környéken nagy népszerűségnek örvendő artézi forrás fölé ívó kút emelése
a közelmúltban kialakított piknik park népszerűsítése tartalommal való megtöltése
a volt iskolában:
 generációs klub kialakítása,
 a feltételek megteremtése a szakköri tevékenység (kosárfonás, szövés, stb.)
önszerveződő kialakításához
 a könyvtár és teleház szolgáltatásainak bővítése,
 szálláshely kialakítása
 ifjúsági klub létrehozása
 a tornaterem elhelyezkedő sportlétesítmény fejlesztése
 az udvaron játszótér kialakítása

2. a település határában elhelyezkedő halastó környezetében vállalkozói alapon szerveződő pihenő
övezet kialakítása:
-

a faluban található a Szepetnekkel határos részen a halastó, a tó és közvetlen környezete helyi
gazdák tulajdonában van. Fontos cél, hogy a gazdákat a rendelkezésre álló lehetőségeinkkel, helyi
rendeletekkel segítsük abban, hogy a halastavat és környékét kulturált pihenő és
horgászparadicsommá alakíthassák, majd ezt összekössék a tó Szepetneken elterülő részével és
ez által kialakuljon egy egységes pihenő övezet, amely 7-es főútról, Nagykanizsáról és a környező
településekről is könnyen megközelíthetően ad lehetőséget a kulturált kikapcsolódásra.

3. a kulturális élet, a hagyományőrzés fejlesztése, lehetőség teremtése a lakosság által
kezdeményezett új kulturális programok elindítására:
-

településen lehetőségeihez, méreteihez képest jelenleg is élén kulturális élet zajlik. A
legkiemelkedőbb kulturális tevékenységek közül meg kell említeni a Hagyományőrző
Asszonykórus munkáját, a Fityeház Fejlődéséért Közalapítvány kulturális programjait, a falu és
nemzetiségi napokat, valamint a már országos ismertségre szert tett kétévente megrendezésre
kerülő KAPU Színész Közönség Találkozókat. Szerencsésnek mondhatja magát a mindenkori
faluvezetés, mivel ezek a programok önszerveződőek, lakossági összefogással valósulnak meg.

-

A jelenlegi és a jövőbeni községvezetésnek egyetlen fontos feladata van, hogy ezeket az
önszerveződő kulturális csoportokat, erkölcsileg, lehetőségeihez mérten anyagilag, illetve az
intézményi rendszer igénybevételével támogassa.
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-

A falu fiataljai által napjaikban elindult önszerveződő tánc és művészeti csoportoknak nyújtson
lehetőséget a gyakorláshoz az intézményekben való helybiztosítással, szükség szerint anyagi
támogatással.

4. a környezeti értékek megvédése
-

a falu számtalan épített és természetes környezetvédelmi értékkel bír.

-

a települést körbevevő erdők, azok élővilága csodálatossá teszi falunkat, idevonzza a szép
környezet szerelmeseit, feladatunk környezetünk védelme, óvása.

-

az épített környezetünk sorában fontos helyet foglal el a Szent Flórián szoborcsoport, amelye
nemzeti műemlékvédelem alatt áll. Környezetének és magának a szoborcsoportnak óvása,
épségben tartása, folyamatos megújítása apáinktól örökölt kötelezettségünk.

-

Az újabb kori épített környezetünk között találjuk az ÉLET-KAPU emlékművet, az iskola, a
templom épületét. Mindezek a helyi lakosok akaratából, önzetlen hozzájárulásukkal épültek,
gazdagítják a települést. Megóvásuk, szükség szerinti új funkciókkal való feltöltésük a mindenkori
faluvezetés elsődleges, mindent felülíró kötelezettsége. Itt újból meg kell említeni a napjaikban
épült piknik parkot, amelynek kemencéjét a helyi hagyományok alapján készítették a falu lakosai
1990-ben, azzal, hogy gyermekeik, unokáik is rendelkezzenek legalább látvány szinten azokkal az
értékekkel, amelyek az Ő gyerekkoruk természetes része volt.

-

egy település temetőjébe ellátogatva a látogató azonnal képet alkot, az ott élőknek a világról
alkotott véleményéről. Halottainkat tiszteljük egyrészt a róluk való megemlékezéseinkkel,
másrészt pedig nyughelyük környezetének rendben tartásával, ápolásával, környezetének
óvásával, fejlesztésével, szépítésével. Ez az itt élők közös feladata.

5. szolgáltatások fejlesztése, szálláshelyek kialakítása
-

Fityeház szerencsének mondhatja magát a tekintetben is, hogy nemcsak napjainkban, de a távoli
és közelmúltban is meghatározó volt a település életében az itt élő vállalkozóknak a falu
fejlődésében, a munkahelyteremtésben, a közösségi élet gazdagításában való részvétele.

-

a település vezetése egyrészt a hatáskörébe tartozó rendeletalkotással tudja támogatni a helyi
vállalkozásokat, másrészt a vállalkozásokra épülő, azt támogató kulturális rendezvények
szervezésével, harmadrészt a vállalkozások gazdasági célkitűzéseinek megvalósítását elősegítő
szolgáltatások indításával, vagy azok megvalósulásának támogatásával.

-

Fityeház a helyi vállalkozók szolgáltatásait, diák és ifjúsági túrizmust leginkábba s sportöltöző
felett, valamint a volt iskola emeletén kialakításra kerülő turista szállókkal tehetné. A szállókat
nem csak a falu kulturális, kereskedelmi és vendéglátó ipari rendezvényeire látogatók vehetnék
igénybe, hanem a településről elköltözött, időnként hazalátogató volt Fityeháziak is.

-

a szolgáltatások, a turizmus fejlesztését célozza meg a falu központjában tervezett NOHAMÚZEUM kialakítása is.

2021. évi felülvizsgálat:
1) A község közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása
A gyalogos és a közúti közlekedés biztonságának javítása érdekében, az önkormányzat kiemelt fontosságú
feladatnak tekinti a járdák, utak javítását, felújítását.
A község betonjárdái az ’50-es, ’60-as években – gyakorlatilag a lakosság aktív bevonásával – készültek
és napjainkra a felületük és sok helyden a szerkezetük is erősen erodálódott. A burkolatok nehezen járhatók,
több szakaszon balesetveszélyesek, némely szakaszuk esős, sáros időben szinte alkalmatlan a közlekedésre.
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Az elmúlt években megkezdődött a járdák rekonstrukciója, aminek során felújításra került a Petőfi út, a
Kossuth út és az Ady út páratlan oldala, valamint az Alkotmány tér nagyrésze.
A következő évek feladata a Rákóczi út páratlan oldalán, az Alkotmány tér kimaradt szakaszán, a Petőfi, a
Kossuth és az Ady út páros oldalán, valamint a Jókai út páratlan oldalán térkővel burkolt járda építése és a
csapadékvíz elvezetésének javítása, továbbá a Rákóczi út páros oldalán, valamint a Jókai út páros oldalán –
a rendelkezésre álló helynek megfelelően – gyalogos járófelület kialakítása.
A belterületi utak felújítása is megkezdődött az elmúlt évek során, azonban az Alkotmány téren – a 6833
főúttól az Alkotmány tér 36. házszám felé tartó – kiépített szilárd aszfalt burkolatú útszakasz 57 fm-es szakasza
kimaradt a felújítási munkálatokból. A burkolat erősen töredezett, egyenetlen, egyes helyeken megsüllyedt.
Az utóbbi évek javítgatásai ellenére a kátyúk száma évről-évre csak nő. A felújítás során javasolt a megsüllyedt
részeken a teljes szerkezetet kicserélni. Egyéb helyeken 2 rétegű ráépítés javasolt, ezt követően mindkét
oldalon szükséges a padka megfelelő szélességű és tömörségű kialakítása – mészkő-zúzalékból
További feladat a Kossuth út új házsora előtti – mintegy 150 m hosszúságú, valamint a Jókai út – mintegy
100 m hosszúságú – szakaszának portalanított felülettel történő borítása [aszfaltozása].
Régi hiányosság, hogy az önkormányzati portalanított utakra becsatlakozó földutakról – különösen az őszi
és tavaszi időszakban – a mezőgazdasági gépjárművek sok sarat hordanak fel. Ennek megelőzése érdekében
célszerű lenne a becsatlakozások mintegy 20 m hoszzú szakaszán, portalanított sárrázó út megépítése.
2) A település központjának fejlesztése, a szinte már ikonikussá vált artézi kút rekonstrukciója
a) a Művelődési otthon [Alkotmány tér 10] fűtéskorszerűsítése, a melegítő konyha és szociális blokk
felújítása,
b) a településen és a környéken nagy népszerűségnek örvendő artézi kút rekonstrukciója,
c) a meglévő sportcentrumban található többfunkciós pálya felújítása – a tömegsport folyamatos
biztosításának érdekében,
d) a közelmúltban kialakított piknik park népszerűsítése, tartalommal való megtöltése,
e) a volt iskola épületében:
 a könyvtár és teleház szolgáltatásainak bővítése,
 feltételek megteremtése szakköri tevékenység önszerveződő kialakításához,
 feltételek megteremtése ifjúsági klub kialakításához,
 a tornateremben kialakított sportlétesítmény fejlesztése
3) Az óvodai elektromos hálózat korszerűsítése és az óvodai játszóudvar felújítása
a)
b)

az épület elektromos hálózatának és belső világításának korszerűsítése,
a játszóudvar felújítása [kerítés felújítása, terasz aljzat járólapozása, terasz tető cseréje, tároló
melléképület nyílászáróinak cseréje, kültéri játékok, kültéri pad, kültéri hulladékgyűjtő beszerzése].

4) A lakossági szolgáltatások fejlesztése – a falugondnoki szolgáltatás biztosítása, bővítése
a)
b)

a 2020. májusában létrehozott falugondnoki szolgálat minél magasabb színvonalon történő
működtetése, lehetséges bővítése,
a település életében fontos szerepet tölt be az itt élő vállalkozóknak a falu fejlődésében, a
munkahelyteremtésben, a közösségi élet gazdagításában való részvétele. Az önkormányzat helyi
rendeletalkotással, a helyi vállalkozásokra épülő kulturális rendezvények szervezésével, illetve a
vállalkozások gazdasági célkitűzéseinek megvalósítását elősegítő szolgáltatások indításával, vagy
azok megvalósulásának elősegítésével tudja támogatni a helyi vállalkozásokat.

5) A környezeti értékek megvédése – az illegális hulladéklerakó rekultiválása
A község számtalan épített és természetes környezetvédelmi értékkel bír. A települést körbevevő erdők,
azok élővilága csodálatossá teszi falunkat, idevonzza a szép környezet szerelmeseit, feladatunk környezetünk
védelme, óvása.
Az épített környezetünk sorában fontos helyet foglal el a Szent Flórián szoborcsoport, amelye nemzeti
műemlékvédelem alatt áll. Környezetének és magának a szoborcsoportnak óvása, épségben tartása,
folyamatos megújítása apáinktól örökölt kötelezettségünk.
Az újabb kori épített környezetünk között találjuk az ÉLET-KAPU emlékművet, az iskola, a templom
épületét. Mindezek a helyi lakosok akaratából, önzetlen hozzájárulásukkal épültek, gazdagítják a települést.
Megóvásuk, szükség szerinti új funkciókkal való feltöltésük a mindenkori faluvezetés fontos kötelezettsége. Itt
újból meg kell említeni a napjaikban épült piknik parkot, amelynek kemencéjét a helyi hagyományok alapján
készítették a falu lakosai 1990-ben, azzal, hogy gyermekeik, unokáik is rendelkezzenek legalább látvány
szinten azokkal az értékekkel, amelyek az Ő gyerekkoruk természetes része volt.
A község belterületén az elmúlt évek során – nagyrészt építési törmelékből – kialakult egy illegális
hulladéklerakó, amely – környezet szennyezése mellett – a lakóövezet egész környékét elcsúfítja. Cél az
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illegális hulladéklerakó felszámolása a felhalmozódott építési törmelék újrahasznosításával, majd a terület
rekultivációja és - prevenciós céllal - külterületi térfigyelő kamera elhelyezése
Egy település temetőjébe ellátogatva a látogató azonnal képet alkot, az ott élőknek a világról alkotott
véleményéről. Halottainkat tiszteljük egyrészt a róluk való megemlékezéseinkkel, másrészt pedig nyughelyük
környezetének rendben tartásával, ápolásával, környezetének óvásával, fejlesztésével, szépítésével. Ez az itt
élők közös feladata.
6) Belterületi vízelvezető árkok felújítása
Egyre nagyobb problémát okoz a csapadékvíz elvezetése lassanként a település egész területén. Ennek
egyik oka a vízelvezető árkok évtizedeken át történt lakosság általi alakítgatása, a telkek előtti kapubejárók
átereszeinek különböző mérete és az ezek következtében kialakult – nem megfelelő – szintkülönbségek.
Megoldást a Kossuth, az Ady és a Rákóczi út esetében a teljes hosszúság szintezését követő megfelelő
kiárkolás, valamint az átereszek méretének egységesítése és a megfelelő szintekhez történő igazítása
jelenthet.
A Petőfi út páros oldalán a csapadékvíz elvezetését a járda felújításával együtt kezelve lehet megoldani.
7) A kulturális élet, a hagyományőrzés fejlesztése, lehetőség teremtése a lakosság által
kezdeményezett új kulturális programok elindítására
A településen – méretéhez és lehetőségeihez mérten – jelenleg is élénk kulturális élet zajlik. A
legkiemelkedőbb kulturális tevékenységek közül meg kell említeni a Hagyományőrző Asszonykórus munkáját,
a Fityeház Fejlődéséért Közalapítvány kulturális programjait, a falu- és nemzetiségi napokat, valamint a már
országos ismertségre szert tett – kétévente megrendezésre kerülő – KAPU Színész Közönség Találkozókat.
De ide tartoznak az évente megtartott Idősek Napja, az ádventi és karácsonyi falurendezvények, a húsvéti,
a gyermeknapi, illetve a Mikulás napi és karácsonyi gyermekprogramok is.
Szerencsésnek mondhatja magát a mindenkori faluvezetés, mivel ezek a programok önszerveződőek,
lakossági összefogással valósulnak meg.
A jelenlegi és a jövőbeni községvezetésnek fontos feladata, hogy ezeket az önszerveződő kulturális
csoportokat erkölcsileg és – lehetőségeihez mérten – anyagilag is támogassa. Az intézmények és a közösségi
színtér megfelelő helyiségeinek használatával, valamint a lehetséges tárgyi feltételek megteremtéséval
nyújtson segítséget a működésükhöz, tevékenységük rendszeres gyakorlásához.
8) Helyi értéktár létrehozása
A községben nincsenek a helyi értékek összegyűjtve, ezért cél egy helyi értéktár létrehozása. Ennek
keretében a helyi értékek meghatározása, dokumentálása és közzététele helyben, valamint interneten a
település honlapján egyaránt. A fejlesztésnek otthont adó termek a Fityeház, Alkotmány tér 37. szám alatti,
Fityeház 126/A/1 hrsz.-ú épületben találhatók. A megvalósítási helyszín belső felújítást igényel: sort kell
keríteni a termek járólapozására és teljeskörű belső festésére, amely így már alkalmas lesz az összegyűjtött,
csokorba szedett értékek tárolására, kiállítására.
Minden olyan értéket szeretne a település összegyűjteni, amely kapcsolódik hagyományokhoz, a
nemzetiségi jellegzetességekhez, a mezőgazdasági termelési kultúrához, a tájhoz és élővilágához, minden
szellemi és anyagi, közösségi és természeti értékhez vagy termékhez, a helyi emberi közösséghez és az adott
terület történelmi kapcsolataihoz.
9) A község arculatára jellemző településrészi útmenti kőkeresztek helyreállítása
A községben található – a település arculatára jellemző – 3 db tepülésrészi útmenti kőkereszt a jószándékú
lakosok évszázados gondozási tevékenységének következtében – a folyamatos erodálódás mellett – többé
kevésbé – az eredeti arculatát is elvesztette. Holott ezek fontos részei a XVIII. század elején a Mura túloldaláról
ide telepített római katolikus hitű, erősen vallásos érzületű, horvát őseink még látható épített szellemi
hagyatékának – akiknek szülőföldjén az útmenti feszületek állítása sok évszázados hagyomány volt.
Az Ady út végén található kis téren álló kőkereszt – amelyet 1922-ben állíttatott Kovács György és neje
Veszel Anna – őrizte meg legnagyobb mértékben eredeti arculatát. Cél: az eredeti állapot visszaállítása, emellett
a korabeli kovácsoltvas kerítés felújítása, valamint a kiskert felületének „gondozásmentessé” tétele
környezetbarát borítással.
A Szent István téri kőkereszt teljes „felújításon” esett át az elmút évtizedekben. Az erősen megrongálódott
felső részt betonnal „erősítették meg”, teljesen eltorzítva ezáltal az eredeti karcsú formát és arányokat. Itt
teljesen újra kell készíteni a felső részt. A korpusz és a József szobor számtalan festék réteget és „javítást”
viselt el – teljes tisztításra, renoválásra és állagmegóvásra van szükség. A kis park jellegú terület köré kialakított
kereszt kerítést és járófelületet időtálló új burkolattal kell ellátni.
A Rákóczi út kerszteződésében élló kőkereszt felső része javíthatatlanná rongálódott a ’60-as évek végére,
helyébe – a talapzatba – 1973-ban fakeresztett állítottak a fityeházi hívek, s arra rögzítették a korpuszt. A
rekonstrukció mellett, a kereszt felső részének újra öntésére van szükség.
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10) Turisztikai vonzás növelése, szálláshelyek kialakítása.
Az egész környék turisztikai vonzerejét növelné a település határában elhelyezkedő halastó
környezetében, egy – vállalkozói alapon szerveződő – pihenő övezet kialakítása: A község Szepetnekkel
határos területén található a volt halastó, amely helyi gazdák tulajdonában van. Fontos cél, hogy a gazdákat
a rendelkezésre álló lehetőségeinkkel, helyi rendeletekkel segítsük abban, hogy a halastavat és környékét
kulturált pihenő és horgászparadicsommá alakíthassák. A tó összeköthető a Szepetneken elterülő résszel és
ez által kialakítható egy egységes pihenő övezet, amely a 7-es főútról, Nagykanizsáról és a környező
településekről is könnyen megközelíthetően adhatna lehetőséséget a kulturált kikapcsolódásra.
A diák és ifjúsági túrizmus megteremtése céljából turista szálláshelyek kialakítása a sportöltöző
épületében. A szálláshelyeket nem csak a falu kulturális, kereskedelmi és vendéglátóipari rendezvényeire
látogatók vehetnék igénybe, hanem a településről elköltözött, időnként hazalátogató volt Fityeháziak is.

Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési önkormányzat – a fővárosban a fővárosi és a
kerületi önkormányzatok a külön jogszabályban meghatározott hatáskörük szerint – a településrendezési
feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok
elfogadásával látják el.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
A fentiekben már ismertetett Helyi Esélyegyenlőségi Program elveiben, célkitűzéseiben is kapcsolódik a
térségi esélyegyenlőséggel kapcsolatos programokhoz.
A Mötv. 87. §-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy
vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladatés hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A települési esélyegyenlőségi program a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiadott Módszertani
Segédlet és Gyakorlati Útmutató Helyi Esélyegyenlőségi Programok Megalkotásához, az emberi erőforrások
minisztere 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól alapján készült.
A helyzetelemzés elkészítéséhez a KSH, http://www.ksh.hu/adatgyujtesek
és a TeIR adatbázis valamint a népszámlálási adatok szolgáltak alapul. Emellett Fityeház Község
Önkormányzata által szolgáltatott adatok, gyűjtött anyagok és az elektronikus média Fityeházzal foglakozó
oldalai is hasznos információkkal szolgáltak.
Fityeház 618 fő lélekszámú település, ezért az esélyegyenlőségi szempontból érintett társadalmi csoportok
helyzete viszonylag jól követhető.
Adathiányokkal az alábbi területeken találkoztam:
Demográfia:
 Az össz. lakónépességi adatokon belül nincs nyilvántartás a romákról, a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekekről, és a fogyatékkal élőkről;
 A nemzetiségi -, illetve roma lakosságról nincsenek pontos adatok, elsősorban a személyiségi jogok
védelmének betartása miatt;
 A fogyatékkal élőkről sincs jelenleg pontos nyilvántartás (létszámuk, milyen fogyatékossággal élnek, nemek
aránya, kor szerinti megoszlás, munkaerőpiaci helyzetük, végzettségük);
Szociális helyzet:
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 A gyermekes családok esetében csak hozzávetőleges pontossággal lehet tudni, hogy hány szülős családok,
mennyi gyermeket nevelnek, mennyi a fogyatékos-, tartósan beteg gyereket nevelők, illetve háztartásban
gyerekeken kívül mást eltartók száma,
 A nyugellátásban részesülők száma, aránya, megoszlása (öregségi, özvegyi, árva-ellátás)
Egészségügy:
 Népegészségügyi szűrésekből, illetve védőoltásokból kimaradtak adatai;
 Egészségügyi felvilágosító tevékenységek száma és ezen belül az elért személyek száma.
Foglalkoztatás:
 Szociális-, munkarehabilitáció-, intézményi-, illetve külső szolgáltató által történő foglalkoztatás;
 Nincs adatunk a rehabilitációs járadékban részesülőkről és a megváltozott munkaképességű személyekről;
 A település lakóinak jellemző foglalkoztatási ágairól;
 Nincsenek pontos adatok a minimálbéren foglalkoztatottakról és a fekete foglalkoztatásról.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom a
szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum
szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek.
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok,
iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési
zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a
munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis részben
az oktatás és képzés hiányosságaira-, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi
válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira
vezethetők vissza (Ld. pl. A tartós szegénység csökkentésének lehetőségei Magyarországon, Budapest Intézet, 2012,.
www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf). A mélyszegénység hatása az alapvető
létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik.
A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, illetve a
gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a 0–17 éves korosztályhoz
tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él).

Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket okozza.
A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. A
szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos társadalmi
probléma.
Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millió) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan
mélyszegénységben.
2021. évi felülvizsgálat:
A szegénységi küszöb alatt élők aránya 2019-ben 12,2 %-ot tett ki, azaz mintegy 1 millió 169 ezer embert
érintett Magyarországon. A mélyszegénységben élők aránya ugyanakkor 8,7 % volt.

A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A
cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik.
A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai és
szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes probléma
„cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a mélyszegénység két
olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi teljesen egymást. Nem igaz,
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hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont kijelenthető, hogy a cigányok élete a
mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt
dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. (Cserti-Csapó-Orsós 2012)
A magyarországi romák kétségkívül az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai közé tartoznak. A
mintegy 6-700 ezres roma népesség négyötöde él létminimum alatt, többségük társadalmi és fizikai
értelemben is szegregált, vagy szegregálódó településeken, településrészeken. Lakáskörülményeik rosszak a
magyarországi átlagtól, oktatási és munkaerő-piaci esélyeik jóval alacsonyabbak a nem romákénál. A szociális
létbizonytalanság mellett a kirekesztettség, a kilátástalan élethelyzet a legtöbb roma közös jellemzője, amely
egész életükben távol tartja őket a társadalmi főirányától. Az egyre erősödő társadalmi feszültségek, a
párhuzamosan szaporodó radikális és szélsőséges megnyilvánulások mutatják, a roma lakosság társadalmi
integrációja ma sürgető feladat. Gyakori vélemény, hogy a romák túltámogatottak. A kutatások azt igazolják,
hogy a helyi és az országos hatáskörű fejlesztési programokban, nincs kellő mértékben reprezentálva a roma
lakosság. A romáknak szánt források, sokszor alacsony hatásfokkal érik el a célcsoportot.
A helyi esélyegyenlőségi program abban segít, hogy bemutatja, milyen eszközök által lehet eredményeket
elérni, akár külön forrást biztosítása nélkül is. A romák helyzetének vizsgálatakor alapprobléma, hogy
hivatalos etnikai adatok nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. A települési
önkormányzatnak a hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával arra kell törekednie, hogy minél több
adatot gyűjtsön be a településen élő romák helyzetével kapcsolatban. Nem mindig kell a becslésekre
hagyatkozni, ha nincsenek etnikai adatok. Vannak olyan alternatív lehetőségek az információgyűjtésre,
amelyek alkalmasak adott problémák feltérképezésére. Oktatási területen ilyen alternatíva például a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek adatainak vizsgálata.
Fityeház településen 2 roma család él.
2021. évi felülvizsgálat:
Fityeház településen – a KSH 2011. évi népszámlálási adatai szerint – 3 fő vallotta magát a roma
kisebbséghez tartozónak. Ma a településen – a helyi lakosság megítélése szerint – 2–5 roma, illetőleg roma
származású család él. Azonban egyikük sem sorolható a szegénységi küszöb alatt élők közé, vagy szenved
hátrányos megkülönböztetéstől a településen.

Magyarországon a mélyszegénységben élők területi elrendeződése nagyjából egybeesik a leghátrányosabb
helyzetű kistérségek (továbbiakban LHH kistérség) területével.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között szerepelnek
társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok. Alacsony vagy elavult iskolai végzettség,
munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a gyermekszegénység. Leginkább a jövedelmi
viszonyok mutatják meg formáját.
Az alacsony jövedelműek bevételének jelentős része a pénzbeli juttatások rendszereiből származik. Az inaktív
emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a megváltozott
munkaképességűek és a romák. Településünk tapasztalata szerint a munkaerő-piacra jutás fő akadályai: az
alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltság hiánya, a társadalmi előítélet
jelenléte. A roma nők iskolai végzettsége, foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is
alacsonyabb.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
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A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak
bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést
összevetjük térségi és országos adatokkal is.
A helyi önkormányzat a Mötv. 15. §-a szerint feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben
meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy
feladatellátásba történő bevonását.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint
Regisztrált
15-64 év közötti állandó népesség (fő)
munkanélküli/nyilvántartott
álláskeresők száma (fő)
Év

Férfi
(TS 0803)

Nő
(TS 0804)

Összesen

(TS 0803)

Fő

Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

508
488
490
485
474
-

21
15
12
13
8
7

8,2%
5,9%
4,8%
5,2%
3,4%
-

13
16
15
17
12
10

5,2%
6,6%
6,1%
6,9%
5,0%
-

34
31
27
29
20
17

6,7%
6,3%
5,4%
6,0%
4,2%
-

2012
255
253
2013
250
238
2014
247
243
2015
246
239
2016
245
229
2017
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Férfi (TS
0801)

Nő (TS
0802)

Összesen

Álláskeresők aránya
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%

2012

2013

Nők aránya

2014
Férfiak aránya

2015

2016

2017

Összes álláskereső aránya
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
korcsoportok szerint
Regisztrált munkanélküliek/
nyilvántartott álláskeresők száma
összesen
20 év alatti (TS 1002)
20-24 év (TS 1003)
25-29 év (TS 1004)
30-34 év (TS 1005)
35-39 év (TS 1006)
40-44 év (TS 1007)
45-49 év (TS 1008)
50-54 év (TS 1009)
55-59 év (TS 1010)
59 év feletti (TS 1011)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

34

31

27

29

20

15

Fő

0

1

1

1

1

0

%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%

0,0%
6
16,8%
2
6,6%
3
9,5%
2
4,4%
6
16,8%
4
10,9%
7
19,0%
6
16,1%
0
0,0%

2,5%
5
14,8%
3
9,0%
2
4,9%
2
7,4%
6
18,0%
3
8,2%
5
15,6%
5
16,4%
1
3,3%

3,8%
2
7,5%
2
5,7%
2
7,5%
3
9,4%
4
13,2%
6
20,8%
4
15,1%
2
8,5%
2
8,5%

1,7%
3
8,5%
2
6,0%
3
9,4%
4
13,7%
2
7,7%
7
22,2%
4
12,0%
3
8,5%
3
10,3%

5,1%
1
6,3%
1
3,8%
2
10,1%
2
10,1%
2
10,1%
3
16,5%
4
17,7%
2
11,4%
2
8,9%

1,7%
1
8,5%
2
10,2%
1
8,5%
2
13,6%
1
3,4%
1
8,5%
3
22,0%
2
11,9%
2
11,9%

Fő összesen

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai
végzettség szerint
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint
Év

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma összesen

8 általánosnál
alacsonyabb végzettség
(TS 0901)

Általános
iskolai
végzettség
(TS 0902)

8 általánosnál
magasabb
iskolai
végzettség (TS
0903)
Fő
%

Fő

Fő

%

Fő

%

2012

34

n.a.

#ÉRTÉK!

12

34,3%

23

65,7%

2013

31

n.a.

#ÉRTÉK!

8

24,6%

23

75,4%

2014

27

n.a.

#ÉRTÉK!

7

27,4%

19

72,6%

2015

29

n.a.

#ÉRTÉK!

8

25,6%

22

74,4%

2016

20

n.a.

#ÉRTÉK!

5

26,6%

15

73,4%

2017

17

n.a.

#ÉRTÉK!

6

34,3%

11

65,7%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség
szerint (fő)
40
35
30
25
20

15
10
5
0
2012

2013

8 általánosnál alacsonyabb

2014

2015

8 általános

2016

2017

8 általánosnál magasabb

c) közfoglalkoztatás
A helyi munkaerő foglalkoztatásában kiemelkedő szerepe van az önkormányzat által szervezett
közfoglalkoztatásnak. A közfoglalkoztatás pótolja a hiányzó munkalehetőségeket, a településen élők
megélhetését javítja.

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma
Közfoglalkoztatásban
résztvevők aránya a
település aktív korú
lakosságához képest

Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban
résztvevő
résztvevők romák aránya az
romák/cigányok
aktív korú roma/cigány
száma
lakossághoz képest

év

Közfoglalkoztatásban
résztvevők száma

2010

6

9%

0

0%

2011

5

11%

0

0%

2012

5

9%

0

0%

2013

9

1%

0

0%

2014

8

1%

0

0%
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Közfoglalkoztatottak száma (fő)

Közfoglalkoztatottak száma

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek,
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások
év

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

regisztrált
állami
Kiskeres
vállalkozás
vendéglátó szektorban
kedelmi
ok száma a
helyek
foglalkozta
üzletek
települése
száma
tottak
száma
n
száma
44
2
2
5
47
52
52
47
45
44

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

5
5
5
4
4
4

2.216.400

működő
foglalkoztatási
befizetett foglalkoztatá
programokba
iparűzési si programok
n részt vevők
adó
száma
száma
helyben
2.637.501
0
0

2.177.200

2.500.282

0

0

2.144.130

2.609.350

0

0

3.214.781

3.438.347

0

0

4.963.200

4.768.420

0

0

4.125.000

3.794.800

0

0

3.447.600

3.124.000

0

0

kivetett
iparűzési
adó

A település munkaerőpiaci helyzete szorosan összefügg a közlekedési lehetőségekkel is. A kistérség központja
és egyben a legközelebbi nagyváros Nagykanizsa 14 km, a megyeszékhely Zalaegerszeg 62 km távolságra van.
Az autóbuszjáratok száma Nagykanizsára kielégítő, bár a járatok menetrendjét évente változtatják.
Vonatközlekedés biztosított, kerékpárutak nem kerültek kiépítésre.

3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés

15 perc

autóbusz
járatpárok
száma
munkanapokon
12

55 perc

6

105 perc

145perc

6

255 perc

elérhetőség
átlagos ideje
autóval
Legközelebbi
centrum
Megyeszékhely
Főváros

vonat járatok
átlagos
átlagos
utazási idő
száma
autóbussza
munkanapok
l
on
30 perc
11

átlagos
utazási idő
vonattal

Kerékpár
átlagos
úton való
utazási idő
megközelí
kerékpáron
thetőség

15 perc

0

0

5

80 perc

0

0

10

250 perc

0

0
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Jelenleg nincs nagyobb létszámot befogadó munkáltató településünkön. A térségben Nagykanizsa város 14
km-re, Zalaegerszeg 62, km-re helyezkedik el.
Alacsony a 15–24 éves korosztály munkaerő-piaci részvétele. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási,
képzési idő meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni
munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek száma, a
nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség befolyásolja.
Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai ma már nemcsak a
végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes kompetenciákra, szakmai és gyakorlati
tudásra vonatkoznak.
Az önkormányzat, mint foglalkoztató, stabilan tartotta az alkalmazotti létszámot, mely a működtetett
intézménynek, óvodának köszönhető. Sajnos ki kell mondani, hogy a település gazdasági potenciálját
tekintve leszálló ágban van, nincs húzó gazdasági ágazat, kevés a működő vállalkozás, kiskereskedelmi üzlet,
vendéglátóhely.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
A településen nincs a fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő program. Az oktatásból a munkaerőpiacra való
átmenetet megkönnyítő programok a településen nincsenek, de a vonzásközpontban Nagykanizsán és
Zalaegerszegen találhatóak ilyen képzések.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási
programok)
3.2.14. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnőttek
van/nincs
Felsorolás
felnőttképző programok a településen
nincs
felnőttképző programok a
van
Munkaügyi Központon keresztül
vonzásközpontban
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a
nincs
településen
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a
van
Munkaügyi Központon keresztül
vonzásközpontban
Helyi foglalkoztatási programok a
van
közfoglalkoztatás
településen
Helyi foglalkoztatási programok a
van
Munkaügyi Központon keresztül
vonzásközpontban
Forrás: helyi adatgyűjtés
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
A mélyszegénységben élők és a romák közül a települési önkormányzat saját fenntartású intézményeiben
nem foglalkoztat. Nincs mélyszegénységben élő és roma származású dolgozó.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Kényes terület révén elsősorban személyes interjúk, beszélgetések során nyerhetünk olyan információkat,
amelyek a munkakeresés során tapasztalt hátrányos megkülönböztetés eseteire utalnak.
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Fontos azonban odafigyelni arra, hogy megkülönböztessük a megkérdezettek által ténylegesen tapasztalt,
átélt diszkriminatív eseményeket azoktól a csak hallomásból ismert és elmesélt történésektől, amelyeket
ismerősök ismerősei meséltek. Ezek néha a kollektív mítoszteremtés kategóriájába tartozhatnak és nem
biztos, hogy valós megkülönböztetés áll mögötte.
Szintén oda kell figyelni arra, hogy nem minden hátrányos megkülönböztetés, amit az egyén úgy él meg.
Előfordulhat, hogy valakit nem etnikai hovatartozása miatt utasítanak el, hanem valós és tényszerű okok
miatt, viszont a sokszor átélt negatív események oly mértékűvé fokozzák az egyén érzékenységét, hogy
mindent személye elleni támadásként él meg. A gyűjtött adatok csak tájékoztató jellegűek a hátrányos
megkülönböztetés a „levegőben való jelenlétéről” vagy hiányáról.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt az elmúlt években többször módosították,
előírásait a Képviselő-testület a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletébe épített be:
Az aktív korúak ellátásának körében megállapított rendelkezésre állási támogatást felváltotta a bérpótló
juttatás, majd a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, és a rendszeres szociális segély. Alapvető módosítás,
hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni, míg a rendszeres
szociális segélyt csak kétévente kell. A két felülvizsgálat között eltelt időben minden támogatottnak legalább
30 nap munkaviszonyt kell létesítenie, olyan módon, hogy az igazolható legyen a felülvizsgálatkor. Erre
lehetősége van több módon. Nyílt munkaerőpiacon folytat keresőtevékenységet, egyszerűsített
foglalkoztatottként létesít munkaviszonyt, háztartási munkát folytat, munkaerő-piaci programban vesz részt,
közérdekű önkéntes tevékenységet folytat, vagy közfoglalkoztatásban vesz részt. Az önkormányzat
rendeletében a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként írja elő, hogy a kérelem benyújtója,
illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében
megállapított feltételeket teljesítse.
Rendszeres szociális segélyre lehet jogosult, aki egészségkárosodott, vagy aki az 55. életévét betöltötte, vagy
aki az önkormányzat rendeletében meghatározott, feltételeknek megfelel, (pl mentális állapota miatt
mentesítést kap), vagy 14 év alatti gyermeket nevel és a településen nincs biztosítva a gyermek napközbeni
ellátása. A rendszeres szociális segély 90%-ban fedezett ellátási forma, a bérpótló juttatás csak 80%-ban.
Javasolt a bevezetése, mert bár ezzel a mentálisan leépült (amennyiben ez megfelelően igazolható)
embereket zárja ki a közmunkaprogram lehetőségéből a rendelet, de meghagyja a jövedelmüket.
Az aktívkorúak ellátásában részülőknek továbbra is előírás a munkaügyi központokkal való együttműködés,
míg az egészségkárosodott személyek kivételével a rendszeres szociális segélyre jogosultak az arra kijelölt
szervvel, a Prevenciós Központtal kötelesek együttműködni. A megállapodás elsődleges célja olyan
szolgáltatások biztosítása, amely a munkaerőpiacra történő visszahelyezést segíti. A beilleszkedést elősegítő
program a munkanélküliség káros hatásait segített enyhíteni. Az anyagi helyzet romlásának
következményeként a munkanélküli emberek kapcsolatai beszűkültek, megváltozott énképük és
életvitelükben is izolálódtak. Az anyagi nehézségek konfliktusokat idéznek elő a munkanélküliek családjában.
Az álláskereső részére álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély,
valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési járadék maximum 90 nap lehet, a munkaerőpiaci járulékalap 60
%-a, legfeljebb a minimálbér 100 %-a. (98.000 forint). Az álláskeresési segélyben részesülők száma jelentős
az aktív korú népesség számához viszonyítva.

