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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

 

Bevezetés 
 

Összhangban az Egyenlő B{n{smódról és az Esélyegyenlőség Előmozdít{s{ról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szab{lyairól és az 

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

program elkészítésének részletes szab{lyairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 

rendelkezéseivel, Örvényes Község Önkorm{nyzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkorm{nyzat v{llalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település m{s dokumentumait1, valamint az önkorm{nyzat fenntart{s{ban lévő 

intézmények működtetését. V{llalja tov{bb{, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése sor{n 

bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés {llami és nem {llami 

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapoz{s{t szolg{lja. 

 

A település bemutat{sa 
 

A település elhelyezkedése: 

 

Örvényes Balatonfüredtől 9 km-re, a Tihanyi-félsziget szomszéds{g{ban fekvő Veszprém megyei 

település. 

A Balaton északi partj{nak egyik legkisebb települése kicsivel több mint 150 fő {llandó lakost, és 

kb. 1000 fő nyaraló vendéget sz{ml{ló falu. 

 

A Tapolca-Budapest vasútvonal, és a Balaton északi partj{n húzódó 71-es sz{mú főút mentén 

fekszik. 

 

A település közigazgat{si területe összesen: 446 ha, a belterület 46,7 ha, a külterület pedig 399,3 ha. 

Örvényes Balatonudvari, Aszófő, Pécsely településekkel hat{ros, Tihannyal vízi hat{r köti össze. A 

Balatonfüredi j{r{s része. 

 

A település etimológi{ja:  

 

A község nevének értelmezése vitatott. Az Örvényes sz{rmazékszó, de hogy milyen szóból 

sz{rmazik arra nézve két magyar{zat is létezik. Az egyik szerint a régi őrmény = malom, moln{r, a 

m{sik szerint az örmény = örvény jelentésű szóból eredeztethető.  

A középkori oklevelekben a falu nevét többféleképpen írt{k, azonban a XVIII. sz{zadtól napjainkig 

az Örvényes elnevezés v{ltozatlanul él mind a nép ajk{n, mind pedig a hivatalos haszn{latban. 

 

 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdas{gi program, Szolg{ltat{stervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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A település története: 

 

A falu a Balaton északi partj{n, a Tihanyi-félszigettől nyugatra fekszik. M{r a római korban is 

lakott volt, aminek emlékeit a község hat{r{ban és a vízparton történt {sat{sok alkalm{val tal{lt{k 

meg. Több évsz{zadon {t a Tihanyi ap{ts{g birtoka volt. 

II. Andr{s kir{ly 1211-ben összeíratta a tihanyi ap{ts{g birtokait. Ebben az összeír{sban tal{ljuk 

Örvényes legkor{bbi hiteles említését. IV. Kelemen p{pa 1267-es bull{j{ban felsorolta az ap{ts{g 

birtokait, melyek között Örvényes is szerepelt. Az [rp{d-kor végén több don{ciós nemes élt itt, 

kiknek neveit egy paloznaki periratból ismerhetjük. 

A XIV. sz{zad végén a Tihany v{r{t {tmenetileg birtokló prodavizi Ördög Istv{n foglalta el a 

tihanyi ap{ts{g Balaton-felvidéki birtokait, így Örvényest is. 1392-től szintén a tihanyi ap{ts{g 

birtok{ba került vissza. 

Örvényes középkori műemléke a falu temetőjében {lló templomrom. A kisméretű, keletelt, 

törtkőből épült, egyhajós, egyenes z{ród{sú egyh{zhoz egykor dongaboltozatos szentély 

kapcsolódott. 

Örvényes területén még soha nem került sor olyan {sat{sra, amelynek célja a középkori emlékek 

felt{r{sa lett volna. A község jelenlegi belterülete r{települt a középkori falu területére, így erre a 

jövőben se nagyon lesz lehetőség. Az egykori templom körül elhelyezkedő középkori temetőt 

szintén elfedi a napjainkban is haszn{latos újkori temető. 

A Magyar Orsz{gos Levélt{rban őrzött Zala v{rmegyére vonatkozó dik{lis összeír{sok arra 

vil{gítanak r{, hogy Örvényes lakoss{ga erőteljes hull{mz{st mutatott: többször elnéptelenedett, 

majd újra települt a török uralom alatt. 1548-ban a török felégette Örvényesen mindössze egy új 

h{zat, egy lakatlan telket és öt szegény jobb{gyot írtak össze. Az 1572. évi úrbéri összeír{s azt 

mutatja, hogy Veszprém visszavétele ut{n kedvezőbb helyzetben volt a falu, melyben 7 lakott és 4 

puszta telket tartottak nyilv{n.  

A község Veszprém m{sodik török kézre kerülése idején (1593-1598) elnéptelenedhetett. Az 1603. 

évi úrbéri összeír{s m{r a puszta falvak között említi Örvényest. Ezt követően a településről 

ellentmond{sos inform{ciók maradtak fent. Valószínűleg az 1620-as években kezdett ismét 

benépesedni. Ebben az időben {llt itt egy egykerekű malom, melyet m{r a XIII. sz{zadban is 

említettek okm{nyok, de az idők vihar{ban biztosan elpusztult. Így a XVII. sz{zad első felében 

épülhetett újból a ma is {lló és működő egykerekű vizimalom. Az egykerekű malom éves 

jövedelmét 70 köbölre tették.  

A török félhold hatalma az 1680-as évek felszabadító hadj{ratainak következtében {ldoztak le a 

Dun{ntúlon. Palota és Székesfehérv{r visszavételével a Balaton-felvidék is végleg felszabadult a 

török megsz{ll{s alól. Az elnéptelenedett Örvényes hat{r{t a betelepítéséig a szomszédos falvak 

haszn{lt{k.  

Az 1700-as évek elején az Örvényest pusztaként tartj{k nyilv{n, puszta földjeit, szőlőhegyét az 

uras{g tihanyi jobb{gyai sz{ntj{k, tizedet adnak ut{na. Két malma folytonosan őrölt, s évente 

mintegy 100 köböl hasznot adott az ap{ts{gnak. Mindaddig, amíg az ap{ts{gnak nem volt módja a 

puszta betelepítésére, a földesúri jogok biztosít{sa volt a célja.  

Az Örvényes környéki falvak egy része (Aszófő, Tihany) a török uralom alatt is megtartotta 

életképességét, azonban népessége a R{kóczy-szabads{gharc alatt és ut{n nem gyarapodott oly 

mértékben, hogy képes legyen Örvényes puszta betelepítésére. Erre a Bakony szívében élő 

v{roslődi katolikusok v{llalkoztak. Először néh{ny Rhein-Pfalzból V{roslődre települt csal{d 

érkezett Örvényesre, akik 1733-ban szerződést kötöttek Grasso Villebald ap{ttal. A telepesek 3 évi 

adómentességet kaptak. Ha az adómentes évek ut{n m{shova akartak költözni, akkor maguk 

helyett m{s alkalmas jobb{gyot kellett {llítani és 20 forintot tartoztak lefizetni.  
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A nép nyelvén él egy anekdota a „7 sv{b mond{ja”, mely szerint 7 csal{d jött volna nyugatról, 

melyeket név szerint is felsorolnak: Haasz; Keller, Kugler, Leyker, Redl, Szisz és Titz. A csal{dok 

lesz{rmazottjai ma is a településen élnek. 

Az újonnan létrejött Örvényes falu színtiszta katolikus településnek sz{mított. A község 

szomszédaival békességben élt.  

A telepítés egyenes következménye volt a tihanyi ap{ts{g településpolitik{j{nak, amelynek 

legfőbb célkitűzése a birtokok jogviszonyainak rendezése, az uradalom gazd{lkod{s{nak 

stabiliz{l{sa és a katolikus hitélet újj{szervezése volt. ( A török uralom alatt ugyanis a települések 

jó része a k{lvinista vall{sra tért {t.)  

 

Településkép: 

 

„A XX. sz{zad neves földrajztudósa, Cholnoky Jenő (1870-1950) nevezte először Balatoni-Riviér{nak a 

Fűzfőtől Ábrah{mhegyig terjedő településsort; azt a partszakaszt, amelynek egyik festői l{ncszeme Örvényes 

község. B{r a község hat{r{nak kiterjedése vízfelülettel együtt mindössze 446 hekt{r, ami a többi településhez 

képest kicsinek mondható, mégis megtal{lunk benne minden természeti szépséget, ami erre a t{jra jellemző. 

Festői Balaton-partot n{dasokkal, csendes üdülőtelepet vonzó stranddal, sok hagyom{nyos elemet őrző 

településszerkezetet, szépen megművelt sz{ntókat, kitűnő bort termő szőlőhegyet, s mindezek felett a 

panor{m{t a haragos zöld erdők koszorúja z{rja le a Balaton-felvidék ir{ny{ban. Még az erdők alatt a hajdani 

gyenge sz{ntók és a felhagyott murvab{nya területén nemrég létesült golfp{lya is belesimul e t{jba precízen 

nyírott, haragoszöld gyepfelületeivel. Külön ékesíti a község képét a bővizű Örvényesi Séd erdők között a 

Balaton ir{ny{ba siető völgye, amely mélyen bev{gódott a dombok és hegyek közé, hogy azt{n a falut elérve, a 

szűk szoroson {ttörve, a Balaton-felvidék egyetlen és még működőképes műemlék vízimalm{t is meghajtsa.” 

(Hudi József: Örvényes község története) 

 

Örvényes község a Balaton-felvidéken fekvő kisközség, amely 124 méter tengerszint feletti 

magass{gban létesült a Balatontól mintegy fél kilométer t{vols{gra északra, a Pécsely patak 

torkolatvidékén. A község régi utc{ja, a történelmi település magja tulajdonképpen a Séd 

foly{s{val p{rhuzamosan egy enyhe, délies kitettségű dombh{tra települt (a 71-es sz{mú főút 

felett).  

Örvényes az egyutc{s úti falvak csoportj{ba tartózik, Y alakú le{gaz{ssal. 1946-1949 –es években 

ennek tov{bbfejlődéseként nyitott{k meg a Fő utc{val (mai Szent Imre utca) p{rhuzamosan 

elhelyezkedő Új utc{t. A telkek elrendezése soros udvaros fésűs beépítéssel, amelyekhez csűrők 

tartoznak. Ezek az épületekre merőlegesen {llnak, teh{t keresztir{nyba lez{rva a telket, ami a 

keresztcsűrős udvarok jellemzője. A telkeken a lakóh{zak, az ist{llók, ólak egym{shoz 

kapcsolódva {lltak, de csökkenő gerinc és ereszmagass{ggal, amelyben a telkek lejtése j{tszott 

elsőrendűen szerepet. 

Tekintettel arra, hogy a Balaton északi oldala a kőépítkezés haz{ja, az örvényesi hagyom{nyos 

épületeket is kőből emelték. 

A falubeli épületeket egészítették ki a szőlőben lévő présh{zak, pincék. Napjainkban ezek m{r 

ink{bb nyaraló épületként funkcion{lnak.  

A település napjainkban több részből {ll: az eredetileg egy utc{s falu többutc{s szerkezetűvé v{lt, 

amelyhez a balatoni strand és az üdülőtelep, valamint a településtől északra elhelyezkedő 

külterületi, z{rtkerti ingatlanok (szőlő) csatlakoznak. 

A településen {thaladó vasút két részre osztja a falut: a vasút felett tal{lható a régi település rész, a 

vasút alatt tal{lható az úgynevezett „Fürdőtelep”, üdülőövezet és a település szabad strandja. 

Az {llandó lakoss{g 99 %-a a régi falurészen él, de napjainkban itt is egyre több a nyaralónak 

haszn{lt ingatlan. A vasút alatti területen szinte csak üdülő épületek tal{lhatók. 
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Megélhetési forr{sok, életmód, kultúra:  

 

A XVIII-XIX. sz{zadban a h{ztart{sok önell{tóak voltak, a konyh{ra valót a konyhakertben, a 

k{poszt{skertben (mai napig megtal{lható a faluban) és a szőlőben termelték meg. Készpénzre 

főként a bor, a gabona, a zöldség és a gyümölcs elad{s{ból tehettek szert. A legközelebbi 

(Balatonfüred, Veszprém) piacokon a heti és orsz{gos v{s{rokban értékesítették termékeiket és 

szerezték be a szükséges iparcikkeket. 

Örvényesen, miként a többi német faluban, nagy jelentőségű volt a k{posztatermelés. A 

k{poszt{skertekben termelt k{poszt{t v{ltozatosan tudt{k elkészíteni; a hétköznapi és az ünnepi 

asztalról soha nem hi{nyozhatott. 

A falu fő megélhetési forr{sa a szőlő volt, ez {llt a paraszti gondolkod{s középpontj{ban. A 

mindennapi élet ritmus{t is a szőlőművelés teendői hat{rozt{k meg, amelyek kora tavasztól 

szüretig, majd az újbor elkészültéig szinte {llandó elfoglalts{got jelentett. 

A falu gazdas{gi életének szerves része volt a h{rom malom, amely mindaddig j{rt, amíg a patak 

vize be nem fagyott. A malomban őrölték a helybeliek és környékbeliek a gabon{jukat, így ott 

nagy t{rsas{gi élet folyt.  

A szőlőművelés mellett szívesen foglalkoztak Örvényesen a gyümölcstermesztéssel. A 

szilv{skertek terméséből részben p{link{t főztek. 

A gazd{k {llattenyésztésből (ló, szarvasmarha, sertés) is kiegészítették jövedelmüket. 

1956 ut{n a község életében jelentős v{ltoz{sok következtek be. A mezőgazdas{got 

kollektiviz{lt{k, az aktív keresők egy része az iparban (pl. hajógy{r Balatonfüreden), m{sik része a 

szolg{ltat{sban helyezkedett el.  

1959. tavasz{n megtartotta alakuló ülését az örvényesi „Petőfi” Termelőszövetkezet, mely 

Veszprém megye kis területű, kis taglétsz{mú, mégis eredményesen működő szövetkezetei közé 

tartozott. 

A termelőszövetkezet birtokviszonyait viszonylag gyorsan sikerült rendezni. 1960 tavasz{n 

elfogadt{k a h{zt{ji területek kioszt{s{t. 

A tagok éves jövedelmének két fő forr{sa volt: a szövetkezeti nyereségrészesedés és a h{zt{ji 

gazdas{g jövedelme. A szövetkezet elsősorban szőlőműveléssel foglalkozott, a sz{ntóföldi 

művelésnek és a hozz{ kapcsolódó {llattenyésztésnek ehhez képest al{rendelt jelentősége volt. 

Téli elfoglalts{got az erdei munka és a n{darat{s jelentette. „Örvényes aranya a n{d volt.” a 

n{dasoknak az aranykorona értéke és jövedelme vetekedett a szőlőével. Valamennyi n{dasa a 

falunak első oszt{lyú volt.  

Az ipari melléküzem{gnak sz{mító murvab{nya ugyancsak jelentős bevételt biztosított. 

Az örvényesi termelőszövetkezet az ön{lló gazd{lkod{s időszak{ban a veszprémi j{r{s legjobb 

szövetkezetei közé tartozott. A szövetkezet tagjainak korösszetétele az orsz{gos tendenci{nak 

megfelelően kezdettől kedvezőtlennek tekinthető: a tagok nagy része idős volt, a fiatalok ink{bb az 

iparban (Balatonfüred, Balatonfűzfő) helyezkedtek el. 

Az örvényesi szövetkezet 1974. m{rcius 1-jén külső kényszerítő erők hat{s{ra egyesült az aszófői 

és a balatonudvari szövetkezettel. Majd ez a szövetkezet belső megosztotts{g miatt a 

rendszerv{lt{s kezdetén felbomlott. 

 

Örvényes t{rsadalmi kapcsolatai a XIX. sz{zad m{sodik felében és a XX. sz{zad elején is a Balaton-

felvidéki német falvakkal voltak a legerősebbek (pl. Tótv{zsony, Szentjakabfa, Pula). A 1871-ben a 

településen élő lakoss{g tiszt{n sv{b volt. A sz{zadforduló környékén a nyelvhaszn{latban és 

öltözködésben megfigyelhető magyarosod{sban bizony{ra nagy szerepet j{tszott az is, hogy a 

község bekapcsolódott a balatoni idegenforgalomba. A gazd{k a fürdővendégeknek szob{t adtak 

ki. A vasút {tad{sa ut{n még ink{bb nőtt a vendégforgalom, és ezzel együtt a zöldség- és 

gyümölcstermelés, tejtermelés is.  
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Hivatalos statisztikai adatok azt mutatj{k, hogy Örvényes az első vil{gh{ború ut{n m{r magyar 

falunak sz{mított. 

A Balaton-környék infrastruktúr{j{nak fejlesztése Örvényes életében is döntő v{ltoz{st hozott. Az 

egyik tényező a fürdőtelep, a m{sik a műút, a harmadik pedig a villanyh{lózat kiépítése volt. A 

község fejlődésében fontos előrelépés volt az 1930-as években az üdülőtelep létesítése. M{r ekkor 

volt a településen sporthorg{szati jog. 

A község életében egyre fontosabb szerepet j{tszott a balatoni idegenforgalom. A községi tan{cs 

tulajdon{ban lévő strand, az üdülőtelep és főképp a műemlék Vízimalom egyre több vendéget 

vonzott.  

 

A község kultur{lis élete is folyamatosan fejlődött, 1934-ben a gazdaközösség összefog{s{ból 

megszületett a kultúrotthon, melyet a későbbiekben a korkövetelményeinek megfelelően 

bővítettetek, berendezéseit megújított{k. A község közművelődési életében a m{sodik vil{gh{ború 

alatt és ut{n fontos szerepet j{tszott a gazdakör. A gazdakör mellett az 1900-ban alapított 

gazdas{gi népkönyvt{r kín{lta az olvasnivalót. 

1951-ben egy teljesen új kultúrotthon {tad{s{ra került sor.  

A kultur{lis igények kielégítéséből a termelőszövetkezet is kivette a részét. 1962 őszén a tagok 

orsz{gj{ró tanulm{nyi kir{ndul{son vettek részt. Az 1960-as évek m{sodik felében egy 

szőlőműveléssel foglalkozó pozsonyi termelőszövetkezettel létesítettek kapcsolatot: kölcsönösen 

megl{togatt{k egym{st, tanulm{nyozt{k a termelési kultúr{t és közben a környék l{tnivalóival is 

megismerkedtek. 

 

Önkorm{nyzatunk - többek között - a kultur{lis és közművelődési szolg{ltat{sainak biztosít{s{ra - 

MVH p{ly{zati t{mogat{s segítségével – a 2012. évben {tadta az Integr{lt Közösségi és Szolg{ltató 

Tér épületét a régi Kultúrh{z épületének felújít{s{val. Ebben az új épületben m{r lehetőség van 

mind a helyi lakosoknak, mind a nyaraló vendégeknek sz{mítógép, internet haszn{lat{ra is.  

Az épületben lehetőség van különböző ki{llít{sok, rendezvények, könyvbemutatók 

megszervezésére. Itt kerül megrendezésre a hagyom{nyosnak mondható Mikul{s és Kar{csonyi 

műsor, a Búcsúi és Szilveszteri b{l.  

Itt kapott helyet a település könyvt{ra, ahol a könyvt{ros szinte egész évben kézműves 

foglalkoz{sokat is tart az odal{togató gyermekeknek.  

Településünkön évente két hagyom{nyosnak mondható nagy rendezvény kerül megszervezésre.  

Az egyik a ny{r elején egyre nagyobb népszerűségnek és l{togatotts{gnak örvendő 

„Könnyűsz{rnyak Örvényes Repülős nap”, melyre az orsz{g minden pontj{ról érkeznek a 

repülőgépek szerelmesei. 

A m{sik ilyen nagy rendezvényünk minden év augusztus utolsó hétvégéjén megrendezésre kerülő 

Falunap, amely h{rom napon keresztül biztosít kellemes időtöltést, v{ltozatos programokat a 

település apraja-nagyja sz{m{ra. 

Az utóbbi években a Repülős napot összekötjük a Szezonnyitó rendezvénnyel.  

A 2018. évben a település sv{b sz{rmaz{s{ra való tekintettel, hagyom{nyteremtő sz{ndékkal 

került megrendezésre az I. K{posztafesztiv{l. 

 

A szabad strandunk tökéletes hely, ha ak{r csak fél nap alatt szeretnénk kiélvezni a Balaton-

élményt. A nem túl nagy, csal{diasnak mondható strandunk ingyenesen fogadja a vendégeket. A 

terület jelentős részét f{k borítj{k, de bőven van hely a napoz{sra is. A strandon tal{lható öltöző, 

kültéri tusoló és akad{lymentes mosdó is. A sportolni v{gyó vendégeink sz{m{ra ping-pong 

asztal, strandröplabda p{lya, tengó p{lya, gyermek kos{rlabda pal{nk, vízi fejelő kapuk, valamint 

homokos focip{lya {ll rendelkezésre.  

A kölcsönző júniusi nyit{s{val a vízi sportok szerelmeseinek szörf, kajak és vízi bicikli bérelhető. 
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A gyermekekkel érkezők sz{m{ra is minden igényt kielégítő a strand felszereltsége; homokozó, 

m{szók{k, csúszd{k és hint{k szolg{lnak a gyerekek és a bab{k felhőtlen szórakoz{s{ra.  

A sportp{ly{kat (foci, tengó, röpi) a 2016. évben egy p{ly{zat segítségével sikerült az 

Önkorm{nyzatnak teljesen felújítani, megépíteni. 

