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Baki Közös Önkormányzati
Hivatal Tófeji Kirendeltsége

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Béres László polgármester, Sipos Zoltánné
alpolgármester, képviselők, Császár László jegyző megbízásából Pappné Varga Angéla
aljegyző, jegyzőkönyvvezető.

Az ülés helye: Faluház, Baktüttös

Rákóczi út 113.

Béres László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja a testület
határozatképességét, majd javaslatot tesz a napirendi pontokra, amit a testület a kiadottak
szerint fogadott el.
Az ülés napirendi pontjai:
1../ Baktüttös község HEP 2018-2023 elfogadása
2./ A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 51. § (3) bekezdése
alapján Baktüttös község környezeti állapotáról tájékoztatás, előadó: előadó: Béres
László polgármester
31 Beszámoló az adózási tevékenységről. Előadó: előadó: Béres László polgármester
4. /Beszámoló a rendőrség munkájáról: Előadó : előadó: Béres László polgármester

51 _Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában végzett 2018 évi munkáról
szóló beszámoló elfogadása
6./Talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadása.
7.1 Költségvetési rendelet módosítása

11 Baktüttös Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának el(ogadása (2018-2023)
Pappné ismerteti, hogy a település esélyegyenlőségi programja lejárt. Újat kell alkotni a
következő 5 évre.
A testület 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
42/2018. (XII. 13.)

Képviselőtestületi

Határozat

Baktüttös Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Baktüttös Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2018-2023 elfogadta.
Baktüttös Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert és az aljegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg
Határidő:2018. december 30.
Felelős:
Béres László polgármester

2./A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 51. § (3)
bekezdése alapján Baktüttös község környeze.ti állapotáról tájékoztatás.
Béres László Baktüttös _ község környezeti állapotáról szóló beszámolóját ismerteti.

A testület 4 igen szavazattal megalkotta a következő határozatot:
43./2018.(Xll.13.)Képviselő testületi HATÁR 0 Z A T
A Baktüttös községi Önkormányzat Képviselőtestülete a
község környezeti állapotáról szóló beszámolót elfogadta.
Utasítják a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős :

Béres László polgármester
Pappné Varga Angéla aljegyző
Határidő: 2018 december 31.

3. I Beszámoló az adózási tevékenységről.
Béres László a hivatal Baktüttös község adóztatásával kapcsolatos beszámolóját ismerteti.
Soknak tartják a kintlévőségeket.
Révész Zsolt: A lakosságot rá kell kényszeríteni a kivetett adók befizetésére.
Pappné Elmondja, hogy a kényszerintézkedéseket megtettük, azonban ha a rendszámot az autókról
Ievetetjük, attól még az adó nem folyik be. Sőt, öt év után ezek a kintlévőségek elévülnek.

A testület 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
44./2018.(XIl.13) Képviselő testületi H A T Á R 0 Z A T
A Baktüttös községi Önkormányzat Képviselőtestülete a
az adóztatási feladatokról szóló beszámolót elfogadta.
Utasítják a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Béres László polgármester
Pappné Varga Angéla aljegyző
Határidő: 2018. december 31.

4. /Beszámoló a rendőrség munkájáról.
Béres László polgármester a kiadott előterjesztésnek megfelelően beszámolt Baktüttös
község közbiztonsági helyzetéről , a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről , és az azzal
kapcsolatos feladatokról" .A rendőrség és a település közötti együttműködés példaértékű.
A településen 2017 évben a felmérés szerint több bűneset is történt, azonban náluk
csak az jelenik meg, amelyet bejelentenek. Kérik a lakosságot, hogy bűncselekmény
elkövetésének gyanúja esetén hívják fel a rendőrséget vagy bármilyen módon jelentsék
be, mivel nyoma az esetnek csak akkor van.
Felhívja a figyelmet, hogy a kábelégetés, autók illegális szétbontása is bűncselekménynek
számít. Kérte a beszámoló elfogadását.
A testület 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
45./2018.(Xll.13.)Képviselő testületi HA T Á R 0 Z A T
A Baktüttös községi Önkormányzat Képviselőtestülete a

a rendőrség munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
Utasítják aj egyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Béres László polgármester
Pappné Varga Angéla aljegyző
Határidő : folyamatos

S/ Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában végzett 2018 évi munkáról
szóló beszámoló el{ogadása
46/2018.(XIl.13.) Képviselő testületi H A T Á R 0 Z A T A
Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában végzett 2018 évi munkáról
szóló beszámoló elfogadása
Baktüttös Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Társulási Tanács 2018 évi
munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2018.
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

Béres László polgármester
azonnal

6.!Talajterhelési díjról szóló rendelet el(ogadása.
Pappné tájékoztat, hogy a talajterhelési díijról szóló rendeleten módosítani kell . Javasolja a régi
hatályon kívül helyezését és új rendelet megalkotását.

A

képviselőtestület

4 igen szavazattal megalkotta az 5/2018. (XII .20.) önkormányzati
rendeletet
a TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

7.1 Költségvetési rendelet módosítása

Pappné tájékoztat a költségvetési rendelet módosításának a kötelezettségéről. Kéri a
testületet, hogy az előterjesztésnek megfelelően fogadják el a rendeletet.
A

képviselőtestület 4 igen szavazattal megalkotta a 6/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendeletet
Baktüttös Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 21.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Miután több kérdés, felvetés nem volt, Béres László polgármester az ülést 19 óra 45 perckor
bezárta
K. m. f.
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JELENLÉTI

ÍV

A Baktüttős Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2018.december 13-án .IJ.1::-... órakor tartott testületi ülésről.
Polgármester:

Béres László

Képviselők:

Sipos Zoltánné
Baksa Anna Rita
Kámán Krisztián
Révész Zsolt

Tanácskozási joggal meghívottak
Pappné Varga Angéla aljegyző

Baktüttös, 2018.december 13.

~~
..........................................
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G;f-7: .............................. .
........

Baktüttös Község Polgármesterétől
8946. Baktüttös, Tanácsköz utca 11.

MEGHÍVÓ
ÉRTESÍTEM, HOGY A BAKTÜTTÖS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉP VISELŐTESTÜLETE
2018. DECEMBER 13-ÁN 17 ÓRAKOR
TESTÜLETI ÜLÉST TART A KULTÚRHÁZ HÁZ KISTERMÉBEN

Az ülés napirendi pontjai:

1../ Baktüttös község HEP 2018-2023 elfogadása
2./ A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 51. § (3)
bekezdése
alapján Baktüttös község környezeti állapotáról tájékoztatás, előadó: előadó:
Béres László polgármester
31 Beszámoló az adózási tevékenységről. Előadó: előadó: Béres László polgármester
4. /Beszámoló a rendőrség munkájáról: Előadó: előadó : Béres László polgármester
51 _Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában végzett 2018 évi munkáról
szóló beszámoló elfogadása
6./Talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadása.
7./ Költségvetési rendelet módosítása
Kérem, hogy az ülésen szíveskedjék

Baktüttös , 2018. december
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
rendelkezéseivel, Baktüttös Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait 1, 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
Településünk Magyarországon, Zala megyében, Zalaegerszegtől 20 km távolságra, Zalaegerszeg
városkörnyék közigazgatási területén részen található. A lakosság száma 300 és 350 fő között
ingadozik, elöregedése jellemző.
Több vállalkozás folytat mezőgazdasági tevékenységet, ezen kívül bútoripari és szolgáltatói
kisvállalkozások működnek.
1990 óta szép eredményeket értünk el az infrastruktúra fejlesztés területén. Vezetékes ivóvíz
szolgáltatás van, szennyvízelvezetés és tisztítás történik.. A telefonvonalak korlátlanul elérhetők. A
vezetékes földgáz az egész faluban kiépítésre került 2002-ben Útjaink szilárdburkolatúak, javításra
szorulnak. A Zalaegerszeg - Rédics vasútvonal bekapcsolja a falut napi négy járattal az országos
vasúti vérkeringésbe.
50 férőhelyes óvodánk és 8 osztályos általános iskolánk Tófejen biztosítja a gyerekek ellátását és
alapfokú képzését. Sportolási lehetőségeket biztosítrmk szépen karbantartott sportcentrumunkban,
ahol füves focipálya öltözővel áll az érdeklődők rendelkezésére.
Az itt élő ember vendégszerető, jó kedélyű, érdeklődik mások iránt, s tiszteli azokat. A község
vezetése megragad minden lehetőséget a fejlesztésre az emberek életmódjának javítására, a helyhez
kötődés erősítésére.

Községünknek címere és zászlója van, az 1260- as években jegyzett
öleli fel a múlt fő jellemzőit.

első

írásos

emléktől

indulva

1
Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció

3

zászlója van, az 1200-- as években jegyzett

első

írásos

emléktől

özségünknek címere és
indulva öleli fel a múlt fő

jellemzőit.

A terület változatos domborzatú, változatos vízgazdálkodású. A magasabban fekvő területekről szép
kilátás nyílik településre, a környező tájakra.
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Baktüttös története

Zala megye középső részén, Zalaegerszegtől mintegy 20 km-re, délnyugati irányban fekszik, a
Zalaegerszeg- Rédics vasútvonal mentén. A települést a Göcsej keleti peremén találjuk.
Tüttös („Teu Teus") formában Bakkal együtt 1239-ből való első említése. A település középkori
történelme nem ismeretes, de feltételezhető, hogy Bakkal együtt cserélt gazdát. Azt viszont tudni,
hogy a 16. században teljesen elnéptelenedett a törökök pusztítása miatt. Újratelepedése 1718-ban
indult, és lassan folyt. A .uL és 19. században sem fejlődött komolyabban a település, elsősorban
nagyon rossz minőségű földjei miatt. A falu elmaradottságát az is fokozta, hogy elzárt településnek
számított, amit az is tükröz, hogy például tizedet senkinek nem fizettek, papjukat természetbeni
juttatásokkal látták el. Templom nincs a faluban. A falu túlnyomórészt katolikus. Vallásukat a
közeli Tófej-Lórántháza templomban gyakorolják.

Az 1950-es évektől sokan Zalaegerszegen kerestek munkát, amely következtében elvándorlás volt
jellemző a községben.

Gazdaság, infrasturktúra
mezőgazdasági jellegű település.
A települést körülölelő gazdag szántókon
növénytermesztés van jelen. Infrastrukturális ellátottsága teljesnek mondható. Minden
lakásban van villany, vezetékes ivóvíz. A szilárd hulladékgyűjtést az önkormányzat a Zalaispa Zrtvel végezteti lakosság számára. Gázközmű, vezetékes telefon, kábel televízió igénybevétele is
biztosított.

A falu

alapvetően

főleg

Szennyvízcsatorna kiépítése 1997-ban kezdődött, melynek üzembe helyezése 1999 évben
megtörtént. Önálló tavas rendszerű szennyvíztisztítóval rendelkezünk, amely a 3 település:
Baktüttös, Tófej és Pusztaederics szennyvizét gyűjti össze. A falu demográfiai helyzete
kedvezőtlen.
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Szőlőtermesztéssel már inkább csak az idősebbek foglalatoskodnak, szinte naponta járnak fel a
hegyre, hogy ha csak egy órányi munkával is, de rendezgessék területüket.

A településen fellelhető legfontosabb vállalkozások, amelyek a helyi foglalkoztatásban részt
vesznek: Önkormányzat és Intézményei, Kincskereső Általános Iskola, Mesesziget Óvoda, Közös
Önkormányzati Hivatal, egyéni vállalkozók, családi gazdaságok és őstermelők. A legtöbb helyi
embert a szomszédos Tófejen lévő Zalakerámia ZRT foglalkoztatja.
Demográfia
Demográfiai trendek
A lakónépesség 1960-ig növekedett, majd fokozatosan csökkent. A csökkenés 1990. és 2000. között
is fokozatosan folytatódott. A lakónépesség 1995-ben volt mélyponton, majd lassú növekedés
indult meg. A lakónépesség alakulását nagymértékben befolyásolta (és ma is befolyásolja) a
Zalakerámia Rt. csempegyártó üzemének felépítése, ami a térség legjelentősebb foglalkoztatója
mind a ami napig. A település lakónépességének alakulásában drasztikus változás nem várható. A
meglévő adottságok kihasználásával a foglalkoztatás tovább növelhető , a népesség száma ezzel
együtt növekedhet.

A létszám évről évre való csökkenése az elvándorlással és a természetes fogyással függ össze. A
településen a 65 év felettiek száma folyamatosan csökken 14 év alattiak száma növekszik, amely a
település fiatalodásátt mutatja, és azt, hogy évről évre egyre kevesebb gyermeket vállalnak a
fiatalok. Az öregedési index csökkenést mutat.

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

Év

Fő

(TS 0101)

Változás

2012

333

2013

332

99,7%

2014

352

106,0%

2015

333

94,6%

2016

329

98,8%

2017

n.a.

-

Forrás: TelR, KSH-TSTAR
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Lakónépesség

2012

2013

2014

2015

2016

2017

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

megfelelő

Fő

korcsoportú nők
és férfiak aránya
(%)

Korcsoport

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302)
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)
0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307)
15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309)
18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311)
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313)
65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315)

Férfiak

Nők

168

178

30
1
115
11
11

26
8
104
13
27

a

Összesen
(TS 0301)

Nők

Férfiak

51,45% 48,55%
3,47%
7,51%
8,67%
0,29%
2,31%
33,24% 30,06%
3,18%
3,76%
3,18%
7,80%

346
12
56
9
219
24
38

Forrás: TelR, KSH-TSTAR
2.2. számú táblázat -15-17 éves gyermekek száma

Fő

Változás

Korcsoport

2001

2011

15 éves gyermekek száma

Fő

-6

16 éves gyermekek száma (TS 0501)

6

17 éves gyermekek száma (TS 0502)
Összesen

3
9

3
3
6

0
0
-3

7

3. számú táblázat - Öregedési index

Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0328)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0327)

Öregedési index (%)

2012

59

39

151,28%

2013

58

42

138,10%

2014

54

49

110,20%

2015

43

53

81,13%

2016

38

56

67,86%

2017

n.a.

n.a.

-

Forrás: TelR, KSH-TSTAR

Öregedési index (%)
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű odavándorlás
(TS 0601)

Elvándorlás
(TS 0600)

2012

5

7

2013

8

3

2014

19

9

2015

13

12

2016

9

8

2017

n.a .

n.a.
8

Belföldi vándorlások egyenlege (fő)
12
10
8
6
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S. számú táblázat - Természetes szaporodás

Év

Élveszületések száma
(TS 0701)

Halálozások száma
(TS 0702)

Természetes
szaporodás (fő)

2012

2

4

-2

2013
2014
2015
2016
2017

s

-2

2

7
7
14
4

n.a .

n.a.

4
3

-3
-11

-2

-

Forrás: TelR, KSH-TSTAR
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Értékeink, küldetésünk

Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen
szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel
kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek
kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a
kerület lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és a
jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.
Célok

A Helyi

Esélyegyenlőségi

Program átfogó célja

Baktüttös Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
- a diszkrimináció mentességet,
- szegregációmentességet,
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészsegugy, 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 Tófej
Önkormányzatával együtt működik 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.
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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
Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Az esélyegyenlőség érvényesítése
nem pusztán követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú érdeke, hiszen azt a célt
szolgálja, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű
szolgáltatásokra - függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él,
milyen a származása vagy az anyagi helyzete.
Az esélyegyenlőségi program célja a diszkrimináció mentesség, szegregációmentesség biztosítása
településünkön. Az esélyegyenlőségi programunk célja, hogy a településen élő hátrányos helyzetű
csoportok számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélyét tudjuk biztosítani, a helyi
társadalmat célzó fejlesztések és beruházások során arra törekszünk, hogy a különböző területeken
jelentkező
hátrányokat kompenzáljuk a lehetőségekhez képest ezen esélyegyenlőségi
intézkedésekkel.
A helyi esélyegyenlőségi programnak célja, hogy
a) biztosított legyen az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat
döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az
önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében;
b) a nevelés, oktatás területén minden gyermek/tanuló az egyéni fejlődéséhez szükséges
lehetőségekhez hozzájusson;
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés
értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó
tematikus munkacsoportokat.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

l t. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését

előíró

jogszabályi környezet rövid bemutatása

program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
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 32112011. (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 helyi

esélyegyenlőségi

előmozdításáról
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•
•
•
•
•
•
•

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.)
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény)
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)

előírásaira.