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
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Év

15-64 év közötti állandó
népesség száma
(TS 0803 és TS 0804
összesen)

Álláskeresési
segélyben
részesülők (fő) - (TS
1101)

Álláskeresési
segélyben
részesülők %

1
1
3
3
2
2

0,1%
0,2%
0,6%
0,6%
0,4%
-

2012
508
2013
488
2014
490
2015
485
2016
474
2017
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési segélyben részesülők száma (fő)

600

400
200
0
2012
2013 népesség
2014
15-64 éves állandó

2015 segélyben
2016 részesülők
2017
Álláskeresési

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

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
(TS 1301)

Év

Fő
2012
34
2013
31
2014
27
2015
29
2016
20
2017
17
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési
járadékra
jogosultak (TS
1201)
Fő
6
4
5
6
2
3

%
16,8%
13,9%
19,8%
18,8%
11,4%
14,9%

Álláskeresési járadékra jogosultak aránya
(%)
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017
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3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben,
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesítettek száma

Év

Rendszeres szociális
segélyben részesített
regisztrált
Egészségkárosodási és
munkanélküliek száma gyermekfelügyeleti támogatásban
(negyedévek átlaga) - TS
részesülők átlagos száma 2015.
1401
márc. 1-től érvényes módszertan
szerint
(2015. február 28-tól az
(TS 5401)
ellátás megszűnik, vagy
külön válik EGYT-re és
FHT-ra)
15-64 évesek %Fő
Fő
ában

2012
6
2013
6
2014
5
2015
3
1
2016
2
2
2017
2
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesítettek
átlagos havi száma (2015. március
01-től az ellátásra való jogosultság
megváltozott)

Fő

1,23%
1,18%
1,07%
0,67%
0,47%
#ÉRTÉK!

Munkanélküliek %ában

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Aktív korúak ellátásaiban részesülők száma
(fő)
10
0
Rendszeres szociális segélyben részesülők
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban
részesülők

Munkaerő-piaci szolgáltatások
Az Flt. III. fejezete rögzíti a munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatásokat. Az
állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény által nyújtott szolgáltatások a következők:
a) munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása,
b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás,
c) munkaközvetítés.
Álláskeresők támogatása
A támogatott képzésben részesíthető személyek körét és a képzési támogatásként adható juttatásokat az
Flt. 14. §-a rögzíti.
A hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának bővítését szolgáló támogatások nyújthatók az Flt. 16.
§- alapján a munkaadó részére a törvényben rögzített feltételek esetén.
Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás nyújtható az Flt. 17. §-a szerint a legalább három
hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban részesülő
magánszemélyek számára, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) összegéig terjedő vissza nem térítendő formában, pályázati eljárás keretében.
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A munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatásáról az Flt. 18. §-a rendelkezik, eszerint pályázati
eljárás keretében, vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás nyújtható a munkavállalók
létszámának növelésével tartós foglalkoztatást biztosító munkáltató
Az álláskeresők ellátására vonatkozóan az Flt. 25. §-a szerint álláskeresési járadék folyósítható annak az
álláskereső személynek, aki megfelel a törvény e rendelkezése szerinti feltételeknek.
Az Flt. 30. §-a szerint az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési támogatást kell megállapítani a
jogszabályban rögzített feltételek esetén.
Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint a
munkahelykereséssel kapcsolatos helyközi utazási költségtérítés állapítható meg az Flt. 32. §-a szerint.

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

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány
Év

Lakásállomány (db)
(TS 4201)

2012

253

2013

253

2014

253

2015

253

2016

253

2017

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
A lakásviszonyok jellemző problémái a közműdíj-, illetve lakáshitel-tartozások, hátralékok felhalmozódása. A
szociális törvény rendelkezik az adósságkezelési szolgáltatásról, amely akkor nyújt segítséget, ha már
összegyűlt egy nagyobb összegű díjhátralék. A hátralékkal rendelkező családok esetében a Prevenciós
Központ nyújt segítséget a hátralék rendezéséhez.
Tapasztaljuk, hogy a szegénység jellemzője a lakhatással összefüggő hátralékok felhalmozódása, és a
lakossági adósságállomány folytonos újratermelődése.
A legveszélyeztetettebb csoportok a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülők, kedvezőtlen jövedelmi
helyzetű családok, pályakezdők, nagycsaládosok, az erőszak áldozatai pl. kilakoltatás előtt álló családok, a
lakásfenntartási nehézséggel küzdők, a lakhatással összefüggő adósságot felhalmozott háztartások és súlyos
betegséggel küzdő családok.
a) bérlakás-állomány
Fityeház Község Önkormányzata nem rendelkezik bérlakás állománnyal.
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b) szociális lakhatás
Fityeház Község Önkormányzata nem rendelkezik szociális lakhatással.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Fityeház Község Önkormányzata nem rendelkezik egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanokkal.
e) lakhatást segítő támogatások
3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban
részesülők száma
Lakásfenntartási támogatásban részesített
személyek száma (TS 6001)

Adósságcsökkentési támogatásban
részesítettek száma (TS 6101)

13

n.a.

15

n.a.

10

n.a.

6

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
f) eladósodottság
Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy alacsony
jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés
bemutatása
A település külterületen lévő ingatlanok a közműszolgáltatásokhoz hozzáférése biztosított: villanyhálózat
kiépítése megtörtént, a vízhálózat kiépítése megtörtént. A közösségi közlekedéshez való hozzáférése a
belterületi lakosokéval egyező.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Fityeház község területén nincs szegregátum.
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
Fityeház község területén nincs szegregátum.
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b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői
(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek aránya, stb.)
Fityeház község területén nincs szegregátum.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Fityeház község területén nincs szegregátum.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják.
A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított
ellátásokat.
Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, közösségi ellátások, támogató
szolgáltatás, nappali ellátás.
Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi intézmények
használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb kockázattal járó
gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban (szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát. A
népesség egészségügyi helyzetére jellemző, hogy egyes népbetegségek, mint a magas vérnyomás, a szív- és
érrendszeri elváltozások 2011. évben a népesség jelentős számát érintette.
A háziorvosi egészségügyi statisztikák alapján megállapítható, hogy az ún. belgyógyászati megbetegedések
fordulnak elő leggyakrabban (magas vérnyomás, különböző szívbetegségek, anyagcsere-kórképek,
cukorbetegség, rosszindulatú daganatok).
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény feltételeinek megfelelve, a települési önkormányzat biztosítja
Fityeház lakói számára az egészségügyi alapszolgáltatásokat.
A településen 1965. óta kihelyezett háziorvosi rendelő, mellette gyermek- és csecsemővédő tanácsadó
működik. Ahol vegyes korösszetételt ellátó, Murakeresztúr körzethez tartozó, háziorvosi praxis működik.
Háziorvosi szolgálat Cor - 98 Bt.
Cím: Murakeresztúr Honvéd u. 5/A
Tel: 93/369-019
Rendelés ideje:
Fityeház:
SZERDA: 8.30-12.00
Murakeresztúr:
HÉTFŐ:
00-12.00
KEDD:
8.00-12.00
SZERDA:
7.45-8.15 (sürgős esetben)
CSÜTÖRTÖK: 8.00-12.00
PÉNTEK:
8.00-12.00
Háziorvosi Ügyelet:
Ügyeleti idő: (szombat, vasárnap, fizetett ünnep)
MUNKANAPOKON: 16:00-08:00
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MUNKASZÜNETI NAPOKON: 08:00-08:00
Telephely: KÖZPONTI ÜGYELET
8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. sz. (bejárat: Bagolai sor (Mentőállomás mellett))
Az egészségügyi ellátás színvonalasan biztosított, az alapellátás körébe tartozó települési önkormányzati
feladatok tekintetében:
 háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
 fogorvosi alapellátás,
 alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (felnőtt, gyermek),
 védőnői ellátás,

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
Felnőttek és
Csak felnőttek
gyermekek
részére szervezett A házi gyermekorvosok
részére szervezett
háziorvosi
által ellátott
Év
háziorvosi
szolgáltatások
szolgálatok száma
szolgálatok száma
száma
(TS 4501)
(TS 4401)
(TS 4301)
2012
n.a.
n.a.
n.a.
2013
n.a.
n.a.
n.a.
2014
n.a.
n.a.
n.a.
2015
n.a.
n.a.
n.a.
2016
n.a.
n.a.
n.a.
2017
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal
rendelkezők száma
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
Év
(TS 5601)
2012
19
2013
11
2014
17
2015
19
2016
15
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Közgyógyellátottak száma (fő)
20
15
10
5
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
Fityeház Község Önkormányzata a törvényi feltételeknek megfelelően segíti a prevenciós és
szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés. A
kötelező, valamint a kampányszerűen végzett védőoltások beadásának ideje, hozzájutási joga, az országosan
egységes rendelkezésekhez, szabályozásokhoz igazodik.
Fogászati szűrést az iskola-egészségügyi feladatok közt a murakeresztúri fogorvos végzi az oktatási
intézménnyel történt megállapodás alapján a Murakeresztúron lévő fogászati intézményben.

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáféréssel kapcsolatosan jelenleg a Gyermekjóléti szolgálat által
nyújtott segítség a lakosság számára:
d) segítő beszélgetés
e) eset-és családkonferencia
f) szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Jelen információink alapján a közétkeztetésben megjelentek az egészséges táplálkozást elősegítő menük.
Az önkormányzat köznevelési intézményében és a település idős lakói számára megszervezi a közétkeztetést,
amely megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak. A szolgáltatók minőségi
és mennyiségi ellenőrzése folyamatos, szakember bevonásával történik.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A sportprogramokhoz való hozzáférés mindenki számára adott. A település rendelkezik szabadtéri
sportpályával. 1990-ben a sportszerető fiatalok - különböző támogatások segítségével és nem kis összegű
önerővel - sportlétesítmény építéséhez fogott, s ez egy év múlva el is készült az öltözővel, klubhelyiséggel
együtt. A sportöltöző 2012-ben korszerűsítésre került. Fityeházán az önkormányzat és a helyi vállalkozók
szerveznek alkalmanként mozgásra lehetőséget.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A személyes gondoskodás és a házi segítségnyújtás szolgáltatását Fityeház Község Önkormányzata a maga
eszközeivel és lehetőségeivel működteti. Szociális ebéd kihordás, gyógyszer felíratás, bevásárlás stb. Ezt a
szolgáltatást térítésmentesen végzi, így nyújtva jelentős segítséget a beteg-, idős-, egyedülálló-, vagy
fogyatékkal élő lakosok számára, akiknek életvitele így minőségi változáson megy keresztül.
Fontos prioritás, hogy a települési önkormányzat a lakosság helyi szükségleteire és igényeire, de térségi
szemlélettel, problémaorientáltan határozza meg az ellátórendszer korszerűsítését, fejlesztését.
A helyi sajátosságok figyelembevételével alakítja ellátórendszerét.
Mindenekelőtt:
- biztosítja a szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést,
- megszünteti a hiányosságokat, a szociális szolgáltatásokkal való lefedettséget biztosítja, a területi
egyenlőtlenségeket mérsékli,
- a lakosság számára hozzáférhetővé teszi a helyben nem működő szociális szolgáltatásokat,
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-

elősegíteni a szociális és gyermekvédelmi törvény által bevezetésre kerülő új típusú szolgáltatásokat,

Cél: Fityeházán a szociális szolgáltatásoknak egy olyan rendszere működjön, amely minőségi és egyben
differenciált is.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény III. fejezete
taglalja az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítési területeit. A törvény kiemelten foglalkozik a
szociális biztonsággal összefüggésben a diszkrimináció tilalmával.
Az egyenlő bánásmód szociális védelemre vonatkozó szabályozásának alapjait elsősorban az Európai Unió
idevonatkozó irányelvei képezik. A rendelkezés célja, hogy a kötelező szociális biztonsági rendszerek által
fedezett kockázatok
- pl.: betegség, anyaság, rokkantság, halál, munkanélküliség stb.
- valamint a szociális biztonsági rendszereket kiegészítő szociális segélyezés keretében nyújtott
ellátások igénylése és folyósítása során sikerüljön érvényre juttatni az egyenlő bánásmód elvét.
A 2003. évi törvény úgy rendelkezik, hogy az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a szociális
és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és
biztosítása során szektor semlegesen, függetlenül annak kötelező voltától vagy önkéntességétől.
Ahogy az országban, a térségben, úgy Fityeházán is a legnagyobb gazdasági, társadalmi és szociális problémát
a munkanélküliség növekedése okozza. A lakosság anyagi társadalmi veszteségei egyre jobban
ellehetetlenítik az itt élő embereket. A jövőt tekintve elhelyezkedési esélyük és szociális helyzetük jelentősen
romlik.
Az önkormányzati források láthatóan tovább csökkennek, így az önkormányzati szociális ellátó rendszer
nehezen tudja kielégíteni az igények és szükségletek megfelelő színvonalú kielégítését.
Az Szt. és a Gyvt. értelmében a lakosság szociális ellátásának biztosítása az állam központi szerveinek és a
helyi önkormányzatoknak a feladata. A lakosság szociális ellátásának a garanciáit az önkormányzatok részéről
a törvényben foglalt biztosítékok tartalmazzák, melyek megtalálhatók az általános eljárási rendelkezésekben,
a szociális alapellátás meghatározásában, tartalmában (kötelezően nyújtandó pénzbeli és természetbeni
ellátások), a nevesített és felsorolt szociális szolgáltatásokban, valamint a személyes gondoskodás
megszervezésére köteles szervek és a feladatellátáshoz lehívható normatívák meghatározásában.
A Szociális törvény 57. §-a szerint a személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátási formák rendszerét az
alábbi ellátások alkotják:
Alapellátási formák:
a) Étkeztetés,
b) Házi segítségnyújtás,
c) Családsegítés,
d) Speciális alapellátási feladatok.
Szakosított ellátási formák:
a) Ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
b) Rehabilitációs intézmény,
c) Lakóotthon,
d) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény,
e) Nappali ellátást nyújtó intézmény,
f) Egyéb speciális szociális intézmény.
Természetesen az esélyegyenlőségnek, mint alkotmányos jognak az érvényesülése és a személyre szabott
ellátás biztosítása érdekében a felsorolt ellátási formákat valamennyi speciális ellátást igénylő ellátotti kör
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részére is biztosítani kell, figyelemmel az időskorúak, a pszichiátriai betegekre, a szenvedélybetegekre, a
fogyatékkal élőkre és a hajléktalan személyekre.
A fenti törvény alapján az önkormányzatok ellátási kötelezettsége a lakosság számától függ:
Lakosság szám
Szt.
0étkeztetés, házi segítségnyújtás
70 - 400
tanyagondnok (nem kötelező)
600 alatt
falugondnok (nem kötelező)
2.000 főt meghaladó
családsegítés
3.000 főt meghaladó
idősek nappali ellátása
10.000 főt meghaladó
- nappali ellátás hajléktalanoknak, - szenvedélybetegek és pszichiátriai
betegek nappali ellátása,
- 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben vagy nem képes, de
felügyeletre szoruló fogyatékosok, ill. autista 65/F §
20.000 főt meghaladó
30.000 főt meghaladó
átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
40.000 főt meghaladó
Fityeház település 2016 évi adatok alapján a 634 fővel rendelkezik, alapellátást biztosít.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
Nincs tudomásunk, illetve adatunk a szolgáltatások nyújtásakor történő hátrányos megkülönböztetésről,
illetve az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértéséről.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Fityeház Község Önkormányzata a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával nagy hangsúlyt fektet a
hátrányos helyzetűek és a romák felzárkóztatására.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
Fityeház történetét tanulmányozva láthatjuk, hogy az ismert történeti adatok szerint a település befogadó
falu volt mindig. Ez a gondolkodásmód nagyban hozzájárult ahhoz, hogy megőrizze értékeit és a különböző
társadalmi helyzetekben megújulva az ország hasznos településeinek sorát gyarapítsa. Fityeház természeti és
épített és kulturális értékeit megismerhetjük a település történetéből, az újkori történésekből, a fejlesztési
célkitűzésekből.
Az újkori történelem adatai szerint a faluba betelepülők nagyrészt a határmentén katonai szolgálatot
teljesítők beházasodásából adódott. Ez arra ösztönözte a tősgyökeres lakosságot, hogy erősítse a
kétnyelvűséget, továbbá új szokásokkal, hagyományokkal gyarapodott a falu közössége. A faluba betelepülők
másik részét a kötődés nélkül, a környezet szépsége miatt a faluba letelepedők alkotják, a lakosság őket is
szeretettel befogadja, bár a beilleszkedés során helyzetük valamicskét nehezebb, mint a beházasodással
betelepülőké, akik azonnal rokonsággal bírtak, ezáltal könnyebben alakultak a valódi tartalommal bíró
barátságok is a falubeliekkel.
Elsősorban a beházasodottaknak köszönhetően a kétnyelvűség megerősödését a Mura mellett található
horvát települések közül, egyedül Fityeházon tapasztalhatjuk az 1970-as évek végéig. A kétnyelvűségnek
köszönhetően a falu férfi lakosságát előszeretettel alkalmazta a MÁV, a rendőrség, a pénzügyőrség.