A strand tov{bbi fejlesztésére – mely minden koroszt{lyt igyekszik szem előtt tartani – jelenleg is 

van két p{ly{zata az Önkorm{nyzatnak. (Ezekről, majd a megvalósul{s ut{n a következő HEP-be 

besz{molunk.) 

M{jus első hétvégéjétől kezdve folyamatosan nyitva tart a Büfé, ahol az ételek és italok mellett 

csocsó asztal, tv kivetítő v{rja a vendégeket. 

A strandunk főszezonban több szórakoztató programot is kín{l. 

(A HEP 2019-2023. készítésének idején, a 2019. év nyar{n a fenti fejlesztések miatt a strand nem 

üzemelt.) 

 

A helyi és környékbeli l{tnivalók a fürdőzés nélküli napokra is színvonalas programokat, séta- és 

kir{nduló útvonalakat kín{lnak. A természeti t{j nagyon v{ltozatos ezen a vidéken, a történelmi és 

építészeti emlékek t{rh{z{ban a kir{nduló turista sok rejtőző értéket fedezhet fel a Balaton-

felvidéken.  

A település infrastruktur{lis szempontból jól ell{tott, belterületi utc{i vezetékes vízzel, g{zzal, 

villanyh{lózattal, szennyvízcsatorna h{lózattal és telefonh{lózattal is rendelkeznek. A község 

belterületén tal{lható utakat szil{rd burkolat borítja.  

A településen {thalad a 71-es sz{mú főút, a Budapest-Tapolca vasútvonal és a Balaton körüli 

kerékp{rút is.  

 

Mint Balaton-parti település, igyekszünk mindent megtenni azért, hogy az itt élők és a ny{ri 

szezonban hozz{nk l{togató nyaralóvendégek és turist{k kellemesen érezzék magukat. A kellemes 

időtöltéshez szép, és tiszta környezettel is hozz{ kív{nunk j{rulni. Fontos feladatunknak tartjuk, 

hogy a településünkön nem ritkas{g sz{mban menő műemlékeinket megőrizzük, az {llagukat 

megóvjuk. A közterületeinket anyagi lehetőségeinkhez mérten {poljuk, díszítjük. 

 

Demogr{fiai helyzetelemzés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Forr{s: TeIR, KSH-TSTAR 

 

Örvényes község lakónépessége az elmúlt években folyamatos csökkenést mutat. A 2012., b{zis 

évhez képest 2017. évre 24 %-kal, 38 fővel csökkent. A település lakónépességének csökkenésének 

oka többnyire a fiatalok elv{ndorl{s{ra, a kevés gyermek születésére vezethető vissza. Tov{bb{ az 

idősek elhal{loz{sa ut{n a lakóingatlanokat – a magas ingatlan {rak miatt – többnyire 

nyaralóépületeknek v{s{rolj{k meg. 

1. sz{mú t{bl{zat - Lakónépesség sz{ma az 

év végén 

Év Fő V{ltoz{s 

2012 158 b{zis év 

2013 147 93,0% 

2014 136 92,5% 

2015 127 93,4% 

2016 123 96,9% 

2017 120 97,6% 
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2. sz{mú t{bl{zat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint 

(a 2016-os év adatai) 

Korcsoport  
Fő 

Az {llandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak ar{nya (%) 

Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők 

Állandó népesség sz{ma  83 70 153 54,25% 45,75% 

0-2 évesek      1 
 

 

0-14 éves  6 6 12 3,92% 3,92% 

15-17 éves  0 2 2 0,00% 1,31% 

18-59 éves  59 36 95 38,56% 23,53% 

60-64 éves  5 3 8 3,27% 1,96% 

65 év feletti  13 23 36 8,50% 15,03% 

 Forr{s: TeIR, KSH-TSTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az {llandó népességet vizsg{lva meg{llapíthatjuk, hogy a településen közel 10 %-kal több férfi él, 

mint nő. Érdekes adatokat kapunk a nemek életkori megoszt{st is figyelve. Az aktív korú (18-64 év 

közötti) lakosok között a férfiak sz{ma jelentősen, 25 fővel magasabb – 20 % -, mint a nők sz{ma, 

azonban a 65 év felett ez megfordul, és a női lakosok sz{ma haladja meg jelentősen (10 fő) a férfiak 

sz{m{t. 

Az életkori bont{st nézve a településen {llandó lakcímmel rendelkező 14 év alatti gyermekek 

ar{nya a település egészére nézve csak 8,5 %. Öt évvel kor{bban – 2011-ben – ez a sz{m kicsivel 

több, mint 11 % volt. Sajnos ez a sz{m folyamatos csökkenést mutat, a kevés gyermek születése 

miatt. 

A 65 év feletti lakosok ar{nya az összes {llandó lakónépesség 23,5 %. 2011. évhez képest ez egy 

csekély mértékű emelkedést mutat, akkor 22,4 % volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. sz{mú t{bl{zat - Öregedési index 

Év 

65 év feletti 

{llandó 

lakosok sz{ma 

(fő) 

0-14 éves 

korú {llandó 

lakosok 

sz{ma (fő) 

Öregedé

si index 

(%) 

2012 33 18 183,33% 

2013 36 16 225,00% 

2014 36 15 240,00% 

2015 34 14 242,86% 

2016 36 12 300,00% 

2017 33 15 220,00% 

Forr{s: TeIR, KSH-TSTAR 
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A fenti t{bl{zat és diagram a település öregedési indexének v{ltoz{s{t mutatja 2012. évig 

visszamenőleg.  

Az öregedési index a település 14 év alatti és 65 év feletti {llandó lakosainak sz{m{t hasonlítja 

össze. Meg{llapítható, hogy a település elöregedő népességszerkezetű, mivel az öregedési index 

100 % fölött van, így a községben az idősek vannak túlsúlyban a fiatalokhoz képest. 

Esélyegyenlőség szempontj{ból azt a következtetést vonhatjuk le ebből, hogy az idősek – fenti 

t{bl{zat alapj{n az egyedül {lló idősebb nők – fokozott segítségére, helyzetük figyelésére, nyomon 

követésére van és lesz szükség a jövőben. 

4. sz{mú t{bl{zat - Belföldi v{ndorl{sok 

Év 

Állandó 

jellegű 

odav{ndorl{s 

Elv{ndorl{s Egyenleg 

Állandó oda-, és 

elv{ndorl{sok 

különbségének 1000 

{llandó lakosra 

vetített sz{ma 

2012 12 2 10 57,1 

2013 2 6 -4 -23,7 

2014 3 10 -7 -43,48 

2015 6 7 -1 -6,45 

2016 8 9 -1 -6,54 

Forr{s: TeIR, KSH-TSTAR 

 

 
 

 

A 2012-es év kivételével Örvényesre az elv{ndorl{s a jellemző. Ennek oka, hogy a településen 

helyben sem munkahely, sem közoktat{si intézmény nem tal{lható, így a fiatalok nagy része 

ink{bb elköltözik, és később sem telepszik vissza a szülőfaluba. Sajnos ez a település 

elöregedéséhez vezet. 

Az itt lakók körében is nehézséget jelent az idősödő popul{ció növekedése, a kevés születendő 

gyermek, és az elv{ndorló fiatals{g. A falvakra jellemző nehézségek, megélhetés, fiatalok helyben 

marad{sa itt is nehéz feladat. Az elv{ndorlók többsége fiatal, akik a munkalehetőség hi{nya, a 

magas ingatlan{rak miatt költöznek el. 

Az Önkorm{nyzat tulajdon{ban nincs olyan belterületű ingatlan, mellyel a fiatalok letelepedését 

tudn{ biztosítani. Fiatalok kedvezményes telekhez, lak{shoz jut{s{nak elősegítésére nincs 

lehetősége az Önkorm{nyzatnak. 
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A vizsg{lt időszakban a település vonatkoz{s{ban a természetes szaporod{s – a 2017. év 

kivételével – folyamatosan negatív értéket mutat, a hal{lesetek sz{ma szinte minden évben 

meghaladta a születések sz{m{t. Ezek az adatok is azt mutatj{k, hogy a gyermekek sz{ma fogy a 

településen, az idő múl{s{val az elöregedés a jellemző. 

 

 

Értékeink, küldetésünk 
 

Az esélyegyenlőség minden ember sz{m{ra fontos érték. Az egyenlő b{n{smód elveinek betart{sa 

az Európai Unio és a hazai t{rsadalom elv{r{sa is. Megléte segíti, hogy mindenki egyenlő 

méltós{gú személyként élhesse az életét, és hogy hatékony jogvédelmet élvezzen, függetlenül 

attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékoss{ggal él, milyen a sz{rmaz{sa vagy az 

anyagi helyzete. 

 

Örvényes Község Önkorm{nyzata arra törekszik, hogy folyamatosan érvényesítse az 

esélyegyenlőségi szempontokat a település működését, fejlesztését meghat{rozó alapvető 

dokumentumaiban. Az esélyegyenlőség megvalósít{s{t horizont{lis elvnek tekinti, amely {thatja 

valamennyi önkorm{nyzati tevékenységet: a kötelező és önként v{llalt feladatok ell{t{s{t a helyi 

szintű közpolitika alakít{sa sor{n. 

 

Az Önkorm{nyzat az esélyegyenlőségi politik{j{t munk{ltatói szerepkörben, közvetlen 

szolg{ltat{sai sor{n igyekszik érvényesíteni. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége 

folyam{n mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgoz{s{ban az érdekelt 

civil szerveződések is aktív szerepet j{tsszanak, elősegítve ezzel a település lakoss{g{nak ilyen 

ir{nyú szemléletv{lt{s{t is. Ennek eszközei szab{lyoz{s, t{mogat{s és a jó gyakorlatok bevezetése, 

bemutat{sa. 
 

 

Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program {tfogó célja 

 

Az esélyegyenlőség minden {llampolg{r sz{m{ra fontos érték. Érvényesítése nemcsak 

jogszab{lyok {ltal meghat{rozott kötelezettségünk, hanem hosszú t{vú érdekünk is, hiszen azt a 

célt szolg{lja, hogy minden {llampolg{rnak esélye legyen a jó minőségű közszolg{ltat{sokra, 

életminőségük javít{s{t szolg{ló feltételek biztosít{s{ra.  

5. sz{mú t{bl{zat - Természetes szaporod{s 

Év 
Élve születések 

sz{ma 

Hal{loz{sok 

sz{ma 

Természetes 

szaporod{s 

(fő) 

2012 0 6 -6 

2013 1 3 -2 

2014 0 1 -1 

2015 1 5 -4 

2016 0 2 -2 

2017 3 1 2 

Forr{s: TeIR, KSH-TSTAR 
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Örvényes Község Önkorm{nyzata az Esélyegyenlőségi Program elfogad{s{val érvényesíteni 

kív{nja: 

 az egyenlő b{n{smód, és az esélyegyenlőség biztosít{s{nak követelményét, 

 a közszolg{ltat{sokhoz történő egyenlő hozz{férés elvét,  

 a diszkrimin{ciómentességet,  

 szegreg{ciómentességet, 

 a foglalkoztat{s, a szoci{lis biztons{g, az egészségügy, az oktat{s és a lakhat{s területén a 

helyzetelemzés sor{n felt{rt problém{k komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések 

érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel 

(tankerülettel).  

 

Örvényes Község Önkorm{nyzat{nak alapvető célja, hogy a község olyan település legyen, ahol 

érvényesül az az elsődleges alapelv, mely szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni. 

Közvetlen vagy közvetett diszkrimin{ció vagy h{tr{nyos megkülönböztetés senkit ne érjen. 

 

A cél olyan intézkedések, elj{r{sok megfogalmaz{sa, amelyek 

 szolg{lj{k egy összetartó, szolid{ris közösség erősítését a h{tr{nyos megkülönböztetés 

megszüntetésével, az esélyegyenlőség, egyenlő b{n{smód biztosít{s{val a h{tr{nyos 

helyzetű csoportok sz{m{ra, 

 biztosítj{k a h{tr{nyok hat{sainak mérséklését, ak{r megelőzését a pénzbeli, természetbeni 

juttat{sokhoz való hozz{jut{ssal, az intézményekben a különböző közszolg{ltat{sokhoz 

való egyenlő hozz{féréssel, a foglalkoztat{si, oktat{si, egészségügyi, szoci{lis, igazgat{si és 

területfejlesztési célok összehangol{s{val,  

 t{mogatj{k a t{rsadalmi integr{ciót a meglévő és eredményes szolg{ltat{sok megtart{s{val, 

vagy a felmerülő igények, szükségletek kielégítését segítő új t{mogató szolg{ltat{sok 

bevezetésével.  

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

Elsődleges célunk sz{mba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók sz{m{t és 

ar{ny{t, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan {ttekinteni a szolg{ltat{sokhoz történő 

hozz{férésük alakul{s{t, valamint felt{rni az ezeken a területeken jelentkező problém{kat. 

Tov{bbi célunk meghat{rozni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő b{n{smód érdekében. 

 

A célok megvalósít{s{nak lépéseit, azok forr{sigényét és végrehajt{suk tervezett ütemezését az 

HEP IT tartalmazza. 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkoz{sok részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdul{sokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javít{sa szempontj{ból. 

Tov{bbi célunk meghat{rozni a beavatkoz{sokhoz kapcsolódó kommunik{ciót. 
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Szintén célként hat{rozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a fel{llít{s{t, amely a 

programalkot{s és végrehajt{s sor{n biztosítja majd a megvalósít{s, nyomon követés, ellenőrzés-

értékelés, kiigazít{s t{mogató struktur{lis rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozz{ 

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

 

1. Jogszab{lyi h{ttér bemutat{sa 

 

1.1 A program készítését előíró jogszab{lyi környezet rövid bemutat{sa 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő b{n{smódról és az esélyegyenlőség 

előmozdít{s{ról szóló 2003. évi CXXV. törvény (tov{bbiakban: Ebktv.) előír{sai alapj{n végeztük. 

A program elkészítésére vonatkozó részletszab{lyokat a törvény végrehajt{si rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szab{lyairól és az esélyegyenlőségi 

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

elkészítésének szempontjai” fejezete és  

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szab{lyairól szóló 2/2012 (VI.5.) 

EMMI rendelet 

alapj{n alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarorsz{g helyi önkorm{nyzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (tov{bbiakban: 

Mötv.) 

 a szoci{lis igazgat{sról és szoci{lis ell{t{sokról szóló 1993. évi III. törvény (tov{bbiakban: 

Szt.) 

 a foglalkoztat{s elősegítéséről és a munkanélküliek ell{t{s{ról szóló 1991. évi IV. törvény 

(tov{bbiakban: Flt.) 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (tov{bbiakban: nemzetiségi 

törvény) 

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (tov{bbiakban: Eütv.) 

 a gyermekek védelméről és a gy{mügyi igazgat{sról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(tov{bbiakban: Gyvt.) 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (tov{bbiakban: Nkntv.) 

előír{saira. 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szab{lyoz{s rövid bemutat{sa. 

 

Az Ebktv. 31 §-a értelmében a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a 

h{tr{nyos helyzetű t{rsadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, 

rom{k, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportj{ra - oktat{si, 

lakhat{si, foglalkoztat{si, egészségügyi és szoci{lis helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló 

intézkedési tervben meg kell hat{rozni a helyzetelemzés sor{n felt{rt problém{k komplex kezelése 

érdekében szükséges intézkedéseket. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani az egyenlő b{n{smód, az esélyegyenlőség és a t{rsadalmi 

felz{rkóz{s követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre. Figyelemmel kell lenni az 

oktat{s-képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, az egyenlő esélyű hozz{férés 

biztosít{s{ra. Biztosítani kell a közszolg{ltat{shoz és az egészségügyi ell{t{shoz való hozz{férést. 

Olyan intézkedéseket kell hozni, mely csökkenti a h{tr{nyos helyzetűek munkaerő-piaci 

h{tr{ny{t, illetve javítj{k foglalkoztat{si esélyeiket.  

Mindezek megvalósul{s{t t{mogatnia kell a helyi önkorm{nyzat {ltal hozott döntéseknek, 

Örvényes Község Önkorm{nyzat Képviselő-testülete e tém{t is érintő, törvényi előír{sok betart{sa 
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mellett megalkotott helyi rendeleteinek, amelyek a lakoss{g alapvető létfeltételeit, a település 

működését, az ehhez szükséges közszolg{ltat{sok közvetlen igénybevételének lehetőségeit 

biztosítj{k.  

A Képviselő-testületnek a Magyarorsz{g helyi önkorm{nyzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény értelmében kötelező és önként v{llalt feladatai vannak. 

Örvényes Község Önkorm{nyzata a szoci{lis igazgat{sról és szoci{lis ell{t{sokról szóló 1993. évi 

III. törvény (a tov{bbiakban: szoci{lis törvény) alapj{n biztosítja a különböző szoci{lis ell{t{sokat, 

valamint a gyermekek védelméről és gy{mügyi igazgat{sról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

tov{bbiakban: gyermekvédelmi törvény) alapj{n szervezi az egyes gyermekjóléti ell{t{sokat. E két 

törvényben kapott felhatalmaz{s alapj{n megalkotta a 8/2017. (XI.13.) önkorm{nyzati rendeletét a 

szoci{lis igazgat{sról és a szoci{lis, valamint gyermekvédelmi ell{t{sok helyi szab{lyoz{s{ról (a 

tov{bbiakban: szoci{lis rendelet), mely az al{bbi helyi t{mogat{sok igénylésére ad lehetőséget: 

1. Pénzbeli t{mogat{sok: 

 települési t{mogat{s, 

 születési t{mogat{s, 

 oktat{si t{mogat{s, 

 helyi gyermeknevelési t{mogat{s, 

 tanulóbérlet t{mogat{s, 

 helyi időskorúak t{mogat{sa, 

 temetési t{mogat{s, 

2. Természetben nyújtott ell{t{sok: 

 köztemetés 

3. Személyes gondoskod{s form{i: 

 étkeztetés, 

 h{zi segítségnyújt{s, 

 csal{dsegítés 

 jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{s, 

 időskorúak nappali ell{t{sa, 

 demens betegek nappali ell{t{sa, 

 fogyatékkal élők nappali ell{t{sa, 

 gyermekjóléti szolg{ltat{s. 

A település {llandó lakosainak lakhat{si feltételeinek javít{sa, a lak{sproblém{k megold{sa, 

valamint a község népességmegtartó erejének növelése érdekében a Képviselő-testület megalkotta 

a 8/2015. (XI.30.) önkorm{nyzati rendeletét a lak{scélú helyi t{mogat{sról, mely alapj{n az al{bbi 

t{mogat{sok igényelhetők: 

 vissza nem térítendő t{mogat{s 

 pénzintézeti hitelnek nem minősülő kamatmentes kölcsön, 

 részben visszatérítendő t{mogat{s. 

A Képviselő-testület minden évben figyel arra, hogy az éves költségvetési rendeletébe az al{bbi 

feladatokhoz szükséges pénzügyi forr{sokat biztosítsa:  

 széles közösséget érintő rendezvények szervezése, t{mogat{sa,  

 civil szervezetek anyagi t{mogat{sa. 

 

A helyi rendeletalkot{sn{l az esélyegyenlőségi célcsoportokat figyelembe vétele az elsődleges 

szempontok között szerepel az Önkorm{nyzatn{l. 
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2. Stratégiai környezet bemutat{sa 

2.1 Kapcsolód{s helyi stratégiai és települési önkorm{nyzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program az al{bbi önkorm{nyzati dokumentumokhoz kapcsolódik: 

 Örvényes Község Önkorm{nyzat Képviselő-testülete a 2017. évben alkotta meg a 8/2017. 

(XI.13.) önkorm{nyzati rendeletét a szoci{lis igazgat{sról és a szoci{lis, valamint 

gyermekvédelmi ell{t{sok helyi szab{lyoz{s{ról. E rendelet célja, hogy a szoci{lis 

biztons{g megteremtése és megőrzése érdekében meghat{rozza az Önkorm{nyzat {ltal 

biztosított egyes szoci{lis ell{t{sok form{it, szervezetét és a szoci{lis ell{t{sokra való 

jogosults{g feltételeit, a jogosultat érintő jogokat és kötelezettségeket, valamint e 

jogosults{gok érvényesítésének garanci{it. E rendelet elfogad{sakor a Képviselő-

testületnek sikerült több új, helyi ell{t{si form{t is bevezetnie; helyi gyermeknevelési 

t{mogat{s; tanuló bérlet t{mogat{s, helyi időskorúk t{mogat{sa, majd 2018. évben 

felülvizsg{lva kiszélesítette a helyi időskorúk t{mogat{s{ra jogosultak körét. 

 Örvényes Község Önkorm{nyzat Képviselő-testülete a 2015. évben alkotta meg az 5/2015. 

(V.19.) önkorm{nyzati rendeletét a szoci{lis étkeztetés térítési díj{ról. E rendelet célja a 

személyes gondoskod{s keretén belül biztosított étkeztetés intézményi térítési díj{nak 

meghat{roz{sa. A személyi térítési díj meghat{roz{s{n{l e rendelet is biztosít lehetőséget a 

térítésmentes ell{t{s nyújt{s{ra is, képviselő-testületi döntés alapj{n. A rendelet 

megalkot{s{val egy időben, a 39/2015. (V.18.) hat{rozat{val elfogadta az Önkorm{nyzat 

szoci{lis étkeztetésre vonatkozó szakmai programj{t. A szoci{lis étkeztetés célja, hogy a 

településen élő r{szorulók részére a napi egyszeri meleg ételfogyaszt{s lehetőségét 

biztosítsa, és ezzel a helyi lakoss{g egészségügyi, ment{lis, fizikai vagy egyéb szoci{lis 

r{szorults{g{ból adódó h{tr{nyait csökkentse. 