1.2 Az

esélyegyenlőségi

célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.

A program egyes, hátrányos helyzetű csoportok feltárását, valamint esélyegyenlőségének
előmozdítását szolgáló intézkedéseket tartalmaz, így különösen az oktatás, képzés területén a
jogellenes elkülönítés megelőzése, megszüntetése, a közszolgáltatásokhoz, valamint az
egészségügyi szolgáltatások való egyenlő eséllyel történő hozzáférés biztosítása, a hátrányos
helyzetűeknek a foglalkoztatási hátrányainak visszaszorítása a munkaerőpiacon, a foglalkoztatási
esélyek javítása, az önkormányzat döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott
intézményekben az egyenlő bánásmód követelményeinek érvényesítése.
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2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai
koncepciókkal, programokkal

és

települési

önkormányzati

dokumentumokkal,

Az alábbi valamennyi dokumentumokban az önkormányzat biztosítja azt, hogy a településen
valamennyi lakos egyenlő bánásmódban részesüljön, megkülönböztetésre ne kerüljön sor : A
gazdasági program keretében a képviselő-testület 5 évre előre meghatározza azokat a fejlesztési
elképzeléseket, irányokat amelyeket meg kíván valósítani. Meghatározza a fejlesztési irányt, és
ahhoz a várt forrásokat, azok mértékét és lehetőségeket. A költségvetési koncepció keretében a
helyi önkormányzat képviselő-testülete meghatározza a következő évi működési és fejlesztési
célokat. A településrendezési feladatokat a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési
tervek, Település Arculati Kézikönyv tartalmazzák, melyeket a képviselő-testület fogad el. A
helyi szociális ellátások fajtáit, eljárási rendjét a képviselő-testület szociális rendeletben fogadja el.
A köznevelési terv alapján biztosítja az óvoda és az iskola az ellátásban részesülő gyermekek
részére az esélyegyenlőséget.

1.2 A helyi

esélyegyenlőségi

program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

Baktüttös településen az elfogadott helyi esélyegyenlőségi terv biztosítja az esélyegyenlőséget,
feladatai közé tartoznak elsősorban a fejlesztési feladatok, rendezvények szervezése, azokban való
közreműködés. Az esélyegyenlőségi tervezés segíti a település területfejlesztési fő célkitűzéseinek
megvalósítását, amely elsősorban a foglalkoztatási helyzetre, a gazdasági és oktatási, szociális és
gyermekvédelmi területek célkitűzéseinek megvalósításához járul hozzá. A településen élők
életminőségének javítása, az életszínvonal növelése a foglalkoztatottság szint emelésén és a
12

megújulásra kész helyi közösségeken keresztül. Ilyen területek: Életszínvonal, munkavállalás helyi
feltételeinek javítása, a településen munkahely-teremtési kezdeményezések támogatása. Fiatalkorú
lakosság problémáinak felkarolása és kezelése Szociális gondoskodás - a rászoruló rétegek
számára. Közbiztonság, bűnmegelőzés Ezek olyan átfogó célok, amelyek a kistérségi és a helyi
szereplő által megvalósítandó fejlesztési tevékenységek számára is hosszú távon irányt mutatnak.
Baktüttös Község Önkormányzata
2013. január
l-től Tófej és Pusztaederics Község
Önkormányzatával jogi személyiségű társulást hozott létre az óvodai nevelési feladatok
hatékonyabb, célszerűbb ellátására.
Számos másik településsel a szociális alapellátási feladatokra, gyermekjóléti és családvédelmi
feladatok hatékony ellátására társulásban vesz részt, amely a Támasz Alapszolgáltató Intézmény
biztosítja. A társulás feladata: gyermek és ifjúságvédelem, családsegítés,nappali ellátás, szociális
étkeztetés, házi segítségnyújtás és házi jelzőrendszeres ellátás.
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 és a TeIR adatbázis valamint a népszámlálási adatok
szolgáltak alapul. Emellett -Baktüttös Község Önkormányzata által szolgáltatott adatok, a
személyes tapasztalataim alkalmával gyűjtött anyagok és az elektronikus média településsel
foglakozó oldalai is hasznos információkkal szolgáltak. A települési önkormányzat nem gyűjtött és
nem elemzett adatokat a romákkal, nőkkel és a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban.
Vannak azonban olyan területek, amelyről az információszerzés még nehézkes. Az adatok gyűjtése
elsősorban a nehéz helyzetbe került devizahiteles családokról, a fogyatékos személyek
foglalkoztatásáról, iskolai végzettségéről, a nők helyi gazdaságban elfoglalt szerepéről volt
problémás.
Baktüttös mintegy 350 lélekszámú település, ezért az esélyegyenlőségi szempontból érintett
társadalmi csoportok helyzete viszonylag jól követhető
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

A felmérések szerint hazánkban 1,2 millió felett van a szegény emberek száma. Míg korábban az
öregkori szegénység volt a jellemzőbb, napjainkban a gyermekeké vált azzá. Egyre többen
tartoznak a mélyszegények közé is. Ők azok, akik folyamatosan csúsznak lefelé a lejtőn, s nincs
számukra visszaút. A szegénységnek nincs mindenki számára elfogadott definíciója.
A magyarországi romák kétségkívül az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai közé
tartoznak. A roma népesség négyötöde él létminimum alatt. Lakáskörülményeik évtizedekre vannak
a magyarországi átlagtól, oktatási és munkaerő-piaci esélyeik jóval alacsonyabbak a nem
romákénál, egészségügyi helyzetük nagyon rossz. A szociális létbizonytalanság mellett a
kirekesztettség a legtöbb roma közös jellemzője, és e két jellemző együtthatója az a kilátástalan
élethelyzet, amely jó eséllyel egész életükben távol tartja őket a társadalomtól- természetesen
vannak kivételek-.
Természetesen hiába a rengeteg erre fordított pénz, erő, ha maguk nem akarnak tenni a jobb
létükért. „ nem elég halat adni, meg kell tanítani őket a hal-fogó háló fonás ára". Egyébként
minden anyagi erő csak a feneketlen zsákba kerül.
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Az egyre

erősödő

társadalmi feszültségek és az ezzel párhuzamosan megszaporodó radikális és
szélsőséges megnyilvánulások is mutatják, a roma lakosság társadalmi integrációja ma sürgetőbb
feladat, mint valaha.
A települési önkormányzatnak esélyegyenlőségi programja tervezésekor nem csak arra kell
ügyelnie, hogy miként javítsa célprogramokkal, vagy többségi programokba történő integrálásuk
révén a romák lakhatási, oktatási, szociális és egészségügyi helyzetét: olyan beavatkozásokat
szükséges terveznie, amelyek egyszersmind oldják a romák kirekesztettségét is. Még a legjobban
előkészített programok sem fogják elérni hatásukat, ha maguk a romák nem vonódnak be a
programok előkészítésétől a végrehajtásig minden szinten. A romák helyzetének vizsgálatakor
óhatatlanul felmerülő alap probléma, 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.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén illetve háztartás saját jövedelmi helyzetének
értékelésén alapulnak. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elsősorban a munkanélküliség, a
szociálisrászorultság, a gyermekek helyzete, a lakhatási viszonyok és az iskolai végzettségek
figyelembe vételével készítünk elemzéseket. A lakosság jövedelmi viszonyairól nincs megfelelő
adatunk.
Mekkora jövedelemből lehet megélni egy-egy településen, ennek megítélése országrészektől
függően más és más.
3.2 Foglalkoztatottság,

munkaerő-piaci

integráció

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya

A településen élők nagy része Zalaegerszegen és Tófejen dolgozik. A helyben ill Tófejen
foglalkoztatottak száma 2017 évben is jelentős. A településen lévő vállalkozások általában 2-3 főt
foglalkoztatnak, kiemelkedő a Zalakerámia ZRT amelynél a foglalkoztatottak száma 303 fő,
melyből a helyiek aránya kb 5-10 %.
3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint
Regisztrált munkanélküli/nyilvántartott
álláskeresők száma (fő)

15-64 év közötti állandó népesség (fő)

Év

Férfi (TS 0803)

(TS 0803)

Nő

(TS 0804)
Fő

128
124
2012
121
2013
131
2014
138
119
128
123
2015
2016
127
125
2017
n.a.
n.a .
Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Összesen

Férfi (TS 0801)

Nő

(TS 0802)

Összesen

Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

252
252
257
251
252

30
21
22
20
16
16

23,0%
16,2%
16,1%
15,8%
12,6%

19
25
21
18
13
15

15,1%
20,5%
17,2%
14,4%
10,0%

48
46
43
38
29
30

19,1%
18,3%
16,6%
15,1%
11,3%

-

-

-

-

A településen nyilvántartott álláskeresők száma 2012-ben kiugróan magas volt, 19 %, amely
2017- re szinte ±harmadával csökkent a munkát keresők aránya.
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
korcsoportok szerint
Regisztrált munkanélküliek/
nyilvántartott álláskeresők száma
összesen

2012

2013

2014

2015

2016

2017

48

46

43

38

29

24

3

1

0

1

1

0

Fő

összesen

20 év alatti (TS 1002)

Fő

%
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)

Fő

%
Fő

%
Fő

%
Fő

%
Fő

%
Fő

%
Fő

%
Fő

%
Fő

%

6,2%
2,2%
2,6%
0,0%
1,3%
7
6
5
6
3
15,0% 12,5% 12,3% 16,4% 10,5%
5
6
8
5
6
9,3% 13,6% 18,1% 11,8% 20,2%
7
4
4
5
2
13,5% 9,8%
9,4%
9,9%
5,3%
5
3
3
3
3
10,9% 7,1%
7,6%
7,2% 11,4%
4
8
8
4
2
8,8% 17,9% 17,5% 9,2%
7,0%
4
4
4
5
5
7,8%
8,2%
9,9% 13,2% 16,7%
7
6
6
5
3
13,0% 13,0% 15,8% 11,8% 9,6%
7
5
3
4
4
15,0% 11,4% 7,0%
9,2% 14,0%
0
2
1
4
1
2,3%
0,5%
4,3%
9,9%
2,6%

1,1%
3
10,5%
4
15,8%
2
8,4%
3
10,5%
1
3,2%
5
21,1%
2
6,3%
3
11,6%
3
11,6%

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A 3.2.2. számú tábla alapján megállapítható, hogy a 2012. évben magas volt a regisztrált
munkanélküliek száma, ezen belül a 21-25 és 51-55 év közötti életkorral rendelkezők száma
kiemelendő

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők s2

Év

180 napnál hosszabb ideje regisztrált
munkanélküliek aránya (TS 1501)

%

180 napon túli nyilvántartott álláskeresők
száma nemek szerint

Férfi

Nő

Összesen

2012

26

0

2013

38

0

2014

45

0

2015

24

0

2016

21

0

2017

25

0

15

180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya

45

/

40
35
30
25
20
15
10
5
0
2 012

2013

2014

2015

2016

2017

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek aránya jelentős a 2012-2017 év közötti
időszakban, ami azt mutatja, hogy akik dolgoztak, és azután lettek munkanélküliek hosszú idő
múltán tudtak elhelyezkedni más foglalkoztatónál, esetleg a településen kivűl elhelyezkedő
munkáltatóknál.

A pályakezdő álláskeresők száma 2-3 % között mozog, ami azt mutatja, hogy a pályakezdők
megpróbálnak más településen, akár más országban is állást keresni. A fiatalok általában azon
településen
folytatják életüket (az elvándorlások száma is mutatja ezt), ahol az iskolai
tanulmányukat folytattá, sokan a határon túl folytatják életüket..
A településen vannak kiaknázatlan lehetőségek még a vállalkozások számára, ilyen például az
idegenforgalom, ha a falusi turizmus tért hódítana.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága

Év

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség
Legalább az általános iskola 8.
Iskolai végzettséggel
évfolyamát elvégzett 15 éves és
nem rendelkező 15 éves és idősebb
idősebb népesség, a megfelelő
népesség, a megfelelő korúak
korúak százalékában
százalékában
Férfi (TS 1601)

2001
2011

%
87,6%
93,6%

Nő

(TS 1602)

%
70,6%
86,8%

Férfi

Nő

%
12,4%
6,4%

%
29,4%
13,2%

Forrás : TelR, KSH Népszámlálás
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott

álláskeresők

száma iskolai végzettség szerint

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők megoszlása iskolai végzettség
szerint
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma összesen

Év

8 általánosnál
8 általánosnál
Általános
magasabb
alacsonyabb
iskolai
iskolai
végzettség
végzettség (TS
végzettség (TS
(TS 0901)
0902)
0903)
Fő
%
Fő
Fő
%
%
7
15,0%
26
53,9%
15
31,1%

Fő

2012

48

2013
2014

7

46
43

.

2015

7
7

38
29

2016

4
4

30
2017
Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

15,8%
15,8%
18,4%
13,2%
12,5%

23

49,5%

16
12

34,8%
28,7%

24
22

55,6%
57,9%

23,7%

67,5%

9
6

19
20

65,8%

7

19,3%
21,7%

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint {fő)
---------·-·----·-------------·-·------

60

50 ··--------·--·-----·-·--·---·-·-·-·---·--·-·-·---------·--·-·------·--·-·-----------·-------·-·-·-·--·-·-·----·-----------

2012

2013

11 8 általánosnál alacsonyabb

2014

2015

• 8 általános

2016

2017

• 8 általánosnál magasabb

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Az alacsony iskolázottságra jellemző, hogy inkább az idősebb korosztály az, ahol az általános
iskolai végzettség hiánya fellelhető. A regisztrált munkanélkülieknél 4 fő olyan álláskereső van,
akinek a 8 általános iskolai végzettsége nincs meg a 2017. évben.
e) közfoglalkoztatás
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A települési önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci
helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez, melynek keretében különösen az aktív
korúak ellátására igényjogosult személyek foglalkoztatását kell biztosítani. A foglalkoztatási
kötelezettség közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka (a továbbiakban együtt: az
önkormányzat által szervezett foglalkoztatás) biztosításával teljesíthető. Az önkormányzat által
szervezett foglalkoztatás időtartama legalább harminc munkanap. Közcélú munka keretében
foglalkoztatható a települési önkormányzattal együttműködő aktív korú nem foglalkoztatott
személy.
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak száma a vizsgált időszakban csökkent. 2012 - ben 16 -an
dolgoztak, addig 2017. évben 3-4 fő. A foglalkoztatás száma a Munkaügyi Hivatal támogatásának
mértékétől is függ, hogy az önkormányzat mekkora önerővel kell hogy rendelkezzen.
A roma munkanélkülieket a közmunkaprogramokban tudják alkalmazni, ahol közterületek
karbantartásán dolgoznak.

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.)