36

Ezek a munkahelyek elsősorban Murakeresztúron és Nagykanizsán biztosítottak megélhetést az itt élők
számára. A MÁV előszeretettel foglalkoztatta a Fityeházi embereket a Murakeresztúr-Zágráb között
közlekedő vonatjain. Azért, hogy a munkába járásukat megkönnyítse, Fityeházon MÁV megállóhelyet
létesített, ahol abban az időben a nemzetközi és gyorsvonatok is megálltak. Mindez hozzájárult, hogy a
település lakosainak ismerete is széleskörűen bővült. Ezek az ismeretek megváltoztatták, bővítették az itt
élők világról alkotott ismereteit, még nyitottabbá váltak.
A falu legnagyobb, legjelentősebb értéke azonban az ember.
Fontosnak tartják, hogy minden a településen élő, itt élni akaró embertársuk tisztában legyen azzal, hogy a
faluban élők a közösségért tenni akarók közössége.
A mindenkori település vezetésének kötelessége úgy vezetni a falut, hogy nemre, korra, fajra, vallásra,
identitásra való tekintet nélkül minden itt élő érezze a gondoskodást, az őt körülvevő társadalmi és közösségi
megbecsülést.
A települési és térségi civilszervezetekkel való szoros együttműködés eredményeként településen
rendszeresen szerveznek közösségi illetve ünnepi rendezvényeket. Átlagosan havi rendszerességgel
jelentkezik valamilyen program Fityeházon. A rendezvények eredményének hatására a közösség összetartó
ereje, társadalmi aktivitása nőt. A településről elszármazottak egyre sűrűbben keresik fel az itt maradt
rokonságukat és lehetőségeikhez képest támogatják az itt élő idősebb rokonaikat. Ennek is köszönhetően a
településen jelentősen mérséklődött az elesett, egyedül élő, magányos idős emberek ellátatlansága. A falu
népessége ugyan az ország népességéhez hasonlóan csökken, de a népesség összetétele arányos. Az elmúlt
három évben az itt élő fiatalok több lakást felújítottak.
A XXI. századi elvárásoknak megfelelően, valamint a helyi igényekhez igazodóan kialakított terekkel,
lehetőséget biztosítunk a Fityeházon működő szervezett közösségeknek, azok programjainak és egyéb
informális csoportjainak, s nem utolsó sorban családi rendezvényeinek. A népi építészetű kemence és az
udvar környezetének felújításával egy piknik parkot hozott létre. A piknik parkban a kulturált kikapcsolódás
mellett lehetőség nyílik a már-már lassan feledésbe merülő házi kenyérsütés és a különböző népi ételek
elkészítésére is családoknak és kisközösségeknek, amely turisztikai szempontból is fontos a településünknek.
A piknik park szerves része a falu központnak, ahol megtalálható a sportcentrum a futballpályával, a
kézilabda, kosárlabda, teniszpálya és korcsolyapályaként is működő a többfunkciós pályával és egyéb
közösségi sportokra alkalmas felépítményekkel.
A közösségi élet színterei: a lakóközösség, a munkahelyek, önkormányzati intézmény, a templom, a civil
szervezetek, nemzetiségi önkormányzat.
Fityeház község közösségi élete összetett, színes és mozgalmas. Magas színvonalon és aktívan, alkalmanként
egymást segítve tevékenykednek a civil szervezetek. A lakosság egészségét, gazdasági és társadalmi jólétét,
életminőségének javítását úgy biztosítja, hogy tevékenysége során a környezet és fejlődés, illetve a gazdaság,
társadalom és környezet problémáit együtt kezeli.
A helyi művelődési otthon ismeretterjesztő előadások, egyéb ifjúsági és gyermekprogramok,
népünnepélyek, szórakoztató alkalmak helyszínéül szolgál. Kulturális csoportja, a Fityeházi Hagyományőrző
Asszonykórus. Előadásaikban magyar és horvát népdalok szerepelnek. Fellépéseik sikerét oklevelek,
helyezések, és videofelvételek bizonyítják.
A községben a közművelődési könyvtári tevékenységet a Községi Könyvtár látja el, mely egyben Teleház is.
Nyitva tartása:
Hétfő:
15.00-17.00
Kedd:
15.00-17.00
Szerda:
15.00-17.00
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A helyi kötelező közszolgáltatási feladatok megszervezése, a humán szolgáltatások, a szociális és
gyermekjóléti ellátások, a település üzemeltetési feladatai, a közterületek tisztántartása biztosított. Az
állampolgárok számára elérhetőek, megfelelő színvonalon működnek és minden jogos igényt kielégítenek.
Az önkormányzat részben, mint intézményalapító és fenntartó, részben szolgáltatási szerződés útján
gondoskodik. Az egyes feladatok ellátása során együttműködik a helyi civil szervezetekkel, egyházzal, a
nemzetiségi önkormányzattal és egyéb szervezetekkel.
Az állampolgárok életminősége az élhető mindennap alapfeltételeit tartalmazza, ide tartoznak a fizikai
környezettel kapcsolatos tényezők és az un. humánszolgáltatások a gyermekjóléti, a szociális, egészségügyi,
óvodák, közművelődési, sport egyéb szabadidős tevékenységek. Alapvető cél az állampolgári elégedettség,
a jó közérzet elérése, fenntartása.

a) közösségi élet színterei, fórumai
Példaértékű hozzáállás van az önkormányzat és a civilek között, az önkormányzat önként vállalt feladata, a
helyi civil szervezetek céljellegű támogatása. A kulturális élet, a hagyományőrzés fejlesztése, lehetőség
teremtése a lakosság által kezdeményezett új kulturális programok elindítására, számukra is fontos
értékkel bír.
1994-95-ben az ún. kápolnás iskola épületét az önkormányzat, a katolikus egyház, valamint a lakosság
pénzbeni és munkával való hozzájárulásával felújították és átalakították, így ma templomként funkcionál.
Felszentelése 1995-ben pünkösd napján történt.
1959-ben kultúrház épült mozival - lakossági összefogással - melyet 1985-ben, 2012-ben renováltak. A
Művelődési Otthon egyben ismeretterjesztő előadások, egyéb ifjúsági és gyermekprogramok,
népünnepélyek, szórakoztató alkalmak helyszínéül is szolgál.
1991-től a községben a közművelődési könyvtári tevékenységet a Községi Könyvtár látja el, mely egyben
Teleház is.
A civil szervezetek kulturális és közművelődési kapcsolódási pontja a kultúrház.
Aktív civil szervezetek:
- Fityeház Fejlődéséért Közalapítvány
- Muramenti Horvátok Veterán Egyesülete
Csoportok:
Fityeházi Hagyományőrző Asszonykórus
1998-tól működik a Fityeház Fejlődéséért Közalapítvány, amelynek fő célja a helyi kulturális és közösségi
élet támogatása. A Szent István tér ad otthont a térségben a falu nevét méltán híressé tevő KAPU Színész
Közönség Találkozóknak. A Fityeház Fejlődésért Közalapítvány meghívására a Dunántúli jelentősebb
kőszínházak, bábszínházak társulatai látogatnak el, műsoraikkal teszik tartalmassá és színessé a település és
az ide látogató térség nézőit. Ezeken a napokon a község lakóihoz viszonyítva 50%-kal megnő az érdeklődés.
Tartalmas és színvonalas rendezvényként nőtte ki magát. Az alapítvány rendszeres összejöveteleik mellett, a
más egyesületekkel való együttműködési készségük is jelentős.
Az önkormányzat és a civilek legnagyobb közös rendezvénye a Falunap.
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 1994 óta működik a településen. Célja: Fityeház horvát kulturális
értékeinek, hagyományainak fenntartása és megőrzése.
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1995-ben a település testvérközségi kapcsolatot hozott létre a horvátországi Donji Vidoveccel. A két
település között kialakult élő kapcsolat az egymás rendezvényein történő kölcsönös részvételtől, a gyerekek
közös nyári táborozásán át, az iskolai tanórákra történő látogatásokig terjed.
A kisebbségi önkormányzat bekapcsolódott az ország civil vérkeringésébe azzal, hogy csatlakozott és
folyamatos kapcsolatot tart saját országos szövetségével.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
2 roma család él békében a településen, etnikai konfliktusokról nincsenek információnk. Inkább a segítő
szándék a jellemző.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
A helyi közösségi szolidaritás működik. Fityeház szerencsének mondhatja magát a tekintetben is, hogy
nemcsak napjainkban, de a távoli és közelmúltban is meghatározó volt a település életében az itt élő
vállalkozóknak a falu fejlődésében, a munkahelyteremtésben, a közösségi élet gazdagításában való
részvétele. A rászorulók a helyi vállalkozások segítségére is számíthatnak. A civilek önkéntes munkában
gyűjtenek adományokat /jótékonysági rendezvényekhez, önfenntartáshoz/, segítséget nyújtanak
/rászorulóknak/. Ünnepségeket szerveznek.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
A településen nincs Roma Nemzetiségi Önkormányzat.
Fityeház község lakói között 2 roma család él. Egy gyermektelen család, a másik 4 gyermekes. Mindkét család
ellátott. A nagycsalád gyermeknevelési ellátásban részesül. A roma lakosság beilleszkedett, békében,
egyetértésben él a településen.
Kulturális-, oktatási-, szociális,- egészségügyi helyzetük, illetve ellátásuk hasonló, mint a többi lakónak.
Folyamatos segítséget kaphatnak az önkormányzattól és a civil szervezetektől, úgy a szociális, mint a
foglalkoztatás területein.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Munkát mindenkinek
Átképzési lehetőségek

fejlesztési lehetőségek
Munkahelyteremtés
Pályázatok keresése, képzések szervezése
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
2016. január 1-től a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés integráltan működik – települési szinten család-és gyermekjóléti szolgálatok és járási szinten család-és gyermekjóléti központok. Murakeresztúr
Község Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti Szolgálata szakfeladaton működik, a gesztortelepülés
Murakeresztúr község. A szakmai munka Murakeresztúr és Fityeház közigazgatási területén van ellátva,
egyszemélyes szolgálat formájában.
Egyszemélyes szolgálatként, a munkát elsősorban az alábbi jogszabályok alapján végzem.
1. Magyarország Alaptörvénye
2. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
3. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
4. 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
5. 235/ 1997.(XII.17.) Korm.rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a
gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes
adatokról
A szolgálat személyi és tárgyi feltételei
A gyermekjóléti szolgálatok személyi és tárgyi feltételeinek irányszámait és minimum normáit „A
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.22.) NM. rendelet szabályozza az 1. számú
mellékletében.
A szolgálat személyi feltételei megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.
2017. évben 1 fő családsegítő végzi a szakmai munkát.
Tárgyi feltételek:
Murakeresztúr valamint Fityeház Önkormányzatának hivatali épületében történik az ügyfélfogadás.
A munkavégzéshez és a kliensfogadáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak: interjúszoba, nyomtató,
fénymásoló, vezetékes és mobiltelefon, laptoppal, internet hozzáféréssel.
A családsegítő saját gépkocsit használ.
A Szolgálatnál nyilvántartott és vezetett dokumentáció
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat egészére vonatkozó, a működést biztosító és engedélyező okiratok
(SZMSZ, éves költségvetés, munkaköri leírás, szakmai program) példányai a fenntartó önkormányzatnál
megtalálhatók.
A napi munka során vezetett dokumentációk:
a.) A forgalmi napló (nem kötelező dokumentáció, de a statisztika elkészítéséhez elengedhetetlen) a
gyermekjóléti szolgálatot felkereső kliensek számát valamint az igénybevétel módját, szakmai tevékenység
adatait tükrözi.
b.) A Szolgálathoz érkezett jelzésekről „heti esetjelzések nyilvántartólapot” a Család- és Gyermekjólét
Központhoz továbbítom.
c.) A gondozott gyermekekről, felnőttekről nyilvántartást vezetek a jogszabályban meghatározott módon.
d.) Minden gondozott gyermekről és családjukról vezetem a jogszabályban előírt „Gyermekeink védelmében”
elnevezésű dokumentációs és együttműködési rendszer adatlapjait.
A KSH évente kér statisztikai adatokat a Szolgálat működéséről. A Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztály megkeresése alapján kimutatás készül a családon belüli
erőszak problémakörben és a bűnelkövető kiskorú és fiatalkorú kliensekről.
Szakmai tevékenységek
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A Szolgálat azon dolgozik, hogy a településen élő gyermekek megfelelő anyagi és szociális biztonságban,
megfelelő oktatási és kulturális közegben, békés, nyugodt környezetben, biztonságos, szeretetteljes,
gondoskodó családban fejlődhessenek. Ezeknek a feltételeknek megteremtése elsősorban a család feladata,
a szülők felelőssége, de szükség esetén az államnak – az általa működtetett, finanszírozott intézménynek
szolgáltatást nyújtók által – is segítenie kell ebben a családot. Az elmúlt év tapasztalatai azt bizonyítják, hogy
a leghatékonyabb, a megfelelő időben érkező segítség. Az elején, a nehézségek kialakulásakor, az akadályok
felmerülésekor érkező segítséggel lehet a legeredményesebben megakadályozni a problémák súlyosabbá
válását. Ezért fontos a gyermekjóléti szolgáltatások prevenciós tevékenysége, amely véleményünk szerint a
szolgáltató tevékenység egyik legfontosabb eleme, mivel ezáltal tud megfelelni a szolgáltatás a jogszabály
által előírt feladatának, vagyis annak, hogy elősegítse a gyermekek családban történő nevelkedését,
támogassa a gyermekek szocializációját, és meggátolja a veszélyeztetettség kialakulását. Tulajdonképpen a
gyermekjóléti szolgáltatás is maga, az általa végzett családgondozás, az egyéni esetkezelés is prevenció,
hiszen általa megelőzhető a gyermekek szakellátásba kerülése. Azonban akkor már kialakult az a
veszélyeztető helyzet, amely indokolja a családgondozás megindítását, míg a prevenciós szolgáltatások
esetében pontosan ezeknek a veszélyeztető helyzeteknek a kialakulását kell megelőzni.
A családsegítés keretében végzett tevékenységnek – a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások
személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére,
különösen családjának tagjaira.
 kliensek meghallgatása, tájékoztatása fogadóóra keretében
 kliensek részére ügyintézés, tanácsadás (egyéni igények és szükségletek szerint)
 családlátogatás, családgondozás
 szükség esetén a kliensek szakellátás felé, illetve szakértőhöz irányítása,
 hatósági döntéshozatal előkészítése (véleményezés, javaslattétel, környezettanulmány készítése)
 család- és gyermekjóléti központtal, jelzőrendszeri tagokkal rendszeres kapcsolattartás,
esetmegbeszéléseken, esetkonferencián való részvétel,
 a tevékenységről évente a fenntartó önkormányzat részére beszámolót készít.
A Szolgálat működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű. Az együttműködés elvére épül, igyekezve
ezzel megelőzni a hatósági intézkedést. A segítségnyújtás főbb formái között információnyújtás, tanácsadás,
ügyintézés, segítő beszélgetés, mentális gondozás, életviteli tanácsadás szerepel.
Családgondozást végzünk a családban jelentkező működési zavarok megoldása érdekében.
Munkamódszerünk az egyéni esetkezelés, segítő beszélgetés és szabadidős programok szervezése.
A gyermekvédelmi alapellátás keretében a gyermekek és családjaik együttműködése az önkéntességen
alapul. Önkéntes megkeresés, illetve a jelzőrendszer által történt jelzés alapján kerülünk elsősorban a
családokkal kapcsolatba.
Az alapellátásban történő családgondozás esetén a családsegítő szükség szerint, havonta 3 alkalommal keresi
fel a családot. A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében kapcsolatot tart az oktatási intézménnyel,
védőnővel, háziorvossal szükség esetén pszichológus segítségét is felajánlja a családnak. Tájékoztatást ad az
igénybe vehető szociális ellátásokról, ügyintézésben, kérvények kitöltésében, kérelmek megfogalmazásában
nyújt segítséget.

Ügyfélfogadási idő hetente egy alkalommal szerda délelőtt (9-12 óráig) van az Önkormányzat
épületében. Az ügyfélfogadási időkben a családsegítőt ritkán keresik fel az ügyfelek.
Az ügyfélfogadás során információt nyújt foglalkoztatások-képzések lehetőségeiről, ellátások
igénylésének feltételeiről, hivatalok elérhetőségeiről stb. Ügyintézésben segítségnyújtás (kérelem
kitöltésében segítségnyújtás, fénymásolás, telefonálás, tanácsadás), közvetítés más szolgáltató felé
(hivatalok felé útbaigazítás) a lehetséges ellátások formáiról, igényléséről tájékoztatást nyújt,
elősegíti a hozzáférést.
Jogi segítségnyújtás és pszichológus igénybevételére 2017. évben nem került sor, ezeket a
szolgáltatásokat a nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ biztosítja. Ezeknek a
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szolgáltatásoknak a biztosítását a törvény a járásszékhelyen működő központok feladatkörébe
utalta.
Az alábbi szolgáltatásokat kell biztosítania:
- utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munka,
- kapcsolattartási ügyelet,
- ha a helyi viszonyok azt indokolják - kórházi szociális munka,
- gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat,
- jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás,
- családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia.
A nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ által szervezett szakmai megbeszéléseken részt
vettem, szakmai támogatás nyújtása biztosított a részükről és az együttműködésük segítik a
mindennapi munkát.
2017. évi statisztika a településen
A szakmai tevékenységek adatai (az év folyamán)
Adományközvetítés
Családlátogatás
Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés
Szakmaközi megbeszélések
Esetkonferencia
Összesen

2017.
13
2
1
6
0
22

A forgalmi napló adatai és az elmúlt év tapasztalatai alapján a család-és gyermekjóléti szolgálat szakmai
tevékenységének a száma a településen nem mutat növekedést, mely magába foglalja a családlátogatásokat,
szakmaközi megbeszéléseket, környezettanulmány készítését, adományközvetítést.
A településen 2017. évben nem volt gondozott gyermek, család. Az ügyfélfogadás rendszeresen tartva van a
kiírt rend szerint. Óvoda látogatása alkalmanként történik.
Egy alkalommal, idősek bentlakásos intézményi elhelyezési kérelmének kitöltésében történt segítségnyújtás.
Egy alkalommal környezettanulmány készítése felkérésre történt.
3 napos 30T pontot érő továbbképzésen is részt vettem Zalaegerszegen, aminek költségét a fenntartó
önkormányzat vállalta.
A Katolikus Karitász által meghirdetett pályázatok által 1 család pelenkaadományban, áprilisban 6 család,
decemberben 10 család élelmiszeradományban, 6 család vetőmagadományban, 2 gyermek iskolakezdési
támogatásban részesült. Ebben való segítségnyújtás, környezettanulmány készítésében való közreműködés,
kiosztás is megvalósult.
Az önkormányzat 39 köbméter szociális tűzifát osztott szét, melynek során 1-2 köbméter tűzifát kaptak a
rászoruló családok, egyedül élők.
A szünidei gyermekétkeztetés igénylésére lenne lehetőség a hátrányos helyzetű valamint a halmozottan
hátrányos családok részére. Kettő család lenne jogosult a településen, de nem igényelték.
A Gyermekjóléti Szolgálat a gondozott, de a településen élő gyermekek számára önállóan nem szervez
szabadidős tevékenységeket, de a településen rendszeresen vannak szervezve közösségépítő rendezvények,
programok (családi nap, helyi közösség céljainak megvalósulását segítő alapítványi bál, idősek napja, horvát
nemzetiségi programok). Egy alkalommal a helyi óvoda meghívására családi délutánon vettem részt.
A helyi könyvtár szervezésében több közösségépítő program is megvalósul.
Ezek a programok a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásait enyhítik, illetve
a nehéz anyagi helyzetben lévő gyermekek számára teremt lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére.