 Szintén 2015. évben alkotta meg a Képviselő-testület a 8/2015. (XI.30.) önkorm{nyzati 

rendeletét a lak{scélú helyi t{mogat{sról. E rendelet megalkot{s{nak célja – ahogy az m{r 

feljebb is szerepel – a település {llandó lakosainak lakhat{si feltételeinek javít{sa, 

lak{sproblém{k megold{s, tov{bb{ – tal{n a legfontosabb – a község népességmegtartó 

erejének növelése. Lak{s építéshez, v{s{rl{shoz, felújít{shoz, korszerűsítéséhez, 

karbantart{shoz, {talakít{shoz, bővítéshez, tetőtér beépítéshez, minőségi lak{scseréhez 

nyújt t{mogat{st vissza nem térítendő t{mogat{s, pénzintézeti hitelnek nem minősülő 

kamatmentes kölcsön, valamint részben visszatérítendő t{mogat{s form{j{ban. 

 A Képviselő-testület a 2018. évben alkotta meg a 4/2018. (IV.27.) önkorm{nyzati rendeletét 

az egészségügyi alapell{t{si körzetek meg{llapít{s{ról. E rendelet hat{lya kiterjed a 

település közigazgat{si területén a területi ell{t{si kötelezettséggel működő h{ziorvosi 

körzetre, h{zi gyermekorvosi körzetre, fogorvos körzetre, védőnői ell{t{s körzetre, ügyeleti 

ell{t{sra, iskola-egészségügyi ell{t{sra. 

 A Képviselő-testület 2015. {prilis 21. napon tartott ülésén a 24/2015. (IV.21.) hat{rozat{val 

fogadta el a 2014-2019. közötti időszakra szóló gazdas{gi programj{t, melyben az alapelvek 

között szerepel „az oktat{si, kultur{lis, szoci{lis és egészségügyi színvonal megtart{sa, 

lehetőség szerint tov{bb fejlesztése”, tov{bb{ az ezekkel kapcsolatos fejlesztési 

elképzelései. 

 A Képviselő-testület 2015. november 29. napj{n tartott ülésén a 63/2015. (XI.29.) 

hat{rozat{val fogadta el – a Balatonfüredi Rendőrkapit{nys{g közreműködésével 

elkészített - a településre vonatkozó Bűnmegelőzési és Közbiztons{gi Koncepciót, melynek 
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központj{ban a gyermekek, a csal{d és az idősemberek védelme, r{juk való odafigyelés 

szerepel. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, t{rsul{si kapcsolód{sainak bemutat{sa 

 

 Balatonfüredi Többcélú T{rsul{s 

Örvényes Község Önkorm{nyzata tagja a 2004. évben, a balatonfüredi kistérség 20 önkorm{nyzata 

{ltal alakított – akkor még Balatonfüredi Kistérségi Többcélú T{rsul{sként – Balatonfüredi 

Többcélú T{rsul{snak (a tov{bbiakban: T{rsul{s). 

A T{rsul{snak jelenleg 22 települési önkorm{nyzat a tagja, a T{rsul{shoz tartozó települések 

lakoss{gsz{ma összesen – 2016.01.01. adat – 26.116 fő. 

A T{rsul{s {ltal ell{tott – Örvényes község vonatkoz{s{ban – közszolg{ltat{sok (HEP 

szempontj{ból): 

 gyermekvédelmi törvény alapj{n: 

 csal{d- és gyermekjóléti szolg{lat tevékenysége 

 csal{d- és gyermekjóléti központ 

 szoci{lis törvény alapj{n: 

 h{zi segítségnyújt{s 

 jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{s 

 idősek nappali ell{t{sa 

 demens betegek nappali ell{t{sa 

 fogyatékkal élők nappali ell{t{sa 

 egészségügyi törvény alapj{n: 

 egészségügyi alapell{t{shoz csatlakozó h{ziorvosi ügyeleti ell{t{s 

A T{rsul{s a gyermekvédelmi, illetve a szoci{lis törvény alapj{n ell{tandó közszolg{ltat{sokat az 

{ltala fenntartott Balatonfüredi Szoci{lis Alapszolg{ltat{si Központon keresztül biztosítja. Az 

orvosi ügyeletet a szintén Balatonfüreden működő, a v{rosi önkorm{nyzat {ltal fenntartott V{rosi 

Rendelőintézet megbíz{s{val l{tja el. 

 

 Balatonfüredi Közoktat{si Intézményfenntartó T{rsul{s 

Örvényes Község Önkorm{nyzata tagja a szintén 2004. évben, a balatonfüredi kistérség 7 

önkorm{nyzata {ltal alakított Közoktat{si Intézményfenntartó T{rsul{snak is (a tov{bbiakban: 

Közoktat{si T{rsul{s) 

A Közoktat{si T{rsul{snak jelenleg 7 települési önkorm{nyzat a tagja, a Közoktat{si T{rsul{shoz 

tartozó települések lakoss{gsz{ma összesen – 2016.01.01. adat – 16.159 fő. 

A Közoktat{si T{rsul{s {ltal ell{tandó közszolg{ltat{s a nemzeti köznevelésről szóló törvényben 

meghat{rozott óvodai ell{t{s. 

A fenti Közoktat{si T{rsul{s alapj{n Örvényes Község Önkorm{nyzata a településen élők részére 

az óvodai ell{t{st a Balatonfüreden működő óvod{k igénybevételével biztosítja. 

 

2.3 A települési önkorm{nyzat rendelkezésére {lló, az esélyegyenlőség szempontj{ból relev{ns 

adatok, kutat{sok {ttekintése, adathi{nyok kimutat{sa 

 

A HEP helyzetelemzés részéhez az Orsz{gos Területfejlesztési és Területrendezési Inform{ciós 

Rendszer adatb{zis{ban tal{lható adatokat haszn{ltuk, tov{bb{ figyelembe vettük az 

Önkorm{nyzatn{l rendelkezésre {lló nyilv{ntart{sok adatait. T{maszkodtunk az {gazati 

besz{molók meg{llapít{saira, az egyes területeken dolgozó szakemberek tapasztalataira és 

figyelembe vettük a partnerek adatszolg{ltat{sait. 



 18 

3. A mélyszegénységben élők és a rom{k helyzete, esélyegyenlősége 

 

A mélyszegénység napjainkban egyre gyakrabban haszn{lt fogalom. Ezen elsősorban azt a 

jelenséget értjük, amikor valaki tartósan a létminimum szintje alatt él, és esélye sincs arra, hogy 

ebből a helyzetből, önerőből kitörjön.  

A településen az életet, lakhat{st, gyermek, időskorú, b{ntalmazott nő vagy fogyatékkal élő 

személy ell{tatlans{g{ból eredő azonnali beavatkoz{st igénylő probléma nincs.  

A községben roma sz{rmaz{sú személy nem él. 
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A szegénység sz{mos t{rsadalmi tényező {ltal meghat{rozott, összetett jelenség, okai között 

szerepelnek t{rsadalmi és kultur{lis h{tr{nyok, szocializ{ciós hi{nyoss{gok, alacsony iskolai 

végzettség, munkanélküliség, egészségi {llapot, a gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok 

mutatj{k meg legink{bb. 

 

Az alacsony jövedelműek bevételeinek sz{mottevő része sz{rmazik a pénzbeli juttat{sok 

rendszereiből, valamint alkalmi munkav{llal{sból. 

Az inaktív emberek között nagy ar{nyban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek és 

megv{ltozott munkaképességűek.  

Településünkön tapasztalataink szerint a munkaerő-piacra jut{s fő akad{lyai: a tartós 

munkanélküli létből fakadó motiv{lts{gi problém{k, a t{rsadalmi előítélet jelenléte. 

  

A lakoss{g pénzeszközökbe, értékpapírba fektetett megtakarít{sairól nincs adat. Az viszont az 

idősebbek elmond{saiból kitűnik, hogy ők, ha szerény mértékben is, de takarékoskodnak, 

gondolv{n arra, hogy egy hal{leset gyermekeiket anyagi terheléssel ne sújtsa. 

A csal{dok kevés kivétellel saj{t tulajdonú csal{di h{zakban élnek. A h{zak a jövedelmi helyzettől 

függően nagyobb részben karbantartottak. Ritka, hogy több gener{ció él egy otthonban, az is 

ink{bb külön tetőtér beépítéssel.  

Az örvényesi csal{dokra jellemző, hogy egy-egy földterülettel, a csal{di h{zon kívüli egyéb 

ingatlannal is rendelkeznek (ezeket {ltal{ban örökölték). Igaz gyakori problém{t okoz az, hogy 

ezek az ingatlanok osztatlanközös tulajdonban vannak, melyek forgalom képessége ez {ltal 

korl{tozott.  

Jellemző, hogy az aktív korú csal{dok legal{bb egy személyautóval rendelkeznek. 

 

3.2 Foglalkoztatotts{g, munkaerő-piaci integr{ció 

 

A HEP-ben elhelyezett t{bl{zatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkorm{nyzat a 

foglalkoztat{s elősegítéséről és a munkanélküliek ell{t{s{ról szóló 1991. évi IV. törvény 

(tov{bbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapj{n településünkre jellemző 

foglalkoztatotts{got, munkaerő-piaci lehetőségeket kív{njuk elemezni az elmúlt évek 

v{ltoz{sainak bemutat{s{val, a különböző koroszt{lyok, illetve nemek szerinti bont{sban. Az 

elemzést összevetjük térségi és orsz{gos adatokkal is. 

 

 

 

 

 



 19 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek sz{ma, ar{nya 

3.2.1. sz{mú t{bl{zat - Munkanélküliségi r{ta nemek szerint 

  

15-64 év közötti {llandó 

népesség (fő) 

Regisztr{lt munkanélküliek/nyilv{ntartott 

{ll{skeresők sz{ma (fő) 

Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 71 53 124 2,75 3,9% 2,75 5,2% 6 4,4% 

2013 70 47 117 1,25 1,8% 2,25 4,8% 4 3,0% 

2014 65 45 110 1 1,5% 3,5 7,8% 5 4,1% 

2015 63 44 107 1 1,6% 4,5 10,2% 6 5,1% 

2016 64 41 105 1 1,6% 3,25 7,9% 4 4,0% 

Forr{s: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

       

 
 

A 3.2.1. sz{mú t{bl{zatban lévő adatok r{mutatnak arra, hogy Örvényesen az aktív korú 

lakoss{ghoz képest milyen ar{nyú a nyilv{ntartott {ll{skeresők sz{ma, ez miként v{ltozott az 

elmúlt években, illetve, hogy milyen az ar{ny a férfiak és a nők között. 

A településen a nyilv{ntartott {ll{skeresők sz{ma a vizsg{lt időszakban egy viszonylag {llandó 1-1 

fő ingadoz{s{t mutató sz{m, 4-6 % körüli érték. Ebben a felmérésben érdemes megnézni azonban 

azt, hogy addig, amíg a település aktív korú lakoss{g{nak sz{ma 15 %-kal csökkent (a csökkenés 

évről-évre folyamatos), addig az {ll{skeresők sz{ma nem v{ltozott. 

A vizsg{lt időszakban szinte végig – a 2012. évet lesz{molva – a női {ll{skeresők sz{ma jelentősen 

magasabb, a 2015. évben a településen {llandó lakóhellyel rendelkező aktív korú nők sz{m{hoz 

képest a 10 %-ot is meghaladta, míg a férfiak ar{nya 1,6 % volt csak (1 fő). 

A megyei és az orsz{gos {tlaghoz képest a vizsg{lt időszak elején még a településen volt 

kedvezőbb a helyzet, azonban a 2015. évtől a megyei {tlagot (2015. év - 4,6 %, 2016. év - 2,8 % - 

KSH adat) meghaladta, az orsz{gos {tlagot (2015. év - 6,8 %, 2016. év - 5,1 % - KSH adat) is 

jelentősen megközelítette. Azt is fontos megemlíteni, hogy a településen ez az érték a 2008-2011. 

időszakban folyamatosan 10 % felett volt. Teh{t az orsz{gos, illetve megyei csökkenés Örvényesen 

is megjelent. 

A Balatonfüredi kistérségre – Örvényesre is – erősen jellemző az idényjellegű szezon{lis munka. A 

ny{ri szezonban 3-6 hónapra viszonylag könnyebb munk{t tal{lni, míg a téli időszakban megnő a 

munkanélküliek sz{ma. 
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Településünkön sajnos nincs olyan v{llalkoz{s, ahol az itt élők helyben tudn{nak munk{t v{llalni. 

Ezért a községünkben élők napi ing{z{sa a gyakori a környező településekre, legink{bb 

Balatonfüredre. 

Fontos lenne a biztos megélhetés, az éves {ll{s, mely a lakosok létbiztons{g{t növelné. 

 

 

 

 

3.2.2. sz{mú t{bl{zat - Regisztr{lt munkanélküliek/nyilv{ntartott {ll{skeresők sz{ma korcsoportok szerint 

Regisztr{lt 

munkanélküliek/ 

nyilv{ntartott 

{ll{skeresők sz{ma 

összesen 

Fő 

összesen 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6 4 5 6 4 4 

20 év alatti  
Fő             

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

20-24 év  
Fő 0,5   0,5 1,5 0,75 0,75 

% 9,1% 0,0% 11,1% 27,3% 17,6% 20,0% 

25-29 év  
Fő     0,25     0,5 

% 0,0% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 13,3% 

30-34 év  
Fő 1 0,75 1 0,25 0,75 0,25 

% 18,2% 21,4% 22,2% 4,5% 17,6% 6,7% 

35-39 év  
Fő 0,5   0,5 1,25 0,5 0,25 

% 9,1% 0,0% 11,1% 22,7% 11,8% 6,7% 

40-44 év  
Fő 1 0,25 0,5   0,5 0,5 

% 18,2% 7,1% 11,1% 0,0% 11,8% 13,3% 

45-49 év  
Fő 1 1,5 0,25 1,75 0,25 0,75 

% 18,2% 42,9% 5,6% 31,8% 5,9% 20,0% 

50-54 év  
Fő 0,25 0,5 0,75   0,5 0,25 

% 4,5% 14,3% 16,7% 0,0% 11,8% 6,7% 

55-59 év  
Fő 1,25 0,5 0,75 0,25 0,75 0,25 

% 22,7% 14,3% 16,7% 4,5% 17,6% 6,7% 

59 év feletti  
Fő       0,5 0,25 0,25 

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

Forr{s: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A vizsg{lt időszakban Örvényesen 20 év alatti {ll{skereső nem volt, ez tal{n annak is köszönhető, 

hogy egyre több fiatal gondolja úgy (és van is r{ lehetősége), hogy minél tov{bb tanul. Ha nem is a 

felsőoktat{si intézményben, de egy középiskola ut{n, egy m{sik szakm{t, esetleg érettségit szerez 

mag{nak. Tal{n a fenti magyar{zat miatt a 20-24 közötti koroszt{ly – p{lyakezdő - sz{ma az 

utóbbi években enyhén emelkedni l{tszik.  

A vizsg{lt időszakban, szinte végig a 45-49. éves koroszt{ly ar{nya a legmagasabb.  

Az 59. év feletti koroszt{ly a településen élő nyilv{ntartott {ll{skeresők körében az utóbbi – 2015. 

évben – jelent meg és van jelen folyamatosan. A sz{muk adott évre vonatkozóan 0,25 fő, mely azt 

mutatja, hogy valószínűleg a szezon{lis munk{ból adódóan, csak az év egy-két hónapj{ban van 

jelen. 

 
3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya a regisztrált munkanélküliekhez 
képest 

 

 

A fenti adatokból l{tszik, hogy Örvényesen a 180 napn{l hosszabb ideje regisztr{lt 

munkanélküliek ar{nya nagyon v{ltozó. Van, hogy a 20 %-ot meghaladja, majd a következő két 

évben egy{ltal{n nem jelenik meg. Azt mindenképp elmondhatjuk, hogy a legrosszabb évben is 1-

2 főt érintett maximum a településen, és az ő esetükben sem tartott több éven keresztül. 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatotts{ga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Év  

Regisztr{lt 

munkanélküliek 

sz{ma  

(kerekített érték) 

180 napn{l 

hosszabb ideje 

regisztr{lt 

munkanélküliek 

ar{nya 

fő % 

2012 6 22,73 

2013 4 0 

2014 5 0 

2015 6 4,55 

2016 4 16,67 

2017 4 0 

Forr{s: TEIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

3.2.4. sz{mú t{bl{zat - Alacsonyan iskol{zott népesség 

Év  

Legal{bb az {ltal{nos iskola 8. 

évfolyam{t elvégzett 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő korúak 

sz{zalék{ban 

Iskolai végzettséggel 

nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 

sz{zalék{ban 

Férfi Nő Férfi Nő 

  % % % % 

2001 93,1% 80,0% 6,9% 20,0% 

2011 98,5% 94,3% 1,5% 5,7% 

Forr{s: TeIR, KSH Népsz{ml{l{s 
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Örvényesen az iskolai végzettséggel nem rendelkezők sz{ma az elmúlt 10 évben jelentősen 

csökkent. A kor{bbi 26,9 %-kal szemben, m{r csak a település 7,2 %-a nem rendelkezik legal{bb 8 

évfolyamos {ltal{nos iskolai bizonyítv{nnyal. A 2011. évi népsz{ml{l{si adatok alapj{n a férfiak 

1,5 %-a, a nők 5,7 %-a, a nők ar{nya a magasabb, kb. 25-30 %-kal. 

Az alacsonyabb iskolai végzettségű, szakképzetlen emberek sz{m{ra főként az idegenforgalom 

(szobal{ny, takarító, konyhai kisegítő) nyújt elhelyezkedési lehetőséget. 

 
3.2.5. sz{mú t{bl{zat - Regisztr{lt munkanélküliek/nyilv{ntartott {ll{skeresők sz{ma 

iskolai végzettség szerint 

Év 

Regisztr{lt 

munkanélküliek/

nyilv{ntartott 

{ll{skeresők 

sz{ma összesen 

Regisztr{lt munkanélküliek/nyilv{ntartott {ll{skeresők 

megoszl{sa iskolai végzettség szerint 

8 {ltal{nosn{l 

alacsonyabb 

végzettség 

Által{nos iskolai 

végzettség 

8 {ltal{nosn{l 

magasabb iskolai 

végzettség 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 6 0 0,0% 1 18,2% 4,5 81,8% 

2013 4 0 0,0% 0,25 7,1% 3,25 92,9% 

2014 5 0 0,0% 0,5 11,1% 4 88,9% 

2015 6 0 0,0% 1,25 22,7% 4,25 77,3% 

2016 4 0 0,0% 0,75 17,6% 3,5 82,4% 

2017 5 0 0,0% 1,25 26,3% 3,5 73,7% 

Forr{s: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

A vizsg{lt időszakban a nyolc {ltal{nos iskolai végzettséggel nem rendelkező regisztr{lt 

munkanélküli személy Örvényesen nem volt. A legal{bb középfokú iskolai végzettséggel 

rendelkező regisztr{lt munkanélküliek sz{ma a 70 %-ot mindig eléri, de {tlagosan 80 %-os értéket 

mutat. Örvényesre nem jellemző az, hogy az alacsony iskolai végzettségű személyek lennének 

túlnyomórészt munkanélküliek. Arról sajnos nem rendelkezik az Önkorm{nyzat adattal, hogy a 8 

{ltal{nosn{l magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők között milyen ar{nyban vannak a közép-, 

illetve felsőfokú végzettségűek. 

Arról, hogy az {ltal{nos iskol{t, valamint a középiskol{t, gimn{ziumot a felnőtt oktat{sban h{ny 

személy végezte el, illetve h{ny személynél van jelenleg folyamatban a TEIR adatai alapj{n, 

valamint a helyismeretet is figyelembe véve - kis településre való tekintettel – nincs inform{ció a 

vizsg{lt időszakban. 

 

c) közfoglalkoztat{s 

 
  3.2.6. sz{mú t{bl{zat – Közfoglalkoztat{sban résztvevők sz{ma, ar{nya 

Év 

15-64 év 

közötti {llandó 

lakónépesség 

(fő) 

Közfoglalkoztat{sban 

résztvevő személy 

(fő)  

Közfoglalkoztat{sban 

résztvevők ar{nya a 

település aktív korú 

lakoss{g{hoz képest (%) 

2012 124 7 5,6 

2013 117 4 3,5 

2014 110 7 6,4 

2015 107 9 8,4 

2016 105 4 3,8 

2017 104 4 3,8 

  Forr{s: Örvényes Község Önkorm{nyzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közfoglalkoztat{si program az utóbbi időben orsz{gos szinten jelentősen {talakult. Ez Örvényes 

településen is érezhető. Az Önkorm{nyzat az elmúlt években megtett minden azért, hogy 

igényeknek megfelelő sz{mú közfoglalkoztat{si létsz{mot tudjon biztosítani a településen. Ennek 

érdekében szorosan együttműködött a Munkaügyi Központtal – később J{r{si Hivatal 

Foglalkoztat{si Oszt{lya – és a Balatoni Vízügyi Kirendeltséggel is. Egy időben rendszerint több 

orsz{gos programban is részt vett. Ezek a programok hol hosszabb (éves), hol rövidebb (1-2 

hónap) ideig tartottak. Rendszeresen biztosította annak lehetőségét is, hogy a közfoglalkoztat{si 

programok keretén belül induló képzésekben a helyi lakosok is részesüljenek. A programok 

többnyire a közterületek, vízelvezetők tisztít{s{ra, karbantart{s{ra, valamint idős emberek 

segítségére ir{nyultak. 
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A fenti t{bl{zatban szereplő adatok azt mutatj{k meg, hogy a településen h{ny személyt érintett 

adott évben a közfoglalkoztat{st. (Egy személy a program rövidsége miatt több programban is 

részt vett, de a fenti t{bl{zatban csak egyszer - egy főként - szerepel.) Ebből a szempontból a 

„legrosszabb” időszak a 2014-2015. évek voltak. Ekkor a település aktív korú lakoss{g{hoz képest 

a közfoglalkoztatottak sz{ma megközelítette a 10 %-ot. Ezekben az években az Önkorm{nyzatn{l 

éves szinten 10-12 program futott hosszabb-rövidebb ideig.  