A becsült adatok szerint a kereső lakosság nagyobb része minimálbérért dolgozik. A fekete
foglalkoztatás problémája is jelen van a településen. A munkaügyi hivatal számos eszközzel átképzések, vállalkozóvá válás támogatása, közhasznú foglalkoztatás támogatása - igyekszik az
álláskeresőket visszavezetni a munka világába. A foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos
helyzetű csoportok a törvényi szabályozás következményeként egyre tartósabban szorulnak ki a
munkaerőpiacról, egyre nagyobb számban kerülnek ki a hivatal regisztrációból, ezzel elveszítik a
szervezett segítségnyújtás legfontosabb esélyét.
A munkahelyek eléréséhez a közösségi közlekedés megfelelő a térségben, van olyan vállalkozás,
amely külön autóbuszokkal szállítja dolgozóit a munkavégzés helyére.
Potenciális munkahelyek csak Zalaegerszegen létesülnek, hátránya az, hogy a vállalkozók nem
szívesen vesznek fel vidéki dolgozót, mert annak plusz költségei vannak.

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük

A fiatalok foglalkoztatása általában azon városokban történik (lásd elvándorlás), ahol
tanulmányaikat folytatták. A folyamatos képzéseket szerveznek részükre. Település szintjén
nincsenek olyan képzések, tovább képzések amely megkönnyítené a munka világában történő
elhelyezkedésüket, mivel az önkormányzatnak nincsenek forrásai az ilyen képzések szervezésére.

j)

munkaerő-piaci

felnőttképzéshez

integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi
foglalkoztatási programok)
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3.2.7. számú táblázat -

Év

Felnőttoktatásban résztvevők

Általános iskolai
felnőttoktatásban tanulók száma
{TS 3401)

8. évfolyamot
eredményesen
befejezte a
felnőttoktatásban

{TS 3301)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fő

Fő

%

n.a.
n.a.

n.a .
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

-

n.a.
n.a .
Forrás: TelR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat
{TÁKISZ)

3.2.8. számú táblázat Középfokú
felnőttoktatásban

Év

résztvevők

Fő

2012
2013
2014
2015
2016
2017

0
0
0
0
0
0

összesen

Felnőttoktatásban résztvevők

Szakiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők

száma

{TS 3501)
Fő

%

######## #HIÁNYZIK
######## #HIÁNYZIK

száma középfokú iskolában

Szakközépiskolai

Gimnáziumi

felnőttoktatásban

felnőttoktatásban

résztvevők

Fő

száma

%
-

######## #HIÁNYZIK
######## #HIÁNVZIK
######## #HIÁNYZIK
######## #HIÁNYZIK
,
Forrás: TelR, Területi Allamháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat
{TÁKISZ)

résztvevők

Fő

Középiskolai
tanulók száma a
felnőttoktatásba1
(fő)

- (TS 3601)

%

Fő

-

#HIÁNYZIK
#HIÁNYZIK
#HIÁNYZIK
#HIÁNYZIK
#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

A 3.2.7 és 3.2.8. táblából látható, hogy a településen sem általános iskolai sem középiskolai oktatás
nincs felnőttek részére. Az ilyen oktatáshoz a közeli Zalaegerszeg, kínál lehetőséget a felnőtt
lakosságnak.
Képzéseket, átképzéseket szervez folyamatosan a munkaügyi hivatal. Ilyen pl: motorfűrész kezelő
tanfolyam.
Ezeknél a képzéseknél fontos, hogy fel kellene mérni a vállalkozások igényét, azt hogy milyen
képzettségű munkaerőre · van szüksége a vállalkozásoknak, és azoknak megfelelően - a
vállalkozások bevonásával- kell a képzéseket szervezni.

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású
intézményekben történő foglalkoztatása
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Az önkormányzatnál nagyon alacsony a foglalkoztatás, összesen 2 főt alkalmaz az önkormányzat,
ebből általában egy fő a roma származású. Általában alkalmi munkát végeznek„ Nem vállalják
az önkormányzatnál a munkát. Az önkormányzatnak nincsenek eszközei -nem tud teljes bért
fizetni-a helyi romák foglalkoztatására a versenyszférában, vállalkozási tevékenységet nem folytat
az önkormányzat.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A foglalkoztatással kapcsolatos diszkrimináció a származásra tekintettel jelenleg
nem
releváns.
Sajnos sokszor nem tudják felvenni a munka tempóját , még mindig nem képesek megjelenni
rendszeresen a munkahelyen, ami a dolgozó menesztését eredményezi.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
E fejezetben kiemeljük a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, valamint a
piaci szolgáltatásokat és az álláskeresők számára elérhető támogatásokat.
E területen az Szt. alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a
természetbeni ellátási formák adhatók:

következő

munkaerő

pénzbeli és

Elnevezése többnyire megváltozott„ tartalmában hasonló az előző
járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres települési
támogatás, rendkívüli települési támogatás: ezen belül temetési segély ,lakásfenntartási támogatás,
eseti gyógyszertámogatás.
Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni
szociális ellátás formájában is nyújthatók, rendszeres települési támogatás, rendkívüli települési
támogatás: ezen belül temetési segély ,lakásfenntartási támogatás, eseti gyógyszertámogatás.
Pénzbeli ellátások:

évekéhez.Időskorúak

Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság.
Baktüttös Község Önkormányzata biztosítja a jogszabályban meghatározott rendszeres megélhetést
nyújtó támogatásokat (rendszeres szociális segély, ápolási díj), a meghatározott szükségletekhez
igazodó támogatásokat (lakásfenntartási támogatás, temetési segély), valamint az eseti segélyeket
(átmeneti segély).
A KSH adatokat és a települési adatszolgáltatást vizsgálva megállapítható, hogy a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli támogatások a lakosság viszonylag nagy részét érintik és közülük is
a lakosságon belüli arányait tekintve felül reprezentáltak a mélyszegénységben élő és roma
származású személyek. 2018 -ban az aktív korúak ellátására 24 -an jogosultak, közülük 6-an roma
származásúak.
Rendszeres települési -lakásfenntartási- támogatásban 2018-ben 17 család részesült.
A rászorulók kétharmada roma származású
Ki kell emelni, hogy a szociális ellátások meghatározó mértékben jelennek meg a település alacsony
jövedelmű lakosságának körében.
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3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

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

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben

2012

252

0

0,1%

2013

252

2

0,8%

2014

257

1

0,4%

2015

251

4

1,5%

2016

252

1

0,3%

2017

-

3

-

részesülők

%

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Év

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
Álláskeresési
Regisztrált munkanélküliek/nyil-vántartott
járadékra
álláskeresők száma
jogosultak {TS
{TS 1301)
1201)
Fő

2012
48
2013
46
2014
43
2015
38
29
2016
2017
30
Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Fő

3
3
2
1
1
2

%
5,2%
5,4%
4,1%
2,6%
3,5%
5,8%

Látható a 3 .3 .2 táblában, hogy a nyilvántartott álláskeresők egy része részesül csak álláskeresési
járadékban. Ennek oka, hogy az álláskereső nem felel meg az járadék folyósításának feltételeinek
(szükséges szolgálati idő nincs meg), illetve a járadék folyósítása megszűnt, mert aktív korúak
ellátásában részesül az önkormányzattól.
Rendszeres támogatást az aktív korú személy kaphat az önkormányzattól, aki nem munkavállaló,
vagy egészségkárosodott, vagy támogatott álláskereső, vagyis olyan hátrányos munkaerő-piaci
helyzetű aktív korú személy, aki nem rendelkezik rendszeres, megélhetést biztosító jövedelemmel.
Az aktív korúak támogatását csak álláskereső személy veheti igénybe, amehet a járási hivatal
folyósít.
A nyilvántartott álláskeresők egy része részesülhet álláskeresési támogatásban, mivel több
feltételnek meg kell felelnie az álláskeresőnek, mint pl: egy családban egy fő részesülhet, meg kell
lennie a szükséges együttműködésnek a kijelölt munkaügyi hivatallal, feltétel házastárs élettárs
esetén az alacsony jövedelem. Így az álláskeresők töredéke részesülhetett támogatásban a 2017.
évben.
2012-től

csak annak folyósítható az FHT ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben
legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni közfoglalkoztatásban vagy más foglalkoztatási
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jogviszony alapján. Amennyiben a feltételeknek nem tud eleget tenni, mert számára nem tudtak
közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát felajánlani, illetve a 30 nap munkavégzést egyéb módon
sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített közérdekű önkéntes
tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni. Összege a mindenkori öregségi minimálnyugdíjhoz igazítva, több mint négy évig változatlanul 28 500 forint volt, majd ez lecsökkent
22.800 forintra

3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma
Rendszeres szociális segélyben
részesített regisztrált munkanélküliek
száma (negyedévek átlaga) - TS 1401
Év

(2015. február 28-tól az ellátás
vagy külön válik EGYT-re és
FHT-ra)

megszűnik,

Egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban
részesülők átlagos száma 2015. márc.
l-től érvényes módszertan szerint
(TS 5401)

Fő

15-64 évesek %-ában

Fő

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

Fő

Munkanélküliek %-ába

2012

30

11,71%

2013

31

12,20%

0,00%

2014

24

9,34%

0,00%

2015

23

0

8,96%

0,00%

2016

14

2

5,65%

0,00%

2017

13

n.a.

#ÉRTÉK!

0,00%

0,00%

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, 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
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3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány
Ebből

Ebből

elégtelen
Lakásállomány
lakhatási
Év
(db)
körülményeket
(TS 4201)
biztosító
lakások száma
2012
144
2013
144
2014
144
144
2015
2016
144
2017
n.a.
=orrás: TelR, KSH Tstar;
jnkormányzati adatok

Bérlakás
állomány
(db)

Egyéb
Ebből
Ebből
elégtelen
elégtelen
lakáscélra
elégtelen
Szociális
lakhatási
lakhatási
használt nem
lakhatási
lakásállomány
körülményeket
körülményeket
lakáscélú
körülményeke·
(db)
biztosító
biztosító
ingatlanok
biztosító
(db)
lakások száma
lakások száma
lakások száma

A településen a lakásállományban a vizsgált időszakban jelentős változás nem történt. A településen
sok üres lakóház található, amelyek nagy része „Eladó" táblával jelölt. Ezen lakóházakban általában
az idős tulajdonosok meghaltak, az örökösök pedig már más településen telepedtek le. A lakóházak
lakható állapotban vannak. Hajléktalan személy jelenleg nincs a településen.
a) bérlakás-állomány

Az településen nincs önkormányzati lakás .

b) szociális lakhatás

Szociális lakásállománnyal az önkormányzat nem rendelkezik.
e) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok

Nem található a településen.
e) lakhatást segítő támogatások
3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma

Év

Lakásfenntartási
támogatásban részesített
személyek száma (TS 6001)

Adósságcsökkentési
támogatásban részesítettek
száma (TS 6101)

2012

25

n.a.

2013

23

n.a .

2014

23

n.a.

2015

23

n.a.

2016

n.a.

n.a.

2017

n.a.

n.a.

Forrás: TelR, KSH Tstar
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Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és
helyiség) gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok szamara a hajléktalanság
megelőzésének, és a területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának
kötelezettségét 2013. január l-jétől.
A lakhatási feltételeket a települési támogatással _lakásfenntartási támogatásokkal- segíti az
önkormányzat. A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az
általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás
A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához,
a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletéhez, a közös
költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez támogatást nyújt.
f) eladósodottság
Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy
alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak. Ez a réteg veszítheti el a lakását,
válhat hajléktalanná leginkább vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat.
2017. évben árverezési hirdetmény közzétételére két esetben került sor.
Becsült adatok alapján 7-8 lakóházban kikapcsolásra került az áramszolgáltatás, előrefizetős mérő
kb 10-12 lakóházban van. A vízszolgáltatás szűkítésre került mintegy 5 lakóházban.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások,
minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való
hozzáférés bemutatása

A település külterületéhez tartozik, azonban a településtől 1 km-re helyezkedik el Bárány-tilos .. 1
lakóháza van,
amely
üres. Vezetékes víz van, közvilágítás van, gázszolgáltatás és
szennyvízcsatorna szolgáltatás nincs. A településrészre út vezet be.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
A településen nincs telep
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
E fejezet jogszabályi környezetét az alábbiakban foglaljuk össze. Elsőként kiemeljük az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt, mely előírja, hogy a települési önkormányzat az
egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
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a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik
a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és
ennek esetleges romlása esetén - lehetőségeihez képest - saját hatáskörben intézkedik, vagy a
hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések
meghozatalát,
d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket.
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: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, falugondnoki szolgálat.

családsegítés,

A szociális étkeztetést az önkormányzat , a házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti
Támasz Alapszolgáltató
szolgálat és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást a
Intézmény útján látja el az önkormányzat.
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó
intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az
egyéb speciális szociális intézmény.
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer
működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a
gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi
szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak,
intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.
A családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és
mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve
tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.
A családsegítés keretében biztosítani kell, a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az
anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz. Továbbá a szociális
szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, a családgondozást, így a családban jelentkező
működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, közösségfejlesztő , valamint
egyéni és csoportos terápiás programok szervezését
Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a
társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi
pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és
biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyító25

megelőző

ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb
szükségletek kielégítése során.
Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi
intézmények használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb
betegségmegelőző
programokban
kockázattal
Jaro
gyógykezelésben,
valamint
(szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát,.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
3.6.1. számú táblázat - Orvosi ellátás
Felnőttek

és gyermekek
részére szervezett
háziorvosi szolgálatok
száma
(TS 4401)

Év

1

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
(TS 4301)

A házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma
(TS 4501)

2012
2013

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

2014
2015
2016

n.a.
n.a.
n.a .
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

2017

Forrás: TelR, KSH Tstar

Háziorvosi ellátás van a településen. Az orvosi ellátás Zalatárnok gesztorságával működik Az
orvos 4 településen ( Tófej, Baktüttös, Szentkozmadombja és Zalatárnok) látja el a szolgáltatást.
Heti 2 alkalommal van a faluban orvosi rendelés, másik napokon Zalatámokon érhető el a
háziorvosi ellátás. A háziorvosi szolgáltatás vegyes szolgáltatás, felnőttek és gyermekek részére, és
egyben ellátja az iskola orvosi feladatokat is .. A fogorvosi alapellátásra szerződést kötött az
önkormányzat az 5 km-re fekvő Bak településen működő fogorvossal. Védőnői szolgálatot a
település Tófej, Baktüttös, Szentkozmadombja Zalatárnok Község Önkormányzatával közösen
működtetik. A védőnői szolgáltatás településen alkalomszerűen érhető el.. A háziorvosi ügyeleti
ellátásra feladat-ellátási szerződést kötött az önkormányzat Zalaegerszeg MJV Önkormányzatával,
fogorvosi ügyeletre pedig a IV. DENTAL KFT-vel, melynek telephelye Zalaegerszegen működik.
A legközelebbi kórházi és sürgősségi ellátás Zalaegerszegen érhető el.
b) prevenciós és

szűrőprogramokhoz

(pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
való hozzáférés

szűrésekhez)

A prevenc10s és szűrőprogramokhoz való hozzáférés segítése érdekében az önkormányzat a
védőnői és háziorvosi szolgálaton keresztül szorgalmazza a szűrőprogramokban való részvételt
szervezett formában. Az önkormányzat biztosítja a szűrőprogramokon való részvételhez a szállítást,
a helyiséget, valamint a szórólapok lakosság részére történő eljuttatásának költségét. Részt vesz a
véradás szervezésében, ahhoz a szükséges helyiséget térítésmentesen biztosítja. Falunapon helyet ad
különböző egészségügyi tárgyú rendezvényeknek (egészségnap), mely további szűrésre is
lehetőséget ad. Az önkormányzatnak és a helyi civil szervezeteknek hasznos szerepet kell vállalniuk
az 50 év feletti nők körében a méhnyak-rák és a mellrák megelőzését szolgáló szűrővizsgálatok
népszerűsítésében.
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e)
Fejlesztő

fejlesztő

és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés

és rehabilitációs ellátás Zalaegerszegen érhető el.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése

Az önkormányzat
saját
fenntartású konyháján, amelyet
Baktüttös, Pusztaederics
Önkormányzatával együtt tart fenn, biztosítja az étkezést az óvodai nevelésben , az iskolai
oktatásban részt vevő gyermekek, dolgozók, valamint a szociális étkeztetést az időskorúak
részére A konyha működése során az egészséges táplálkozását tartja szem előtt.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés

Az önkormányzat fenntart egy sportpályát, sportöltözőt, ahol lehetősége van a lakosságnak
sportolni.
Támogatja a helyi sportegyesületet, hogy minél több fiatal részére lehetőséget biztosítson a
sportolásra. A sportegyesületben elsősorban a foci örvend nagy népszerűségnek. A falunapokon
és az egyéb közösségi rendezvényeken rendszeresek a sportprogramok. Bármely sport
rendezvényre, vagy bármely sport foglalkozásra térítésmentesen biztosít helyiséget a sportolni
vágyóknak. A Tófejen lévő közös tulajdonú általános iskolához közepes méretű tornaterem
tartozik, amelyet az iskolásokon kívül a a három falú közössége is használhat. Téli időszakban itt
vannak a fociedzések.
j) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Idősek otthonát az önkormányzat nem tudja intézményi szinten biztosítani a lakosság részére. Ezek
a szolgáltatások a legközelebbi városokban érhetők el (Zalaegerszeg, Keszthely, Nagykanizsa stb).
Idősek klubját már 2008-tól működtet az önkormányzat. Jelenleg a TÁMASZ keretein belül.

g) hátrányos megkülönböztetés, az
szolgáltatások nyújtásakor

egyenlő

bánásmód követelményének megsértése a

Valamennyi egészségügyi és szociális szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosított minden lakos
részére hátrányos megkülönböztetés nélkül. A településen nem érzékelhető ezen a területen az
egyenlőtlenség. Az önkormányzat a kisbuszával segítséget nyújt ahhoz, hogy z idős, beteg, és a
mozgásukban korlátozottak eljussanak a rendelőbe, a közösségi szolgáltatások helyszíneire
valamint a lelkük ápolására a templomba.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül

Az Önkormányzat a helyi szociális rendeletében biztosítja azon személyek részére, akik alanyi
jogon nem jogosultak a közgyógyellátási igazolványra, illetve ápolási díjra, hogy méltányossági
alapon részesülhessenek az ellátásokban, ezzel is csökkentve az egészségi állapotuk miatt rájuk
nehezedő anyagi terheket

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal

rendelkezők

száma
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Év

Közgyógyellátási igazolvánnyal
(TS 5601)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

rendelkezők

száma

12
15
16
16
11
n.a.

Forrás: TelR, KSH Tstar

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
év

ápolási díjban részesítettek
száma

2008

2

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2
2
2
2
1

Forrás: TelR, KSH Tstar

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló
nagykorú hozzátartozó számára.

személyek otthoni

ápolását teszi

lehetővé

a

3. 7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai

A település életében fontos szerepet töltenek be közösségi színterek, a sport, a művelődés helyi
feltételeinek biztosításával. A Közösségi élet szinterei a Kultúrházban, Spotlétesítményben, Idősek
klubjában érhető el.
A helyi közösségi együttélés fő jellemzője a társadalmi szolidaritás, ami megnyilvánul a településen
élő idősek és gyermekek irányába.
A településen a kulturális ágazat is hozzájárul a község békés, kiegyensúlyozott közösségi életéhez.
A község könyvtára heti 20 órában áll a polgárok rendelkezésére.
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b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)

Etnikai konfliktusok nincsenek a településen. A roma és nem roma lakosok között nincsenek
ellentétek a származás miatt. A településen mintegy 80-90 fő roma származású ember él és nincs az
átlagostól eltérő gond. Nagyrészük beilleszkedett abba a közegbe, ahol élnek. Néhányan vannak,
akik nem akarják tudomásul venni, hogy előrejutásuk érdekében nekik is tanulni kell.
e) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)

A településen működő civil szervezetek együttműködve önkéntes munkát is végeznek a településen,
pl: településtisztaság megtartására szemétgyűjtés évi több alkalommal is, rendezvényeken való
aktív részvétel, szervezésben való részvétel.. Az önkormányzat számos esetben részt vett élelmiszer
segélycsomag kiosztásában.

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

A faluban nem működik nemzetiségi önkormányzat. A tófeji
gyermekek, ahova a közlekedésüket térségi busszal biztosítjuk.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési
A mélyszegénységben

élők

iskolába járnak baktüttösi

lehetőségek

meghatározása.

és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön

beazonosított problémák

Munkanélküliség

Képzettség alacsony szintje
Egészségügyi problémák

1

esélyegyenlőségi

fejlesztési

lehetőségek

Alláskeresők

számára a közmunkaprogram
további bővítése,munkapiacra visszajutás
segítése
Szakképzettség megszerzése

Egészségügyi

szűrőprogramok

szervezése

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános
megoszlása, demográfiai trendek stb.)

jellemzői

(pl. gyermekek száma, aránya, életkori

A településen élő gyermekek számára életkoruknak megfelelően elérhető az óvodai ellátás,
valamint az általános iskolai oktatás. Az óvodai nevelést az önkormányzat intézményfenntartó
társulás útján látja el a közös tulajdonú és közös fenntartású óvodában Tófejen, az általános iskolai
oktatást pedig a 2013. január l-től a tófejen lévő iskolában a KLIK látja el.
A gyermekek utaztatása iskolabusszal és falugondnoki busszal valósul meg.
Az önkormányzat kiemelt feladatai közé tartozik a gyermekjóléti szolgáltatás. Ez egy olyan, a
gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének,
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családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő
nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító
támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, a családtervezési, a
pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését
célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, a válsághelyzetben lévő
várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok
átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése, a szabadidős programok
szervezése,a hivatalos ügyek intézésének segítése.

A helyben

lévő

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és

Év

Önkormányzati
bölcsődék száma
(TS 4801}

intézmények mutatói:

bölcsődébe

Bölcsődébe

beírt
gyermekek száma
(TS 4701}

beíratott gyermekek száma

Szociális szempontból
felvett gyerekek
száma {munkanélküli
szülő, veszélyeztetett
gyermek, nappali
tagozaton tanuló

Nem
önkormányzati
bölcsődék száma
{munkahelyi,
magán stb.)

szülő)

2012

n.a.

n.a.

2013

n.a.

n.a.

2014

n.a.

n.a.

2015

n.a.

n.a.

2016

n.a.

n.a.

2017

n.a.

n.a.

Forrás: TelR, KSH Tstar, Önkormányzati
adatgyűjtés

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

Működő

Év

(összes)

bölcsődei férőhelyek

száma

Működő,

önkormányzati
bölcsődei férőhelyek

száma

Egyéb, nem
önkormányzati
bölcsődei

(munkahelyi, magán
stb.) férőhelyek száma

Családi napköziben
engedélyezett férőhelyek
száma (december 31-én)
(TS 4901}

2012

n.a.

2013

n.a.

30

2014

n.a.

2015

n.a.

2016

n.a .

2017

n.a.

Forrás: TelR, KSH Tstar, Intézményi

Óvoda Tófejen van

Év

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
Óvodai
Óvodába beírt
Óvodai
Óvodai
feladatellátási
gyermekek
Óvodai
3-6 éves gyermekcsoportok férőhelyek száma
gyógypedagógiai
helyek száma
száma
(gyógypedagógiai
korú
száma (gyógypedagógiai (gyógypedagógiai gyermekcsoportok
gyermekek gyógypedagógiai
neveléssel
neveléssel
száma
neveléssel
neveléssel együtt
együtt)
száma
együtt)
együtt)
(TS 2501)
(TS 2401)
(TS 2801)
(TS 2701)
(TS 2601)

2012

n.a.

n.a.

n.a .

n.a .

n.a.

2013
2014

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a .
n.a.

n.a.
n.a .

n.a.
n.a.

2015

n.a.

n.a.

n.a.

n.a .

n.a.

n.a.
n.a.
2016
n.a.
n.a .
2017
Forrás: TelR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma
4.4.7. számú táblázat -Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma
Napközis
általános
iskolai tanulók
Általános iskola 1-4.
Általános iskola 5-8.
száma a
évfolyamon tanulók száma évfolyamon tanulók száma
nappali
Általános
(gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
Tanév
oktatásban
iskolások száma
oktatással együtt)
oktatással együtt)
(iskolaotthonos
(TS 1901)
(TS 1801)
tanulókkal
együtt) (TS
1701)
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fő

fő

fő

fő

%

2011/2012

n.a.

n.a.

-

n.a.

-

2012/2013

n.a.

n.a.

-

n.a.

-

2013/2014

n.a.

n.a .

-

n.a.

-

2014/2015

n.a.

n.a.

n.a.

-

2015/2016

n.a .

n.a.

n.a.

-

2016/2017

n.a.

n.a.

-

n.a .

-

Forrás : TelR, KSH Tstar

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

Tanév

Az általános
iskolai osztály
száma a
gyógypedagóg
oktatásban (
nappali
oktatásban]
{TS 2101)
1-8 évfolyam<
összesen

2011/2012

n.a.

2012/2013

n.a .

2013/2014

n.a.

2014/2015

n.a.

2015/2016

n.a .

2016/2017

n.a.

Forrás: TelR, KSH Tstar

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

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

Fő
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2011/2012

n.a.

2012/2013

n.a.

2013/2014

n.a .

2014/2015

n.a.

2015/2016

n.a.

2016/2017

n.a.

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

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi,
szociális, lakhatási helyzete
Veszélyeztetettség: olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás
vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy
erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont)
A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A
kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a gyermekjóléti
szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az
alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan
feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a
települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés).A
gyermekek védelme
a
gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói
gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A
gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermelq.óléti
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági
intézkedések biztosítják.
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Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013 . szeptember 1-éig
hatályban tartja a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontjában rögzített
definíciót a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet vonatkozásában, ezt követően a definíciót a
Gyvt. fogja tartalmazni. A 2013. szeptember 1-éig hatályos szabályozás értelmében hátrányos
helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát
családi körülményei, szociális helyzete miatt megállapították. E csoporton belül halmozottan
hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, óvodás
gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának
időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.
Erről a szülő önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében nyilatkozhat. Halmozottan
hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.
A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát és az ily módon előállított statisztikai adatokat
minden év október 31-ig megküldi az illetékes kormányhivatal részére (Nktvr. 27-29. §)
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

n.a.

1

2013

n.a .

n.a.

2014

n.a.

n.a.

2015

n.a.

n.a.

2016

3

n.a.

2017

n.a.

n.a.

Forrás: TelR, KSH Tstar

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat jegyzője a
Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A jogosultság megállapítása során sor kerül a
jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására
köteles és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti
életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban
részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya
alá tartozik. (Gyvt. 20/B. § (1)) Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres
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gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a gyermek jogosult a gyermekétkeztetés
normatív kedvezményének igénybevételére. Óvodáztatási támogatás: A települési önkormányzat
jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője
részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik
gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultsága fennáll pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás folyósításának további
feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő
gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a gyámhatósági eljárásban önkéntes
nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. (Gyvt. 20/C. § (1), (2))
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma

Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2012

26

2013

25

2014

35

2015

33

2016

31

2017

n.a .

Forrás: TelR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek száma

40
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e) gyermek jogán járó helyi juttatásokban

részesülők

száma, aránya

A helyi szociális rendeletben az önkormányzat képviselő-testülete rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást nyújthat a szociális hátrányos helyzetbe került gyermekek szüleinek, az elmúlt években
nyújtott támogatást a 4.1.2 tábla tartalmazza.
Az önkormányzat minden évben biztosította tanulóinak az ingyenes tankönyvet. a „Fejlődjön
Tófej" Közalapítvány támogatja az óvodás és iskolás gyermekek kirándulását, könnyítve ezzel a
szülők terheit. (Nemcsak a Tófejiekét).

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben

részesülők

száma, aránya

Megállapítható, hogy az óvodában és az iskolában a gyermekek több mint fele részesül
kedvezményes juttatásokban. Óvodáztatási támogatást 5-en vettek igénybe a szülők. A nyári
gyermekétkeztetést az önkormányzat biztosítja. A kedvezmények bemutatása Tófejnél történik.
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e) magyar állampolgársággal nem

rendelkező

gyermekek száma, aránya

4.1.4. számú táblázat - Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma- nmcs

4.2 Szegregált,

telepszerű

lakókörnyezetben

élő

gyermekek helyzete,

esélyegyenlősége

4.2.1. számú táblázat - A településen szegregált lakókörnyezetben élő gyermekek száma - nincs
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése

élő

Helyben elérhető szolgáltatások:
Védőnői szolgálat
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás
Háziorvosi szolgálat

a)

védőnői

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

4.3.1. számú táblázat -

Év

Betöltött védőnői
álláshelyek száma
(TS 3201)

2012

n.a.

2013

n.a.

2014

n.a.

2015

n.a.

2016

n.a.

2017

n.a.

Védőnői

Forrás: TelR, KSH Tstar, önkormányzati

álláshelyek száma

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma

adatgyűjtés

A védőnő Zalatárnok gesztorságával látja el a feladatait..Baktüttös, Tófej, Szentkozmadombja és
Zalatárnok településen közös feladatellátással. A védőnő szükség szerint többször is jelen van a
településen.

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
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Baktüttösön a háziorvosi ellátást egy fő háziorvos látja el úgy, hogy heti négy alkalommal van
rendelés A háziorvos látja el a településen a gyermekorvosi feladatokat is, külön gyermekorvosi
szolgálat nem működik. A gyermekorvosi ellátást Zalaegerszegen veheti igénybe az arra igényt
tartó.

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

A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása az óvodában és az iskolában biztosított. Speciális
ellátási igényekre vonatkozó ellátás Zalaegerszegen vehető igénybe.

d) gyermekjóléti alapellátás

Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének,
jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő
kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást lehetőség szerint - a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó
személynél vagy intézményben kell biztosítani.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a
veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint
magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, a veszélyeztetettséget előidéző
okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,meghatározott személyekkel és
intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, tájékoztatás
az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz
való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a
gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) elősegíteni
a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,a
családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a
kapcsolattartás esetében, kezdeményezni
egyéb gyermekjóléti lapellátások igénybevételét,
szociális alapszolgáltatások, különösen a családsegítés igénybevételét, egészségügyi ellátások
igénybevételét, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy a gyermek védelembe vételét
vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, átmeneti
vagy tartós nevelésbe vételét, javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a
gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a
gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő
kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására .
A gyermekjóléti alapellátást az Önkormányzat a TÁMASZ-on keresztül, óvodával, Iskolával,
pedagógusokkal, hivatali dolgozókkal együttműködve biztosítja.

e) gyermekvédelem

Szolgáltatást nyújtó intézmények: gyermekjóléti szolgálat, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
napközbeni ellátást nyújtó intézmények, átmeneti gondozást nyújtó intézmények
Hatósági jog- és feladatkörrel rendelkező intézmények: helyi önkormányzat képviselő-testülete,
jegyző, gyámhivatal
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f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer
működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a
gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi
szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak,
intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.
Krízishelyzetben bárki felkeresheti a helyi hivatal kirendeltségét, a TÁMASZ Központot, a
Zalaegerszeg Járási Hivatal Gyámhivatalát, a körzeti megbízottat.
g) egészségfejlesztési, sport-,

szabadidős

és

szünidős

programokhoz való hozzáférés

Az iskola számos szabadidős, illetve a tanórai kereteken kívül megvalósuló tevékenységet kínál a
diákoknak.
A tehetséggondozás legfontosabb színterei a szakkörök, az iskola fontos feladata, hogy olyan
foglalkozásokat kínáljon a diákoknak, amelyek érdeklődési körüknek megfelel, hozzájárul a tanulás
iránti belső motiváció fejlesztéséhez és a speciális kompetenciák fejlesztését is lehetővé teszi.
Az önkormányzat teleház és könyvtár működtetésével, nyári és szünidős programok szervezésével
biztosítja a szabadidő hasznos elöltését, de nem a teljes szünidő időtartama alatt. Nyári napközi
nincs a településen, ezért a nyári iskolai szünidőben, valamint az óvodai zárva tartás idejében a
felügyelet nem biztosított.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv

Az intézményi gyermekétkeztetés szervezetten működik, az iskola és az óvoda az önkormányzat
által is működtetett Tófeji konyhától kapja az étkeztetést.. Az intézményekben melegítő konyha
működik. Az Tófejen lévő iskolában és az óvodában napi háromszori étkezés, tízórai, ebéd és
uzsonna vehető igénybe. A gyermekek nagy része valamilyen kedvezményben részesül. A hétvégi,
illetve szünidei gyermekétkeztetés nem megoldott, csak az intézmény nyitvatartási ideje alatt
biztosított. Ingyenes tankönyv a tanulók egészének biztosított.