Az észlelő- és jelzőrendszer által küldött jelzések száma: 0
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A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szolgálat működteti az észlelő- és jelzőrendszert,
amely feltárja a veszélyeztető okokat.
Az észlelő- és jelzőrendszer tagjainak kéthavonta illetve szükség szerint szakmaközi megbeszéléseket tartunk,
melynek célja a szolgáltatásra rászoruló gyermekeket és családokat érintő információk cseréje, azok
rögzítése, a feladatok meghatározása, illetve elosztása a résztvevő szakemberek és egyéb meghívottak
között. Az üléseken a Szolgálat rendszeresen informálja a tagokat a jogszabályi változásokról.
A jelzőrendszer tagjaival (védőnő, háziorvos, köznevelési intézmények vezetői, körzeti megbízott, család-és
gyermekjóléti központ) a településen nagyon jó és hatékony a kapcsolat, együttműködés. A korábbi évekhez
hasonlóan elég gyakori a közös családlátogatás az esetmenedzserrel, védőnővel és ifjúságvédelmi felelőssel.
Tapasztaltak szerint sokkal hatékonyabb és eredményesebb. A családok komolyabban veszik a kéréseket,
útmutatásokat. Prevenciós hatása is van.
A jelzőrendszeri tagok mindennapos kapcsolatot tartanak a családsegítővel, személyesen és telefonon
keresztül is. A körzeti megbízottal, pártfogóval telefonon tartom a kapcsolatot, megfelelő az együttműködés.
A háziorvos és az egyház felelősségvállaló szerepe is kezd előtérbe helyeződni.
Összességében megállapítható, hogy a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége igen sokrétű és
szerteágazó. A családsegítő feladata összetett és sokoldalú, egyszemélyes szolgálatként újabb és újabb
törvényi feladatokat kell ellátni. A 2018. évre vonatkozó tervek is sokrétűek. Egyfelől a Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat működésének színvonalát megtartani, másfelől a Szolgálatnak a lakosság felé
képviselt arculatát és üzenetét tovább finomítani, mellyel a kitűzött cél az, hogy minél több család merjen a
szolgálathoz fordulni önkéntesen, mert a tapasztalat szerint bizalom és a motiváció nélkül a családsegítés és
gyermekvédelem csak csekély mértékben lehet eredményes.

A Murakeresztúr Község Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti Szolgálata mindent megtett annak
érdekében, hogy a településeken a gyermekvédelem minden szinten megfelelően működjön. Szakmai
feladatait maximálisan ellátta. Hangsúlyt helyezett a családok szerkezetének megőrzésére, az egészséges
szocializációra és a prevencióra is.
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)

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

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

Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma december
31-én
(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma december 31-én (TS 3101)

2012
2013

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

2014

n.a.

n.a.

2015
2016

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

2017

n.a.

n.a.
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Forrás: TeIR, KSH Tstar
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma
Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2012
2013

11
11

2014

10

2015

11

2016
2017

11
n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek száma
15
10
5
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
A gyermekekhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatások már fentebb taglaltuk, miszerint az elmúlt
esztendőben 2011-ben ingyenes óvodai étkezésben részesült: 4 fő. Az előző évihez képest is a védelembe
vett gyermekek száma 0.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma (A táblázat
kitöltése és elemzése opcionális.)
50 százalékos
Ingyenes
Ingyenes
mértékű
Ingyenes
Óvodáztatási
Nyári
étkezésben étkezésben kedvezményes tankönyvtámogatásban étkeztetésben
Év
résztvevők
résztvevők
étkezésre
ellátásban
részesülők
részesülők
száma
száma iskola
jogosultak
részesülők
száma
száma
óvoda
1-8. évfolyam
száma 1-13.
száma
évfolyam
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Fityeházán élő és magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekekről nincs tudomásunk.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Fityeházán nincs szegregált, telepszerű lakókörnyezet.

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A gyermekjóléti szolgálat az általa ellátott településrészen, településen figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18
éves gyermek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét.
Gyermekétkeztetés: Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a fenntartó az óvodában a
gyermekek számára az óvodai nevelési napokon, biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést.
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok)
Védőnői Szolgálat:
2018-ban a község területén egy védőnő tevékenykedik, aki a szomszédos Murakeresztúr dolgozik
elsődlegesen.
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
év

védőnői álláshelyek száma

Egy védőnőre jutó gyermekek száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Murakeresztúrhoz tartozik
Murakeresztúrhoz tartozik
Murakeresztúrhoz tartozik
Murakeresztúrhoz tartozik
Murakeresztúrhoz tartozik
Murakeresztúrhoz tartozik
Murakeresztúrhoz tartozik

16
22
18
17
16
15
18

Védőnői álláshelyek (db)

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma (fő)

1
0.5

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
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A település gyermekeit a murakeresztúri felnőtt háziorvos látja el.
Rendelési idő Fityeházán:
Szerda:08.30 – 12.000
Sürgős esetben elérhető munkanapokon 8-16 óra között telefonon
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
Nincsenek pontos adatok.
d) gyermekjóléti alapellátás
A gyermekjóléti alapellátások formáit és feladatait fentebb már részleteztük, amelynek alapján
megállapítható, hogy egyszerre több megoldandó problémával küszködő családokkal tartják a kapcsolatot,
alkalmanként súlyos krízishelyzetek is előfordulnak.
e) gyermekvédelem
A már tárgyalt Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátja az utógondozási feladatokat is. Az eddigi
tapasztalatok szerint az a család, ahonnan egy gyermeket kiemelnek és ideiglenes gondozásba helyeznek,
már nem képes/alkalmas többé a nevelési feladatok ellátására, annak ellenére, hogy több évig
családgondozásban részesült. Eseti gondnokság alá helyezik azokat a családokat, akiknek életvezetési
gondjaik vannak, képtelenek gazdálkodni, a családot megfelelően ellátni. Segítő kezet nyújtanak számukra
(pl.: együtt mennek bevásárolni), de ha nem jelennek meg a megbeszélt időpontban, a következő hónapban
nem kaphatnak segélyt.
Helyettes szülői hálózat: Fityeház területén nincs.
A megkérdezett szociális szakemberek elmondása szerint társadalmunk hátrányos helyzetben élő rétegeiben
egyre inkább tapasztalható, hogy eltűntek az „igazi” gyermekek: pl. megszűnő félben vannak a szabályok, a
beszédjüket „trágárság” jellemzi.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által alkalmazott szakembere hivatott a községben élő gyermekek és
családjaik krízis helyzeteiben segíteni.
A Katolikus Karitász szervezet, a települési Önkormányzat élelmiszer és ruhaadományhoz juttatja a
mélyszegénységben élő családokat.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A településen mindenki számára hozzáférhető sport és szabadidős programokat általában az önkormányzat,
az egyház és a civil szervezetek biztosítják. Több sikeres projekt keretén belül valósult meg:
egészségfejlesztési-, szabadidős-és sportprogramok.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
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Hátrányos megkülönböztetésről nem tudunk beszámolni.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat közbenjárásával kérhető:
Jogi - pszichológiai szolgáltatás:
Kapcsolatügyelet a bíróság kérheti egy szakember (családgondozó) jelenlétét, aki vagy az apával, vagy az
anyával közösen, külön helyiségben találkozik a gyermekekkel. Családkonzultáció/családterápia:
Krízishelyzetben lévő családok segítése,
Eset és családkonferencia:
Nagyon hasznos a probléma meghatározásában, a családban és a gyermekek környezetében lévő erőforrások
feltérképezésében és a feladatok kidolgozásában. A probléma fennállásai folyamatosan elérhetővé teszik ezt
a szolgáltatást, amelyen a család tagjain kívül részt vesznek különböző, a családhoz kapcsolódó, őket ismerő
szakemberek (pl.: ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnök, igazgató, védőnő, gyermekorvos).
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
Az integrált oktatást, különleges gondozást a gyermek életkorától és állapotától függően – a fogyatékosságot
megállapító szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – a korai fejlesztés és gondozás, a
fejlesztő felkészítés, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás keretében szerveztük meg.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nyilvántartása a szülő által önkéntesen benyújtott
nyilatkozat alapján történik.
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
Nincs pontos adat
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)

(pl.

iskolára/óvodára

jutó

Nincs pontos adat
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Az oktatás, képzés területén hátrányos megkülönböztetésről és jogellenes elkülönítésről nem érkeztek
jelzések. Ha előfordul, akkor a szakemberek igyekeznek jól kezelni és kompenzálni a felmerülő problémákat.
Tudomásunk szerint az intézmények között és azokon belül sincsenek szegregációs jelenségek.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
Egyre erősebben tapasztalhatjuk, hogy a gyerekek olvasása és szövegértése nem javul, sőt inkább romlik. Ez
a tényező valószínűleg az internetezéssel töltött időnek tudható be, amelyet sokan az olvasástól elrabolt
47

idővel azonosítanak. Szakvélemények sora bizonyítja, hogy az internet előtt töltött idő az olvasás egyik
ellensége, ugyanis megfosztja a gyereket az olvasással megszerezhető általános műveltségtől. A gyermeknek
többféle motivációra van szüksége ahhoz, hogy kezébe könyvet vegyen és olvasson. Elsősorban a családnak
kellene jó példával elől járni, de napjainkban ez egyre ritkább. Pedig az „alapok” lerakása nagyon fontos,
hiszen ha ez elmarad, a gyermek nem látja maga előtt a helyes példát és maga sem fog könyvet venni a
kezébe.
Másrészt koncentrációs képessége sem fejlődik, szókincse és fantáziája ellaposodik, szövegértése hiányos
lesz, ezáltal a tanulás is jóval lassabban megy.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A fentiekben igen sokrétű hátránykompenzáló juttatásról számoltunk be, amelyek csak a jó utat mutatják,
azonban korántsem képesek az egyre súlyosodó problémákat megoldani.
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Jövő az ifjúságé

fejlesztési lehetőségek
Ifjúsági klub létrehozása, kiépítése

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak
 a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények,
 a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya,
 a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt.
A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel. Az
anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz szükséges
ledolgozott munkaidőt.
Az egyénnek és a családnak a társadalomban elfoglalt státusza, élethelyzete több dimenzió együtteseként
alakul ki. A nők helyzete igen nehéz az esélykülönbségek csökkentése érdekében. Az alacsony iskolázottság,
a szemléletmód váltás hiány a többek között az oka annak, hogy a nők nehezebben találnak és kapnak
munkát, mint a férfiak. Kevés a nőknek való munkalehetőség a településen.
A nők munkaerő-piaci pozíciója a férfiakénál rosszabb, a piaci/munkaerő-piaci verseny éleződése számukra
kedvezőtlen hatásokkal van. A külső és belső munkaerő piac a nők hátrányára rangsorolja a foglalkozásokat,
munkaköröket.
A felvételi és az előmeneteli diszkrimináció korlátozza az egyenlő esélyeket. Jóllehet a nők előnyben vannak
az iskolázottság szempontjából, a nemek szerinti iskolázottsági és foglalkozási koncentráció korlátozza
munkaerő- piaci versenyképességüket, karrieresélyüket is.
A nők foglalkoztatása esetén, általában a foglalkoztatás alsó rétegeiben találjuk meg a nőket, ahol az
előmeneteli lehetőség, az elérhető jövedelem, az állásbiztonság az átlagosnál rosszabb. Ennek egyenes
következménye az anyagi helyzetük romlása.
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A közösségi esélyegyenlőség akcióprogram céljai között szerepel a gazdasági és szociális szférában a nők és
férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetése mind a
férfiak, mind a nők számára.
E célok megvalósulását példamutatással tudja segíteni, hiszen szükséges az a tudatformálás és
szemléletváltás, amely ezen a területen is biztosítja az esélyegyenlőséget.
Tapasztalataink szerint a gyermekvállalás, a munkahelytől való hosszabb idejű távolmaradás nagymértékben
rontja a nők munkaerőpiacra való visszalépésének esélyeit.
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a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A munkanélküliséget tekintve minden esetben magasabb a számuk, mint az ugyanabban az időben és
kategóriában nyilvántartott férfiaké. Különösen igaz ez a tartós munkanélküliség esetében. A közmunka
programban közel hasonló arányban dolgoznak a nők, mint a férfiak.

Év

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak
Foglalkoztatottak
Munkanélküliek
száma

Férfiak
Nők
(TS 0803)
(TS 0804)
2012
255
253
2013
250
238
2014
247
243
2015
246
239
2016
245
229
2017
n.a.
n.a.
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Férfiak

Nők

234
235
235
233
237
-

240
222
228
223
218
-

Férfiak foglalkoztatási helyzete (fő)
300

200

200

100

100

0

0
2013

2014

2015

2016

2017

Nők
(TS 0802)
13
16
15
17
12
10

Nők foglalkoztatási helyzete (fő)

300

2012

Férfiak
(TS 0801)
21
15
12
13
8
7

2012

2013

2014

2015

2016

Munkanélküliek

Munkanélküliek

Foglalkoztatottak

Foglalkoztatottak

Munkavállalási korúak száma

Munkavállalási korúak száma

2017

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Nincs pontos adatunk.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Mint az ország más területein is tapasztalható, Fityeház községben és környékén nagyon nehéz elhelyezkedni
azoknak a nőknek, akik alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. Nyilvánvalóan ez a körülmény is
befolyásolja azt a tényt, amely szerint sokkal magasabb az egy évnél régebb óta munkát kereső nők, mint
férfiak száma.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Országos jelenség, így Fityeházán is elmondható az a tény, hogy az ötven év feletti nők mindenképpen
hátrányos helyzetben vannak a foglalkoztatás terén. Egyidejűleg az is igaz, hogy - függetlenül attól, milyen
korú-számos esetben, ugyanolyan munkakörben alkalmazott nők kevesebb bérért dolgoznak.
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5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei,
családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő,
családbarát munkahelyi megoldások stb.)
Jelen információink szerint rugalmas munkaidőt nem tudnak sehol biztosítani a gyermeket nevelő nők
számára. A gyermekellátási intézmények azonban elegendő férőhellyel rendelkeznek. Családbarát
munkahelyi megoldások terén nincs információnk. Helyben kevés a munkalehetőség, különösen az
alacsonyabb végzettségűek számára. Csak utazással lehet elérni a több műszakban működtetett „multi”
cégeket. Ezek időbeosztása egyáltalán nem alkalmazkodik a családok igényeihez. Családi napközi
működtetéséről nincs tudomásunk.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A családtervezés, anya és gyermekgondozás feladatát az egészségügy, illetve a Családsegítő Központ látja el.
Várandós anyák gondozása. A védőnő rendszeresen látogatja a veszélyeztetett kismamákat, segíti őket
felkészülni a gyermek érkezésére, tanácsokkal látja el a gyermekvállalás felelősségével kapcsolatban.
Tanácsot ad az egészséges életmód kialakítását illetően. Felvilágosítja a várandós anyákat arról, hogy a
helytelen életmód milyen veszélyeket rejt, és milyen kihatással lehet a magzat fejlődésére.
Szükség esetén jelzéssel élhet a Családsegítő Központ felé, és a családgondozóval közösen keresnek
megoldásokat a veszélyeztetettség megszüntetésére, megelőzésére. A védőnő az általa szervezett
programokról tájékoztatja a Családsegítő Központot, így az intézményt felkereső érintett ügyfelek is
tudomást szerezhetnek az előadásokról.
Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása. A családgondozás során kiemelt figyelmet kell szentelni a
szülők gondozására. A cél az, hogy képessé tegyük őket a gyermekük/gyermekeik megfelelő nevelésére.
Rendszeresen kapcsolatot kell tartania szülővel, ha szükséges pszichológushoz vagy más szakemberhez
irányítani. Szorgalmazni kell, hogy mind gyakrabban vegye igénybe a családgondozójával történő egyéni
beszélgetések lehetőségét, valamint, hogy vegyen részt a szervezett programokon.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A nőket érő illetve a családon belüli erőszak tabu téma, nem minden esetben kerül felszínre, mert az
érintettek nem merik vagy nem akarják bevallani.
A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók közötti erőszak
miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv. és a Büntető törvénykönyv tartalmazza. A családon
belüli erőszakról nincs önálló tényállás, a párkapcsolati erőszakra jelenleg a Büntető törvénykönyv különböző
tényállásai vonatkoznak, ld. testi sértés, zaklatás, távoltartás.
A nők elleni erőszak különböző formáira, vagy ugyanezeknek nem a párkapcsolaton belül megnyilvánuló
formáira (pl. szexuális jellegű visszaélések) is a Büntető törvénykönyv releváns paragrafusai vonatkoznak. A
zaklatás, szexuális vagy családon belüli erőszak miatt történt rendőrségi feljelentések száma alulmarad a
tényleges esetek számától.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
Fityeház község közelében nem található sem anyaotthon, sem családok átmeneti otthona. Zala megyében
Nagykanizsán és Zalaegerszegen van a Magyar Vöröskereszt által fenntartott Családok Átmeneti Otthona.
Felügyeleti és ellenőrző szerve: a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és
Gyámhivatalának Zala Megyei Területi Kirendeltsége.
Nagykanizsán a Családok Átmeneti Otthona átmeneti időre – a gyermekjóléti alapellátás keretén belül –
bentlakásos elhelyezést biztosít az otthontalanná vált családok, illetve gyermeküket egyedül nevelők
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számára. Az intézményben 12 lakószoba áll rendelkezésre a családok fogadására. Az intézményben való
elhelyezés megakadályozza, hogy a szociális és anyagi okok miatt kilátástalan helyzetbe került családokban a
gyermekeket a szülőktől el kelljen választani. Szükség esetén az otthon vezetőjével történő előzetes
egyeztetés útján, pszichológus és jogi szakember segítsége vehető igénybe.
A zalaegerszegi Családok Átmeneti Otthona jelenleg 13 család befogadására alkalmas, 40 férőhelyes
gyermekjóléti intézmény. Feladata a gyermekvédelmi törvény és a végrehajtó rendeletei szerint az
otthontalanná vált vagy bántalmazott család együttes elhelyezése, a válsághelyzetben lévő várandós anya
elhelyezése, illetve az átmeneti gondozás biztosítása. Az intézmény 7 fő szakembert foglalkoztat főállásban.
Megbízási szerződéssel jogász illetve pszichológus segíti a szakmai munka hatékonyabbá tételét.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A helyi közéletben a nők igen aktív szerepet vállalnak. Ott vannak minden civil szervezetben, a segítő munkák
nagy részét nők vállalják. Számítani lehet rájuk a politikai és civil életben, az önkéntességben, valamint a
társadalmi munkavégzés területén is /pl. a jegyző hölgy az óvoda intézményegység vezetője hölgy, az
alapítvány vezetője hölgy/.
Az Alaptörvény fent hivatkozott, XV. cikkére visszavezetve vizsgálható, hogy a helyi közéletben a nők és
férfiak azonos jogai a politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében érvényesülnek-e. Az azonos
jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nemcsak a női nem reprezentálása
miatt van szükség politikában, azaz a közügyekről való döntési mechanizmusban, hanem mert ez szolgálja
leginkább a közös érdeket.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, valamint a 45
év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. Ennek oka
egyebek között a magyar társadalom hagyományos családmodelljében keresendő: még ma is sokan vallják,
hogy a nők helye a ház körül, a családban van, nem a munkaerőpiacon. Ezt a szemléletet tovább súlyosbítják
a nőkkel kapcsolatos negatív sztereotípiák.
A munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma, amelyen komplex programokkal
lehet enyhíteni. Szakmai tapasztalataink szerint a gyermek születését követően az otthon maradó szülő
magányosnak érzi magát. Hirtelen az eddigi aktív életéből minden háttérbe szorul, a megszokottól eltér, és
fellép a félelem a „más”- tól. Ezért az Önkormányzat a közművelődés, a sport, a szabadidő eltöltésének terén
olyan családbarát környezetet kíván teremteni, amely közösségi teret nyújt számukra is. Országos és helyi
szinten is a válás problémája: a jelenlegi statisztikai adatokból az vehető ki, hogy minden második házasság
válással végződik, ami által nagyon sok, sok a csonka család. A tapasztalatok arra is rámutatnak, hogy
általában a nők nevelik tovább egyedül a gyermekeket, egyre nehezebb életkörülmények között.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Nők a munka világában