A közfoglalkoztat{si program korm{nyzati szintű {tszervezése a községben is érződik. Egyre 

csökkent az igény a helyi lakosok részéről. 2018. évvégére m{r csak 1 fő szerepelt a programban, - 

év elején még 3 fő volt. 2019.év m{rcius{ban az Önkorm{nyzat m{r nem tudott a „Vízügyes” 

programban elindulni, mert nem volt jelentkező a településen. 

 

d) a foglalkoztat{shoz való hozz{férés esélyének mobilit{si, inform{ciós és egyéb tényezői (pl. közlekedés, 

potenci{lis munkalehetőségek, tervezett beruh{z{sok, lehetséges v{llalkoz{si területek, helyben/térségben 

működő foglalkoztat{si programok stb.) 

Örvényesen nagyon kevés v{llalkoz{s működik, ezek többsége is egyéni v{llalkoz{s. A helyben 

való foglalkoztat{s nagyon csekély, többnyire csak az Önkorm{nyzatn{l van jelen, ott viszont 

szinte 100 %-ban örvényesi lakosok a foglalkoztatottak. 

A település tömegközlekedése viszonylag jónak mondható. A viszonylag kis t{vols{gok miatt a 

szomszédos települések, és Balatonfüred könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel (autóbusz, 

vonat). A ny{ri időszakban a kerékp{ros munk{ba j{r{s is megjelenik. 

A Veszprém Megyei Korm{nyhivatal J{r{si Hivatal Balatonfüredi J{r{si Hivatal Foglalkoztat{si 

oszt{lya (a tov{bbiakban: Foglalkoztat{si oszt{ly) Balatonfüreden fogadja az {ll{skeresőket, a még 

nem nyilv{ntartott munk{t keresőket. A Foglalkoztat{si oszt{ly feladata a rendelkezésre {lló 

eszközök (munkahelyfelt{r{s, munkaközvetítés, hum{nszolg{ltat{sok nyújt{sa, foglalkoztat{shoz 

kapcsolódó t{mogat{sok, képzések elősegítése) révén a munkaerő-piaci integr{ció elősegítése. 

Több olyan t{mogat{si program (TOP, GINOP, VEKOP) fut jelenleg is, melyek igénybevétele mint 

a munk{ltatóknak, mint a munkav{llalóknak segítséget jelenthetnek; bért{mogat{s, bérköltség 

t{mogat{s, képzési t{mogat{s, utaz{si t{mogat{s, v{llalkoz{s{v{ v{l{st segítő t{mogat{s.  

 

e) fiatalok foglalkoztat{s{t és az oktat{sból a munkaerőpiacra való {tmenetet megkönnyítő programok a 

településen; képzéshez, tov{bbképzéshez való hozz{férésük 

Kistelepülés lévén nincs lehetősége az Önkorm{nyzatnak ezt helyben biztosítani.  

A Foglalkoztat{si oszt{lyon azonban folyamatosan vannak olyan t{mogat{si programok, melyek 

célja, a fiatalok belépésének segítése a munka vagy a tanul{s vil{g{ba, komplex, személyre szabott, 

a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolg{ltat{sokkal és 

t{mogat{sokkal. Minden résztvevővel egyéni programtervet készítenek, amelynek sor{n 

személyre szabottan v{lasztj{k meg az egyes programelemeket és hat{rozz{k meg azok sorrendjét. 

Ezeknél a programokn{l a célcsoport a 15-24 év közötti se nem tanuló, se nem dolgozó fiatal.  

 

f) munkaerő-piaci integr{ciót segítő szervezetek és szolg{ltat{sok feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és 

egyéb munkaerő-piaci szolg{ltat{sokhoz való hozz{férés, helyi foglalkoztat{si programok) 

Kistelepülés révén ezt jelenleg az Önkorm{nyzat nem tudja biztosítani. A felnőttképzéseket és 

egyéb munkaerő-piaci szolg{ltat{sokat a lakoss{g a Foglalkoztat{si oszt{ly segítségével tudja 

igénybe venni. 
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g) mélyszegénységben élők és rom{k települési önkorm{nyzati saj{t fenntart{sú intézményekben történő 

foglalkoztat{sa 

Örvényesen mélyszegénységben élő, illetve mag{t roma nemzetiségűnek való személyről nincs 

tudom{sunk. 

A szegényebb lakosok foglalkoztat{sa a többi munkav{llalóval azonos feltételek mellett történik. 

Településen önkorm{nyzati intézmény nincs, igény esetén a közfoglalkoztat{si programokban van 

lehetőség a foglalkoztat{sukra. 

 

h) h{tr{nyos megkülönböztetés a foglalkoztat{s területén 

A foglalkoztat{s területén h{tr{nyos megkülönböztetésről a település vonatkoz{s{ban nincs 

inform{ciónk. 

 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szoci{lis ell{t{sok, aktív korúak ell{t{sa, munkanélküliséghez 

kapcsolódó t{mogat{sok 

 

A munkanélküliséghez kapcsolódó ell{t{sokat a foglalkoztat{s elősegítéséről és a munkanélküliek 

ell{t{s{ról szóló 1991. évi IV. törvény (a tov{bbiakban: Flt.), valamint a szoci{lis igazgat{sról és a 

szoci{lis ell{t{sokról szóló 1993. évi III. törvény (a tov{bbiakban: Szt.) szab{lyozza. 

Az elmúlt időszakban mind a két jogszab{lyban jelentős v{ltoz{sok kerültek bevezetésre. Több 

fogalom, t{mogat{si forma megv{ltozott, az Szt-ben szab{lyozott ilyen ir{nyú ell{t{sok az 

önkorm{nyzatoktól a j{r{si hivatalokhoz kerültek. 

 

Az Flt alapj{n az {ll{skeresőt jelenleg az e törvényben meghat{rozott feltételek fenn{ll{sa esetén 

{ll{skeresési j{radék, nyugdíj előtti {ll{skeresési segély, valamint költségtérítés illeti meg. Ezeket a 

t{mogat{sokat az örvényesi lakosok a balatonfüredi foglalkoztat{si oszt{lyon tudj{k igényelni. A 

jogosults{g feltételeit az Flt., valamint a végrehajt{s{ra kiadott rendelet szab{lyozza. 

Az {ll{skeresési segély 2011. évtől m{r csak a nyugdíj előtti ell{t{si form{t foglalja mag{ban – 

kor{bban h{rom típusa volt. Annak a személynek j{r; akinek a kérelem benyújt{s{nak 

időpontj{ban a r{ ir{nyadó öregségi nyugdíjkorhat{r betöltéséhez legfeljebb öt év hi{nyzik, és 

legal{bb 45 napon {t {ll{skeresési j{radékban részesült és annak folyósít{si időtartam{t 

kimerítette.  

 

 

 

 

 

3.3.1. sz{mú t{bl{zat – Nyugdíj előtti {ll{skeresési 

segélyben részesülők sz{ma 

Év 

15-64 év 

közötti 

{llandó 

népesség 

sz{ma 

Nyugdíj 

előtti 

{ll{skeresési 

segélyben 

részesülők 

(fő) 

Áll{skeresési 

segélyben 

részesülők % 

2012 124 0 0,0% 

2013 117 0,25 0,2% 

2014 110 0,25 0,2% 

2015 107 0 0,0% 

2016 105 0 0,0% 

2017 104 0 0,0% 

Forr{s: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A vizsg{lt időszakban a nyugdíj előtti {ll{skeresési segélyben részesülők sz{ma a településen 

elenyésző. A fenti t{bl{zat alapj{n a 2013-2014. évben volt jelen, p{r hónapon keresztül, 

valószínűleg idénymunk{ból adódóan. 

 

Az Flt. alapj{n {ll{skeresési j{radékra jogosultak azok a személyek, akik {ll{skeresők, az 

{ll{skeresővé v{l{st megelőző h{rom éven belül legal{bb 360 nap jogosults{gi idővel 

rendelkeznek, munk{t akarnak v{llalni, de ön{lló {ll{skeresésük nem vezetett eredményre, és 

sz{mukra az {llami foglalkoztat{si szerv sem tud megfelelő munkahelyet felaj{nlani. 

 

 

 

 

 

 

Ez az ell{t{si forma folyamatosan jelen van a település lakosai között 1-2 személyt érintően. 

Sz{muk emelkedést mutat. A fenti t{bl{zat alapj{n a településen regisztr{lt munkanélküliek közel 

50 %-a j{radékra is jogosult.  

 

Az Szt. alapj{n a munkanélküli személyek aktív korúak ell{t{s{ra jogosultak, ha a törvényben 

szab{lyozott feltételek fenn{llnak. 

Az aktív korúak ell{t{sa a h{tr{nyos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és csal{djuk 

részére nyújt ell{t{st, melyet 2015. évtől a j{r{si hivatal (hatós{gi oszt{ly) {llapít meg.  

Az aktív korúak ell{t{sa lehet foglalkoztat{st helyettesítő t{mogat{s, illetve egészségk{rosod{si és 

gyermekfelügyeleti t{mogat{s. 

A foglalkoztat{st helyettesítő t{mogat{sra jogosult személy az {llami foglalkoztat{si szervnél kéri 

az {ll{skeresőként történő nyilv{ntart{sba vételét, valamint köteles az {llami foglalkoztat{si 

szervvel együttműködni. A foglalkoztat{st helyettesítő t{mogat{s tov{bbi feltétele, hogy egy 

napt{ri éven belül legal{bb 30 nap foglalkoztat{si jogviszonyt igazolni szükséges. 

Az az aktív korúak ell{t{sra jogosult személy, aki az ell{t{sra való jogosults{g kezdő napj{n 

egészségk{rosodott személynek minősül, vagy 14 év aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek 

ell{t{s{t napközbeni ell{t{st biztosító intézményben, illetve ny{ri napközis otthonban, óvod{ban 

vagy iskolai napköziben nem tudja biztosítani egészségk{rosod{si és gyermekfelügyeleti 

t{mogat{sra jogosult. 

 

 

3.3.2. sz{mú t{bl{zat - J{radékra jogosult 

regisztr{lt munkanélküliek/nyilv{ntartott 

{ll{skeresők sz{ma  

Év 

Regisztr{lt 

munkanélküliek

/nyilv{ntartott 

{ll{skeresők 

sz{ma 

Áll{skeresési 

j{radékra jogosultak 

Fő Fő % 

2012 6 1 18,2% 

2013 4 0,5 14,3% 

2014 5 1,25 27,8% 

2015 6 1,75 31,8% 

2016 4 1,75 41,2% 

2017 5 2 42,1% 

Forr{s: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3.3. sz{mú t{bl{zat - Aktív korúak ell{t{sa - Rendszeres szoci{lis segélyben, egészségk{rosod{si és 

gyermekfelügyeleti t{mogat{sban, valamint foglalkoztat{st helyettesítő t{mogat{sban részesítettek 

sz{ma 

Év 

Rendszeres szoci{lis 

segélyben részesített 

regisztr{lt munkanélküliek 

sz{ma (negyedévek {tlaga)  

(2015. febru{r 28-tól az ell{t{s 

megszűnt, vagy külön v{lt 

EGYT-re és FHT-ra) 

Egészségk{rosod{si és 

gyermekfelügyeleti 

t{mogat{sban részesülők 

{tlagos sz{ma 2015. m{rc. 1-től 

érvényes módszertan szerint 

Foglalkoztat{st helyettesítő 

t{mogat{sban részesítettek 

{tlagos havi sz{ma (2015. m{rcius 

01-től az ell{t{sra való jogosults{g 

megv{ltozott) 

Fő Fő 
15-64 évesek 

%-{ban 
Fő 

Munkanélküliek 

%-{ban 

2012 1,25   1,01% 1 13,64% 

2013 0   0,00% 0,09 2,57% 

2014 0   0,00% 0,26 5,78% 

2015 0,25 0 0,23% 0 0,00% 

2016 1,25 0 1,19% 0 0,00% 

2017 0 0 0,00% 0 0,00% 

Forr{s: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 
 

 

Az aktív korúak ell{t{s{ra jogosult személyek sz{ma a településen 1-2 fő volt a vizsg{lt időszak 

kezdetén, rendszeres szoci{lis segély, vagy foglalkoztat{st helyettesítő t{mogat{s form{j{ban. 

Egészségk{rosod{si és gyermekfelügyeleti ell{t{sra a bevezetése óta nem volt jogosult a 

településen senki sem. 

A kor{bbi években jellemző volt, hogy a közfoglalkoztat{si programban résztvevő személyek 

részére került meg{llapít{s{ra a foglalkoztat{st helyettesítő t{mogat{s a két program közötti 

{tmeneti időszakban. A közfoglalkoztatottak sz{m{nak csökkenésével a t{mogat{sra jogosultak 

sz{ma is lecsökkent. 

 

3.4 Lakhat{s, lak{shoz jut{s, lakhat{si szegreg{ció 

 

E fejezetben a lakhat{shoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlak{s-{llom{nyt, a 

szoci{lis lakhat{st, az egyéb lak{scélra nem haszn{lt lak{scélú ingatlanokat, felt{rva a településen 

fellelhető elégtelen lakhat{si körülményeket, veszélyeztetett lakhat{si helyzeteket és 

hajléktalans{got, illetve a lakhat{st segítő t{mogat{sokat. E mellett részletezzük a lakhat{sra 

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolg{ltat{sokhoz való hozz{férést. 
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Örvényesen a rendelkezésre {lló adatok alapj{n összesen a lak{s{llom{nyok sz{ma 2012-2016. 

időszakban 86 db, melyből egy darab az elégtelen lakhat{si körülményeket biztosító épület.  
 

a) bérlak{s-{llom{ny 

Örvényesen bérlak{s nincs. 

 

b) szoci{lis lakhat{s 

Örvényesen szoci{lis lak{s nincs. 

 

c) egyéb lak{scélra haszn{lt nem lak{scélú ingatlanok 

Örvényesen egyéb lak{scélra haszn{lt nem lak{s célú ingatlan nincs. 

 

e) lakhat{st segítő t{mogat{sok 

A vizsg{lt időszak kezdetén, 2015. évig az Szt., valamint a helyi szoci{lis rendelet alapj{n lehetőség 

volt lak{sfenntart{si t{mogat{s igénylésére, a szoci{lisan r{szoruló h{ztart{s tagjai {ltal lakott 

lak{s, vagy nem lak{s célj{ra szolg{ló helyiség fenntart{s{val kapcsolatos rendszeres kiad{sainak 

viseléséhez nyújtott hozz{j{rul{sra.  

Az Szt. módosít{s{val, 2015. m{rcius{tól ez a t{mogat{si forma megszűnt, beépült a települési 

t{mogat{sba, melynek a részletszab{lyait az önkorm{nyzatok helyi rendelete tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Szt. alapj{n meg{llapított lak{sfenntart{si t{mogat{sok sz{m{t a fenti t{bl{zat tartalmazza. A 

jogosultak részére meg{llapított t{mogat{st a villany{ram díj{ban került jóv{ír{sra a településen. 

Adóss{gcsökkentési t{mogat{sra tov{bbra sem érkezett be az Önkorm{nyzatra igény. 

Jelenleg a szoci{lis igazgat{sról és szoci{lis, valamint gyermekvédelmi ell{t{sokról szóló 8/2017. 

(XI.13.) önkorm{nyzati rendelet alapj{n van lehetősége a helyi lakosoknak rendszeres települési 

t{mogat{s keretén belül lak{sfenntart{sra tekintettel t{mogat{st igényelni. Települési t{mogat{s 

keretén belül az Önkorm{nyzat még nem nyújtott t{mogat{st lak{sfenntart{si költségek 

csökkentésére.  

Örvényesen egyre nagyobb igény merül fel a szoci{lis célú téli tüzelőt{mogat{sra, melyet az 

Önkorm{nyzat központi t{mogat{si program segítségével tud biztosítani a helyi lakosok részére. 

Az igénylés részletes feltételeit a Képviselő-testület évente a kapott {llami t{mogat{s mértékének 

megfelelően rendeletben szab{lyozza. 

 

 

3.4.1. sz{mú t{bl{zat - Lak{sfenntart{si és 

adóss{gcsökkentési t{mogat{sban részesülők 

sz{ma 

Év 

Lak{sfenntart{si 

t{mogat{sban 

részesített 

személyek sz{ma 

Adóss{gcsökkentési 

t{mogat{sban 

részesítettek sz{ma 

2012 1 0 

2013 2 0 

2014 2 0 

2015     

2016     

2017     

Forr{s: TeIR, KSH Tstar 
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3.4.2. sz{mú t{bl{zat – Szoci{lis célú tűzifa t{mogat{sban 

 részesülők sz{ma 

Forr{s: Örvényes Község Önkorm{nyzata 

A t{mogat{s mértéke ebben az esetben azért tudott az elmúlt években ilyen szinten emelkedni, 

mert a központi t{mogat{s mértéke nőt.  

 

A Képviselő-testület 2015. évben alkotta meg a 8/2015. (XI.30.) önkorm{nyzati rendeletét a 

lak{scélú helyi t{mogat{sról. A rendelet megalkot{s{nak célja, hogy Örvényes Község 

Önkorm{nyzata a gazdas{gi lehetőségeivel összhangban hozz{j{ruljon Örvényes {llandó 

lakosainak lakhat{si feltételeinek javít{s{hoz, lak{sproblém{inak megold{s{hoz, tov{bb{ község 

népességmegtartó erejének növelését elősegítse. 

A rendelet keretén belül 3 féle t{mogat{si form{ra lehet igényt benyújtani. 

 Vissza nem térítendő t{mogat{s nyújtható annak a személynek, aki lak{st épít, lak{st 

v{s{rol és mag{nak, h{zast{rs{nak, élett{rs{nak, kiskorú gyermekének, együtt költöző 

csal{dtagj{nak tulajdon{ban, haszonélvezetében, bérletében a kérelem benyújt{sakor nincs 

m{sik beköltözhető lak{s. 

 Pénzintézeti hitelnek nem minősülő kamatmentes kölcsön nyújtható lak{s 

korszerűsítéséhez, felújít{s{hoz, karbantart{s{hoz, vagy {talakít{s{hoz. 

 Részben visszafizetendő t{mogat{s nyújtható a kérelmező tulajdon{ban lévő 

lak{sbővítéshez, tetőtér-beépítéséhez, emeletr{építéshez, vagy minőségi lak{scseréhez. 

A lak{scélú helyi t{mogat{sra a Képviselő-testület minden évben az éves költségvetési 

rendeletében meghat{roz egy keret összeget, melyet a beérkezett kérelmek alapj{n oszt szét. A 

kérelmeknek adott év {prilis 30-{ig kell benyújtani, és a Képviselő-testület az összes beérkezett 

kérelmet figyelembe véve dönt. 

Eddig egy kérelem érkezett be az Önkorm{nyzatra lak{sfelújít{sra, melyre a Képviselő-testület 

t{mogató döntést hozott. 

 

f) eladósodotts{g 

A település lakoss{g{nak eladósodotts{g{ról az Önkorm{nyzatnak nincs adata, inform{ciója. Ilyen 

jellegű jelzés, megkeresés, kérelem nem érkezett be az elmúlt években. 

 

g) lakhat{s egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lak{sok, minőségi 

közszolg{ltat{sokhoz, közműszolg{ltat{sokhoz, közösségi közlekedéshez való hozz{férés bemutat{sa 

A vizsg{lt időszakban a településen a lak{s{llom{nyok sz{ma folyamatosan 86 db volt, melyből 

elégtelen lakhat{si körülményeket biztosító lak{sok sz{ma 1 db. (Ebben a lak{sban jelenleg nincs 

{llandó lakos.) 

Év 

Összes kiosztott 

tűzifa 

mennyiség (m3) 

T{mogat{sban 

részesült 

csal{dok sz{ma 

Kiosztott 

mennyiség 

csal{donkénti 

{tlaga (m3) 

2013 2 2 1 

2014 4 3 1,33 

2015 4 2 2 

2016 25 11 2,27 

2017 22 11 2 

2018 26 15 1,73 
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A helyi kötelező közszolg{ltat{si feladatok megszervezése, a hum{n szolg{ltat{sok, a szoci{lis és 

gyermekjóléti  ell{t{sok, a település üzemeltetési feladatai, a közterületek tiszt{ntart{sa biztosított. 

Minden {llampolg{r sz{m{ra elérhetőek, megfelelő színvonalon működnek és minden jogos 

igényt kielégítenek. 

A közszolg{ltat{sok esetében folyamatos cél az ell{t{s minőségének tov{bbi javít{sa, a 

szolg{ltat{si biztons{g megteremtése, illetve fenntart{sa, az érintett szolg{ltat{sok 

megfizethetősége, egyben a közszolg{ltat{sok fenntart{sa. Alapvető cél a lakoss{gi elégedettség, a 

jó közérzet elérése, fenntart{sa. 