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

Az intézményekben hátrányos megkülönböztetés nem tapasztalható,
nem érkezett.

erről

adat nincs, észrevétel

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

Az önkormányzat, valamint a KLIK és valamennyi a településen működő civil szervezet,egyház
arra törekszik, hogy valamennyi gyermek részére elérhető programokat szervezzen, szolgáltatásokat
nyújtson.

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

élő

gyerekek
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a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai
ellátása
A település gyermekei Tófejen veszik igénybe a szolgáltatást.
Az iskolában lévő SNI-s tanulók integrált nevelésben, oktatásban részesülnek. Az iskola kiemelt
figyelmet fordít az eredményes fejlesztésre, ami a lemorzsolódás, a kompetenciamérés
eredményeinek elemzése és a továbbképzés területén követhető nyomon.
Az óvodában jelenleg nincs SNI-s gyermek, de az óvoda az enyhén értelmi fogyatékos gyermekeket
fogadni tudja.
e) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)

A település gyermekei Tófejen veszik igénybe a szolgáltatást.
Az óvodában gyógypedagógus álláshely nincs, amennyiben szükség, úgy megbízási szerződéssel
alkalmaz az intézmény szakembert. Az iskolában Nyitott Ház gondoskodik szakember
alkalmazásáról.
e) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs

Nem tapasztalható hátrányos megkülönböztetés és elkülönítés. A település gyermekei Tófejen
veszik igénybe a szolgáltatást.

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

Nem összehasonlítható az egyes intézmények között az eredményesség, hiszen egy közös iskola
működik Tófejen, ahol a település gyermekei igénybe veszik a szolgáltatást.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

Az önkormányzat, valamint a Tófejen lévő iskolát segítő Nyitott Ház Alapítvány, és a Fejlődjön
Tófej Közalapítvány és valamennyi a településen működő civil szervezet arra törekszik, hogy
valamennyi gyermek részére elérhető programokat szervezzen, szolgáltatásokat nyújtson. A
programokat a három falú gyerekeinek együtt kerül szervezésre.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési
A gyerekek helyzete,

esélyegyenlősége

1

meghatározása.

vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák
Gyermekek felügyelete

lehetőségek

fejlesztési
Nyári

lehetőségek

szünidő

és oktatási szünetek alatti
napközi üzemeltetése

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
Nemek szerinti összetétel
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A nemek szerinti összetételt a megye és vonatkozásában a társadalom egészében tudtuk vizsgálni.
Településen a férfiak száma magasabb 65 éves korig, Később jelentős a különbség. Gyermekkorban
és a 18 év alatti lakosság esetében a nemek összetételére a megyei adatok alapján a férfiak
magasabb aránya a jellemző , ez az eltérés itt is érzékelhető. Jelentős eltérés a következő
életszakaszokban sem mutatkozik, ahol a férfiak aránya kismértékben tovább növekszik, nem úgy,
mint a megyei és országos adatokban. A 65 év felettieknél a nők száma magasabb, de az eltérés itt
sem jelentős. Lásd 2. számú táblázat.

5.1 A

nők

gazdasági szerepe és

esélyegyenlősége

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a

nők

körében

A foglalkoztatás egyik meghatározója az iskolai végzettség, mely tekintetében a nők általában az
alacsony iskolai végzettséggel rendelkező népesség és a magas iskolai végzettséggel rendelkező
népesség arányában felülreprezentáltak.

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a
Fogl a1koztatotta k

Munkavállalási korúak száma
Év

Nők

Férfiak
(TS 0803)

(TS 0804)

2012

128

2013

131

2014

nők

körében
Munkanélküliek
Nők

Férfiak

Nők

Férfiak
(TS 0801)

(TS 0802)

124

99

105

30

19

121

110

96

21

25

138

119

116

99

22

21

2015

128

123

108

105

20

18

2016

127

125

111

113

16

13

2017

n.a .

n.a.

-

-

16

15

Forrás: Telr és helyi

adatgyűjtés

Férfiak foglalkoztatási helyzete (fő)
160

-,-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

140
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2015
-

2016

2017

Munkavállalási ko rúak sz áma

A nők mintegy 10%-a munkanélküli volt a 2017. évben a településen. Ezek között van olyan, aki
egész éven át nem is dolgozott. Sok roma van köztük, akiknek nincs szakképzettségük, de
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affinitásuk sincs a munkavégzésre. „Elkísérgetik a családtagjaikat, aztán munka végzése nélkül
eltelik a nap .."A helyi foglalkoztatottság nem túl magas, a környező városokban (általában
Zalaegerszeg) tudnak elhelyezkedni a kereskedelmi és szolgáltató szektorban. Elhelyezkedésüket
nehezíti, hogy nincs „családbarát" munkahely, és nehezen tudják megoldani azt, hogy gyermekük
felügyelete a munkavégzés ideje alatt megoldott legyen, és ez különös jellemző a gyermeküket
egyedül nevelő nők esetében. További probléma még a nyári szünidőben az, hogy a munkahelyek
nem tudják a szabadságot biztosítani.
b)

nők

részvétele foglalkoztatást

segítő

és képzési programokban

A 2017. évben nincs arra vonatkozóan adat, hogy a településről részt vett volna valaki ilyen
jellegű programokon. A munkaügyi hivatalszervezésében valósulnak meg ezek a programok.
Jellemző inkább, hogy önállóan, valamely képzési központon keresztül képezik önmagukat tovább
a nők, de jellemzően a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők.
e) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Az alacsony iskolai végzettségű nők takarítóként, illetve gyártósori összeszerelőként tudnak
elhelyezkedni, és azt is Zalaegerszegen. A nem túl magas bér terheként jelentkezik így a bejárás
költsége. Helyi viszonylatban nincsenek lehetőségeik. A munkaügyi központ folyamatos
képzésekkel próbálja őket támogatni.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)

A nők bérezésével kapcsolatos információink nincsenek, de feltételezhető , hogy a
a nők kárára.
Az alacsony
jövedelemarányok a régióban jellemző mértékben eltérőek
foglalkoztatási státuszban a nők fizetése nem olyan nagymértékben tér el, mint a magasabb iskolai
végzettséget megkívánó állásokban.
és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.
családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
5.2 A

munkaerő-piaci

bölcsődei,

A községben működik olyan intézményhálózat, amely a gyermekek nappali ellátását biztosítja. A
település biztosítja az óvodai ellátást, iskolai oktatást.
A településen nincs olyan kezdeményezés, ami a családbarát munkahelyek kialakítását, a nők
alternatív foglalkoztatását segítő, a családi kötelezettségeknek való megfelelést segítő
vállalkozásokat elismerné, ösztönözné. Ennek ellenére az önkormányzat és intézményei élnek a
részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségével. Minden esetben női munkavállalókat érint ez a
foglalkoztatási forma.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A család- és nővédelmi gondozás célja, hogy a gyermekvállalás optimális biológiai és pszichés
körülményeit elősegítése a fogamzás előtti gondozás és a genetikai tanácsadás, valamint a
termékenységi ciklus alatti gondozás alapján (a várandós anya gondozása, a magzat születés előtti
gondozása, a gyermekágyas és szoptató anya gondozása). A községben dolgozó -Zalatárnok a
gesztor- védőnő segíti ezt a fajta a gondozást.
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Év

Védőnők

száma

(TS 3201)

0-3 év közötti
gyermekek száma

Átlagos gyermekszám
védőnőnként
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2012

n.a.

-

2013
n.a.
2014
n.a.
2015
n.a.
2016
n.a .
2017
n.a.
Forrás: TelR és helyi

-

-

-

-

adatgyűjtés

5.4 A

nőket érő erőszak,

családon belüli erőszak

Nőkkel kapcsolatos erőszakos cselekedetről nem tud az önkormányzat a vizsgált év egyikében sem.
Nagyon nehéz sok esetben feltárni az ilyen jellegű problémákat, akár család, akár párkapcsolat
esetében. Épp a nők azok, akik a lehető legtovább próbálnak úgy tenni, mintha mi sem történne,
ezzel nehezítve a probléma megoldását.
Az önkormányzat támogat női érdekeket, jogot védő, áldozatokat segítő szolgáltatást, terhesgondozást.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
A község önállóan ilyen szolgáltatást nem nyújt, szükség esetén az itt élők a TÁMASZ, Járási
Gyámhivatal szolgáltatásait, továbbá Zalaegerszeg Önkormányzata által működtetett intézményeket
veheti igénybe.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben

A helyi civil szervezetekhez kapcsolódóan nagyon aktívan vesznek részt a nők a helyi közéletben.
A település közösségi programjainak szervezésében, a sportéletben.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
A nőket helyi szinten érintő társadalmi problémák felszámolására indított kezdeményezések a
településen nincsenek, mivel nem érzékelhetők a nőket érő hátrányos megkülönböztetés, így annak
felszámolására sem jött létre kezdeményezés.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési

A

nők

helyzete,

esélyegyenlősége

beazonosított problémák

Családbarát munkahely hiánya

lehetőségek

meghatározása.

vizsgálata során településünkön
fejlesztési
Részmunkaidős

lehetőségek

és rugalmas foglalkoztatás
biztosítása
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1

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
Kiemelt figyelmet érdemel a 65 év felettiek csoportja, amelyben a magyarországi helyzethez
hasonlóan több a nő , mint a férfi . Az egyedülálló idős női népesség megélhetése problémát jelenthet
az önkormányzat számára, mivel várhatóan igénye megnő a közösségi szolgáltatásokra.
A 2017. évben a 65 év feletti lakosság száma 38 fő, amely az állandó népesség 14%-a. A nők
aránya a 65 év feletti lakosságnál 71 %, amely azt jelzi, hogy az időskorú lakosság nagy része
egyedül élő nő.
6.1.1. számú táblázat - Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban
száma

részesülők

Év

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő férfiak
száma (TS 5201}

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő nők
száma (TS 5301}

Összes nyugdíjas

2012

33

54

87

2013

29

52

81

2014

25

55

80

2015

19

50

69

2016

18

47

65

2017

n.a.

n.a.

-

Forrás: TelR, KSH Tstar

A nyugellátásban részesülők száma átlagos, több mint 90%-a saját jogú ellátást kap. Az öregségi
nyugdíjban részesülők között a nők, a rokkantsági nyugdíjasok között pedig a férfiak vannak
nagyobb számban. Az özvegyi nyugdíjasok közel 90%-a nő .
Baktüttösön. 45 fő egyedül élő van , ők elsősorban idős emberek, akik nagyobb odafigyelést
igényelnek. A településen van lehetőség idősek napközbeni ellátására, s az elmúlt években
átlagosan 1-2 fő került idősek otthonába, vagy gondozóházba, mivel gyermekeik az otthoni ellátást,
állandó felügyeletet nem tudták megszervezni.
Mivel nagyon sok az egyedül

élő

nyugdíjas, akik kiszolgáltatottak, ezért elengedhetetlen a

bűnmegelőzés.

6.2

Idősek munkaerő-piaci

a)

helyzete
idősek,

nyugdíjasok foglalkoztatottsága

A községben élő nyugdfjasok további foglalkoztatásáról nincsenek adataink. A településen élő
emberek helyben, a ház körüli mezőgazdasági termelésből önmaguk és szűkebb családjuk
számára zöldséget termesztenek, kisállatokat tenyésztenek, így biztosítva az aktív időskort.
idős

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

b) tevékeny
lehetőségei
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A településen működik Idősek Klubja, amelyek tagjai száma 30 fő fölötti . A tagok nagy része
egyedül élő. Mindennap találkoznak, programokat, összejöveteleket szerveznek, kellemesen eltöltik
egymással az időt. Kézimunkáznak a hölgyek, férfiak többnyire csak kártyázgatnak. Számos
kirándulást szerveztek az településen lakó nyugdíjasoknak. Már disznóöléssel egybekötött
rendezvényt is tartottak, ahol újra élhették ifjúkorúk élményeit.
Aktívan részt vesznek a rendezvényein, de meghívásokat is kapnak más települések
Polgármestereitől. Karácsony közeledtével Adventra koszorúkat, az ünnepekhez közeli napokban
pedig asztali és temetői díszeket készítenek szeretteiknek.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

Regisztrált
munkanélküliek
száma

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: Helyi

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma

Tartós
munkanélküliek
száma

{TS 1010 és TS 1011)

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma

Fő

Fő

%

Fő

48

8

16%

0

#ZÉRÓOSZTÓ

46

7

16%

0

#ZÉRÓOSZTÓ

43

4

9%

0

#ZÉRÓ OSZTÓ

38

7

19%

0

#ZÉRÓOSZTÓ

29

s

17%

0

#ZÉRÓOSZTÓ

30

6

18%

0

#ZÉRÓOSZTÓ

adatgyűjtés,

Fő

%

TelR

Munkanélküliek száma

(fő)

60
50

~

40
30

~

1

20
10
0

t

~

l

l
i

2012

2013

2014

2015

2016

2017

' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----· - - - - - - - - -

Foglalkoztatásról nincs információ.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
a) az

idősek

egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése

ellátást segíti az időskorúak járadéka, a megélhetést biztosító jövedelemmel nem
személyek részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat időskorúak
járadékában részesíti azt a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt,
Az

?

idősek

rendelkező időskorú
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akinek a) havi jövedelme, valamint b) saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme
alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80%-át, egyedülálló esetén 95%-át.
Az időskorúak járadékának havi összege jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, egyedülálló esetén 95%-a;

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma

Időskorúak

Év

járadékában részesítettek {évi) átlagos száma

2012
2013

2
1

2014

1

2015

1

2016

2

2017

n.a.

{fő)

(TS 5701)

Forrás: TelR, KSH Tstar

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél

Év

idősebb

népesség és nappali ellátásban
száma

65 év feletti lakosság száma
(TS 0328)

részesülő időskorúak

Nappali ellátásban
részesülő időskorúak

száma (TS 5101)

Fő

Fő

%

2012

59

31

52,54%

2013

58

32

55,17%

2014

54

32

59,26%

2015

43

30

69,77%

2016

38

31

81,58%

2017

n.a.

n.a.