fejlesztési lehetőségek
A nők visszahelyezése a munkaerőpiacra.
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.)
Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a házasok, és
növekszik az özvegyek aránya.
A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze:
– növekszik az átlagéletkor,
– magasabb a középkorúak halandósága,
– nők hosszabb élettartama
Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrend- szeri
megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős ember egyedül
marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége beszűkül. Ez nagyon sok
embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen gyakori a depresszió és a dementia kialakulása.
Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves kor fölött jellemzőek a
súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott dementia.

Év

2012
2013
2014
2015
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2017

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb
járandóságban részesülők száma
Nyugdíjban, ellátásban,
Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járadékban és egyéb
járandóságban
Összes nyugdíjas
járandóságban részesülő
részesülő férfiak száma
nők száma (TS 5301)
(TS 5201)
64
134
198
65
136
201
61
135
196
60
126
186
61
126
187
n.a.
n.a.
-

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
Az Flt. 24. §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti álláskeresési segély,
valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési segély feltételeit a Flt. 30. §-a rögzíti. Az idősek, nyugdíjasok
jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének jövedelemkiegészítő tevékenységet.
Erre esély, a munkaerő-piacon kevés, kivétel ha speciális tudással rendelkeznek.
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a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az időskorúak foglalkoztatásával kapcsolatosan meg kell említenünk azt a tényt, hogy a fiatalabb generációk
jelentős része sem talál helyben munkát. Az időskorúak foglalkoztatottságáról nincsenek adatok.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek, szívesen végeznének
jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély, a munkaerő-piacon nincs, kivétel ha speciális tudással
rendelkezik.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
55 év feletti
regisztrált
55 év feletti tartós
Regisztrált
Tartós
munkanélküliek
munkanélküliek
száma
munkanélküliek
munkanélküliek
száma
Év
száma
száma
?
(TS 1010 és TS
1011)
Fő
Fő
%
Fő
Fő
%
34
6
16%
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2012
31
6
20%
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2013
27
5
17%
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2014
29
6
19%
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2015
20
4
20%
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2016
17
4
21%
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2017
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
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A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában,
valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az egészségügyi, szociális,
közművelődési és egyéb szolgáltatások egy része a település minden állampolgára részére biztosított, egy
része kor alapján az időskorúak részére szerveződik. Községünkben a szolgáltatások köre rendkívül színes
képet mutat. Az önkormányzat eleget tesz minden kötelező feladatának és emellett önként vállalt
intézkedéseket is biztosít.
Alapvető célja az önkormányzatnak az aktív életvitel biztosítása, hiszen az aktivitással kivédhető a
feleslegessé válás érzése.
Alapelvek:
 Az emberek a korral mindinkább különböznek egymástól, nincs ún. egységes öregedési minta, de
kimondható, hogy van egészséges öregedés.
 Az idős emberek azért betegek, mert megbetegedtek, és nem azért, mert idősek.
 Az idősödéssel mindinkább az "öt I"-vel lehet számolni orvoslásban, ápolásban, gondozásban
egyaránt. Ezek: Immobilitás (mozgásképtelenség), Instabilitás (állásképtelenség vagy probléma),
Intellektuális hanyatlás és az Iatrogénia (az egészségügyi ártalmak Inkontinencia (vizelet-,
széklettartási problémák)).
 Az idősebbeknél a már említett változások és jellemzőik miatt a velük való stratégiák speciálisak,
körültekintő és gondos munkát igényelnek, személyre szabottan, a kapacitást figyelembe véve és
mégis hatékonyan kell kezelni.
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrend- szeri
megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős ember egyedül
marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége beszűkül. Ez nagyon sok
embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen gyakori a depresszió és a dementia kialakulása.
Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves kor fölött jellemzőek a
súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott dementia.
Jól szervezett háziorvosi szolgálat gondoskodik a beteg személyek ellátásáról. A házi orvosnak szerepe van az
étkeztetés, a nappali ellátás és a házi segítségnyújtás igénylésének elbírálásában is. Az ellátás igénylésekor a
kérelmezőnek fel kell keresnie a házi orvosát az ún. „B” lappal, amelyet az orvosa tölt ki, arra vonatkozóan,
hogy az igénylő milyen mértékben képes az önálló életvitelre. (Emellett a szociális szolgáltató részéről meg
kell történnie a gondozási szükséglet felmérésnek is az ellátandó otthonában). Abban az esetben, ha a
gondozási szükséglet alapján az igénylő nem éri el a napi egy óra gondozási óraszámot, és/vagy az orvosa úgy
nyilatkozik, hogy önálló életvitelre képes, akkor a házi gondozás iránti kérelem elutasításra kerül, amelyről a
kérelmezőt az intézményvezető írásban értesíti.

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Kulturális és közművelődési szolgáltatások esetén a nyugdíjas kort elért személyek ingyen, vagy
kedvezményben részesülhetnek. A kulturális programokon /falunap, térségi találkozó, kulturális est/ növekvő
számú nyugdíjas nézettség alakult ki.
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Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
A
A
nyilvános/települési
Muzeális Közművelődési
nyilvános/települési
könyvtárak
intézmények intézmények
könyvtárak száma egységeinek száma
száma
száma
(TS 3801)
(leltári állomány)
(TS 4001)
(TS 4101)
(TS 3901)
1
3 740
n.a.
1
1
3 740
n.a.
n.a.
1
3 451
n.a.
2
1
3 657
n.a.
1
1
1 276
n.a.
1
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Forrás: TEIR
c) idősek informatikai jártassága
Az idősebb korosztály digitális tudása, informatikai jártassága a többi korosztályhoz képest nagyon rossz. Ők
még nem tanulták, nem születtek bele a számítógép kezelés tudásába. Viszont lehetőség van arra igény
esetén, hogy az alap tudást megszerezzék.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
A Művelődési Otthon egyben ismeretterjesztő előadások, egyéb ifjúsági és gyermekprogramok,
népünnepélyek, szórakoztató alkalmak helyszínéül is szolgál. Kulturális csoportja, a Fityeházi Hagyományőrző
Asszonykórus. Előadásaikban magyar és horvát népdalok szerepelnek. A széles program választékban az idős
emberek egyénileg is megtalálják a saját érdeklődésüknek megfelelő szórakozási és kikapcsolódási
lehetőséget. A település bármely más programján is részt vehetnek, aktívan részt is vesznek.
A településen található művelődési ház programokkal, kikapcsolódási lehetőségekkel várja-e korosztályt.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Idősek klubja

fejlesztési lehetőségek
A település idős emberei számára klub létesítése

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
A fogyatékos személyek speciális segítséget igénylő emberek. Életük nem kevesebb, és nem több, egyszerűen
más, másfajta emberi élet. A fogyatékos ember, a betegekhez, az idősekhez és a gyermekekhez hasonlóan
segítségre szorul. Magyarországon a fogyatékos személyek létszámának felmérésére az 1990. évi és a 2001.
évi népszámláláskor került sor. 1990-ben 368 ezer főt tartottak nyilván, ami a népesség 3,5 %-a volt. 2001ben már 577 ezer főre gyarapodott a számuk, ez a népesség 5,7%-át tette ki. A 2001. évi népszámlálás adatai
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szerint a fogyatékkal élő személyek 17%-a születése óta fogyatékos, 66,5% esetében a fogyatékos állapot
baleset, illetve betegség következtében alakult ki. A fogyatékosságot elsősorban valamilyen tartós betegség
idézi elő (53,8%). A közölt adatfelvételek - a KSH szerint is - alulbecsülik a fogyatékkal élő népesség adatait,
így a létszám kb. 600 ezer főre becsülhető. A fogyatékos személyek között a 60 évnél idősebbek aránya 44,8%,
több mint kétszerese a népesség egészében képviselt arányhoz viszonyítva. A fentiekből kitűnik: a fogyatékos
személyek demográfiai összetételére jellemző, hogy jelentősebb számban vannak közöttük időskorúak, mivel
a fogyatékos személyek nagy része nem születésétől fogva sérült, hanem életkora előre haladtával, betegség
vagy baleset következtében vált azzá.
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A Fityeházán élő fogyatékos emberek létszámára és fogyatékosságuk mértékére statisztikai adat nem áll
rendelkezésre. A sajátos nevelési igényű gyermekek között arányaiban kevés a fogyatékossággal élő, inkább
a tartós beteg vagy tanulási zavaros gyermekek határozzák meg ezt a csoportot. A látás és
mozgásfogyatékosok körében jellemzően az idősek vannak nagyobb számban, mivel a kor előre haladtával
az időskori diabetes problémák miatt a látásfogyatékosok száma, míg a balesetek és degeneratív betegségek
miatt a mozgássérültek köre gyarapszik. A szociális ellátások igénybevevői között jelen vannak fogyatékkal
élő személyek is. A fogyatékkal élők számára elérhető a családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
A fogyatékossággal élők (különösen a látás-és hallásfogyatékosok) a munkavállalók leghátrányosabb helyzetű
csoportját képezik. Alig van példa rá, hogy fogyatékossággal élő személy tartós foglalkoztatást biztosító
munkahelyet találjon a nyílt munkaerő- piacon, de ma már a védett munkahelyek is veszélyben vannak. A
foglalkoztatás a rehabilitáció, az egyenlő esélyű hozzáférés, a társadalmi integráció szempontjából
kulcsfontosságú terület. Lehetővé teszi a társadalmi kapcsolatok kialakulását, a társadalomba való
beilleszkedést. A dolgozó fogyatékos emberek fizetést kapnak, személyi jövedelemadót és
társadalombiztosítási járulékot fizetnek, hasznos tagjai a társadalomnak. Foglalkoztatásuk és munkába
állásuk jelenleg szinte lehetetlen.
A Munkaügyi Központ TÁMOP1.1.1-es pályázata kapcsán elhelyezett, rehabilitációs járadékban részesülők
között kevés fogyatékkal élő van, mivel a megváltozott munkaképességűeket - közöttük a 40 %-os mértékben
csökkent munkaképességű álláskeresőket és a fogyatékosokat - egy kategóriába sorolja a munkaügyi központ
és a jogalkotás. A fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci elhelyezkedésének lehetőségei elsősorban a
fogyatékosság ténye, másodsorban a kísérő betegségek jelenléte, harmadsorban az iskolai végzettségük
alacsony mivolta miatt igen nehézkes. A munkáltató előítélete mellett a közlekedés eszközök használata is
nehezíti helyzetüket. A fogyatékosok körében a foglalkoztatottsági arány meghatározásánál a 2001.évi
népszámlálás adataiból tudunk kiindulni, amely 9%.
A fogyatékos személyek elszigeteltek a társadalomban, így családjaik is jobban elkülönülnek a környezetüktől,
ami értelmi fogyatékosság esetén még jelentősebb. A jelenlegi törvényi szabályozás kifejezetten arra
ösztönzi a fogyatékos embert, hogy elégedjen meg csekély rokkantsági ellátásával. Fityeházán alig van
néhány fő, aki munkahellyel rendelkezik. A munkájukért kapott járandóság azonban nem biztosít elég
jövedelmet a megélhetésükhöz.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A foglalkoztatás területén-a nőkhöz hasonlóan – elmondható, hogy országos és helyi szinten is tapasztalható
megkülönböztetés. A munkáltatók már a hirdetésekben is közzéteszik erre vonatkozó kívánságaikat.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
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Fityeház községnek a fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató intézménye nincs. Ellátásukról házi
segítségnyújtással van lehetőség.
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma nemenként
Megváltozott munkaképességű
Megváltozott munkaképességű
személyek szociális ellátásaiban
Év
személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma - nők
részesülők száma - férfiak (TS 6201)
(TS 6301)
2012
16
2013
18
2014
17
2015
16
2016
14
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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17
17
16
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Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma - férfiak (TS
6201)
Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma - nők
(TS 6301)

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A térségre jellemző, hogy a munkáltatók kifejezetten annyi fogyatékkal élő személyt foglalkoztatnak,
amennyit a törvényi előírás leszabályoz: az egészséges és a fogyatékkal élő munkavállalók arányát
figyelemmel kísérik, mert ha ez nem teljesül, az államnak ún. “rehabilitációs támogatás”-t kell befizetniük
minden hiányzó létszám esetén (jelenleg ez az összeg megközelítően 1millió forint). Nehezíti a megváltozott
munkaképességű személyek munkavállalását a jelenlegi törvényi szabályozás is. A 2007. évi LXXXIV. Törvény
4. § (2) a következőt írja elő:

„A rehabilitációs járadék összegét ötven százalékkal csökkenteni kell, ha kereső tevékenység folytatása
esetén a rehabilitációs járadékban részesülő három egymást követő hónapra vonatkozó keresetének,
jövedelmének havi átlaga meghaladja
a) a rehabilitációs járadék összegének kétszeresét és
b) a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét.”
A szociális ellátásokat igénybevevők között jelen vannak fogyatékos személyek, megváltozott
munkaképességű személyek, nyilvántartott adattal az alanyi jogon közgyógyellátásban részesülők.
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Ellátási formák:
Fogyatékossági támogatás
Rokkantsági járadék
Közlekedési kedvezmény
Parkolási igazolvány
A településen a fogyatékos személyek számára biztosítottak az alap- és szakosított ellátási forma:
szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás
Aktuális jogszabályok:
141/ 2000(VIII.9.) Korm. rend A súlyos fogyatékossá minősítésének és felülvizsgálatának valamint a
fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól.
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
2006. évi CXVII. törvény egyes szociális tárgyú törvények módosításáról
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés

A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos. Az egészségügyi, szociális
szolgáltatások, a kulturális programokhoz történő fizikai akadálymentesített helyszínen érhetőek el. A
hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet biztosításával
történik. Az akadálymentes intézmények száma, minden területen a jogszabályi előírásnak megfelel.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, zöldterületek, játszóterek felújítása során gondoskodik a
hozzáférés akadálymentességének biztosításáról.
Ma már kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítettség, amelynek betartatása az építésügyi
hatóság feladata. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más településfejlesztési
dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű hozzáférés szempontrendszere.