 

A település központi részén ingatlanok közműell{totts{ga 100 %-os. A víz, villany, szennyvíz, g{z 

minden ingatlan esetében kiépítésre került, hozz{férhető. A település úgynevezett 

„Üdülőterületén” a g{zvezeték kiépítése részleges, a villanyh{lózat az újonnan kialakított telkek 

esetében hi{nyos. 

Az Önkorm{nyzat tagja az Észak-Balatoni Térség Region{lis Települési Szil{rdhulladék-kezelési 

Önkorm{nyzati T{rsul{snak. A hulladék elsz{llít{s{t a Balatonfüredi Hulladékgazd{lkod{si 

Nonprofit Kft. végzi a településen. 

A településen a vezetékes telefonh{lózat kiépítése megtörtént. A mobilt telefon h{lózat minden 

szolg{ltató {ltal elérhető. 

A k{bel tv rendszer jelenleg nincs a községben (kor{bban volt, de kb. 10 éve megszűnt, kevés 

igényre való tekintettel, nem történt meg a szükséges fejlesztés), a lak{sok külön-külön oldj{k meg 

az igényüknek megfelelő szolg{ltat{st. 

Az internetet szintén ön{llóan, mindenki a maga {ltal v{lasztott szolg{ltatón keresztül, a saj{t 

igényének megfelelően oldja meg. 

 

3.5 Telepek, szegreg{tumok helyzete 

 

Azon területek minősülnek szegreg{tumnak, ahol a legfeljebb {ltal{nos iskolai végzettséggel 

rendelkezők, és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők ar{nya az aktív korúakon 

belül eléri, illetve meghaladja az 50 %-ot. A szegreg{ciós mutatót a KSH a népsz{ml{l{si adatokból 

{llítja össze. 

A KSH Népességstatisztikai Főoszt{lya {ltal készített adatok szerint a 2011-es népsz{ml{l{si 

adatok alapj{n Örvényesen nem tal{lható olyan terület, mely a szegreg{ciós mutató alapj{n 

megfelelne a tényleges szegreg{tum feltételeinek. 

 

3.6 Egészségügyi és szoci{lis szolg{ltat{sokhoz való hozz{férés   

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény célja többek között: 

 elősegíteni az egyén és ez{ltal a lakoss{g egészségi {llapot{nak javul{s{t, az egészséget 

befoly{soló feltétel és eszközrendszert. 

 hozz{j{rulni a t{rsadalom tagjai esélyegyenlőségének megteremtéséhez az egészségügyi 

szolg{ltat{sokhoz való hozz{férésük sor{n, 

 meghat{rozni az egészségügyi szolg{ltat{sok {ltal{nos szakmai feltételeit, színvonal{nak 

garanci{it, 

 lehetővé tenni az egyéni és a közösségi érdekek harmonikus érvényesülését, a mindenkori 

népegészségügyi célok elérését, a szükséges erőforr{sok előteremtését, optim{lis 

felhaszn{l{s{t és az egészségtudom{nyok fejlődését. 
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a) az egészségügyi alapszolg{ltat{sokhoz, szakell{t{shoz való hozz{férés  

2008-ban az Új Magyarorsz{g Fejlesztési Terv Közép-Dun{ntúli Region{lis Operatív Program 

keretén belül benyújtott p{ly{zatnak köszönhetően sikerült a településen korszerű körülményeket 

biztosítani az egészségügyi ell{t{sban. 2009. októberi ünnepélyes alapkő letételt követően 

elkezdődhetett az új orvosi rendelő kivitelezése a községben. A 2010. évben {tadott 53 m2 hasznos 

alapterületű épületbe a h{ziorvosi rendelés és a védőnői szolg{lat került. Az akad{lymentesített 

épület könnyű megközelítést biztosít az időseknek, a mozg{sszervi fogyatékkal élőknek, a 

kismam{knak, babakocsival érkezőknek. Az épületben új berendezési t{rgyak, modern orvosi 

eszközök kerültek, ezzel biztosítva a h{ziorvosnak, asszisztensének és védőnőnek a korszerű 

munkakörülményeket, hogy minőségi egészségügyi szolg{ltat{st tudjanak nyújtani a község 

lakoss{g{nak és nyaraló vendégeknek.  

Így a község egészségügyi ell{t{sa megfelelő, az egészségügyi és szoci{lis szolg{ltat{sokhoz való 

hozz{férés mindenki sz{m{ra elérhető. E tekintetben h{tr{nyos helyzetű megkülönböztetés senkit 

nem érhet. 

Az Önkorm{nyzat az egészségügyi alapell{t{s biztosít{s{ra feladat-ell{t{si szerződést kötött az 

UNIPRAX Egészségügyi és Szolg{ltató Bt-vel, Aszófő, Balatonakali, Balatonudvari és Örvényes 

községeket mag{ba foglaló felnőtt és gyermek lakoss{g ell{t{s{ra létrejött h{ziorvosi körzet 

területi ell{t{si kötelezettséggel történő működtetésére.  

Örvényesen a h{ziorvos heti h{romszor félór{t rendel, rendelési idejében kézi gyógyszert{rat 

működtet. 

A védőnői ell{t{s a Tihanyi Védőnői Szolg{lton keresztül biztosított a településen. 

Az egészségügyről szóló törvényben szab{lyozott egészségügyi alapell{t{shoz csatlakozó 

központi ügyeletet az Önkorm{nyzat a Balatonfüredi Többcélú T{rsul{ssal kötött meg{llapod{s 

keretein belül l{tja el, úgynevezett vegyes ügyeleti form{ban történő ell{t{st biztosítva. 

A településen fogorvosi rendelő nincs, az ell{t{s a Hargitai és T{rsa Kft-vel kötött feladat-ell{t{s 

keretén belül a Balatonakali és a Pécselyi fogorvosi rendelőben biztosított. 

A fizikoter{pi{s ell{t{s biztosít{s{ra és finanszíroz{s{ra Balatonakali, Balatonudvari, Örvényes és 

Aszófő községek meg{llapod{st kötöttek. Az ell{t{s Balatonakali községben vehető igénybe.  

A szakorvosi ell{t{st a településen élők Balatonfüreden, illetve Veszprémben tudj{k igénybe venni. 

 

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

hozz{férés 

A prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozz{férés szintén biztosított. 

 A védőnői szolg{lat keretén belül a csecsemőkorban elvégzendő szűrővizsg{latok sz{ma és 

gyakoris{ga jelentősen megnőtt; 1, 2, 3, 4, 6, 15 és 18 hónapos korban, míg az életkori 

kötelező szűrővizsg{latok végzése (pszichoszomatikus {llapot, vérnyom{s, l{t{s, színl{t{s, 

hall{s szűrés) 2, 5, és 7 éves korban kötelezőek. 

 Az iskol{s korúak kötelező szűrése az oktat{si intézmények keretein belül történik; védőnő, 

iskolaorvosi, fog{szati. 

 A tüdőszűrés megszervezése a településen a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet 

közreműködésével évente megtörténik. 

 A h{ziorvos időszakos akciók keretében végez bizonyos pl. csontritkul{s szűréseket is az 

érdeklődő lakoss{g sz{m{ra. 

 EFOP p{ly{zat keretén belül a 2018. évben az Önkorm{nyzatnak sikerült egy korszerű 

szűrőbuszt megrendelni, mely lehetőséget a település lakoss{ga maxim{lisan ki is haszn{lt. 

 BTSP-1.1-2016 p{ly{zat keretén belül az Önkorm{nyzatnak sikerült beszerezni egy szaun{t 

a strandra egészségmegőrző célzattal, melyet térítésmentesen haszn{lhatnak a lakosok. 
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c) fejlesztő és rehabilit{ciós ell{t{shoz való hozz{férés 

A településen a fejlesztő ell{t{shoz való hozz{férés a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolg{lat 

Balatonfüredi tagintézmény keresztül folyamatosan biztosított. Az Intézmény a pedagógiai 

szakszolg{lati feladatokat Balatonfüreden és a környék 21 településén l{tja el. A körzetükben 20 

nevelési-oktat{si intézmény tartózik. 

A tapasztalat az, hogy sajnos az Intézményben dolgozók létsz{ma kevés. Túl nagy az ell{t{si 

terület, sokrétű a feladat, hisz minden gyermek m{s és m{s, nem jut kellő idő a r{szoruló 

gyermekek részére. Pedig ez a fejlődésük szempontj{ból nagyon fontos lenne, hogy mindenki neki 

megfelelő fejlesztést kellő időben és kellő mennyiségben, kellő szaktud{ssal (ezzel nincs probléma) 

megkapja. 

 Az Intézményben 5 fő logopédus biztosítja a logopédiai ell{t{st. Évente elvégzik minden 5. 

életévét betöltött gyermekek logopédiai vizsg{lat{t a Szól-e vizsg{ló módszerrel, valamint 

minden 3. életévét betöltött gyermek KOFA vizsg{lat{t. A szűrés eredményéről a szülőket 

ír{sban értesítik, a pedagógusokat szóban t{jékoztatj{k. A szűrésen fennakadt gyermekeket 

behívj{k az Intézménybe tov{bbi vizsg{latra. 

Heti 1 logopédiai foglalkoz{st minden óvod{s gyermek az intézményben megkap. A 

gyermekek közül csak kevesen kapj{k meg az előírt m{sodik logopédiai foglalkoz{st, mert 

azt m{r csak az Intézményben tudj{k biztosítani, és a r{szoruló gyermekek csal{dj{nak 

nagy problém{t jelent, hogy a fejlesztésre a megadott időbe elvigye a gyermeket. A szülők 

dolgoznak, ez pedig rendszeres elfoglalts{got jelent. A gyermekek utaztat{sa sem egyszerű 

feladat sem időben, sem anyagilag. 

 A pszichológiai vizsg{latra érkező gyermekek túlnyomó részt óvod{s és az {ltal{nos 

iskol{s koroszt{lyból sz{rmaznak (a ¾-e), a középiskol{sok és az óvod{skor alatti 

koroszt{ly csekélyebb sz{mban jelenik meg. 

A problém{k között a leggyakrabban a közösségben való alkalmazkod{s nehézsége, 

valamint a teljesítményhelyzet megterhelése {ltal kiv{ltott szorong{s. Emellett előfordult 

érzelmi trauma, {tmeneti fejlődési elakad{s egyedi esetekben. 

 A fejlesztő pedagógiai munka az iskolai feladatvégzéshez szükséges pszichikus funkciók 

fejlesztésére, a sérült funkciók korrekciój{ra, a hi{nyzó készségek elsaj{tít{s{nak 

segítségére ir{nyul. A fejlesztés célja, hogy megelőzzék, vagy csökkentsék a v{rható 

tanul{si és beilleszkedési nehézségeket, megelőzzék a kudarcok kialakul{s{t. 

A tanévet rendszerint az óvodai szűrővizsg{latokkal kezdik, melyet csoportos form{ban 

végeznek el. Azt követően az óvónőkkel, szülőkkel egyeztetve az egyéni vizsg{latokra 

kerül sor, mely a ter{pi{s munka alapj{t képezi. A gyermekeknek többnyire csoportos 

fejlesztés keretén belül tudnak segíteni. 

 Az iskolai fejlesztését preventív jelleggel a pedagógusok javaslat{ra, szülői kérésre 

végezték. 

 Korai fejlesztés szervezése heti 8 ór{ban történik az Intézményben, melyből heti két óra a 

V{rosi Bölcsödében zajlik. Egyre több 18 hónap alatti gyermek vizsg{lat{ra, majd 

szakorvosi javaslat alapj{n ell{t{s{ra kerül sor. 

 

A közgyógyell{t{s a szoci{lisan r{szorult személy részére az egészségi {llapota megőrzése és 

helyre{llít{s{hoz kapcsolódó kiad{sainak csökkentése érdekében biztosított t{mogat{s. 

Közgyógyell{t{sra való jogosults{got alanyi és normatív alapon {llapít meg a j{r{si hivatal az Szt. 

alapj{n. 

2015. m{rcius 1. napj{tól az Önkorm{nyzatoknak m{r nincs lehetőségük mélt{nyos alapon 

közgyógyell{t{st meg{llapítani.  
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A helyi szoci{lis rendelet alapj{n Örvényesen van lehetőség eseti, illetve rendszeres települési 

t{mogat{s keretén belül a gyógyszerkiad{sokhoz hozz{j{rulni. Erre az elmúlt időszakban nem 

érkezett be igény. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fenti t{bl{zatból is l{tszik, hogy a településen az ell{t{s folyamatosan jelen van. Arról m{r nincs 

inform{ciója az Önkorm{nyzatnak, hogy az utóbbi 2 évben megjelenő létsz{m alanyi (betegségből 

kifolyólag megj{ró), vagy normatív (magas gyógyszerköltség és alacsony jövedelemből kifolyólag 

meg{llapított) alapon meg{llapított ell{t{s. 

 

Az {pol{si díj a tartósan gondoz{sra szoruló személy otthoni {pol{s{t ell{tó nagykorú 

hozz{tartozó részére biztosított anyagi hozz{j{rul{s. Az {pol{si díjra való jogosults{g alanyi jogon 

a közgyógyell{t{shoz hasonlóan 2013. évben  {tkerült a j{r{si hivatalhoz, majd 2015. évben az 

Önkorm{nyzatoktól igényelhető mélt{nyos ell{t{s megszűnt. Azonban ennél az ell{t{sn{l is van 

lehetőség az Önkorm{nyzat helyi szoci{lis rendelete alapj{n a hozz{tartozó {pol{s{ra való 

tekintettel rendszeres települési t{mogat{st igényelni. Erre az ell{t{sra sem érkezett be igény a 

vizsg{lt időszakban.  

 

 

 

 

 

 

A vizsg{lt időszakban a 1 csal{dot érintett a településen ez az ell{t{si forma. 

3.6.1. sz{mú t{bl{zat - 

Közgyógyell{t{si igazolv{nnyal 

rendelkezők sz{ma 

Év 

Közgyógyell{t{si 

igazolv{nnyal rendelkezők 

sz{ma 

2012 3 

2013 2 

2014 1 

2015 3 

2016 1 

2017 1 

Forr{s: TeIR, KSH Tstar 

3.6.2. sz{mú t{bl{zat - Ápol{si díjban 

részesítettek sz{ma 

Év 

Ápol{si díj, 

alanyi jogon: 

évi {tlagos 

sz{ma 

Ápol{si díj, 

mélt{nyoss{gi 

alapon: évi 

{tlagos sz{ma 

Összesen 

2012 1 0 1 

2013 1 0 1 

2014 1 0 1 

2015 1 0 1 

2016 1 0 1 

2017 0 0 0 

Forr{s: TeIR, KSH Tstar 

  



 34 

d) közétkeztetésben az egészséges t{pl{lkoz{s szempontjainak megjelenése 

A településen nem működik köznevelési intézmény, így a közétkeztetés nem került 

megszervezésre.  

A gyermekek a környező településekre j{rnak óvod{ba, iskol{ba, a fenti tém{val kapcsolatos 

lakoss{gi visszajelzés nem {ll rendelkezésünkre.  

 

A Képviselő-testület szoci{lis rendelete szab{lyozza a szoci{lis étkeztetés biztosít{s{t az arra 

r{szoruló személyek részére. 

Az elmúlt években azonban ilyen jellegű kérelem nem érkezett. 

 

e) sportprogramokhoz való hozz{férés 

Örvényes sportlétesítmény nem tal{lható. 

Jó időben a strandon van lehetőség különböző sportp{ly{k, sporteszközök, korszerű j{tszótér 

haszn{lat{ra; strandröplabda, homokos foci, tengó, asztali tenisz, vízi kapuk. Ezeket a p{ly{kat a 

BTSP – 1.1-2016. p{ly{zat keretében az Önkorm{nyzatnak sikerült teljesen felújítania. 

A 2012. évben {tadott Integr{lt Közösségi és Szolg{ltató tér, Faluh{z épületében civil 

kezdeményezésre indult, ma m{r heti rendszerességgel biztosított tart{sjavító gerinctorna, 

valamint a joga, melyet többnyire a településen élő hölgyek l{togatnak. 

Szintén a Faluh{z épületében van lehetőség nyitvatart{si időben asztali teniszezésre, melyet mind 

a fiatalabbak, mind az idősebbek szívesen l{togatnak. 

 

f) személyes gondoskod{st nyújtó szoci{lis szolg{ltat{sokhoz való hozz{férés 

A szoci{lisan r{szorulók részére a személyes gondoskod{st az [llam és az Önkorm{nyzatok 

biztosítj{k jogszab{lyokban meghat{rozott módon.  

Az Szt értelmében a személyes gondoskod{s mag{ban foglalja a szoci{lis alapszolg{ltat{sokat és a 

szakosított ell{t{sokat.  

Szoci{lis alapszolg{ltat{sok: falugondnoki és tanyagondnoki szolg{ltat{s, étkeztetés, h{zi 

segítségnyújt{s, csal{dsegítés, jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{s, közösségi ell{t{sok, t{mogató 

szolg{ltat{s, utcai szoci{lis munka, nappali ell{t{s. 

A fenti szolg{ltat{sokból az étkeztetést az Önkorm{nyzat a helyi szoci{lis rendelete alapj{n 

biztosítja. A h{zi segítségnyújt{st, a csal{dsegítést, a jelzőrendszeres h{zi segítség nyújt{st, 

valamint az időskorúak nappali ell{t{s{t, a demens betegek nappali ell{t{s{t, és a fogyatékosok 

nappali ell{t{s{t a Balatonfüredi Többcélú T{rsul{s {ltal fenntartott Balatonfüredi Szoci{lis 

Alapszolg{ltat{si Központ {ltal l{tja el. Ell{totti köre minden koroszt{lyra kiterjed, magzati kortól 

az idős korig közvetít szolg{ltat{sokat, segít az egyének, csal{dok problém{inak rendezésében. Az 

intézmény a preventív és korrektív rendszerszemléletű szoci{lis munka keretében komplex 

segítséget nyújt az intézmény szolg{ltat{sait igénybevevők ön{lló életvitelének és készségének 

megőrzéséhez, erősítéshez, önkéntesek és segítő közösségek bevon{s{hoz, valamint ell{tja a 

kliensek jogainak fokozott védelmét. 

Az intézmény {ltal nyújtott szolg{ltat{sok a település minden lakosa sz{m{ra egyenlő eséllyel 

elérhetőek. 

 

A Csal{dsegítő Szolg{lat a csal{dgondoz{s keretében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő 

jelzőrendszert működtet. A kapott jelzés alapj{n a csal{dsegítő szolg{lat munkat{rsa felveszi a 

kapcsolatot a szoci{lis és/vagy ment{lhigiénés problém{kkal küzdő csal{ddal, személlyel és 

t{jékoztatja a problém{ra vonatkozó a csal{dsegítés körében nyújtható szolg{ltat{sokról. 
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Szakosított ell{t{sok: {pol{st, gondoz{st nyújtó intézmények, rehabilit{ciós intézmény, lakóotthon, 

az {tmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, t{mogatott lakhat{s, egyéb speci{lis intézmény. 

Jogszab{ly alapj{n ezek az ell{t{sok a település lakoss{g sz{ma alapj{n nem kötelező ell{t{sok. 

Ilyen intézmények nincsenek, az elmúlt időszakban nem is merült fel r{juk igény a település 

lakosai tekintetében. Szükség esetén a Balatonfüredi Szoci{lis Alapszolg{ltat{si Központ 

közreműködésével biztosított. 

 

g) h{tr{nyos megkülönböztetés, az egyenlő b{n{smód követelményének megsértése a szolg{ltat{sok 

nyújt{sakor 

Tudom{sunk szerint Örvényesen ilyen nem történt. 

 

h) pozitív diszkrimin{ció (h{tr{nykompenz{ló juttat{sok, szolg{ltat{sok) a szoci{lis és az egészségügyi 

ell{tórendszer keretein belül 

A pénzbeli ell{t{sok és a közszolg{ltat{sok szervezése sor{n pozitív diszkrimin{cióval segítjük a 

célcsoporthoz tartozókat. Ez részben szab{lyoz{si eszközökkel, részben a nyilv{noss{g 

eszközeinek alkalmaz{s{val történik.  

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutat{sa 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

Örvényes község közösségi életében a fő színtér a Faluh{z, amely a település kultur{lis, közösségi 

rendezvényeinek, programjainak helyszínéül szolg{l. 

Az Önkorm{nyzatnak 2009. októberében sikeres p{ly{zatot nyújtott be „Integr{lt Közösségi és 

Szolg{ltató Tér kialakít{sa Örvényesen” címmel a Mezőgazdas{gi és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. 

Ennek a p{ly{zatnak a segítségével sikerült az épületet teljesen kívül-belül felújítani. A 

p{ly{zatban v{llaltaknak megfelelően öt évig (2014.01.01-2018.12.31.) Integr{lt Közösségi és 

Szolg{ltató Térként (a tov{bbiakban: IKSZT) működött, az előírt programok, kötelező elemek 

megtart{s{val, de a település lakosainak igényeit szem előtt tartva. 

Az épület tetőterében egy „nagyterem” került kialakít{sra, melyben a nagyobb létsz{mú 

rendezvények, a nagyobb hely igényű programok kerülnek megrendezésre. Az alsó szinten kapott 

helyett - a m{r kor{bban is nagy népszerűségnek örvendő - Könyvt{r, valamint egy 4 db 

sz{mítógéppel rendelkező gépterem, internet lehetőséggel, tov{bb{ a civil szervezetek, különböző 

klubok sz{m{ra is itt biztosít helyszínt az Önkorm{nyzat. 