-

Forrás: TelR, KSH Tstar

A településen 2008 óta működik Idősek Klubja, ahol az idősek nappali ellátása folyik,tagjai
száma 30 fő fölötti. Jelenleg a TÁMASZ keretében működik.A tagok nagy része egyedül élő.
Mindennap találkoznak, programokat, összejöveteleket szerveznek, kellemesen eltöltik egymással
az időt.
A TÁMASZ főállásban alkalmaz két házigondozót, aki az arra rászoruló egyedül élő nyugdíjasok
mindennapjait segíti, házi gondozását végzi. Segít a házkörüli teendőkben, bevásárol, gyógyszer
vált ki. Szociális étkeztetés keretében ebédet hordanak .. Minden nap felkeresi a szolgáltatást
igénybe vevőket.
Gyógyszertárban, amely Bak községbe van, a falugondnok szervezett módon váltja ki a felírt
vényeket.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett
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felmerülő

krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a
házi segítségnyújtást végző szociális szolgáltató, illetve intézmény biztosíthat.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az ellátott személy segélyhívása
esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás
okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség
esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai betegek részére nyújtott jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás ellátója együttműködik a támogató szolgáltatást, illetve a pszichiátriai betegek
részére közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatóval.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az
egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg
személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. A
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást kb 6-7 fő részére kerül biztosításra.
A településen élő idősek szolgáltatáshoz való hozzájutása a kisbusszal biztosított.
b) kulturális,

közművelődési

6.4.1. számú -

szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Művelődési

közintézmények adatai

A nyilvános/települési
könyvtárak egységeinek
száma (leltári állomány)
(TS 3901)

Muzeális
intézmények
száma
(TS 4001)

Közművelődési

Év

A nyilvános/települési
könyvtárak száma
(TS 3801)

2012

1

3 322

0

1

2013

1

1 741

0

1

2014

1

1779

0

1

2015

1

1 780

0

1

2016

1

1660

0

1

2017

1

n.a.

0

1

intézmények
száma
(TS 4101)

Forrás: TEIR

Az önkormányzat, valamint a civil szervezetek által szervezett programok
részére.
e)

idősek

elérhetők

minden

idős

informatikai jártassága

A teleház az idősek részére is nyújt szolgáltatás, de nem jellemző, hogy az idősek igénybe vennék.
Igény esetén számítástechnikai tanfolyam szervezhető az időskorú lakosság részére.

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Kiemelt terület az egészségügy, a község a helyben biztosított szűrővizsgálatokkal segíti az idős
emberek egészségmegőrzését a betegségek korai felismerését. Az aktív időskor biztosítása
érdekében az önkormányzat támogatja az Idősek Klubját.
Évente egy alkalommal az önkormányzat műsoros Idősek napját szervez, ahol megvendégeli az
időseket.
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési

Az

idősek

helyzete,

esélyegyenlősége

beazonosított problémák
Településen élő

lehetőségek

vizsgálata során településünkön
fejlesztési

idősek

szolgáltatáshoz való
hozzájutása

meghatározása.

lehetőségek

Falugondnoki szolgálat biztosítása

Idősellátás

Idősgondozás,

fenntartása, fejlesztése
Bűnmegelőzési fórumok szervezése,
kamerarendszer kiépítése

ellátás
Kiszolgáltatottság

/ 7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékossággal

élő

személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

A fogyatékosság típusa szerint nagyobb számban vannak a mozgásszervi fogyatékosok. A
településen élő fogyatékos személyek iskolai végzettsége hasonlóan a megyei mutatókhoz, messze
elmarad a társadalom egészének iskolai végzettségi mutatóitól.
Általában a 8 általános iskolai, vagy még alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők száma
nagyon magas a fogyatékkal élők körében, amely különösen nagy hátrányt jelent a munkaerőpiacon
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban
nemenként

részesülők

száma

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma - férfiak

Megváltozott munkaképességű személyek szociális
ellátásaiban részesülők száma - nők

{TS 6201)

(TS 6301)

2012

2

6

2013

2

5

2014

2

Év

2015

3

6
6

2016

3

6

2017

n.a.

n.a.

Forrás: TelR, KSH Tstar
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Megváltozott munkaképessé g ű személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma nemenként
7
6

s
4

3
2

1 1

1

0

1 1

2016
2017
2014
2015
2012
2013
• Megváltozott munkaképességű szemé lyek szociál is ell átásaiban ré szesülők száma - férfiak (TS 6201)
Megváltozott munkaképességű szemé lyek szociális ell átásaiban részesülők száma· nők
(TS 6301 )

Fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága :

Szociális foglalkoztatás települési szinten nincsen, Zalaegerszegen tudnak elhelyezkedni szociális
foglalkoztatóknál a fogyatékkal élők.
A helyi vállalkozások alacsony számú alkalmazottat foglalkoztatnak, köztük fogyatékkal élőről
nincs tudomásunk.
Az önkormányzat nem foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozót. A foglalkoztatás
sikeres volt, de szükség lenne további foglalkoztatásra is. Jelenleg nincs megváltozott
munkaképességi dolgozó az önkormányzat intézményeiben.
Önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok nincsenek a településen.

7.2 Fogyatékkal

élő

személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban
Év

részesülő fogyatékos

személyek száma
(TS 5001)

2012

n.a .

2013

n.a.

2014

n.a.

2015

n.a.

2016

n.a.

2017

n.a.

Egyházi fenntartású
intézményben

Civil fenntartású
intézményben

Forrás: TelR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével
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A fogyatékkal élők pénzbeli, természetbeni ellátása a jogosultság alapján történik. Nem tekinti
külön az önkormányzat a fogyatékos személyeket egy-egy ellátás biztosításánál. Közülük
feltehetően többen rokkantnyugdíjasok, gyakrabban szorulnak átmenetei segélyre, a betegségük
kezelését a közgyógyellátás keretében támogatják. Az ápolási díj is azon ellátások közé tartozik,
továbbá a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amire a fogyatékos
személyek is jogosultak lehetnek
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés

a) települési önkormányzati tulajdonban

lévő

középületek akadálymentesítettsége

Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi
években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó ember azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista és súlyosanhalmozottan fogyatékos emberek - speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex
akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni. Ez olyan eszközök
és megoldások telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást a mozgássérült
embereken túl látás- vagy hallássérült, valamint értelmi fogyatékos emberek is igénybe vehessenek.
(Hangostérkép, indukciós hurok, könnyen érthető tájékoztató füzetek, stb.) A kulcs az, hogy ma már
nem pusztán épületek akadálymentesítéséről, hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű
hozzáféréséről beszélünk, amely tehát magában foglalja az épületek komplex akadálymentességét,
de annál jóval több.
Az akadálymentesítés követelménye beépítésre került a nem kifejezetten akadálymentesítési célú
pályázatokba is, hogy a különböző közszolgáltatásokat nyújtó szervek vezetői szembesüljenek
azzal, hogy az ő ügyfélkörükben is vannak, lehetnek fogyatékos emberek. A fentieken túl pedig
minden lehetséges eszközzel küzdeni kell azért, hogy széles körben elterjedtté váljon az a felfogás,
amely alapján az esélyegyenlőségi feladatok megoldása nem egyetlen szerv feladata, hanem
természetes, hogy az ehhez kapcsolódó követelményeknek való megfelelés a saját területén
mindenkinek a maga feladata és felelőssége.
Ugyancsak elengedhetetlen, hogy alapkövetelménnyé váljon az egyetemes tervezés módszere.
Ennek lényege, hogy a használati tárgyaktól az épületeken át egészen a közszolgáltatásokig mindent
úgy kell megtervezni, hogy az már a létrejöttekor, eleve megfeleljen az egyenlő esélyű hozzáférés
követelményeinek, s hogy ezért ne kelljen - jelentős idő , energia és pénz ráfordításával - utólag
akadálymentesíteni.
A községben a házio
rvosi és a védőnői szolgálatnál az épület és a parkoló részben akadálymentesített, ami a
mozgáskorlátozott, illetve idős személyek számára az épület könnyebb megközelítését lehetővé
teszi. Ott indukciós hurkot is szereztünk be. A szakellátások azonban Zalaegerszegen vannak, az ide
történő eljutás feltételezhetően a fogyatékos személyek számára problémát jelent. Ebben segít a
falugondnoki szolgálat.
Az önkormányzat intézményei részben akadálymentesítettek.. A közterületi járdák alkalmatlanak
arra, hogy a mozgáskorlátozottak használni tudják.
Fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások, hátránykompenzáló
juttatások, szolgáltatások nincsenek
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési
A fogyatékkal

élők

helyzete,

esélyegyenlősége

lehetőségek

meghatározása

vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák

fejlesztési

lehetőségek

Akadálymentesítés hiánya

A középületek teljes akadálymentesítése

Szolgáltatások igénybevétele

Falugondnoki szolgálat üzemeltetése

8. Helyi partnerség, lakossági
társadalmi felelősségvállalása

önszerveződések,

civil szervezetek és for-profit

szereplők

A faluban számos civil szervezet működik, amelyek munkájukkal nagymértékben hozzájárulnak a
közösség összetartozásának erősítéséhez, a hagyományok, a múlt értékeinek megőrzéséhez, az
egészségmegőrzéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

Az alábbi civil szervezetek működnek a településen:
Vöröskereszt Helyi Szervezete. :Szervezi a településen a véradásokat és
biztosító közösségi rendezvényeket

egészségmegőrzést

Baktüttös Község Önkormányzata társult formában lát el biwnyos köifeladatokat, ilyen
társulások:
Baki Közös Önkormányzati Hivatal Tófeji Kirendeltsége
Tófeji Intézményfenntartó Társulás
Baki Szociális Intézményfenntartó Társulás
A településen, illetve a térségben működő civil szervezetekkel együttműködve biztosítható
hatékonyan a térségben a célcsoportok részére az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség.
/ 9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
Az önkormányzat a települési Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadását megelőzően a
konzultáció és véleményformálás lehetőségét minden, a megvalósításba bevont szakmai és
társadalmi partner számára biztosítja.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
Jövőképünk

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák és mélyszegénységben élők napi megélhetése
biztosított.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők és romák egészségi állapota kielégítő legyen
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek testi és szellemi fejlődését.
Folyamatosan odafigyelünk, hogy az idősek anyagi és fizikai biztonságban éljék meg
mindennapjaikat.
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Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a családbarát foglalkoztatás megvalósítását.
Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a fogyatékkal élők az alapszolgáltatásokat akadály nélkül
igénybe vehessék.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
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1

3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői szamara 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
Fórumot hozunk létre.

ellenőrzése

érdekében HEP

A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő
testületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen

kitűzött

célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az
Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.
Esélyegyenlőségi

Romák/ mélyszegénységben élők
esély-egyenlőségével

foglalkozó
munkacsoport

családsegítő

szolgálat

Fogyatékkal élők esély-

Idősek

egyenlőségével

esély-

egyenlőségével

foglalkozó
munkacsoport

foglalkozó
munkacsoport

orvos

HEP Fórum

klubvezető

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek

T LÍ. l\A l\ <::7r-c::.l:\rlco

képviselője
jegyző,

Nők

AHEPFórum

esély-

polgármester

Gyerekek esély-

egyenlőségével

egyenlőségével

foglalkozó
munkacsoport

foglalkozó
munkacsoport
iskolaigazgató,óv

védőnő

' "
nnn

A Fórum legalább évente, e szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül,
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.
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Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.

lehetőségének

biztosítása

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első
ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről , a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit,
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek
képviselőit.

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása
érdekében.

Kötelezettségek és

felelősség

Az esélyegyenlőséggel

összefüggő

feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a 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.
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o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek
tevékenységének összehangolása, instruálása),
a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelősével közösen
a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó
jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a
befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt
vegyenek.
Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek
annak megvalósításában.
Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.

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

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt - de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára,
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges
intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és - szükség esetén - felelősségre
vonásáról.
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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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Baki Közös Önkormányzati Hivatal
Tófeji Kirendeltsége
8946. Tófej, Rákóczi út 15.
Tel.: 921569-064

HATÁROZAT KIVONAT
A Baktüttös Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. december 13-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Baktüttös

A

Község Helyi

Esélyegyenlőségi

Programjának elfogadása (2018-2023)

testület 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
42/2018. (XII. 13.)

Képviselőtestületi

Határozat

Baktüttös Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Baktüttös Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2018-2023 elfogadta.
Baktüttös Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert és az aljegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg
Határidő: 2018. december 30.
Felelős:
Béres László polgármester

Császár László sk.

Béres László sk.

jegyző

polgármester
A kivonat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik!

Tófej , 2018.december 14.
Császár László jegyző
'lro~ .
megbízásából
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Pappné Varga Angéla
aljegyző

2. Napirendi pont
Tisztelt Képviselő-testület!
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIJJ tv. 51. § (3) bekezdése
alapján Baktüttös község környezeti állapotáról az alábbi tájékoztatást adom:

1.) Településünk Magyarországon, Zala megyében, Zalaegerszegtől 20 km távolságra,
Zalaegerszeg városkörnyék közigazgatási területén a Válicka völgye és a Göcsej határát
jelentő Berek patak közötti dimbes-dombos részen található. A lakosság száma 350 és360 fő
között ingadozik, elöregedése jellemző.
Több vállalkozás folytat mezőgazdasági tevékenységet, ezen kívül bútoripar működik.1990
óta szép eredményeket értünk el az infrastruktúra fejlesztés területén. Vezetékes ivóvíz
szolgáltatás van, szennyvízelvezetés és tisztítás történik. A TV hálózat a különböző
műholdas rendszereken is eljut a lakossághoz. A telefonvonalak korlátlanul elérhetők. A
vezetékes földgáz az egész faluban kiépítésre került. Útjaink szilárdburkolatúak, javításra
szorulnak. A Bak - Páka közúton, amely keresztülszeli a települést jelentős mértékű a
kamionforgalom, amely zajártalmat, egyben levegőszennyezést okoz kezelhető mértékben.

A község területén szilárd hulladéklerakó nem üzemel, a korábban használt hulladéklerakó
rekultivációja 2009. év folyamán megtörtént, így ezen szennyező forrás is megszűnt.
A településen átfolyó patakok vízminősége megfelelő, szennyezés nem történt a vizekben.
A településen a közművesített szennyvízelvezetés megoldott. A községben nem folyik olyan
ipari tevékenység, amely a talaj, víz vagy a levegő szennyeződését okozná.
2.) A településen a közvilágítás megoldott, világításkorszerűsítés megtörtént, időszakonként
kisebb műszaki hibák előfordulnak, azok időben történő javítása azonban megoldott.
A községben egy élelmiszerbolt működik, amely a lakossági igényeket kielégíti. A
falugondnoki járművével megoldott a település távolabbi részeiről a lakosság szállítása
vásárlási igényük kielégítése érdekében.
A községben engedélyezett a különböző tárgyú alkalmi árusítások, amely a lakosság
irányú szükséglete kielégítését segíti.

különböző

3.) A községben a háziorvosi alapellátás megoldott, a lakosság gyógyszerellátási igényét a
falugondnoki szolgálat segít kielégíteni.
A szakorvosi ellátás igénybevételét a település járművével a házi gondozói szolgálat segíti.
A községben a védőnői ellátás megfelelő szinten működik.
A hétvégi és éjszakai ügyelet biztosított.
Egyes szűrővizsgálatok (pl. hallásvizsgálat) helyben történő elvégzése segíti a lakosság
egészségi állapotának megőrzését.
Házi segítségnyújtás, illetve az étkeztetés biztosítása, a nappali ellátás az idősebb
korosztálynak nyújt jelentős segítséget.
4.) A községben az önkormányzati utak száma a településszerkezet miatt jelentős, ugyanakkor
az utak, járdák állapota nem kielégítő, egyes helyeken annak szükségessége ellenére nem
épült járda forráshiány miatt.