59

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1.
Igen/nem

oktatás
i
intézm
ények

alapfok
középfok
felsőfok

fekvőbeteg
ellátás
járó beteg
szakellátás
alapellátás
kulturális, művelődési
intézmények
önkormányzati,
közigazgatási
intézmény
igazságszolgáltatási,
rendőrség, ügyészség
szociális ellátást nyújtó
intézmények
egészs
égügyi
intézm
ények

Mozgáskor
Vakvezet látozottak
Lift
Rámpa
ő sáv
részére
mosdó
0
0
0
0
0
0
0
0

Hangos
tájékoztat
ás

Indukci
Tapintható Jelnyelvi
ós
információ segítség
hurok

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

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

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

Egyéb

Forrás: helyi adatgyűjtés
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
Nem megoldott.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Részben megoldott.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége megoldott.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Nincs
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A településen a megindult akadálymentesítési munkálatoknak köszönhetően nem tapasztaltunk
hátránykompenzáló szolgáltatást.
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Akadálymentesítés lehetőségei

Akadálymentesítés

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
A helyi lakosság nagy számban vesz részt a civil szervezetek programjain. Az Önkormányzat helyi rendeletben
meghatározottak szerint pályázati úton támogatja a szervezetek működését. Magas színvonalon és aktívan,
alkalmanként egymást segítve tevékenykednek a civil szervezetek.
Aktív civil szervezetek:
-

Fityeház Fejlődéséért Közalapítvány
Muramenti Horvátok Veterán Egyesülete

Csoportok:
- Fityeházi Hagyományőrző Asszonykórus
A lakosság egészségét, gazdasági és társadalmi jólétét, életminőségének javítását úgy biztosítja, hogy
tevékenysége során a környezet és fejlődés, illetve a gazdaság, társadalom és környezet problémáit együtt
kezeli.
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként
bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
A civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége lefedi a hátrányos helyzetű
gyermekek tehetségfejlesztésének támogatásától kezdve az időkorúak kulturálódásáig, a hagyományőrzésen
át a lakosság egészségi állapotának fejlesztéséig támogató szolgáltatások körét.
Jelentős civil szervezetek a településen:
Fityeház Fejlődéséért Közalapítvány
Az Alapítvány az évek során támogatta a horvát nemzetiségi önkormányzatot az általa szervezett rendezvény
lebonyolításában, a helyi hagyományőrző Népdalkört működését, az Óvoda által szervezett adventi
koszorúkészítést, kellékanyagot vásárolt, az öregfiúk labdarugó mérkőzést, bronz harang vásárlását a
temetőbe. Helyi rászoruló fityeházi lakosoknak támogatást nyújtott. Önkéntesei száma a programok
függvényében változó: 5-30 fő.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
Az önkormányzat nagyon szoros kapcsolatot tart fenn a Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal,
együttműködési megállapodás kötött vele. A megállapodás keretében az önkormányzat eszközökkel is
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biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeit, a nemzetiségek számára a településen
elérhető közszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférést, támogatja a nemzetiségek szellemi,
épített- és tárgyi örökségük védelmét. A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat jó partnerségi viszonyt alakított
ki, úgy az egyházzal, mint a civil szektor képviselőivel. A civil szektor jó partnerségi kapcsolatban áll az
önkormányzattal. A fent jelzett információk is azt erősítik, hogy egy életképes kapcsolat működik a település
javára.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
A népesség csökkenése és a sűrűn lakott kistérség rákényszerítette a településeket az intézményfenntartó
társulások létrehozására. A 2004. évi CVII. törvény megteremtette a jogi hátteret a települési
önkormányzatok szabad elhatározásán alapuló többcélú kistérségi társulások megalakulására. Az
önkormányzatok szabadon választhatnak, hogy milyen célra és mely feladatok ellátására társulnak. A
társulási törvény meghatározza azonban azokat a feladatokat, amelyek ellátásának vállalásával a társulás
jogosulttá válik az éves költségvetésben jóváhagyott normatív támogatásokra. Ezen feladatok között a
nevelés, oktatás, mint a települési önkormányzatok egyik legfontosabb kötelezettsége, a kötelezően
ellátandó feladatok között szerepel.
A kistérségi együttműködés az oktatás területén hozzájárul olyan megoldások megteremtéséhez, amelyek a
jövő generáció nevelése, oktatása szempontjából kedvezőbbek a jelenleginél és hatékonyabb működési
feltételek mellett magasabb minőségi színvonalat biztosítanak. Ennek stratégiailag meghatározó eszköze a
közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. tv. (továbbiakban Kt.) 89/A §-ának (5)
bekezdésében a többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak ellátására kötelezően előírt
intézkedési terv.
A Nagykanizsai Többcélú Kistérségi Társulása 2004. június 28-án alakult meg 48 település részvételével. Az
összefogás célját, a működés kereteit, az ellátandó közszolgálati feladatok körét a Társulási Megállapodás
szabályozza. Társulás a közoktatási feladatok közül az alábbi pedagógiai szakszolgálati tevékenységek
ellátását vállalta fel: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, nevelési
tanácsadás,logopédiai ellátás, gyógy- testnevelés, konduktív pedagógiai ellátás. A Társulás a szakszolgálati
ellátást Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött megállapodás alapján látja el. A
megállapodás értelmében a nagykanizsai székhelyű Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola
valamint a Nevelési Tanácsadó biztosítja.
A települések lakosságának számát és korcsoportonkénti megoszlását a melléklet tartalmazza.

Forrás: Zala Megye Statisztikai Évkönyve 2003
Az integrált nevelésben, oktatásban részesülők és a tanulási, beilleszkedési, magatartási zavarral küzdők
létszám aránya a térségben nem tekinthető kirívónak. A hátrányos helyzetű tanulók iskolai összlétszámához
viszonyított arányát tekintve jelentős különbség mutatkozik az egyes iskolák között. Az általános iskolai
ellátórendszerben 5,42 %-os létszámarány – csökkenés volt, eközben a hátrányos helyzetűek létszámaránya
1,22 %-kal növekedett. Nem állt meg, hanem éppen ellenkezőleg erősödött a szociális és egzisztenciális
okokra (pl. munkahelyhiányra) visszavezethető folyamat. A különböző szolgáltatások között az idegen nyelvi
oktatás helyzete fontos a településeknek. Annak ellenére, hogy a kistelepülések jelentős finanszírozási
problémákkal küzdenek, a fenntartók és intézményeik mindent megtesznek, hogy az idegen nyelvek
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oktatását megfelelő volumenben biztosítsák. A térség önkormányzatai között nagyon jól funkcionáló
partnerség működik.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Fityeházon egy nemzetiségi önkormányzat dolgozik. A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 1994 óta működik
a településen. Célja: Fityeház horvát kulturális értékeinek, hagyományainak fenntartása és megőrzése.
1995-ben a település testvérközségi kapcsolatot hozott létre a horvátországi Donji Vidoveccel. A két
település között kialakult élő kapcsolat az egymás rendezvényein történő kölcsönös részvételtől, a gyerekek
közös nyári táborozásán át, az iskolai tanórákra történő látogatásokig terjed. A kisebbségi önkormányzat
bekapcsolódott az ország civil vérkeringésébe azzal, hogy csatlakozott és folyamatos kapcsolatot tart saját
országos szövetségével.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

A Fityeházi Hagyományőrző Asszonykórus méltán népszerű az idős emberek a gyerekek és a település
minden lakója számára. Előadásaikban magyar és horvát népdalokat énekelnek. Fellépéseik sikerét oklevelek,
helyezések, és videofelvételek bizonyítják.
Az 1998-tól működő a Fityeház Fejlődéséért Közalapítvány. Fő célja a helyi kulturális és közösségi élet
támogatása. Munkájuk során tartalmas programok, rendezvények születnek, amin a község minden lakója
részt vehet. Legnagyobb rendezvényük a „KAPU” amely színész közönség találkozó. Ekkor már nem csak
Fityeház lakói, hanem a térség színészrajongó tábora is részévé válik a település életének.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A magánvállalkozók segítőkészsége és lehetősége az őket is egyre nagyobb mértékben sújtó nehézségek
miatt csökkenő, de még mindig jelentős tendenciát mutat. Itt említjük meg, hogy az önkormányzat igyekszik
viszonozni –a lehetőségeihez mérten-a segítőkész vállalkozások erőfeszítéseit.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil
szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
folyamatába
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése alkalmával szorosan együttműködött minden érintett partner:
a településen dolgozó szociális, egészségügyi, gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek, civil
szervezetek. Hozzáférést biztosítottak azokhoz a szükséges dokumentumokhoz, amelyek elengedhetetlenül
szükségesek voltak a jelen terv elkészítéséhez. Információt szolgáltattak: személyesen, telefonon, illetve email-en keresztül történt egyeztetések során, a felmerült és még tisztázatlan kérdésekre.
c) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
Módszere az online kapcsolattartás az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák
feltárására, majd program tervezet véleményezésére koncentrálódott. A tervezet az Önkormányzat
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honlapján a www.fityehaz.hu közzétételre kerül, így állampolgárok is véleményt mondhattak. A honlapon az
elfogadott dokumentum hozzáférhető lesz, amely alapján az esélyegyenlőség folyamatokat, intézkedéseket
megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
Munkát mindenkinek
Átképzés lehetőségei

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Gyermekek
Jövő az ifjúságé
Idősek
Idősek klubja
Nők a munka világában
Nők
Fogyatékkal élők

Akadálymentesítés

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
Foglalkoztatási feltételek megteremtése
A képzési szolgáltatások bővítése.

Ifjúsági klub kiépítése.
Idősek klubjának kiépítése.
Nők visszahelyezése az elsődleges
munkaerőpiacra.
A településen és intézményeiben az
akadálymentesítés megoldása.

A beavatkozások megvalósítói
Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
1. Munkát mindenkinek

Romák
és/vagy
mélyszegény2. Átképzés lehetőségei
ségben élők
Gyermekek

1. Jövő az ifjúságé
1. Idősek klubja

Idősek
1. Nők a munka világában
Nők
Fogyatékkal
élők

1. Akadálymentesítés

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Munkaügyi Központ Nagykanizsa
Fityeház Község Önkormányzata
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Vállalkozások
Fityeház Község Önkormányzata
Munkaügyi Központ Nagykanizsa
Képzőszervek
Fityeház Község Önkormányzata
Idősekkel foglalkozó civilszervezetek
Közszolgáltató Zrt.
Fityeház Község Önkormányzata
Munkaügyi Központ Nagykanizsa
Fityeház Község Önkormányzata
Vállalkozások
Fityeház Község Önkormányzata
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Jövőképünk
Fityeház Község Önkormányzatának legfontosabb célja a településen élő állampolgárok jólétének biztosítása,
életminőségének folyamatos javítása. Olyan támogatói környezet működtetése, amely:
 erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmus, a társadalmi szolidaritást,
 kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok számára,
 tudatos, partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási
esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul.

Olyan településen kívánunk élni, ahol a családok biztonságban élhetnek. Fontos számunkra, hogy a
mélyszegénységben élők életét támogatják. Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek létszámának növelését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek életére, helyzetére. Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az
egyenjogúságot. Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életkörülményeire.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

A

B

C

D

Intézkedé Az intézkedés címe, A helyzetelemzés Az intézkedéssel elérni A célkitűzés összhangja
s
megnevezése
következtetéseiben
kívánt cél
egyéb stratégiai
sorszáma
feltárt
dokumentumokkal
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

E

F

Az intézkedés tartalma Az intézkedés felelőse

0. Település szintű probléma
1
Fityeház járdáinak Fityeház járdáinak Az elmúlt években Gazdasági
program A
probléma polgármester
felújítása,
állapota rendkívül megkezdődött
a 2020 - 2024, Települési megoldása
korszerűsítése
eltérő az egyes járdák
arculati
kézikönyv, érdekében pályázattelepülésrészeken, rekonstrukciója,
Gazdasági terv
figyelés, pályázatírás,
ezen belül pedig az amelynek
során
megvalósítás, egyéb
egyes utcák páros, felújításra került a
források felkutatása.
illetve
páratlan Petőfi út, a Kossuth
Amíg
nem
tud
oldalán. A község út és az Ady út
Önkormányzatunk
beton-járdái az ’50- páratlan
oldala,
külső
forrást
es, ’60-as években valamint
az
biztosítani
ezen
készültek,
s Alkotmány tér nagy
problémák
napjainkra nehezen része. Hátra van a
megoldására, addig
járhatóvá
váltak. Rákóczi út, a Jókai
önerőből – helyi,
Több
helyen út,
valamint
a
átmeneti javításokkal
balesetveszélyesek megkezdett
utcák
–
próbáljuk meg a
, némely szakaszuk másik oldala. Cél az
kritikus
esős, sáros időben elhasználódott, több
járdaszakaszok
szinte alkalmatlan a helyen
felületét
közlekedésre
balesetveszélyessé
biztonságosabbá
vált járdaszakaszok
tenni.
felújítása, s ezáltal a
biztonságos
gyalogos közlekedés
megteremtése,
kulturáltságának
javítása.

G

H

Az intézkedés
megvalósításána
k határideje

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)

I

J

Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításához eredményeinek
szükséges
fenntarthatósága
erőforrások
(humán,
pénzügyi,
technikai)

2024. 02. 13. A
Rákóczi
út Pályázati forrás 2024. az új HEP
(kedd)
páratlan
oldalán és saját forrás. érvénybelépéséig
Pályázati
térkővel
burkolt
.
forrástól
járda kiépítése [a
függően
csapadékvíz
elvezetésének helyi
javítása].
Az
Alkotmány
tér
kimaradt szakaszán
térkővel
burkolt
járda
kiépítése
[csapadékvíz
elvezetésének helyi
javítása] ). A Petőfi
út páros oldalán
térkővel
burkolt
járda
kiépítése,
csapadékvíz
elvezetése.
A
Kossuth út páros
oldalán
térkővel
burkolt
járda
kiépítése.Az Ady út
páros
oldalán
térkővel
burkolt
járda kiépítése. A
Jókai út páratlan
oldalán
térkővel
burkolt
járda
kiépítése a Rákóczi
út páros oldalán,
valamint a Jókai út
páros
oldalán
gyalogos járófelület
kialakítása.
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Fityeház bel- és Fityeház bel- és A
Gazdasági
program A
probléma polgármester
külterületi
külterületi útjainak szennyvízberuházás 2020 - 2024, Települési megoldása
közútjainak
állapota rendkívül keretében
arculati
kézikönyv, érdekében pályázatfelújítása,
eltérő az egyes megtörtént
az Gazdasági terv.
figyelés, pályázatírás,
korszerűsítése
településrészeken. önkormányzati utak
megvalósítás, egyéb
Egyes szakaszok egy
részének
források felkutatása.
felülete
–
a rekonstrukciója.
Amíg
nem
tud
többszöri kátyúzást Ennek
során
Önkormányzatunk
követően
is
– felújításra került a
külső
forrást
balesetveszélyes. Rákóczi út és a Jókai
biztosítani
ezen
Két településrészi út
egy
része.
problémák
közút
pedig Szükséges lenne a
megoldására, addig
egyáltalán
nem balesetveszélyes.
önerőből – helyi,
rendelkezik
szakaszok felújítása,
átmeneti javításokkal
portalanított
valamint
a
két
–
próbáljuk meg a
útfelülettel.
településrészi
kritikus útszakaszok
Célszerű lenne a útszakasz
felületét járhatóbbá
portalanított
portalanított felülettel
és biztonságosabbá
önkormányzati
történő ellátása Cél
tenni.
utakra becsatlakozó az
elhasználódott,
7 db földút mintegy több
helyen
20 m-es szakaszán, balesetveszélyessé
portalanított
vált
útszakaszok
sárrázók
felújítása, valamint a
megépítése.
portalanított felülettel
még nem rendelkező
utak portalanítása, s
ezáltal a – kornak
megfelelő – kulturált
közúti
közlekedés
feltételeinek
megteremtése.
A
település A Művelődési otthon Cél
a Gazdasági
program A
probléma polgármester
központjának
egyedi konvektoros gázkonvektorok
2020 - 2024, Gazdasági megoldása
fejlesztése
fűtése
lecserélése központi terv.
érdekében pályázategészségtelen és a fűtésre, továbbá a
figyelés, pályázatírás,
nem
rendszeres melegítő konyhának
egyéb
források
fűtés
miatt és
a
szociális
felkutatása.
Amíg
gazdaságtalan is – blokknak
a kor
nem
tud
esetenként
színvonalának
Önkormányzatunk
fennállhat
a megfelelő felújítása.
külső
forrást
vízrendszer
biztosítani,
addig
elfagyásának
önerőből – átmeneti
veszélye is.
A
javításokkal
melegítő konyha és
próbáljuk
meg
a szociális blokk a
használatra alkalmas
’80-as
években
állapotban tartani a
készült
–
létesítményt.
rendezvények
esetén
mind
kapacitásuk, mind
higiéniai

2024. 02. 13. Alkotmány
tér Pályázati forrás 2024. az új HEP
(kedd)
[181.hrsz.] 57 fm / és saját forrás érvénybelépéséig
Pályázati
228 m2 útszakasz
forrástól
felújítása, Kosssuth
függően
út
[374.
hrsz.]
≈ 180 fm /
720 m2 útszakasz
porta-lanítása, Jókai
út vége [246. hrsz.]
≈ 100 fm / 400 m2
útszakasz
portalanítása 7 db
földút mintegy 20 mes
szakaszán,
portalanított
sárrázók megépítése

2024. 02. 13. A Művelődési otthon Pályázati forrás 2024. az új HEP
(kedd)
központi fűtésének és saját forrás érvénybelépéséig
Pályázati
kiépítése. Lehetővé
.
forrástól
válik
a
függően
rendezvényeken az
egészségesebb és
gazdaságosabb
fűtés,
a
rendezvények között
pedig
a
gazdaságosabb
temperáló fűtés. A
melegítő konyhának
és
a
szociális
blokknak a teljes
felújítása.
A
melegítő konyha és
a szociális blokk
higiéniai
feltételei
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környezetük rendre
elégtelennek
bizonyul
A település artézi A mintegy 70 éve Cél a kút teljeskörű Gazdasági
program A rekonstrukciót az polgármester
kútjának
fúrt artézi kút víz- kompresszoros
2020 - 2024, Gazdasági Önkormányzat saját
rekonstrukciója
nyomása
lecsök- tisztításra, majd re- terv.
forrásból
–
a
kent, a vízelvétel konstrukciója
szennyvíz beruházás
szinte csak a talajpénz-maradványának
szint
terhére
–
tudja
magasságában
megvalósítani.
lehetséges. A kút az
ország kevés pozitív
kútjainak egyike –
immáron
hozzá
tartozik a község
arculatához
Az
óvodai Az
épület Cél az elektromos Gazdasági
program A
probléma polgármester
elektromos
elektromos hálózata hálózat
2020 - 2024, Gazdasági megoldása
hálózat
régi,
elavult
– korszerűsítése,
terv.
érdekében pályázatkorszerűsítése és áramfelvételi
egyen-potenciálra
figyelés, pályázatírás,
az
óvodai kapacitása
hozatala.
A
megvalósítás, egyéb
játszóudvar
elégtelen.
A játszóudvar kerítés
források felkutatása.
felújítása.
játszóudvar kerítése felújítása,
a
Amíg
nem
tud
korrodált, hiányos, a teraszaljzat
Önkormányzatunk
terasz
aljzat járólapozása,
a
külső
forrást
megsüllyedt,
a terasz tető cseréje, a
biztosítani,
addig
terasz
tető tároló melléképület
önerőből – átmeneti
elhasználódott.
a nyílászáróinak
javításokkal
–
tároló melléképület cseréje,
kültéri
próbáljuk
meg
nyílászárói
játékok, kültéri pad,
használatra alkalmas
elkorhadtak
– kültéri hulladékgyűjtő
állapotban tartani a
gyakorlatilag
beszerzése.
létesítményt.
zárhatatlanok.
A
kültéri játékok és
eszközök,
kültéri
pad,
kültéri
hulladékgyűjtő
beszerzése.
A
környezeti A
község Cél
az
illegális Gazdasági
program Az
illegális polgármester
értékek
belterületén
az hulladéklerakó
2020 - 2024, Települési hulladéktároló
megvédése,
elmúlt évek során , felszámolása,
a arculati
kézikönyv, rekultivációja céljából,
illegális
nagyrészt
építési felhalmozódott
Gazdasági terv
az
önkormányzat
hulladéklerakó
törmelékből
építési
törmelék
2019. novemberében
rekultiválása.
kialakult egy illegális újrahasznosításával,
pályázatot nyújtott be
hulladéklerakó,
majd
a
terület
az Innovatív Dél-Zala
amely – környezet rekultivációja és Egyesülethez
–
szennyezése
prevenciós céllal amelynek
mellett
–
a külterületi térfigyelő
elbírálásáról
még
lakóövezet
egész kamera elhelyezése.
nem kapott értesítést.
környékét elcsúfítja.