A település m{sik ilyen helyszíne az önkorm{nyzati hivatal épülete, ahol kis település révén a 

lakoss{g nemcsak a „helyi hivatalos ügyét” tudja elintézni, hanem szükség esetén egyéb ügyek 

intézésében is segítséget kap. 

Balaton parti településként a fő szabadtéri helyszínünk a szabad strandunk, ahol nemcsak 

fürdőzési és pihenési lehetőséget, de sportol{s és szórakoz{si lehetőséget is biztosítunk. Évente 

több ny{ri „buli”, valamint a hagyom{nyos Falunapi rendezvény kerül itt megrendezésre. 

A falu központj{ban tal{lható Római Katolikus Templom is a közösségi élet színtere, a lakoss{g 

szinte teljes egészében római katolikus vall{sú. 

A községben működő Örvényes Jövőjéért Közalapítv{ny, valamint Örvényesi Sporthorg{sz 

Egyesület, tov{bb{ a lakoss{gi szerveződések – igaz nem sokan vannak, de nagyon aktívak – 

sokszínű tevékenységeikkel hozz{j{rulnak a település fejlődéséhez. Az Önkorm{nyzat a feladatok 

{tv{llal{s{ban, megoszt{s{ban és anyagi t{mogat{ssal is segíti a munk{jukat. 
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b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 

A községben a közösségi együttélésben konfliktus biztos vannak, azok mindenhol előfordulnak. 

De ezek olyan jellegűek, amit a lakoss{g megold maga, egym{s között. Nincs szükség arra, hogy 

külső személy, szervezet avatkozzon be, oldja meg.  

A településen etnikum nem tal{lható. 

 

c) helyi közösségi szolidarit{s megnyilv{nul{sai (adom{nyoz{s, önkéntes munka stb.) 

A településen nem jellemző a nagy volumenű adom{nyoz{s, önkéntes munka. Egy-egy helyi (pl. 

hal{leset, betegség) és orsz{gos eset kapcs{n l{tszik a lakoss{g együttérzése, összefog{sa, abban, 

ahogy a bajba jutott csal{don, embert{rsain megprób{l segíteni, t{mogatni. 

A lakoss{g körében rendszeres felaj{nl{sról, t{mogat{sokról nincs inform{ciónk. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkorm{nyzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkorm{nyzattal 

 

Örvényesen nincs mag{t roma nemzetiségűnek valló helyi lakos, nincs roma nemzetiségi 

önkorm{nyzat. 

 

3.9 Következtetések: problém{k beazonosít{sa, fejlesztési lehetőségek meghat{roz{sa. 

 

A mélyszegénységben élők és a rom{k helyzete, esélyegyenlősége vizsg{lata sor{n 

településünkön 

 

beazonosított problém{k 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Fiatalok elv{ndorl{sa Önkorm{nyzati tulajdonban lévő telkek 

hi{ny{ban, a kor{bban m{r kiépített t{mogat{si 

rendszer fenntart{sa, lehetőség szerinti 

kibővítése. 

Oktat{si intézmények megközelítésének, 

elérésének t{mogat{sa. 

A település jó közbiztons{g{nak fenntart{sa. 

A lakoss{g t{rsadalmi kapcsolatainak erősítése. 

A tiszta, rendezett környezet folyamatos 

megőrzése. 

A munkanélküliek sz{m{nak alacsony szinten 

tart{sa, csökkentése 

A közfoglalkoztat{si programok igényeknek 

megfelelő szintű kihaszn{l{sa, egyéb helyi és 

térségi foglalkoztat{si, képzési lehetőség 

felkutat{s{ban segítségnyújt{s, arról 

t{jékoztat{s. 

Az {llami foglalkoztat{si szervnél még nem 

regisztr{lt munkanélküliek bevon{sa az 

ell{tórendszerbe 

T{jékoztat{s az ell{tórendszerbe történő 

regisztr{ció, az ell{tórendszerrel történő 

együttműködés előnyeiről, t{mogat{sokról. 

Lakoss{g jó egészségi {llapot{nak megőrzése Egészségügyi szűrések népszerűsítése, 

szervezése, helyi egészségmegőrző programok 

– torna, joga, stb. – szervezése. 
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A településen mélyszegénységben élő, roma nemzetiségű lakos nincs. A lakoss{g szempontj{ból a 

fő probléma a fiatalok elv{ndorl{sa, melynek következménye az elöregedő t{rsadalom, a lakoss{g 

sz{m fogy{sa, az időskor előre haladt{val a betegségek előfordul{s{nak megnövekedése. 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

Magyar Orsz{ggyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ 

Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V.31.) sz{mú hat{rozat{val a „Legyen jobb a Gyerekeknek 

2007-2032” Nemzeti Stratégi{t. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és 

csal{djaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. 

 

4.1. A gyermekek helyzetének {ltal{nos jellemzői (pl. gyermekek sz{ma, ar{nya, életkori 

megoszl{sa, demogr{fiai trendek stb.) 

 

A gyermekek védelme a gyermek csal{dban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy m{s 

hozz{tartozói gondoskod{sból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosít{sra ir{nyuló 

tevékenység. 

A gyermekvédelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskod{st nyújtó gyermekjóléti 

alapell{t{sok, illetve gyermekvédelmi szakell{t{sok, valamint törvényben meghat{rozott hatós{gi 

intézkedések biztosítj{k. 

A gyermekszegénység csökkentése {tfogó, minden {gazatra kiterjedő intézkedéseket kív{n meg. 

Az egyes részterületeken a foglalkoztat{s, az oktat{s, a lak{sügy, az egészségügy, a szoci{lis és 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolg{ltat{sok egym{ssal összhangban {lló és egym{sra épülő 

intézkedéseit kell meghozni, amelyek a gyermek megszületésének pillanat{tól segítenek az esélyek 

javít{s{ban. 

 

Településünkön éhező, nélkülöző gyermekről, fiatalkorúról nincs inform{ciónk. Az 

Önkorm{nyzat minden lehetséges eszközével küzd, hogy ez az {llapot így maradjon. A helyi 

rendeleteiben, intézkedéseiben mindig fontos, kiemelt helyen szerepelnek a gyermekek. 

 

Az al{bbi t{bl{zat tartalmazza az elmúlt öt évben a településen {llandó lakóhellyel rendelkező 

gyermekek sz{m{t, ar{ny{t, életkori megoszl{s{t. 

 
4.1.1. Gyermekek sz{ma, ar{nya, életkori megoszl{sa 

év 

{llandó népesség (fő) gyermekek 

összesen 0-3 4-6 7-14 15-18 
sz{ma 

összesen (fő) 

ar{nya az {llandó 

népességhez (%) 

2014 161 2 2 11 6 21 13 

2015 155 2 2 10 4 18 11,6 

2016 153 1 2 9 3 15 9,8 

2017 152 4 3 8 3 18 11,8 

2018 157 4 1 8 4 17 10,8 

Forr{s: Örvényes Község Önkorm{nyzat 
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Településünk egyik legnagyobb problém{ja a fiatalok elv{ndorl{sa, a letelepedések hi{nya, ez{ltal 

a gyermekek sz{m{nak csökkenése, a t{rsadalom elöregedése. 

A vizsg{lt időszakban a gyermekek ar{nya a település összes {llandó lakos{hoz képest közel 2,5 

%-os volt. A 2016. évben nem érte el a gyermekek sz{ma az összes népesség a 10 %-{t. 

 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, h{tr{nyos helyzetű, illetve halmozottan h{tr{nyos helyzetű gyermekek, 

valamint fogyatékoss{ggal élő gyermekek sz{ma és ar{nya, egészségügyi, szoci{lis, lakhat{si helyzete   

A gyermek veszélyeztetettsége olyan magatart{s, mulaszt{s vagy körülmény következtében 

kialakult {llapot, amely a gyermek testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését g{tolja vagy akad{lyozza. 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermekjóléti szolg{lat észlelő és 

jelzőrendszert működtet, melynek keretében kezdeményezik, szervezik és összehangolj{k az 

érintett személyek és szervezetek részvételét annak érdekében, hogy a gyermekeket {ltal{ban 

veszélyeztető okokat felt{rj{k, az egyes gyermekek veszélyeztetettségét időben felismerjék. A 

gyermekvédelem egyik fontos célkitűzése, hogy a lehető legkevesebb gyermeket érintően kerüljön 

sor hatós{gi intézkedésre. 

 

Örvényesre vonatkozóan a csal{d- és gyermekjóléti központ feladatait – j{r{si hivatal feladatköre -, 

valamint a csal{d- és gyermekjóléti szolg{lat tevékenyégét a Balatonfüredi Többcélú T{rsul{s {ltal 

fenntartott Balatonfüredi Szoci{lis Alapszolg{ltat{si Központ l{tja el. 

Örvényesi gyermek esetében veszélyeztetettség legutolj{ra 2012. évben került meg{llapít{sra, 3 

kiskorú (1 csal{d) vonatkoz{s{ban. A veszélyeztetettséget jelentő probléma megszűnésével az 

elj{r{s is megszűntetésre került.  

Védelembe vett gyermek 2010. évben (2 fő) volt utolj{ra a településen. 

 

A gy{mhatós{g a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosults{g elbír{l{s{val 

egyidejűleg – ez történhet külön is – {llapítja meg a gyermek, nagykorúv{ v{lt gyermek h{tr{nyos 

vagy halmozottan h{tr{nyos helyzetének fenn{ll{s{t. 

A h{tr{nyos, illetve halmozottan h{tr{nyos helyzetet az al{bbi körülmények fenn{ll{s{hoz köti a 

Gyvt.: 

 szülő alacsony iskolai végzettsége 

 szülő alacsony foglalkoztatotts{ga 

 gyermek elégtelen lakókörnyezete, lak{skörülménye. 

 

Településünkön jelenleg nincs h{tr{nyos, illetve halmozottan h{tr{nyos helyzetű gyermek. 

H{tr{nyos helyzet 2014. évben 1 gyermeknél került meg{llapít{sra a szülői alacsony 

foglalkoztatotts{g{ra tekintettel. Az összes a településen {llandó lakóhellyel rendelkező gyermek 

4,7 %-a. 
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Halmozottan h{tr{nyos helyzet 2014 és 2015. években 2 gyermek (1 csal{d) esetében került 

meg{llapít{sra a szülő alacsony foglalkoztatotts{ga, valamint az alacsony iskolai végzettsége 

miatt. Az összes a településen {llandó lakóhellyel rendelkező gyermek 9,5 %-a illetve 11 % -a. 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek sz{ma 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosults{g meg{llapít{s{nak célja annak 

igazol{sa, hogy a gyermek szoci{lis helyzete alapj{n jogosult 

 ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre, szünidei gyermekétkeztetésre 

 évente kétszeri természetbeni t{mogat{sra Erzsébet utalv{ny form{j{ban 

 tov{bb{ különböző jogszab{lyokban meghat{rozott egyéb kedvezményekre. 

A jogosults{g a csal{d egy főre jutó jövedelme, valamint vagyoni helyzete alapj{n kerül 

meg{llapít{sra. Hosszú évek ut{n a 2018. évben a Gyvt. {ltal meghat{rozott jövedelemhat{rban 5 

%-os emelkedés történt. Ennek megfelelően 39.900 Ft/fő/hó és az egyedül nevelő, illetve tartósan 

beteg gyermek esetében 41.325 Ft/fő/hó az egy főre szab{lyozott összeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örvényesen a kedvezményben részesülők sz{ma folyamatosan csökken. Ennek oka, hogy a 

jogosultak csal{dj{ban a szülőknek sikerült a közfoglalkoztat{sból visszailleszkedni a 

munkavil{g{ba, ez {ltal a csal{d jövedelmi helyzete javult. 

Ma m{r csak 1 csal{dot érint. A jogosults{g meg{llapít{s{val egyidejűleg az Önkorm{nyzat 

t{jékoztat{st ad a szünidei gyermekétkeztetésről, valamint a jogszab{lyok {ltal biztosított egyéb 

kedvezményekről, lehetőségekről. 

Szünidei gyermekétkeztetést ez id{ig nem igényeltek a szülők.  

A Gyvt. 19. § (1a) bekezdésében szab{lyozott pénzbeli ell{t{s meg{llapít{s{ra sem került sor – 

kérelem sem érkezett be. 

 

c) gyermek jog{n j{ró helyi juttat{sokban részesülők sz{ma, ar{nya 

Önkorm{nyzatunk mindig fontosnak tartotta a településen élő gyermekek jónak mondható 

helyzetének megőrzését, lehetőségeihez képest javít{s{t. Több olyan helyi t{mogat{st vezetett be a 

helyi szoci{lis rendeletében, mely a gyermekekre, valamint a gyermekes csal{dokra ir{nyul Ezeket 

folyamatosan felülvizsg{lja és gazdas{gi helyzetének megfelelően ezeket bővíti, jövedelmi hat{r{t, 

valamint a t{mogat{s összegét emeli. Legutolsó ilyen nagyobb mértékű szoci{lis rendelet 

módosít{s{ra a 2017. évben került sor. 

4.1.2. sz{mú t{bl{zat - Rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi {tlagos sz{ma 

Év 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek évi 

{tlagos sz{ma (fő) 

2012 10 

2013 9 

2014 8,5 

2015 8,5 

2016 4 

2017 2 

Forr{s: TeIR, KSH Tstar, Önkorm{nyzati adatok 



 40 

M{ra elmondható, hogy nincs olyan gyermek, tanulm{nyokat folytató fiatalkorú a településen, aki 

valamilyen t{mogat{sba ne részesülne. 

 

 Születési t{mogat{s 

A gyermek születését követően egyszeri, vissza nem térítendő t{mogat{st kap az a szülő, aki a 

gyermek megérkezésének napj{t megelőző h{rom hónapban a településen lakóhellyel rendelkezik 

és életvitelszerűen itt is él, valamint az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 800 %-{t nem 

éri el. Az egyszeri t{mogat{s összege 2017. novemberétől 50.000 Ft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oktat{si t{mogat{s 

Az életvitelszerűen Örvényesen lakó, és örvényesi bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok, akik 

{ltal{nos iskol{ban, középfokú oktat{si intézményben, felsőfokú oktat{si intézmény nappali 

tagozat{n tanulnak tanulm{nyaik t{mogat{s{ra tanévenként oktat{si t{mogat{sra jogosultak, ha a 

csal{dban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 800 %-{t nem haladja meg. 

A t{mogat{s összegében jelentős emelés a 2015. évben történt, ekkor került a t{mogat{si összeg is 

az al{bbi bont{sban meghat{roz{sra: {ltal{nos iskola 1-4. évfolyam esetében 10.000 Ft/gyermek, 

{ltal{nos iskola 5-8 évfolyam esetében 15.000 Ft/gyermek, középfokú és felsőfokú oktat{si 

intézményben tanuló esetében 20.000 Ft/gyermek. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Születési t{mogat{s 

Év 

Születési 

t{mogat{sban 

részesült (fő)  

Kifizetett 

t{mogat{s 

összesen (Ft) 

2012 0 0 

2013 1 20000 

2014 0 0 

2015 1 20000 

2016 0 0 

2017 2 60000 

2018 1 50000 

Forr{s: Örvényes Község Önkorm{nyzat 

4.1.4. Oktat{si t{mogat{s 

Év 

Oktat{si 

t{mogat{sban 

részesült 

gyermek 

Kifizetett 

t{mogat{s 

összesen (Ft) 

2012 19 190000 

2013 19 190000 

2014 19 190000 

2015 19 305000 

2016 18 255000 

2017 13 200000 

2018 14 230000 

Forr{s: Örvényes Község Önkorm{nyzat 
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 Helyi gyermeknevelési t{mogat{s 

2017. novemberében került új ell{t{si formaként bevezetésre a helyi gyermeknevelési t{mogat{s. 

Az életvitelszerűen Örvényesen élő, és 6 hónapot meghaladó örvényesi bejelentett lakcímmel 

rendelkező lakosnak, aki a 16. életévét be nem töltött gyermeket nevel, vagy aki a 23. életévét be 

nem töltött közép- és felsőfokú oktat{si intézmény nappali tagozat{n tanulm{nyokat folytató 

gyermeket nevel és a csal{dban az egy főre jutó jövedelem nem éri a nyugdíjminimum 800 %-{t 

kerül meg{llapít{sra. 

A t{mogat{s összege: 15.000 Ft/fő/év. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tanulóbérlet t{mogat{s 

Iskol{ba j{r{ssal kapcsolatos buszbérletet az {ltal{nos iskol{sok részére az Önkorm{nyzat 

megtéríti. Ez elsősorban a tihanyi {ltal{nos iskol{ba j{ró di{kok – 1-5 fő évente - utaz{si költségét 

érinti. A balatonfüredi oktat{si intézményeket l{togatók részére központilag kerül az ingyenes 

bérlet kioszt{sra. Azonban sz{mukra igény esetén az Önkorm{nyzat a helyi j{ratos buszbérlet díj{t 

{tv{llalja. Az elmúlt években erre nem érkezett be kérelem az Önkorm{nyzatra. 

Az óvod{sok esetében ez egyénileg kerül elbír{l{sra – nagyon kevés az ilyen korú gyermek – a 

Képviselő-testület részéről. 

 

 Mikul{s csomagok 

Minden évben megrendezésre kerülő Mikul{s műsor keretén belül az {ltal{nos iskol{s korú 

gyermekekig mikul{s csomag kerül kioszt{sra. Ennek értéke kb. 1500 Ft/gyermek összegű. 

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők sz{ma, ar{nya 

A Gyvt. tartalmazza a gyermekétkeztetés szab{lyait. Településen bölcsőde, óvoda, iskola nem 

működik. Inform{ciónk szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 

veszik igénybe a törvényben meghat{rozott módon az étkeztetési díj kedvezményt.  

Szünidei gyermekétkeztetésre igény nem érkezett az Önkorm{nyzatra.  

A helyi szoci{lis rendelet is lehetőséget biztosít a gyermekes csal{dok részére az étkeztetési díj 

t{mogat{s{ra. Erre vonatkozóan sem nyújtott még be senki kérelmet. 

 

e) magyar {llampolg{rs{ggal nem rendelkező gyermekek sz{ma, ar{nya 

Magyar {llampolg{rs{ggal nem rendelkező gyermek nem él a településen. 

 

4.2 Szegreg{lt, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Szegreg{lt, telepszerű lakókörnyezet nincs a településen. 

 

 

 

4.1.5. Helyi gyermeknevelési t{mogat{s 

Év 

Helyi gyermeknevelési 

t{mogat{sban 

részesített gyermek 

Kifizetett 

t{mogat{s összesen 

(Ft) 

2017 17 255 

2018 16 240 

Forr{s: Örvényes Község Önkorm{nyzat 
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4.3 A h{tr{nyos, illetve halmozottan h{tr{nyos helyzetű, valamint fogyatékoss{ggal élő 

gyermekek szolg{ltat{sokhoz való hozz{férése 

 

2013. szeptember 1-jei hat{llyal a h{tr{nyos, halmozottan h{tr{nyos helyzetű gyermek (fiatal 

felnőtt) fogalma és e tény fenn{ll{s{nak meg{llapít{sa, mint a gyermekvédelmi gondoskod{s 

körébe tartozó hatós{gi intézkedések egyike, a gyermekek védelméről és a gy{mügyi igazgat{sról 

szóló 1997. XXXI. törvényben került szab{lyoz{sra. A szab{lyoz{s célja a gyermek h{tr{nyainak 

kompenz{l{sa, esélyeinek növelése kora gyermekkortól fiatal kor{ig, minél sikeresebb t{rsadalmi 

integr{ciój{nak elősegítése érdekében. 

A gyermekvédelmi törvény értelmében a h{tr{nyos, halmozottan h{tr{nyos helyzet szempontj{ból 

meghat{rozó tényezők a következőek: 

 a szülő, csal{dba fogadó gy{m iskolai végzettsége alacsony;  

 a szülő, a gy{m alacsony foglalkoztatotts{ga, 

 az elégtelen lak{skörülmény, 

 a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban {lló fiatal felnőtt sz{m{ra 

nyújtott utógondozói ell{t{s. 

H{tr{nyos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki 

esetében a fenti első h{rom tényező közül egy fenn{ll. 

Halmozottan h{tr{nyos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek, aki esetében a fenti első h{rom tényező közül legal{bb kettő fenn{ll. 

 

a) védőnői ell{t{s jellemzői (pl. a védőnő {ltal ell{tott települések sz{ma, egy védőnőre jutott ell{tott, 

betöltetlen st{tuszok) 

Örvényesen a védőnői ell{t{s - Tihany központtal működő - területi védőnői ell{t{s keretein belül 

van biztosítva. Védőnői ell{t{si területe: Tihany, Aszófő, Örvényes, Balatonudvari. 

A védőnőnek fogadóór{ja Örvényesen havonta kétszer van, minden hónap harmadik keddjén és 

negyedik szerd{j{n.  

A fogadóór{in a kismam{kn{l, és gyermekeknél elvégzi az aktu{lis szűrővizsg{latokat, segít a 

felmerülő problém{k kezelésében, szűkség esetén szakorvoshoz ir{nyít, terhes tan{csad{st ad. 

Segítséget nyújt a szülésre, szoptat{sra való felkészülésben, és az újszülött fogad{s{ban.  

Az iskol{skorú gyermekek szűrése többnyire az oktat{si intézményeken keresztül zajlik, ahol a 

rendszeres szűrőprogramokon keresztül megtörténik az érzékszervek mérése, egészségügyi 

ismeretterjesztés, szűkség esetén tan{csad{s. 