Évenkénti gyakorisággal a rossz időjárás az utak nem megfelelő állapota miatt további
állapotromlást okoz, próbálja az önkormányzat orvosolni, illetve kisebb, műszaki állapotot
javító munkálatokat végez.
5.) A gyermekeink számára a közösen fenntartott 50 férőhelyes óvodánk és 8 osztályos
általános iskolánk Tófejen biztosítja a gyerekek ellátását és alapfokú képzését. Sportolási
lehetőségeket biztosítunk a településen, ahol füves focipálya, sportöltöző áll az érdeklődők
rendelkezésére. Az általános iskolát 2013. január l-től a KLIK tartja fenn.
A községben 2013-ban
KÖZÖSSÉGI HÁZ felújításra került melyben megfelelő
színvonalú és ellátottságú könyvtár működik, teleház került kialakításra, illetve
rendezvényterem található. Az épület helyet biztosít a civil és egyéb szervezeteknek is. A
községben működő civil szervezetek helyi közösségi programok szervezésében
közreműködnek.

A régi iskolából került kialakításra 2009-ben az idősek részére a nappali ellátást biztosító
intézmény, amelyet a TÁMASZ működtet. A sportkör működése a helyi fiatalság sportigényét
elégíti ki . Labdarúgó szakosztály működik.

6.) A Baki Közös Önkormányzati Hivatal Tófejen működik, így helyi szinten az alapfokú
igazgatási szolgáltatást és ügyintézés megoldott
7.) Az elöregedés miatt egyre több a gondozatlan terület, amelyet az önkormányzatnak kell
rendbe tartani.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el.
Baktüttös, 2018. december 13.
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3. Napirendi pont
Iktatószám: T/1723-3/2018
Ügyintéző: Bicsák Beáta

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2018. évi helyi adóztatási tevékenység alakulásáról, az adótartozások behajtásáról az
alábbiakban számolok be.
Az adózók száma 2018-ban:
helyi iparűzési adó: 36 adózó
gépjárműadó: 151 adózó
2018. évi kivetések/ Ft
Géoiárműadó

2.824.771

Bírság, pótlék
Helyi iparűzési adó
Összesen:

4.841.167
7.665.938

Teljesítés/Ft
(2018.11.30-h!)
2.349.516
17.512
3.989.600
6.356.628

Összes adóbevétel:
2018. évben 4.946.918,- Ft (2018. november 30-ig)
Azért van a különbség az összes teljesítés 6.356.628 Ft és az összes bevétel 4.946.918,- Ft között,
mert a gépjárműadó összes bevételének 60%-át az állami költségvetésbe kell átutalnunk minden
hónapban, és 40% marad a helyi önkormányzatnál. Idén az eddigi önkormányzati gépjárműadó
bevétel 11.30-ig 939.806 Ft volt.
2018. évben került bevezetésre a Hivatalhoz tartozó összes településen az ASP adó szakrendszer,
mely a korábbi ÖNKADÓ rendszert váltotta fel. Sok nehézséget okoz a program működtetése,
központi hibák jelentkeznek, melyek központilag tartó javítása akár heteket is igénybe vesz. A
programból nehéz kinyerni a szükséges adatokat.
2018.01.0 l-től került bevezetésre az ELÜGY (elektronikus ügyintézés) is. Melynek értelmében a
gazdálkodó szervezetek csak elektronikus úton adhatják be bevallásaikat, és minden adóhatósági
ügyet elektronikus úton intézhetnek az Önkormányzat irányában. Természetesen a Hivatalnak is
elektronikus úton kell viszont teljesíteni.

Fizetési könnyítések
Az Art. 198. §-a rendelkezik a fizetési halasztás, részletfizetés valamint adómérséklés
szabályairól.
A gazdálkodó szervezeteknél a tőketartozás elengedésére a törvény nem ad lehetőséget, csak
bírság és pótlék hátralék esetén.
A jogszabály magánszemélyek vonatkozásában engedi meg az adó elengedését, ha az adózó és a
vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetése az adó megfizetésével veszélyeztetve van. Az
adó elengedésére csak indokolt esetben kerül sor környezettanulmány lefolytatása mellett.
Fizetési könnyítésre irányuló kérelmet gépjárműadó tartozás miatt Baktüttősön nem nyújtottak be.
Általánosságban elmondható, hogy azok, akik nem fizetnek, már több éve tartoznak, van, aki
évek óta nem fizetett be a gépjárműadó számlájára.

3. Napirendi pont

A felszólítások miatt a bevételek nemcsak a két befizetési határidőben (március 15. és szeptember
15.) érkeznek be. Ezek folyamatosan könyvelésre kerülnek. Sok esetben előfordul, hogy az adózó
rossz számlára utal. Pl. késedelmi pótlék számlára fizeti be a gépjárműadó fizetései
kötelezettségét. Ez esetben mindig a bankon keresztül át kell vezetni a másik adószámlára, és az
ÖNKADÓ programban is helyesbíteni kell a számlák között, hogy meglegyen az egyensúly.
2018. évben Baktüttősön gépjárműadó-, helyi iparűzési adó- és pótléktartozás ügyében az
érintett adózókat felszólítottuk a fizetési kötelezettségeik teljesítésére.
Nagyon sok a tartozó, akik javarészt a kisebbséghez tartoznak. Több autót is kivonattunk a
forgalomból, de helyettük újakat helyeznek üzembe, amire szintén nem fizetnek, csak a
tartozásukat növelik.

Gépjárműadó számlán lévő kintlévőség 2018.11.27-én 1.522.899,- Ft
Késedelmi pótlék számlán 205.839,- Ft
Helyi iparűzési adó számlán: 443.861,- Ft
Összes kintlévőség: 2.172.599,-

A kintlévőségek. behajtására az Art. és az Avt. által biztosított végrehajtási cselekményeket
alkalmazzuk.
Behajtási cselekmények közül elsősorban a munkabérből letiltást, forgalomból kivonást
kezdeményezünk. Amennyiben az illetőnek nincs munkahelye, akkor a gépjármű forgalomból
való kivonását fogjuk kezdeményezni. Ha ezek közül a behajtási lehetőségek közül egyik sem
adott, pl. nincs sem munkahelye az illetőnek, és gépjármű sincs már a nevén, akkor lehetőség van
a NA V-ot megkeresni, hogy ők próbálják meg behajtani a kintlévőségeket.
Helyi adóhatósági tevékenységhez kapcsolódik a különböző társszervek (legtöbb esetben
rendőrség) megkeresése alapján adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtási cselekménye
is. Ezekben az esetekben az OEP-től kérjük le az érintett fél biztosítotti adatait. Amennyiben
munkahellyel rendelkezik, vagy nyugdíjas az illető, a jövedelméből le tudjuk tiltani a behajtásra
kért összeget, amely 100%-ban utalandó. Ezek általában közigazgatási bírságok, elővezetési
költség behajtása. Sikeres behajtások esetében 5000,- Ft végrehajtási költségátalány is
felszámításra kerül a kirótt összeg mellé. Ez az önkormányzat bevétele.
Ezen kívül adóhatósági tevékenységeink közé tartozik hagyatéki ügyekben, végrehajtási
ügyekben, bírósági ügyekben adó- és értékbizonyítványok kiállítása, melyeket folyamatosan
teljesítünk.
Kelt: Tófej, 2018. december 07.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el!

ZALAEGERSZEGI RENDÖRKA PfTÁNYSÁG
KÖZRENDVÉDELMl OSZTÁLY '

Ügyszám : 20010/8008:-61201.8. ált.
Egyetértek:

dr. Molnár József r. ezredes
rendőrségi főt~nácsos

ka pitányságvezeto
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztdt 'Képviselő-t.estület!
A Za~aégerszegi Rendőrkapitányság, Közrend.véd ~l mi Osztály, Gellénháza Rendőrőrs személyi
állománya fe]adátait törvényesen, a 2017. évre meghatározott célokhoz 'rende)ve ütemezetten,_ az
qgyrend_ün:kb~n lefektetett muokam.egosztással hajtotta végre.

Baktüt~ös

1.

település. közbizton·sági helyzet~nck értékelése:.

A bűnífgyi helyzet bemutata,fill;,

1.1. A r~nd.őri eljfi1:ásban regisztrált bűne el~kmények számának alakulása:
Bal~tüttös .

települ 'sen a 2016-~s évben 4, db, addig ~017-ben 5 db bűncsc;;Jekinény lytt

regiszttál va.
t.2. A közterületen elk.övetett r~gisztrált bűncsdekményck s.zá.mának afakulása_:.

-Baktüttös· település. illeté~ességi ·területe vonatkozásában 2016. é~beo, 2 ·ilyen jellegü
bűncselekményt regisztráltunk, mig 20) 7 évb~n· 1 db közterületen eiköV'etett büzics~lekmény
történt.
1.3 .. A. regisztrált bűncselekmények 100 .ezer lakosra vetített aránya, vál_tozás.a (a bűnügyi
rertözöt_ts.ég bemutatása)!'

A -Zalaeger zegi Rendörkapitánysag illetékességi területén az elmúfr évben 100 ezer' lakosra
1926,6 ·bŰI1Qselekmény jutott. Ez nagym értékű csökkenés, 'hiszc;;n 2016, évben ez: a szám
23 128, 1 volt. A jelentős esők.kenés oka, hogy ,korábban több sorozat·jellegí\ üg.y . keiült
felderitésr~ é:S befejezésre, me'lyek a 20 I Q-os esztendőbep_ kerültek be á statisztíka1
adatszolgaitatásba.
1.4. A regisztrált kiemelten kcze'lt bűncselekménycl~ számának ala.kuJá a:
Cím: 890 l Zalaegerszeg Postafiók: 72
Telefon: (92) 504-~00 ; Fax: (92) 504-368
e-m 'ai 1: za laegerszegrk@zala. po 1ice.h u
RZS EO 3.90 98.0 (200 1Ó.5 818.4SJ~·BVJERJ ·5172.102S7 ·4C~~6Wc-\EA$.-S~IS.465~

HPKK· nincs adat

2

'Baktüttös település iJletékességi területén 2017 évben 1 db ilyen büncselekményt
regisztráltunk.
1.5. A kiemelten kezelt biincselekmé.nyek körén kívüli
-értékelése:

r<:mtosabb büucselek_mények szöveges
·

Zalaegetszeg Rendőrkapitá11yság terül etén a nem kiemelten kezelt bűncselekmények közül
kiemelendőek az un_
telefonkártya feltöltős csalások, melynek során általában
nyerem.ényjatékon~ sors.oláson elért. nyeremény ürügyével esetenként több tí.zezer .forintot
CS:i!lnak: ki a 'telefonon felhívott gyanútlan sértettekföl. Az ·ilyen deliktumok 2017. évben íS
nagy arányban fordultak e l ő , a, bűncselekmény sorozat fel<ledtés~re országos koorclinác.ió . an

folyamat ban.
Az. önök településén ez a tehdencia egyelőre nem jell eni.ző , de számolnw1k kell a
időszakban ezen cselekmények, terUletünkön való megjelenésére ..

követkeZ;Ő

Fentieken· kíviil a kábítószel1"el, illetve új pszichoaktív a~waggal történő vis!)zaélésekkef
.kapcsolatos, nem terjesztői magatartásban megnyilvánuló ·13űncselekmények' továbbra is
jélen'tős ·ará11yba11, nagy ~zámban fordulnak elő Zalaegerszeg vá;·osában, aniely területünkön
annyira nem jellemző , de ezzel is számolnunk kelt .az elköve*eze.ndőkben, i!Jetékességi
t~rüle tü:hkön.

'2. A bűnüldöző nrnnka ér ékelése
·2.1.A nyomozásercdményességi mutató aJ~kulá$a:
A nyomozásered.nu~n) csségi mutató Zalaegersz g Rendőrkapitány~ág vonatkozásában
:rpegálJapíthaió, hogy a.z 2017:. évben, a 2016. évhez viszoi;iyítva --' elsősorban „a 20.fö-os.
smozati.'igyek miatt - romlott, viszont meghaladja azonban az elmúlt öt ~v átÍagát. 2017-ben ez
~ nl;utatónk · ss,9 %_ volt 2016-ban pedig. 9\5 %„ Qsszeh~sonHtásul: 20L5. évben ez a
·mutatónk 53 ;1 % volt.
·
_2~2.

A közterületen elkövetett, regisztrált bííncselekmén_yek
mutatója:

~Y.omozáseredményességi

.201'7. évben a kapitányság közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények
.nyomozásácdm.ényességi :muta(ója 88,5 % volt, mely 12 5 százalékponttal magasabb volt a
2016-ban elért 76,3 %-os ~redmény-nél
2.3. A helyi szerv eljádsában l'egisztrált! egyes kiemelten kezelt :bűncselekmény~k
nyomoz~íseredményességi ni.utatójánal<; alakulása:

Az ·egyes ki.emelten kezelt bűncselekmén yek nyomozáseredményesség~ az alábbiakban.
láthatók, összevetve a .2016-ban elért ered111ényekkel a kapitányság vonatkozásában:
Bűncselekmény. megnevezése:

20.16.:

2017:

Tesü $értés bűncselekmények nyomozáseredmé.nyessége:'
S.úlyos testi sértés:
Kiskorú veszé.lyeztetése:
Gárázdaság:

'82,2%

84,8'%
75,6%
100 %
86,1 °A1
50%
100 %
31,6 %

Önbíráskodás:
Visszaélés kábítószerrel (terjesztő i magatartás):

Lopµs:
Rf:$NF.0 _J .90.98.0 l200 I0-58 J S .4534-BUJEIU - 51 72J 028 7-4 C52 620CAE A9- 58 1 8A6 ~5)
Hll KK ninos adat

6.8 4 %

100 %
87, l %
80. %
80%
45 ;1 %

3

z.~ gépjárn1ű feltörés:

77,8 %
100 %

Ral?lás:
Kifosztás:
Zsarolás:
Rongálás:
.Ól'gazdaság:
Jármlí önkényes elvétele:

83,3 %
l.00 %

„„
-'.) 3 %
.o,
~

75 %
100%

L~ásbetöres

3.

60' 4%.
.

20 %

100 iyo,
57,1 %
100%
40,9. %
100 %
100 %
83,30 %

A tylajdon ~ni stab~ilysé1Jésekkel k<tiH~solatos tapasztalatok, adatok:

A tulajdon _elleni szabálysérté ekke1 kapcsolatban elmondható, hogy, azok között legnagypbb
esetszámban lopások fordultak. elő. A töbpi, a rendőrség hatáskörébe tartozó szabályséités
elöfqrdulásí száma nem rné.i;vadó.
·

'Baktüttös teLepülésen2016 évben és 2017 ·évben sem tött:érit tulajdon elleni szabálysértés-.
4..

A közlckcdesbiztonsági hel~1 ze! bemutatása:

4.1 .. A szem_élyi sérüléssel járó_közúti közlekedési ba l ~setek alakulása:
A személyi sériiléssel járó közútf közleked ési balesete1' alakulása:
esztendőben összesen 197 személyi
sérüléssel járó közlekedési baleset történt. Ez a szám 5~eJ több. Il!,int az ezt megelőző

A

r.endőrkáJ?it áJ1yság .illetékességi

területén az elmúlt

.évben bekövetkezett palesetek száma. A balesetek közül 6 volt .halálos kimenetetü,. 68.
végző dö tt ~ú lyos i

I 23 pedig könnyű séri,iléssel.
Az e1múlt'5 év statisztikai adataiból JáthaJÓ, hogy 20 11-ben kc;:dvező fordulat köv~tkei~tt be
·!:1 'baleséti ·adatok alakl,iJ.ásában. Az addig tartó emelkedés megtört és ?. balesetek szánia
'2'0"1 2-ben neg~tív irái1yba változott. Az eÍmúlt két sztendöben aztán a (>alesetek számában
lényegében stagnálás kö vetke~ett be.
A font.osabb baleseti okok és azok megoszlása:

A_bal'esetek bekövetkeztéhez vezető okól izsgál'ata alapj'án megállapítható, nagy .azokban az
elmúlt évben> 'i1letve az elmúlt öt évben érdemi változás nem történt. Tl_letékességi
területünkön továbbra is a sebesség helytelen mcgválas~tása mi.att.kÖ'vetkezett be a legtöbb
baleset. A másik fő baleseti ok az els()bbségadás szabáíyainak megsértése. Az össz~s többi
vizsgán és nevesített baleseti ok aránya a bekövetkezés okok között nern r:p.érvaq_ó.
Ezen közlekedési balesetek rendőr i intézked~seit a Za1aegetszeg Közlekedésrendészeti
Osztálya is foganatosította, a rendőrőrs állomány mellett.
.A súlyossági fokok ked vezőtlen változásából a sebessé'g helytel,en megvál aszt~sára, a
köv~te _i távolság be nem tartására, és nem az út és látás_
i viszópyokn~k megfele1 ő
közlekedé re lehet követke:ztetni

Bakfüttös településen 20 J 7 évben 1 db szemelyi sérüléssel nem járó közlekedési 'bale ei
történj.