megfelelnének a kor
színvonalának.
2021. 12. 31. A kút teljeskörű Saját forrás
2023.06.27.
de
(péntek)
kompresszoros
legkésőbb az új
tisztításra,
reHEP
érvénybe
konstrukciólépéséig.
ja.Lehetővé válik az
ásványi
sókban
gazdag
ivóvíz
felhasználása és az
esztétikus
kútfej
visszaállítása, amely
így újra díszévé
válhat
a
falu
központjának.
2024. 02. 13. Az
óvodai Pályázati forrás 2024. az új HEP
(kedd)
elektromos hálózat és saját forrás érvénybe
Pályázati
korszerűsítése és az
lépéséig.
forrástól
óvodai játszóudvar
függően
felújítása.A villamos
hálózat használata
biztonságossá válik.
A felújított kerítés
megakadályozza a
különféle
kóbor
állatok bejutását a
játszóudvarba.
A
melléképület
zárható
s ezáltal
újra
biztonságos
tárolásra alkalmas
lesz.
A
kültéri
játékok a gyerekek
számára nyújtanak
változatosabb
elfoglaltságot.
2024. 02. 13. Az
illegális Pályázati forrás 2024. az új HEP
(kedd)
hulladéklerakó
és saját forrás érvénybe
Pályázati
felszámolása és 2
lépéséig.
forrástól
db kültéri térfigyelő
függően
kamera elhelyezése.
Megszűnik
a
lakóövezetben
a
környezetszennyez
ő
rendezetlen
terület, amely az
egész környezetét
elcsúfítja. Ez erősen
javítja a településen
lakók komfortérzetét
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A településrészi A
községben Cél:
az
eredeti Gazdasági terv
útmenti
található
3
db arculat – lehetőség
kőkeresztek
útmenti kőkereszt – szerinti
–
helyreállítása
a
folyamatos visisszaállítása
erodálódás mellett – mellett, a kiskertek
eredeti arculatát is felületének
elvesztette.
„gondozásmentessé
Jelenlegi állapotuk ”
tétele
nem igazán tükrözi, környezetbarát
hogy a keresztény borítással.
hétköznapi hitélet
helyszínei
lennének.

Pályázat-figyelés,
polgármester
pályázatírás,
megvalósítás, egyéb
források felkutatása.
Amíg
nem
tud
Önkormányzatunk
külső
forrást
biztosítani,
addig
önerőből – átmeneti
javításokkal
és
karbantartással
–
próbáljuk
meg
megőrizni
a
keresztek
jelenlegi
állapotát

8

A kulturális élet, a A településen – Cél
a
község Közművelődési
hagyományőrzés méretéhez
és kulturális
életének Szolgáltatási Terv 2021
fejlesztése,
lehetőségeihez
további élénkítése,
lehetőség
mérten – jelenleg is színesebbé tétele.
teremtése
a élénk kulturális élet
lakosság
által zajlik. A meglévő
kezdeményezett kulturális
új
kulturális szerveződések és
programok
hagyományos
elindítására
programok mellett,
teret kell adni új
programok és új
önszerveződő
csoportok számára
is.

Pályázat-figyelés,
polgármester
pályázatírás, egyéb
források felkutatása.
A saját és pályázati
források
felhasználása mellett,
az önkormányzat az
intézmények és a
közösségi
színtér
megfelelő
helyiségeinek
használatba
adásával, valamint a
lehetséges
tárgyi
feltételek
megteremtésével
nyújt segítséget az
önszerveződő
csoportok
működéséhez,
tevékenységük
rendszeres
gyakorlásához.

9

Helyi
értéktár A
községben Cél: minden olyan Gazdasági
program Az
értéktár polgármester
létrehozása
nincsenek a helyi érték összegyűjtése, 2020 - 2024, Gazdasági létrehozása céljából,
értékek megfelelő amely kapcsolódik terv.
az
önkormányzat
módon
hagyományainkhoz,
2019.
októberében
összegyűjtve
és a
nemzetiségi
pályázatot nyújtott be
kellő
módon jellegzetességekhez,
az Innovatív Dél-Zala

és vonzóbb látványt
nyújt
az
ide
látogatók és az itt
áthaladók számára.
2024. 02. 13. 3
db
útmenti Pályázati forrás 2024. az új HEP
(kedd)
kőkereszt felújítása. és saját forrás érvénybe
Pályázati
Ezek
a
kis
lépéséig.
forrástól
imahelyek
újra
függően
díszeivé válnának a
környezetüknek, ami
ösztönzőleg hatna
az
ott
lakók
hitéletére. Nagyban
javítaná
a
komfortérzetüket,
vonzóbb
látványt
nyújtana
az ide
látogatók és az itt
áthaladók számára
is.
2024. 02. 13. Évente 3 közösségi Pályázati forrás 2024. az új HEP
(kedd)
program
és saját forrás érvénybe
Pályázati
megszervezése..A
lépéséig.
forrástól
kulturális
élet
függően
élénkülése
jótékonyan hat az
egész faluközösség
életére. A közös
programok és a
közös tevékenység
erősítik az együvé
tartozás
érzését,
jobb
közösséggé
kovácsolva ezáltal
az
egyéneket.
Fokozza a közösség
tagjainak aktivitását
úgy a közéleti, mint
a
hétköznapi
problémák
megoldása
terén.
Növeli az egymás
iránt
érzett
felelősséget
s
ezáltal az egymásra
való odafigyelést is.
2024. 02. 13. Megvalósul a helyi Pályázati forrás 2024. az új HEP
(kedd)
értékek
és saját forrás ér-vénybe
Pályázati
meghatározása,
lépéséig.
forrástól
katalogizálása
függően
dokumentálása és
közzététele helyben,
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rendszerezve,
illetve elhelyezve

a
mezőgazdasági
termelési kultúrához,
a
tájhoz
és
élővilágához, minden
szellemi és anyagi,
közösségi
és
természeti értékhez
vagy termékhez, a
helyi
emberi
közösséghez és a
terület
történelmi
kapcsolataihoz

Egyesülethez
–
amelynek
elbírálásáról
még
nem kapott értesítést

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1
Munkanélküliség A
településen
aA
munkanélküliség Szociális térkép, Gazdasági Inaktív
személyek Polgármester, Család- és 2023. 06.
csökkentése
munkanélküliség
csökkentése,
program
felkutatása, valamint az gyermekjóléti szolgálat (kedd)
csökkenő tendenciát foglalkoztatás
olyan alacsony iskolai
mutat,
jelenlegi növelése.
végzettséggel
munkanélküliség 4,2
rendelkezők,
akik
%
pszichés problémákkal
küzdenek,
szenvedélybetegek,
magatartás zavarosak
stb.
2
Átképzés
A
településen
a Minél több ember Gazdasági terv, helyi terv A probléma megoldása polgármester
2023. 06.
lehetőségei
célcsoportot érintett elhelyezkedése,
érdekében
(kedd)
problémák között van visszahelyezése
az
kapcsolattartás
a
az
átképzések, elsődleges
munkaügyi központtal,
képzések
munkaerőpiacra,
kis-és
lehetőségének
képzésekbe,
középvállalatokkal helyi
hiánya.
átképzésekbe
és közeli város szinten.
bevonás.
Információs
napok
szervezése.
II. A gyermekek esélyegyenlősége
1
Jövő az ifjúságé
A településen az Minél több gyerek helyi terv
Ifjúsági
klub Polgármester,
2023. 06.
iskola megszűnt,ezért közösségi
életének
létrehozásával
művelődés szervező
(kedd)
a gyerekek közösségi megszervezése.
lehetőség nyílna az alsó
élete nagymértékben Ifjúsági
klub
tagozatos korosztálytól
csökkent.
létrehozása
a
középiskoláig
bezárólag
egy
új
közösségi
élet
megszervezésére,
kiépítésére.

valamint az online
térben
egyaránt.
Megőrződnek
ezáltal még létező
és már elfeledett
kulturális,
közösségi, emberi
és
természeti
értékeink
a
következő
generációk számára
is. A megvalósítási
helyszín
alkalmas
lesz
az
összegyűjtött,
csokorba
szedett
értékek tárolására,
kiállítására.
27. A
4,2%-os Szociális
2023.06.27.
de
munkanélküliség
szakember
legkésőbb az új HEP
csökkentése.
foglakoztatása. érvénybelépéséig.
Pályázati
forrásból történő
finanszírozás.
Infrastruktúra
biztosítása

27. 20%-al növelni az pályázati forrás és 2023.06.27.
de
átképzés lehetőségét önkormányzati legkésőbb az új HEP
a
munkanélküliek önerő
érvénybelépéséig
körében

27. 20%-al növelni a pályázati forrás, 2023.06.27.
de
gyerekek bevonását a önkormányzati legkésőbb az új HEP
helyi programokba, önerő
érvénybelépéséig.
közösségi életbe.
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2

A
családok A család működését A
családok Gazdasági terv,
életkörülményeine zavaró és akadályozó életkörnyezetének,
szociális terv,
k negatív változása okok közül a családok közművelődés
és
anyagi,
család kulturális
széteséséből,
a színvonalának
nevelés,
gondozás, biztosítása
törődés,
szeretet
hiányából
adódó
veszélyeztetettség
megemelkedett.

3

Hagyományörző
rendezvények

helyi Szabadidős programok Polgármester, Család- és 2023. 06.
szervezése,
gyermekjóléti szolgálat, (kedd)
biztonságos, kulturált Művelődés szervező
színterek működtetése.
A hátrányos helyzetű
gyerekek
nevelését,
személyiségfejlesztését
,
ill.
a
szülők
eredményes bevonását
segítő
ismeretek
elsajátítása
és
a
kompetenciák
fejlesztése.
Fesztiválok,
Polgármester,
2023. 06.
rendezvények
művelődés szervező
(kedd)
megszervezése
és
lebonyolítása fiatalok és
idősek bevonásával

Hagyományőrző
Célunk,
hogy Helyi terv
rendezvényeink
hagyományainkat
megtartása,
felelevenítsük
és
fejlesztése
és
új megőrizzük és átadjuk
hagyományok
a fiatal generációknak.
felelevenítésére
létrehozni
kívánt
rendezvények
megvalósítása.
4
Táborok - ökotábor Olyan értékteremtő A
táborokban Helyi terv, civil szervezetek Táborok szisztematikus Polgármester,
Helyi 2023. 06.
sporttábor
- és szemléletformáló megszerzett és átélt alapszabályai,intézménye tervezése
és vezetők
és (kedd)
kézművestábor
- táborok szervezése tapasztalatok
által k éves terve
megvalósítása, amelyek programszervezők
hittantábor
gyermekeknek
és olyan
felnőtté
értéket teremtenek és
fiataloknak, amelyek váljanak, akik szintén
közvetítenek
életminőségük
és fontosnak
tartják
gyermekeink
és
látókörük
majdani gyermekeik
fiataljaink számára.
perspektíváját
életében a közösség
színesíti
a megtartó
és
megszerzett és átélt értékteremtő erejét.
tapasztalatok által.
III. A nők esélyegyenlősége
1
GYES-ről, GYED-ről GYES-ről,
GYED-ről A nők visszakerülése a Gazdasági terv, helyi terv Információs
napok Polgármester, Család- és 2023. 06.
vissza térés
vissza
térés munkaerőpiacra.
tartása.
A
nem gyermekjóléti szolgálat (kedd)
problémás, mert a
megfelelő
gyerekek elhelyezése
végzettséggel
nem
mindig
rendelkezők segítése a
megoldott
/Több
szakma elsajátításában.
műszakos
Vállalkozók felkeresése
munkarend/. Szakmai
végzettségek hiánya.
2
Egészséges
Szemléletformáló
Szűrővizsgálatok
Helyi terv, szociális terv, A szűrővizsgálatokon Polgármester, Család- és 2023. 06.
életmód,
előadások,
számának, az azokon egészségügyi terv
való részvétel növelése. gyermekjóléti szolgálat, (kedd)
életszemlélet
egészséges
való
részvétel
A
szűrővizsgálatok Művelődés
szervező,
táplálkozás
növelése.
A
népszerűsítése,
védőnő és házi orvos
felismerése,
szűrővizsgálatok
figyelemfelhívás azok
szűrővizsgálatok
népszerűsítése,
fontosságár
a.

27. Programokon
Szakember
2023.06.27.
de
részvétel
növelése felkérése,
legkésőbb az új HEP
20%-al Programokban bevonása,helybe érvénybelépéséig.
való
szereplések n tanítás, pályázat
Közösséghez tartozás és önkormányzati
Szakemberek
önerő
személyiség
fejlesztése
Szülők
eredményes
bevonásának
növelése
20%-al,
segítő
ismeretek
elsajátítása
27. 20%-al növelni a Pályázati forrás és 2023.06.27.
de
fiatalok és idősek önerő, valamint a legkésőbb az új HEP
bevonását
a helyi fiatalokat és érvénybelépéséig.
szervezésbe
és időseket ösztönző
lebonyolításba
személyek
foglalkoztatása ösztönzése.

27. 20%-al növelni a pályázati forrás és 2023.06.27.
de
részvételt
és önkormányzati - legkésőbb az új HEP
csökkenteni
a egyesületi önerő érvénybelépéséig.
részvételi díjat a
hátrányos
helyzetű
gyermekek számára.

27. Nők visszahelyezése a Pályázati forrás és 2023.06.27.
de
munkaerőpiacra 20%- önerő.
legkésőbb az új HEP
al növelni.
érvénybelépéséig.

27. Szűrő vizsgálatokon Pályázati
2023.06.27.
de
megjelentek
forrásból történő legkésőbb az új HEP
számának
10%-al finanszírozás, a érvénybelépéséig.
történő növelése.
szűrővizsgálatok
tájékoztatásához
honlap, plakátok
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3

fontosságára
való figyelemfelhívás azok
figyelemfelhívás.
fontosságára.
Egészséges életmódra
történő nevelés.
Egyedül élő idős Magas az egyedül élő Segíteni az egyedül Helyi terv
emberek helyzete idősek
aránya élők
sorsát.Az
településünkön.
aktivitást
és
a
függetlenséget
megőrző programok,
szolgáltatások
szervezése. Képzések
igény szerinti bővítése.
Idősek
klubjának
létrehozása.

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1
Időskori betegségek A
morbiditási Szűrővizsgálatok
Helyi terv
problémáinak
statisztikák
szervezésében segítés.
segítése
rangsorában
a Rendszeres mozgást
daganatok, keringési biztosító
zavarok, szív- és szolgáltatások
érrendszeri
bővítése. Prevenciós
megbetegedések,
szemlélet
erősítése,
ízületi és pszichés egészségtudatos
problémák
a magatartás fejlesztése.
leggyakrabban
Orvosi előadások a
előforduló
betegségekről
betegségek.
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1
Akadálymentesítés A
település A fogyatékkal élők Helyi terv, gazdasági terv.
és lehetőségei
önkormányzati
egyenlő
feltételek
épületeinek
az mellett biztosítottak
akadálymenetesítése. legyenek
ügyeik
intézése során.

Egészséges életmódra
történő nevelés.

és
szórólapok
igénybevétele

A településen több Polgármester,művelődé 2023. 06.
olyan idős ember él, aki s szervező, családsegítő (kedd)
szívesen eljár helyi
szervezésű
rendezvényekre.
Szerencsés lenne idősek
klub megszervezésére a
művelődési házba, ahol
a dolgozók maguk is
segítik
programokat
szerveznek
a
klub
számára.

27. Idősek
klubjának pályázati forrás és 2023.06.27.
de
létrehozása. 20%-al önkormányzati legkésőbb az új HEP
több idős embert önerő
érvénybelépéséig.
megszólítani
és
bevonni.

Kapcsolattartás:
Polgármester, Család- és 2023. 06.
háziorvos, egészségügyi gyermekjóléti szolgálat, (kedd)
szolgáltatást
nyújtó Művelődés
szervező,
intézmények.
házi orvos

27. 20%-al növelni az pályázati forrás, 2023.06.27.
de
idősek bevonását és önerő, szervező legkésőbb az új HEP
részvételét.
és
koordináló érvénybelépéséig.
személyek

Akadálymentesítés
önkormányzat
épületeiben.

27. 100%-os
akadálymentesítés

az polgármester

2023. 06.
(kedd)

Pályázati forrás és 2023.06.27.
de
önkormányzati legkésőbb az új HEP
önerő
érvénybelépéséig.

73

3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve
támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére,
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz
létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum
tagjai:

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

munkacsoportok
vezetői,
önkormányzat,
képviselője,
partnerek képviselője

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

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

Monitoring és visszacsatolás

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

Nyilvánosság

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének
mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit,
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek
képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk
a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása
érdekében.
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Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester
felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó
jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a
befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt
vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek
annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
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Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell
foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás,
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló
szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a
köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)

Érvényesülés, módosítás

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