A településen betöltetlen védőnői st{tusz nincs. A Védőnő a település összes tanulói jogviszonnyal 

még nem rendelkező gyermekére kiterjed.  

 

b) gyermekorvosi ell{t{s jellemzői (pl. h{zi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ell{t{shoz való 

hozz{férés, betöltetlen h{zi gyermekorvosi praxisok sz{ma) 

A h{ziorvosi ell{t{s feladat-ell{t{si szerződés keretén belül biztosítja az Önkorm{nyzat Aszófő, 

Balatonudvari és Balatonakali községekkel közösen. 

Örvényesen a gyermekorvosi ell{t{s a h{ziorvosi ell{t{s keretei között, úgynevezett h{ziorvosi 

vegyes körzeti ell{t{son belül biztosított.  

A h{ziorvos hetente h{romszor rendel a településen.  

A gyermekek szakorvosi ell{t{sa a Balatonfüredi V{rosi Rendelőintézetben és a Veszprém Megyei 

Kórh{zban vehető igénybe. 

Betöltetlen h{zi gyermekorvosi praxis nincs a településen.  

A település h{ziorvosa v{llalkozó, jelentési kötelezettsége nincs, tov{bb{ a szabad orvos v{laszt{s 

lehetősége miatt nem {ll rendelkezésünkre adat az ell{tott gyermekek sz{m{ról.  
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c) 0–7 éves korúak speci{lis (egészségügyi-szoci{lis-oktat{si) ell{t{si igényeire (pl. korai fejlesztésre, 

rehabilit{cióra) vonatkozó adatok 

A kisgyermekekre vonatkozó speci{lis ell{t{si igényeket igyekszünk a lehetőségekhez mérten 

biztosítani. Kis település révén mindenre azonban nincs lehetőségünk. Ezeket a településen kívül a 

j{r{s-, illetve a megyeszékhelyen oldjuk meg.  

Intézményeink – orvosi rendelő, faluh{z –akad{lymentesítettek, melyek kisgyermekekkel – 

babakocsi, „totyogó” – könnyen megközelíthetők. 

Az orvosi rendelés közös a felnőttekkel, de a h{ziorvos mindig odafigyel arra, hogy a kicsikkel 

érkezőket soron kívül fogadja. 

Szűkség esetén a gyermekek korai fejlesztése, rehabilit{ciója Balatonfüreden m{r több helyen is 

biztosított, melyet településünk lakosai is igénybe vehetnek. A Pedagógiai Szakszolg{lat, valamint 

több erre szakosodott terapeuta is végez ilyen jellegű foglalkoz{sokat. Ezeken a helyeken a 3 

hónapos kortól az óvod{ba kerülésig v{rj{k a gyermekeket. A fejlesztő mozg{sos foglalkoz{sok 

sor{n a gyermek megfigyelő képességét, nagy- és finommozg{sait, egyensúlyérzékét, 

kommunik{ciój{t és a szülő kompetenci{j{t erősítik.  

Az ell{t{s igénybevételénél az utaz{s jelenthet Örvényes vonatkoz{sban problém{t. 

 

d) gyermekjóléti alapell{t{s 

Az alapell{t{snak hozz{ kell j{rulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, 

jólétének, a csal{dban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek csal{dj{ból történő 

kiemelésének megelőzéséhez. 

Az alapell{t{s hozz{j{rul a gyermek h{tr{nyos és halmozottan h{tr{nyos helyzetének felt{r{s{hoz, 

és a gyermek szocializ{ciós h{tr{ny{nak csökkentésével annak leküzdéséhez. 

Az alapell{t{s form{i: 

 gyermekek esélynövelő szolg{ltat{sa – Biztos Kezdet Gyerekh{z, Tanoda 

 gyermekjóléti szolg{ltat{s – csal{d- és gyermekjóléti szolg{lat, csal{d- és gyermekjóléti 

központ 

 gyermekek napközbeni ell{t{sa – bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, csal{di 

bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ell{t{s 

 gyermekek {tmeneti gondoz{sa – befogadó szülők, helyettes szülők, gyermekek 

{tmeneti otthona, csal{dok {tmeneti otthona 

A település a fentiek közül a gyermekjóléti szolg{ltat{st tudja „helyben” biztosítani, a 

Balatonfüredi Többcélú T{rsul{ssal kötött meg{llapod{s keretén belül, a T{rsul{s {ltal fenntartott 

Balatonfüredi Szoci{lis Alapszolg{ltat{si Központ Csal{d- és Gyermekjóléti Szolg{lat (a 

tov{bbiakban: Szolg{lat) {ltal. 

A Szolg{lat évente besz{mol a munk{j{ról az Önkorm{nyzat felé.  

A Szolg{lat feladatait összesen 8 fő csal{dgondozó, valamint 1 fő szoci{lis asszisztens l{tja el.  

A feladatköröket, az ell{t{si területén élők körében felmerülő szükségleteikre való tekintettel lévő 

szervezési, szolg{ltat{si és gondoz{si tevékenysége {ltal l{tja el. 

Az al{bbi szolg{ltat{sokkal {ll a szülők, valamint a gyermekek rendelkezésére: 

 Inform{ció nyújt{sa 

 Hivatalos ügyek intézésében való közreműködés 

 Életvezetési tan{csad{s 

 Nevelési tan{csad{s 

 Konfliktuskezelés 

 Közvetítés m{s szakmai szolg{ltat{sba 

 Szabadidős programok szervezése 
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A Szolg{lat 2017. és 2018 évi gondoz{si tevékenysége Örvényesen:  

 Örvényes községben nem szerepelt a Szolg{lat nyilv{ntart{s{ban gondozott csal{d. 

 A csal{dsegítő a rendszeres ügyfélfogad{sok megtart{s{val, a szakemberekkel, illetve a 

jelzőrendszer tagjaival folyamatos kapcsolatot tartott.  

 Új gondoz{si eset nem keletkezett. 

 

Az észlelő és jelzőrendszer működtetése: 

A 15/1998. NM rendelet alapj{n az észlelő és jelzőrendszer tagjainak képviselői között, a 

tevékenységük összehangol{sa érdekében, előre meghat{rozott témakörben, évente legal{bb hat 

alkalommal szakmaközi megbeszélést kell szervezni. Ez az elmúlt években mindig megtörtént az 

aktu{lis tém{k köré csoportosítva. 

A Szolg{lat legalapvetőbb célkitűzésének tartja a jelzőrendszer hatékony működését, hiszen ez a 

veszélyeztetett gyermekek sz{m{ra a kellő időben biztosított segítségnyújt{s egyik 

nélkülözhetetlen feltétele. 

 

A Szolg{lat 2017. évi szolg{ltat{si, szervezési tevékenysége: 

 A prevenciós céllal életre hívott „Sziv{rv{ny” Klub keretein belül 39 foglalkoz{st, illetve 

rendezvényt szerveztek. – pl. Egy perc és nyersz vetélkedő 

 Sikeres p{ly{zat eredményeként, h{tr{nyos helyzetű ell{tott gyermekek 2017. augusztus 

13-18. közötti időszakban eltölthettek egy hetet Z{nk{n az Erzsébet-t{borban. 

 A ny{ri szünidő időszak{ban (a fentieken túl) egynapos kir{ndul{son is részt vehettek az 

ell{tott gyermekek a Szoci{lis Szolg{ltat{sokért Alapítv{ny segítségével. – pl. V{szolyon  

 Gondoskodott a mag{nszemélyek, v{llalkozók, egyh{zi és civil szervezetek {ltal felaj{nlott 

anyagi és t{rgyi eszközök r{szorulókhoz történő eljuttat{s{ról. 

 Az orsz{gos kar{csonyi „cipősdoboz” akcióban gyűjtőpontként vett részt. 

A fenti programokat örvényesi gyermek nem vette igénybe. 

 

A Szolg{lat besz{molój{ban részletesen kifejtett tények, adatok alapj{n meg{llapítható, hogy a 

Csal{d- és Gyermekjóléti Szolg{lat, valamint az észlelő- jelzőrendszer hatékony működtetéséhez 

szükséges alapvető feltételek az ell{t{si területéhez tartozó valamennyi település – így Örvényes is 

– tekintetében biztosítottak. 

 

Az elmúlt években a Szolg{lat {ltal nyilv{ntartott kiskorú, gondozott csal{d, hatós{gi intézkedés 

nyom{n gondozott a településen élő lakoss{g közül nem volt.  

 

A bölcsődei ell{t{s szab{lyoz{sa 2017. janu{r 1. napj{val a Gyvt. alapj{n jelentős v{ltoz{son ment 

{t. 

A bölcsődei ell{t{s keretében a h{rom éven aluli – lehet kivételes eset - gyermekek napközbeni 

ell{t{st kell biztosítani. 

A bölcsődei ell{t{st biztosíthat a bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és a csal{di 

bölcsőde. 

Bölcsődei ell{t{s keretében a saj{tos igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondoz{sra 

jogosult gyermek nevelése és gondoz{sa is végezhető. 

 

Örvényes település vonatkoz{s{ban a Gyvt. alapj{n az Önkorm{nyzat nem köteles bölcsődét 

működtetni. A település 3 év alatti gyermeksz{m{t figyelembe véve nem is indokolt. Igény esetén 

a Balatonfüredi V{ros Bölcsődében, vagy a szintén balatonfüreden működő csal{di napközikben, 
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ahova 1-14 éves korig v{rj{k a gyermekeket. Problém{t ebben az esetben is a gyermek sz{llít{sa 

okozhatja. 

Az elmúlt években nem merült fel igény örvényesi kisgyermek vonatkoz{s{ban a bölcsődei 

elhelyezésre. 

 

e) gyermekvédelem 

A gyermekek védelme a csal{dban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének 

megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülő vagy m{s hozz{tartozó gondoskod{s{ból 

kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosít{s{ra ir{nyuló tevékenység. 

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskod{st nyújtó gyermekjóléti 

alapell{t{sok, illetve gyermekvédelmi szakell{t{sok, valamint a gyermekvédelmi törvényben 

meghat{rozott hatós{gi intézkedések biztosítj{k. 

A gyermekvédelmi rendszer {llami és önkorm{nyzati feladat, melyben részt vesznek civil 

szervezetek, egyh{zak és v{llalkoz{sok is. 

Örvényesen élő gyermek védelmében a felmerült igényeknek megfelelően az al{bbi 

gyermekvédelmi ell{t{sok, intézkedések történtek az elmúlt években: 

1. Pénzbeli és természetbeni ell{t{sok: 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meg{llapít{sa: az elmúlt időszakban a 

jogosultak sz{ma erősen lecsökkent, a csal{dok életkörülményeiben bekövetkezett 

javul{sa – munkahely létesítése – miatt. 

2. Gyermekjóléti alapell{t{sok: 

 Gyermekjóléti szolg{ltat{s: a településen élő minden gyermek és csal{dja sz{m{ra 

biztosított ell{t{s szükség esetén. 

 Bölcsőde, csal{di napközi: helyi szinten nem, de térségi szinten megoldott. 

Örvényesről a bölcsődei elhelyezés 1-1 gyermek esetében időszakonként előfordul. 

3. Gyermekvédelmi szakell{t{s: nem jellemző a településre. 

4. Hatós{gi intézkedés: Az elmúlt 5 években új védelembe vételre nem került sor a településen. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolg{ltat{sok 

Szoci{lis v{ls{ghelyzetben lévő v{randós any{k t{mogat{sra van lehetőség a Szolg{latn{l. A 

gondoz{s sor{n a szakember segíti az any{t abban, hogy születendő gyermekét fogadni tudja, 

adom{nyok szervezésével, és a csecsemő ell{t{s{hoz szükséges felszerelések előteremtésével. 

Ha a szülő valamilyen egészségügyi, szoci{lis, lakhat{si probléma miatt {tmenetileg nem tudja 

megoldani gyermeke csal{dban történő elhelyezését, kérheti az {tmeneti gondoz{st, a BSZAK 

közreműködésével csal{dok {tmeneti otthon{ban kerülhet elhelyezésre. 

Krízishelyzetben a jelzőrendszer tagjaihoz lehet fordulni, ezek a Gy{mhivatal, Gyermekvédelmi 

Szolg{lat, a Balatonfüredi Rendőrkapit{nys{g körzeti megbízottja, h{ziorvos, védőnő. 

 

Az Önkorm{nyzatnak a helyi szoci{lis rendeletében a települési t{mogat{s keretén belül van 

lehetősége krízishelyzet esetén pénzügyi t{mogat{s nyújtani, mely lehet egyszeri és rendszeres, 

tov{bb{ rendkívüli t{mogat{s, illetve kamatmentes kölcsön nyújt{sa is. Ez utóbbi kettőt a 

Képviselő-testület egyedi mélt{nyl{s alapj{n bír{lja el a kérelmet.  

 

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozz{férés 

A településen több lehetősége is van a gyermekeknek, fiataloknak a szabadidő aktív eltöltésére.  

A településen 2012. évben {tadott Integr{lt Közösségi és Szolg{ltató Tér épületében könyvt{r és 

Teleh{z v{rja az érdeklődőket. A könyvt{r nyitva tart{sa alatt a könyvt{ros rendszeres kézműves 
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foglalkoz{sokat tart a gyermekeknek. Rendszeresek az ünnepekre, alkalmakra való készülődések, 

foglalkoz{sok, j{tékos vetélkedők. 

Az épületben lehetőség van különböző könyvbemutatók, előad{sok, programok megtart{s{ra, 

melyhez szükség esetén kivetítő, TV, DVD lej{tszó, egyéb technikai eszköz rendelkezésre {ll. Ez 

időközönként, az évszaknak, eseményeknek megfelelő tém{ban meg is történik.  

Rendszeresen megrendezésre kerül a településen a „Könnyűsz{rnyak Örvényes Repülősnap”, 

Húsvét v{ró j{tszóh{z, az Any{k napi aj{ndék készítés, a Falunap, a Mikul{s, a Falu Kar{csonya.  

Sportol{si lehetőség a településen ink{bb a strandon {ll a gyermekek rendelkezésre. 

A jellemző az, hogy a fenti programokon, rendezvényeken a település lakóinak nagy sz{ma 

aktívan részt vesz. 

 

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

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosults{g megléte az oktat{si 

intézményekben realiz{lódik különböző mértékű alanyi jogú étkezési kedvezményként, melynél 

meghat{rozó a gyermekek életkora. 

Az Önkorm{nyzat a helyi szoci{lis rendeletében ezen felül is biztosít tov{bbi kedvezményt a 

nagycsal{dosok sz{ma, erre azonban nem érkezett be igény az elmúlt években. 

Hétvégi, szünidei gyermekétkeztetésre nem érkezett be igény az Önkorm{nyzathoz. 

Az {ltal{nos iskol{sok esetében – 2017. év óta – a 9. évfolyam esetében is központilag kapj{k meg 

térítésmentesen a gyermekek a tartós tankönyveket. Ennek azonban az a h{tr{nya, hogy évvégén 

vissza kell adni, így némi nehézséget okoz a tanul{sn{l. 

 

i) h{tr{nyos megkülönböztetés, az egyenlő b{n{smód követelményének megsértése a szolg{ltat{sok 

nyújt{sakor j{r{si, önkorm{nyzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

Tudom{sunk szerint ilyen nem történt a településen. 

 

j) pozitív diszkrimin{ció (h{tr{nykompenz{ló juttat{sok, szolg{ltat{sok) az ell{tórendszerek keretein belül 

A pozitív diszkrimin{ció a gyermekek esetében a pénzbeli és természetbeni juttat{sok sor{n 

valósul meg. 

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékoss{ggal élő gyerekek 

közoktat{si lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

a) a h{tr{nyos, illetve halmozottan h{tr{nyos helyzetű, valamint saj{tos nevelési igényű és beilleszkedési, 

tanul{si, magatart{si nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ell{t{sa 

A településen óvoda, iskola nem működik. 

Az Önkorm{nyzat az óvodai ell{t{st a balatonfüredi óvod{kban biztosítja a Balatonfüredi 

Közoktat{si Intézményfenntartó T{rsul{s létrehozó tagjaként. 

Szülői döntésnek megfelelően - a férőhelyek függvényében - lehetőség van a tihanyi óvod{ba is 

beíratni a gyermeket. 

Saj{tos nevelésű igényű (SNI) óvod{s gyermek kötelező foglalkoz{sait az óvod{nak, illetve 

fenntartój{nak kötelessége biztosítani. Ezt jelenleg egyéni megbíz{si szerződésekkel oldj{k meg. 

SNI-s gyermek fejlesztését csak gyógypedagógiai végzettségű pedagógus végezheti. 

 

A kor{bban intézményfenntartó t{rsul{s keretében működő {ltal{nos iskol{k fenntart{s{ban és 

működésében a 2012. évben jelentős v{ltoz{sok történtek. 

A balatonfüredi Bem József [ltal{nos Iskola fenntartó jog{t a Balatonfüredi Önkorm{nyzat 

hat{rozatlan időre, legal{bb 50 évre {tadta a Balatonfüredi Reform{tus Egyh{zközösség sz{m{ra. 
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A fenntartóv{lt{sban nem érintett gyógypedagógia tagozat {tszervezésre került, és 2012. 

szeptember 1-től ön{lló intézményként működik tov{bb, Fekete Istv{n [ltal{nos Iskola néven. Így 

a kistérség SNI-s di{kjai tov{bbra is Balatonfüreden kerülnek elhelyezésre, ez{ltal nem kell 

Veszprémbe utazni. A létsz{m megoszl{s azt mutatja, hogy gyakorlatilag fele-fele a füredi és a 

vidéki di{kok az intézményben. Örvényesről jelenleg 2 gyermek j{r az intézménybe. 

 

Örvényes község vonatkoz{s{ban a kötelező felvételt biztosító iskol{k a Balatonfüreden működő 

Eötvös Lor{nd [ltal{nos Iskola és a Radnóti Miklós [ltal{nos Iskola. 2013. janu{r 1-től az 

intézmények fenntartója a Klébersberg Kuno Intézményfenntartó Központ. Működtetője 2016. 

december 31-ig a v{rosi önkorm{nyzat volt, majd a Balatonfüredi Tankerületi Központ lett. 

 

A h{tr{nyos helyzetű gyerekekre, csal{dokra az iskol{k az oszt{lyfőnökei, valamint az óvod{k 

pedagógusai kiemelt figyelmet fordítanak. 

Ez megnyilv{nul a tehetségek, illetve a tanul{si nehézségekkel küzdők sz{m{ra szervezett 

felkészítések, korrepet{l{sok szervezésében, az óvodai fejlesztő foglalkoz{sok szervezésében. 

Az SNI-s és BTM-es gyerekek sz{m{ra a köznevelési törvény értelmében fejlesztő foglalkoz{sokat 

kötelesek az iskol{k biztosítani vagy egyéni, vagy kiscsoportos form{ban. 

A fejlesztő foglalkoz{st részben a pedagógusok, megbízott gyógypedagógusok és a Balatonfüredi 

Pedagógiai Szakszolg{lat szakemberei végzik. 

SNI gyermek – megyei vagy orsz{gos szakértői bizotts{gok {llapítj{k meg – tanul{sban vagy 

értelmileg akad{lyozottak – nem nevelhetők integr{ltan. Balatonfüreden a szegreg{lt iskola a 

Fekete Istv{n [ltal{nos Iskola.  

SNI ép értelmű integr{ltan nevelhető gyermekek a norm{l {ltal{nos iskol{ba j{rhatnak. Azonban 

az iskola csak azt a gyermeket l{thatja el, mely az alapító okirat{ban szerepel, és a szükséges 

jogszab{lyoknak megfelelő ell{t{s{t biztosítani tudja (pl. diszlexi{s, diszkalkuli{s, magatart{si 

zavar). 

Az ell{t{st a Fekete Istv{n iskola mellett jelenleg munkaközösségként szervezett utazó 

gyógypedagógiai h{lózat l{tja el, ők j{rnak ki az iskol{kba. 

 

BTMS-s gyermek a j{r{si szakértői bizotts{g jogköre, ell{t{sukat az iskol{k fejlesztő pedagógusai, 

illetve a pedagógiai szakszolg{lat biztosítja. 

 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolg{ltat{sok (pl. iskol{ra/óvod{ra jutó gyógypedagógusok, 

iskolapszichológusok sz{ma stb.) 

A balatonfüredi iskol{k, óvod{k nem rendelkeznek gyógypedagógussal és iskolapszichológussal, 

ezért megbíz{si szerződéssel alkalmaznak szakembert. Több esetben kérik a Balatonfüredi 

Pedagógiai Szakszolg{lat a munkat{rsainak, pszichológus{nak, logopédus{nak segítségét, vagy az 

iskolaorvost – természetesen a szülőkkel való egyeztetés ut{n. Elmondható, hogy a pedagógusok 

jó munkakapcsolatot {polnak a szakszolg{lat szakembereivel. Tanév eleji {llapotfelmérésekkel, 

folyamatos konzult{ciókkal egészítik ki és erősítik meg az óvodai és iskolai oktat{s – nevelési 

folyamatot. 

 

c) h{tr{nyos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktat{s, képzés területén, az intézmények között 

és az egyes intézményeken belüli szegreg{ciós  

Az iskol{kban az oszt{lyok összetétele minden szempontból vegyesnek mondható. Sem a 

pedagógusok, sem a gyerekek körében nem tapasztalható az elkülönülés. 
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A h{tr{nyos helyzetű gyerekek között is sok a tehetséges, jó eredményt elérő, akikkel a 

pedagógusok szükség esetén külön foglalkoznak. H{tr{nyos megkülönböztetés az oktat{s nevelés 

területén nem tapasztalható. 