·5. Az i_llegális migráció helyzete:

JI

fokozott fel]'· pés a KRESZ sza9ályait m gszegő kerékpárosokkal szemben,.
_a gyalogosan közlt;kedők biztonságának növ~lése
az ittasan járművet vezetők és a sebessé~et jel entősen túllépők kiszűrése,
a.Z állomány elhelyezési körülményeinek további javítása
0 új eszközök és módszerek kidolgozása és bevezetése nünp a
szolgálatellátás, bűnügy i és egyéb ügyfeldolgozás ter ·n,.
0 a vezetői ellenőrzések minőségbeli javítása.
0
0
0
0

Gellénbáza,

~~?./f..~ . ~: . f:.{ ...r .•. .. „ „ .

szolgálatszervezés

)~

1/

Luczi ~enő .r.ftzls.
=r:endőrségi tanácsos
mb.őrsparancsnok

l!ZSNEO_l 90.98.0 (200 1 0·58l84534-DW ERl-5 1723.0287--IC 52620C t\gA9·~8 1 8:1655)

HlOCK: hinc r.dal

5. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Baktüttös Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. december 13--i rendes ülésére
Tárgy: Beszámoló a Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról
Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen beszámoló a 2018. évre nyújt tájékoztatást a Tisztelt Képviselő-testület részére, a Társulási Tanács
működéséről. A beszámoló a Társulás által meghozott döntéseket és azok végrehajtását mutatja be.
A Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) 2018. évben 5 ülést tartott
.Február 12-én
1.1 A Tófeji „Mesesziget" Óvoda 2018 évi költségvetésének megtárgyalása.
2./ A Tófeji Intézményfenntartó Társulás i költségvetésének

megtárgyalása.

3 ./ Egyebek.
Május 22-én
1.1 A Tófeji „Mesesziget" Óvoda 2017 évi költségvetés végrehajtásának megtárgyalása.
2./ A Tófeji Intézmény-fenntartó Társulás 2017 évi költségvetés végrehajtásának

megtárgyalása.

31 Óvoda 2018. nyári szünet engedélyezése.
4. /Intézményi konyha fejlesztésére pályázati

lehetőség

5.1 Egyebek.
Június 14-én:
1./ Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa társulási megállapodásának módosítása
2./Tófeji „Mesesziget" Óvoda módosító okiratának az elfogadása.
Július 30-án:
1.1 Tófeji „Mesesziget" Óvoda átszervezése
2./Tófeji „Mesesziget" Óvoda módosító okiratának az elfogadása.
3./ Egyebek
November 29-én

11 Aktuális feladatok ( Dajka állás betöltésére érkezett ajánlatok) megtárgyalása.
2./ Egyebek.
A Tanács a Baki KÖH Tófeji Kirendeltségének közreműködésével biztosította

az intézmény egész éves

működését

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az

előterjesztést

megvitatni, majd arról dönteni szíveskedjen.

Tófej, 2018. december 12
Horváth Zoltán
elnök

2

Határozati Javaslat
Baktüttös Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.. „ „./2018 számú önkormányzati határozata
A Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában végzett 2018 évi munkáról szóló
beszámoló elfogadása

a Társulási Tanács 2018 évi
Baktüttös Község Önkormányzat Képviselő-testülete
munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2018.
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres László polgármester
azonnal

6 napirendi pont

Előzetes

hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Baktüttös Község Önkormányzat Képviselőtestületének
512018. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Társadalmi-gazdasági hatása:
A talajterhelési dij emelésére azért kerül sor mivel a környezetvédelem fenntartása
szempontjából alapvető nemzeti érdek vizeink tisztaságának megőrzése.
Ezideig a dij mértéke nem ösztönzött arra, hogy a vezetékre rákössenek, mivel magasabb
volt a csatornadij mértéke, mint a talajterhelési dij
A képviselő-testület a 2012. év február l-től megállapította a talajterhelési díj magasabb
értékét, azonban nem tartalmazta a azt a számlaszámot, ahova be kell fizetni a díjat.
Költségvetési hatása: Költségvetési hatás kimutatható, mivel az önkormányzat bevételét
képezi a befizetett díj
Környezeti, egészségi következményei:
kössön rá a kiépített szennyvízcsatornára

remélhetőleg

a lakosság minél nagyobb számban

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan
feltétlenül szükségesek.

előírásokat

tartalmaz, amelyek

Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Magasabb

szintű jogszabály

írja elő.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi
észrevétel, bírósági eljárás„

Baktüttös Község Önkormányzat Képviselőtestületének
512018. (Xll .20.) önkormányzati rendelete
a TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Baktüttös Község Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi
rendeletet alkotja.
1. §
Talajterhelési díj mértéke

(1) A talajterhelési díj egységdíja a 2003. évi LXXXIX. törvény 12 § (3) bekezdésében
meghatározott mérték.
(2)
A talajterhelési díjat Baktüttös Község Önkormányzata 74000119-10721140100000000 számlájára kell megfizetni.

2.§
Adatszolgáltatás

(1 )A település
területén adatszolgáltatási kötelezettség terheli a v1z-es csatornamű
üzemeltetését végző szolgáltatót - ZALAVÍZ RT. - a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra
vonatkozóan; kibocsátónként a szolgáltatott vízmennyisége, és a locsolási célú víz
mennyisége, valamint az ivóvíz vezeték meghibásodása következtében elszivárgott
vízmennyisége tekintetében.

3.§
(1.)A rendelet a kihirdetés napját
kell alkalmazni.

követően

lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január

l-től

(2.)A rendelet életbelépésével egyidejűleg Baktüttös Község Önkormányzat
4./2012. III.10.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
y...\ KÖZő8 .:.,
hatályát veszti.
Képviselőtestületének
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A rendelet kihirdetve: 2018 december 19
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1.melléklet

A talajterhelési díj mértéke

A talajterhelési díj mértéke:

TTD

=

ExAxTxV

ahol

TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj
E:

az egységdíj (Ft/m3)

A:

a díjfizetési alap (m3)

T:

területérzékenységi szorzó értéke:

1,5

V:

veszélyeztetési szorzó értéke:

1

7. Napirendi pont
Baktüttös Község Önkormányzat
Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Baktüttös Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. december 13. napi nyílt ülésére
Baktüttös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat
költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a
képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a
helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosítást.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a
Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját
hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat
átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése
szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
A 2018. évi költségvetés módosítás az év során jelentkezett bevételek és kiadások
módosulását tartalmazza.
Baktüttös Község Önkormányzata a 2018. évi költségvetését 37 686 297 Ft-tal hagyta jóvá.
Az I. módosítást követően Önkormányzatunk fő összege 38 626 957 Ft-ra változott.
Az Önkormányzat esetében a Falugondnoki szolgálattal kapcsolatos változások (bér
kompenzáció), valamint a 2018.évi Természetbeni ellátások (Erzsébet utalványok kiadásai
valamint bevételei) és a pályázat által nyert közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
átvezetésre kerültek a költségvetésen.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a rendeletmódosításra vonatkozó
mellékleteivel együtt történő elfogadását.

előterjesztésem

megtárgyalását és a rendelettervezet

Baktüttös, 2018. december 13.
Béres László
polgármester

1

Baktüttös Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
Baktüttös Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 21.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Baktüttös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:
1. §
(6) Baktüttös Község Önkormányzatának az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.
21.). önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése az alábbira változik:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyévi módosított költségvetési
bevételét és kiadását 38 626 957 Ft-ban állapítja meg.

„3 .§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyévi módosított költségvetési
bevételét 27 463 297 Ft
költségvetési kiadását 37 646 005 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyévi módosított
belül a kiemelt előirányzatokat

működési

10 627 E Ft
1 838 E Ft
7 682 E Ft
3 403 E Ft
7 029 E Ft
2 595 E Ft

a) személyi juttatások
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
c) dologi kiadások
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
e) egyéb működési célú kiadások
f) általános céltartalék
állapítja meg."
(7)
(8)
(9)
(10)

kiadásain

A rendelet 1/A. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
A rendelet 1/B. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
A rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
A rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

4. § Záró és vegyes rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
Baktüttös, 2018. december 13.
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7. Napirendi pont
Baktüttös 2018.évi módosított Költségvetési kiadások 1.számú melléklet

#

Megnevezés

2
01

Eredeti

Módosított

elő i rányzat

előirányzat

4

3
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
(K1101)

5

4 612 OOO

4 612 OOO
100 OOO

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

100 OOO

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

40 OOO

40 OOO

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
(K1113)

0

160 OOO

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

16

Választott

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)
(K12)
Személyi juttatások (=15+19) (K1)

20

tisztségviselők

juttatásai (K121)

4 752 OOO

4 912 OOO

5 715 OOO

5 715 OOO

5 715 OOO

5 715 OOO

10 467 OOO

10 627 OOO

1 838 OOO

1 838 OOO

21

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó (K2)

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

634 OOO

634 OOO

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 144 OOO

1 144 OOO

31

Készletbeszerzés (K31)

1 778 OOO

1 778 OOO

32

75 OOO

75 OOO

135 OOO

135 OOO

34

Informatikai szolgáltatások igénybevétele
(K321)
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
(K322)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)

210 OOO

210 OOO

35

Közüzemi díjak (K331)

817 OOO

817 OOO

36

Vásárolt élelmezés (K332)

100 OOO

100 OOO

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
(K334)

486 500

486 500

1 854 500

1 854 500

33

43

Egyéb szolgáltatások (K337)

44

ebből :

biztosítási díjak (K337)

0

0

45

Szolgáltatási kiadások (K33)

3 258 OOO

3 258 OOO

49

Működési célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K351)

1 352 OOO

1 352 OOO

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 084 OOO

1 084 OOO

59

Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások (K35)

2 436 OOO

2 436 OOO

60

Dologi kiadások (K3)

7 682 OOO

7 682 OOO

62

Családi támogatások (=63+ ... + 72) (K42)

0

403 OOO

72

ebből :

az egyéb pénzbeli és természetbeni
gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

98

Egyéb nem intézményi ellátások
(>=99+ .. . +117) (K48)

3 OOO OOO

3 OOO OOO

0

0

115

ebből :

települési támogatás [Szoctv. 45. §],

(K48)
118

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 OOO OOO

3 403 OOO

148

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre (K506)

7 029 OOO

7 029 OOO

149

ebből :

0

0

155

ebből : helyi önkormányzatok és
költségvetési szerveik (K506)

0

0

ebből :

0

0

156

központi költségvetési szervek (K506)

társulások és költségvetés i szerveik

(K506)
187

Tartalékok (K513)

188

Egyéb

193

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ,
létesítése (K64)

működési

célú kiadások (K5)

2 327 005

2 595 005

9 356 005

9 624 005

1 181 OOO

1 181 OOO
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196

Beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K67)

197

319 OOO

319 OOO

Beruházások (KG)

1 500 OOO

1 500 OOO

200

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

2 362 OOO

2 362 OOO

201

Felújítási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K74)

638 OOO

638 OOO

3 OOO OOO

3 OOO OOO

36 843 005

37 674 005

Aht. belüli megelölegezések visszaf. (K914)

843 292

952 952

Finanszírozási kiadások (K9)

843 292

952 952

37 686 297

38 626 957

202

Felújítások (K7)

265

Költségvetési kiadások (K1-K8)

21
40

Kiadások mindösszesen

Baktüttös 2018.évi módosított Költségvetési bevételek 2.számú melléklet

#

Megnevezés

2

3

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

4

5

01

Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása (B111)

13 244 157

13 244 157

03

Települési önkormányzatok szociális,
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása (B113)

6 038 140

6 038 140

04

Települési önkormányzatok kulturális
feladatainak támogatása (B 114)

1 800 OOO

1 800 OOO

05

Működési

0

160 OOO

21082297

21242297

2 OOO OOO

2 403 OOO

kiegészítő

célú költségvetési támogatások és
támogatások (B115)

07

Önkormányzatok működési támogatásai
(B11)

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B16)

43

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről (81)

23 082 297

23 645 297

44

Felhalmozási célú önkormányzati
támogatások (B21)

0

268 OOO

79

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről (B2)

0

268 OOO

2 OOO OOO

2 OOO OOO

116

Ertékesítési és forgalmi adók (B351)

144

Gépjárműadók

167

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

168

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

(B354)

1 OOO OOO

1 OOO OOO

3 OOO OOO

3 OOO OOO

50 OOO

50 OOO

186

Közhatalmi bevételek (B3)

3 050 OOO

3 050 OOO

200

Ellátási díjak (B405)

500 OOO

500 OOO

222

Működési

500 OOO

500 OOO

bevételek (B4)

Költségvetési bevételek (B1-B7)

26 632 297

27 463 297

Előző

év költségvetési maradványának
igénybevétele (B8131)

11 054 OOO

11 054 OOO

14

Maradvány igénybevétele (B813)

11 054 OOO

11 054 OOO

15

Allamháztartáson belüli megelölegezések
(B814)

0

109 660

284
12

23

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

11 054 OOO

11 163 660

32

Finanszírozási bevételek (B8)

11 054 OOO

11163 660

Bevételek mindösszesen

37 686 297

38 626 957
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BAKTÜTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018.ÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
3.számú melléklet adatok ezer Ftban
Hónapok
Megnevezés
Összesen
Önkorm .Bevétel
Január
3140
Február
3140
Március
3140
Április
3140
Május
3140
Június
3140
Július
3140
Auqusztus
3140
Szeptember
3140
Október
3454
November
3454
December
3459
Mindösszesen
38627
4.számú melléklet adatok ezer Ftban
Hónapok
Megnevezés
Összesen
önkorm.Kiadás
Január
3140
Február
3140
Március
3140
Április
3140
Május
3140
Június
3140
Július
3140
Auqusztus
3140
Szeptember
3140
Október
3454
November
3454
December
3459
Mindösszesen
38627

3140
3140
3140
3140
3140
3140
3140
3140
3140
3454
3454
3459
38627

3140
3140
3140
3140
3140
3140
3140
3140
3140
3454
3454
3459
38627
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TÁJÉKOZTATÓ
AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
Baktüttös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. számú módosításához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes
hatásvizsgálatot végez.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
I. A tervezett rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen
1. Társadalmi, gazdasági hatása: a költségvetési rendelet módosításának közvetlen
társadalmi, gazdasági hatása nincs.

2. Költségvetési hatása: A rendelet módosításának költségvetési hatása van.
II. A tervezett rendelet környezeti, egészségügyi következményei: a rendelet környezeti és
egészségügyi hatással nem jár.
III. A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet
módosításának adminisztratív terhet befolyásoló hatása van.
IV. A tervezett rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei: a rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény szerint előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként kötelező.
V. A tervezett rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi
feltételek: a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.
Baktüttös, 2018. december 13.
Császár László
jegyző
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INDOKOLÁS
Baktüttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. számú módosításához
Általános indokolás
Baktüttös Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi
költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet módosítás az önkormányzat működési bevételeit és a működési kiadásait határozza
meg. Az önkormányzati költségvetési rendelet mellékleteit módosítja.
2. §-hoz
A rendelet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza.
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