 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktat{s hatékonys{g{ban mutatkozó 

eltérések 

Az iskol{k között nem tapasztalható szignifik{ns eltérés sem a tanulók iskolai 

eredményességében, sem pedig az oktat{s hatékonys{g{ban. A kompetencia felmérések 

eredményei, a tov{bbtanul{si mutatók, a tanulm{nyi versenyeken elért orsz{gos helyezések is azt 

bizonyítj{k, hogy az oktat{si intézmények jó színvonalon teljesítenek. 

 

e) pozitív diszkrimin{ció (h{tr{nykompenz{ló juttat{sok, szolg{ltat{sok) 

Az intézmények alapvető céljai között kiemelt helyet kap, hogy biztosíts{k a szolg{ltat{saikhoz 

való egyenlő hozz{férést, de helyezzen hangsúlyt az esélyteremtésre, a h{tr{nyos helyzetű 

gyerekek h{tr{nyainak kompenz{l{sra. 

Mindezek biztosít{sa érdekében kiemelt figyelmet fordítanak a beiratkoz{sra, gyermekfelvételre, 

az oktató-nevelő munk{ra, a gyerekek egyéni fejlesztésére, az értékelés gyakorlat{ra, a 

fegyelmezés haszn{lat{ra, a feladatok kiv{laszt{s{ra az alkalmaz{sban és a fejlesztésben. 

Különös figyelmet fordítanak a hum{nerőforr{s fejlesztésre, a pedagógusok szakmai 

tov{bbképzésére, valamint a partnerépítésre és kapcsolattart{sokra (szülők, segítők, szakmai és 

t{rsadalmi környezet.) 

 

A pozitív diszkrimin{ció a gyermekekkel kapcsolatosan az al{bbiak szerint valósul meg: 

 Juttat{sok 

 Az iskol{k és az óvod{k, az alapítv{nyaik lehetőségeikhez mérten segítik a r{szorulókat. 

 A di{könkorm{nyzatok is figyelnek arra, hogy évente 1-2 di{k pl. t{bori hozz{j{rul{st 

kapjon. 

 Az iskol{k évente néh{ny tanuló t{boroz{s{t lehetőségeikhez mérten t{mogatj{k. 

 A gyermek- és ifjús{gvédelmi felelősök igyekeznek minél szélesebb körben segítséget 

nyújtani az arra r{szoruló szülőknek. 

 A r{szorulók – a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult – gyerekek 

étkeztetési kedvezményben részesülnek. 

 Az ingyenes tankönyv törvény szerint biztosított. 

 A BSZAK a ny{ri szünetben heti rendszerességgel szervez szabadidős programokat a 

kistérségben élő, szoci{lisan h{tr{nyos helyzetben lévő gyermekek sz{m{ra. 

 



 49 

4.5 Következtetések: problém{k beazonosít{sa, fejlesztési lehetőségek meghat{roz{sa. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsg{lata sor{n településünkön 

 

beazonosított problém{k 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Gyermekek sz{llít{sa a kor{nak megfelelő, 

fejlesztéséhez szükséges intézménybe 

Intézmények megközelítésének, elérésének 

t{mogat{sa 

Településen kevés a születések sz{ma Fiatalok letelepedésének t{mogat{sa, 

Új szülöttek fogad{s{nak t{mogat{sa, 

Intézmények megközelítésének, elérésének 

t{mogat{sa 

Nem megoldott a gyermekek iskol{n kívüli, 

illetve ny{ri szabadidős tevékenysége 

Programok, foglalkoz{sok szervezése 

Az örvényesi gyermekek 5 {ltal{nos iskol{ba 

j{rnak tanulni. A településen élő hasonló 

korúak idegenekké v{lnak egym{snak 

Közös programok, kir{ndul{sok szervezése a 

településen. 

 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1 A nők gazdas{gi szerepe és esélyegyenlősége 

 

A nemek közötti h{tr{nyos megkülönböztetést több jogszab{ly is tiltja, pl. Alaptörvény és a 

Munka Törvénykönyve. Ma m{r a nők döntő többsége dolgozik, aktívan részt vesz a 

csal{dfenntart{sban, mivel mindkét szülő keresete szükséges a megélhetés biztosít{s{hoz. A nők 

sz{m{ra a legfontosabb probléma a munka és a csal{di élet összeegyeztetése. Tapasztalat szerint a 

gyermekv{llal{s, a munkahelytől való hosszabb idejű t{volmarad{s nagymértékben rontja a nők 

munkaerőpiacra való visszalépésének esélyeit. 

 

A népesség nemek szerinti megoszl{sa helyi szinten is jól mutatja, hogy a nők {tlagosan magasabb 

életkort érnek meg, mint a férfiak.  

A lenti t{bl{zatot megvizsg{lva l{tszik, hogy az {llandó férfi lakosok sz{ma összességében is, és a 

64 éves korig korcsoportonként is folyamatosan magasabb, mint a nőkké. Ez a 65 év feletti 

koroszt{lyn{l nemcsak megfordul, de szinte a dupl{j{ra is emelkedik. 

 

A 2016. évi {llandó lakónépesség 45,75 %-a – kevesebb, mint a fele – nő. Ebből 25,49 % aktív korú 

koroszt{ly (18-65 év), a 65 év feletti koroszt{ly 15,03 %. 

 

A nők között is kiemelten h{tr{nyos helyzetben vannak 

 a 45 év feletti nők a v{ltozó képzettségi követelmények miatt, 

 a p{lyakezdők, a szakmai tapasztalat hi{nya miatt 

 a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyuk{k a munk{ból való kiesés miatt. 
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5.1. sz{mú t{bl{zat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint  

(a 2016-os év adatai) 

Korcsoport  
Fő 

Az {llandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők és 

férfiak ar{nya (%) 

Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők 

Állandó népesség sz{ma 83 70 153 54,25% 45,75% 

0-2 évesek     1   

0-14 éves 6 6 12 3,92% 3,92% 

15-17 éves 0 2 2 0,00% 1,31% 

18-59 éves  59 36 95 38,56% 23,53% 

60-64 éves  5 3 8 3,27% 1,96% 

65 év feletti  13 23 36 8,50% 15,03% 

Forr{s: TeIR, KSH-TSTAR 

      

 

 
 

 

a) foglalkoztat{s és munkanélküliség a nők körében 

 

5.1.1. sz{mú t{bl{zat - Foglalkoztat{s és munkanélküliség a nők körében 

Év 
Munkav{llal{si korúak sz{ma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők 

2012 71 53 68 50 3 3 

2013 70 47 69 45 1 2 

2014 65 45 64 41 1 4 

2015 63 44 62 39 1 5 

2016 64 41 63 38 1 3 

2017 n.a. n.a.  n.a.  n.a. 2 3 

Forr{s: TeIr és helyi adatgyűjtés 
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Az idegenforgalomban, vendégl{t{sban, kereskedelemben nagyon jelentős a nők foglalkoztat{sa. 

A szezonalit{s azonban itt is gondot okoz: míg a ny{ri időszakban lenne munka, azonban a 

kisgyermekek elhelyezése nehezen oldható meg az intézmények ny{ri szünete, bez{r{sa miatt, a 

téli időszakban nincs elég munkalehetőség a nők sz{m{ra.  

A munkanélküliek ar{nya nemenkénti ar{ny{t tekintve elmondható, hogy a településen élők 

között a legjobb esetben is – 2012 - egyenlő a nők és a férfiak ar{nya, de jellemzően minden évben 

a nők sz{ma a magasabb. 

 

Az elhelyezkedésüket segítő tipikus foglalkoztat{si form{k (részmunka, t{vmunka) a térségben 

nem jellemző. 

 

b) nők részvétele foglalkoztat{st segítő és képzési programokban  

Ezzel kapcsolatosan Önkorm{nyzatunk nem rendelkezik adattal. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

Az olyan alacsony iskolai végzettségű nők sz{m{ra, akiknél a gyermeke elhelyezése nem okoz 

gondot, sok munkahelyet kín{lnak a szezon{lis munkaadók a környező településeken. Az éves 

munkahely megtal{l{sa jelent sz{mukra problém{t. 

A nagy{ruh{zak térségbeni nyit{s{val egyre több éves {ll{s lehetőség nyílik a sz{mukra is – 

takarít{s, polcfeltöltés, stb., itt a hétvégi és a délut{ni munkavégzés okozhat problém{t. 

Az Önkorm{nyzat körében működő közfoglalkozat{si programokban rendszerint voltak női 

munkav{llalók a településen. 

 

d) h{tr{nyos megkülönböztetés a foglalkoztat{s területén (pl. bérkülönbség) 

A meg{llapított bérek tekintetében h{tr{nyos megkülönböztetésről nincs tudom{sunk. 

 

5.2 A munkaerő-piaci és csal{di feladatok összeegyeztetését segítő szolg{ltat{sok (pl. bölcsődei, 

csal{di napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhi{ny; közintézményekben rugalmas munkaidő, 

csal{dbar{t munkahelyi megold{sok stb.) 

 

A kisgyermeket nevelő szülők esélyeit a szolg{ltat{si hi{nyoss{gok alapvetően rontj{k. A 

kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a bölcsődei férőhelyek sz{ma. 

A településen bölcsőde és csal{di napközi nem működik. A 3 év alatti gyermekek térítésmentes 

elhelyezésére a balatonfüredi bölcsődében van lehetőség, de az utaz{st a szülőnek kell megoldani, 

ami sokszor szinte megoldhatatlan probléma, nemcsak anyagilag. 

A településen a legközelebbi óvodai ell{t{s Balatonfüreden és Tihanyban van. 

A nők elhelyezkedése szempontj{ból fontos tényező, hogy a gyermekek napközbeni ell{t{sa 

megoldott legyen. A községben rugalmas munkaidőkezdésről nincs tudom{sunk. 

 

5.3 Csal{dtervezés, anya- és gyermekgondoz{s területe 

 

Településünkön a Védőnői Szolg{lat keretében biztosított ez a szolg{ltat{s, amely mindenki 

sz{m{ra elérhető. Örvényesen Tihany központtal területi védőnői ell{t{s működik, Aszófővel és 

Balatonudvarival közösen. 

A csal{dtervezés, anya- és gyermekgondoz{s a védőnő szakmai munk{j{ban jelenik meg. Ennek 

sor{n a szoci{lisan nehéz helyzetben élő v{randós anya és gyermekekre fokozott figyelem kerül. 

A védőnői ell{t{s sor{n az al{bbi szolg{ltat{sok érhetők el: 
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 csal{dtervezéssel kapcsolatos tan{csad{s, 

 anyas{gra való felkészítés 

 anyatejes t{pl{l{ssal kapcsolatos tan{csad{s, t{jékoztat{s, 

 csal{dl{togat{s, 

 segítségnyújt{s a csal{di- és szoci{lis juttat{sok megismertetésében és a hozz{ tartozó 

nyomtatv{nyok kitöltésében 

 igény esetén babamassz{s oktat{s. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, csal{don belüli erőszak 

 

A V{rosi Rendőrkapit{nys{g elmúlt évi besz{molója szerint a h{zass{g – csal{d – ifjús{g elleni 

bűncselekmény elkövetése a településen nem volt.  

 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolg{ltat{sok (pl. anyaotthon, csal{dok {tmeneti otthona) 

 

A településen a csal{dokat és gyermekeket sz{mos gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolg{ltat{s 

segíti szoci{lis körülményeik javít{s{ban, amely a Csal{d- és Gyermekjóléti Szolg{lat esetében 

inform{ciónyújt{sból, hivatalos ügyek intézésében való közreműködésből, tan{csad{sból, 

közvetítésből, elhelyezési és felülvizsg{lati t{rgyal{sokon való részvételből, szoci{lis 

v{ls{ghelyzetben lévő v{randós any{k gondoz{s{ból, csal{dok {tmeneti otthon{ból, {tmeneti 

nevelésből és eseti gondoz{sból {ll. 

Örvényes lakoss{ga körében az elmúlt években nem volt szükség krízishelyzetben igénybe vehető 

szolg{ltat{sra. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Településünk közéletében aktívan részt vesznek a nők. A jelenleg 5 fős Képviselő-testületben 1 fő 

hölgy tal{lható. Az Önkorm{nyzat {ltal alapított Örvényes Jövőjéért Közalapítv{ny 7 fő tisztséget 

betöltő tagj{ból 3 fő szintén nő. 

A Tihanyi Közös Önkorm{nyzati Hivatal Örvényesi Kirendeltségén dolgozó két fő nő, a jegyzői 

feladatokat is hölgy l{tja el a településen. 

A kultur{lis programok szervezésére alkalmaz{sban {lló munkat{rs (kor{bban munkat{rsak) 

szintén nő, és a könyvt{ri feladatokat is hölgy l{tja el. 

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő t{rsadalmi problém{k és felsz{mol{sukra ir{nyuló 

kezdeményezések 

 

A kisgyermeket nevelő, a gyermekét egyedül nevelő any{k – településünkön a sz{munk csökken - 

különösen, többszörösen is h{tr{nyos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. Ezt részben a 

gyermekek iskol{n kívüli szabadidős tevékenységek megszervezésével lehetne orvosolni, melyre a 

településen megépült Integr{lt Közösségi és Szolg{ltató Tér épülete – ma m{r Faluh{zként üzemel 

- megfelelő szakember alkalmaz{s{val, ilyen ir{nyú p{ly{zatok elnyerésével alkalmas. 

 

A nőket helyi szinten érintő problém{ja az anyas{g, a munka és az önmag{ra fordítható idő 

összeegyeztetése. Ezt helyi programokkal, gyermekfoglalkoz{sokkal lehet javítani. 
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5.8 Következtetések: problém{k beazonosít{sa, fejlesztési lehetőségek meghat{roz{sa. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsg{lata sor{n településünkön 

 

beazonosított problém{k 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A kisgyermekes anyuk{k esetében nem 

megoldott a gyermekek alkalmi felügyelet 

Időszakos gyermekfelügyelet megszervezése a 

településen 

Anyas{g, munkahely, saj{t maga 

összeegyeztetése 

Gyermekprogramok, foglalkoz{sok szervezése, 

Nők sz{m{ra programok szervezése 

Részmunkaidős munkahelyek teremtése – kis 

település révén erre nincs igaz{n esély. 

Mag{nyérzet kialakul{sa – gyermekkel nehéz 

kimozdulni 

Szabadidős programok szervezése, közparkok, 

közterek fejlesztése, j{tszóterek bővítése 

Női munkanélküliség Közmunkaprogramokban való részvétel, 

idegenforgalmi szezon meghosszabbít{sa. 

 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Az időseket az élet sz{mos területén éri h{tr{nyos megkülönböztetés Magyarorsz{gon; 

foglalkoztatotts{g, egészségügy, szoci{lis ell{t{sok, szolg{ltat{sok. 

A kor alapú megkülönböztetés nagyon gyakori az új {ll{sok betöltésénél, a létsz{mleépítéseknél. 

A leglényegesebb probléma az időseknél az elmag{nyosod{s – fokozottan a h{zast{rs 

elvesztésekor -, az izol{ció, az egészségi {llapot megroml{sa. 

Az időskorban jellemző megbetegedések mellett a pszichés problém{k is jelen vannak. Az idős 

ember egyedül marad, izol{lódik, szellemi és fizikai aktivit{sa hanyatlik, önell{t{si képessége 

beszűkül. Ez nagyon sok embernél okoz pszichés megbetegedést. Különösen gyakori a depresszió 

kialakul{sa. Jellemző, hogy a betegségek {ltal{ban együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves 

kor fölött jellemzőek a súlyos, krónikus megbetegedések. 

A legfontosabb feladat az egészséges és aktív időskor t{mogat{sa. A jó egészség kihat az 

életminőségre: minél tov{bb maradunk aktívak, ann{l nagyobb eséllyel őrizhetjük meg 

ön{llós{gunkat, függetlenségünket és aktivit{sunkat. 

 

 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. sz{ma, ar{nya, jövedelmi helyzete, demogr{fiai 

trendek stb.) 

 

Örvényesen 2016-ben az {llandó népesség 153 fő volt, a 65 év feletti nők sz{ma 23 fő, míg a férfiaké 

13 fő, teh{t összesen 36 fő 65 év feletti {llandó lakos élt a településen. Ez az jelenti, hogy az {llandó 

népesség több mint 23,5 % 65 év feletti. A nők sz{ma magasabb, sz{muk az összes 65 év feletti 

{llandó népesség közel 64 %-{t teszi ki.  

2016. évben az öregedési index a településen elérte a 300 %-ot. 
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6.1.1. sz{mú t{bl{zat – Nyugdíjban, ell{t{sban, j{radékban és egyéb j{randós{gban részesülők sz{ma 

Év 

Nyugdíjban, ell{t{sban, 

j{radékban és egyéb 

j{randós{gban részesülő férfiak 

sz{ma 

Nyugdíjban, ell{t{sban, 

j{radékban és egyéb 

j{randós{gban részesülő nők 

sz{ma 

Összes nyugdíjas 

2012 18 27 45 

2013 18 26 44 

2014 17 26 43 

2015 14 24 38 

2016 14 23 37 

2017 n.a. n.a. n.a. 

Forr{s: TeIR, KSH Tstar 

   

 
 

A településen nyugell{t{ssal, nyugdíjszerű ell{t{ssal mindenki rendelkezik az életkor{nak 

megfelelően. 

A fenti diagramból jól l{tszik, hogy nem csak a település {llandó népessége, de a nyugdíjas 

koroszt{lya is évről-évre fogy. 2012 és 2016 között 18 %-kal csökkent a sz{muk. 

A településen élő női nyugdíjasok ar{nya a férfiakhoz képest kb. 40 %-kal nagyobb minden évben. 

(Ez is mutatja, ahogy kor{bban arról m{r volt szó, hogy a nők tov{bb élnek.) 

Örvényesen élő idősemberek vonatkoz{s{ban a nappali ell{t{sra, tov{bb{ külön t{mogat{sra nem 

merült fel igény. 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

A mai magyar t{rsadalomban az idősek ar{nya a népességen belül több mint 20 % (Örvényesen 

több mint 23,5 %), lényeges probléma az idősek életében az elmag{nyosod{s, az izol{ció, az 

egészségi {llapot roml{sa. A testi egészség roml{s{val p{rhuzamosan megjelennek a ment{lis és a 

szoci{lis problém{k. 

 

2050-re a 65 év feletti európai polg{rok sz{ma v{rhatóan 70 %-kal, a 80. életévüket betöltött uniós 

lakosoké pedig 170 %-kal lesz magasabb a main{l. Ez a jelenség komoly kihív{sok elé {llít 

bennünket: egyrészt eleget kell tennie az egészségügyi ell{t{s ir{nt jelentkező megnövekedett 

igényeknek, m{srészt oly módon kell egy elöregedő t{rsadalom szükségleteihez igazítani az 

egészségügyi rendszereket, hogy azok az aktív munkaerő létsz{m{nak csökkenése ellenére 

megőrizzék fenntarthatós{gukat. 
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a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatotts{ga 

Az egészséges idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetükre tekintettel szívesen végeznének 

jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre azonban csekély az esélyük, kivételt képez, ha speci{lis 

tud{ssal rendelkeznek. 

Az idősek sz{m{ra a településünkön munkalehetőséget főleg a mezőgazdas{gi kisegítő 

tevékenységek biztosítanak idényjelleggel (szüret, egyéb szőlészeti munk{k). 

 

A településen élő idősekre, nyugdíjasokra jellemző, - az Örvényes történetében is fontos szerepet 

j{tszó - „k{poszt{skert-” és szőlőművelés.  

A községben még mai is megtal{lható k{poszt{skertben saj{t részre termelik a zöldséget (ma m{r 

nem csak k{poszt{t), mellyel a megélhetésüket prób{lj{k megkönnyíteni. 

Az itt élő emberek nagy sz{zaléka rendelkezik szőlőbirtokkal, ahol az egész éves munk{juknak 

köszönhetően megtermelt szőlőt vagy eladj{k a környéken lévő nagyobb pincészeteknek, vagy 

feldolgozz{k és borként értékesítik az év folyam{n. 

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanul{s, idősek, nyugdíjasok foglalkoztat{s{nak lehetőségei a 

közintézményekben, foglakoztat{sukat t{mogató egyéb programok a településen) 

Az orsz{gos adatok azt mutatj{k, hogy csekély az esély arra, hogy a nyugdíjasok, idősek a 

munkaerő-piacon jövedelemszerző munk{hoz jussanak, kivétel, ha speci{lis tud{ssal 

rendelkeznek. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy életkoruk mellet elhelyezkedési esélyeiket csökkenti az alacsony 

iskol{zotts{g, és a ma m{r kevésbé piac képes szakmai tud{s is.  

A településen közintézmény csak a Tihanyi Közös Önkorm{nyzati Hivatal Kirendeltsége (2 fő 

{llandó munkat{rssal) és a Faluh{z épülete (0,5 fő {llandó munkat{rssal) működik.  

Foglalkoztat{sukat t{mogató programok nincsenek a településen. 

 

c) h{tr{nyos megkülönböztetés a foglalkoztat{s területén 

 
6.2.1. sz{mú t{bl{zat - H{tr{nyos megkülönböztetés a foglalkoztat{s terén 

Év 

Regisztr{lt 

munkanélküliek 

sz{ma 

55 év feletti 

regisztr{lt 

munkanélküliek 

sz{ma 

Tartós 

munkanélküliek 

sz{ma 

55 év feletti tartós 

munkanélküliek sz{ma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2012 6 1 23% 1 0 0 

2013 4 1 14% 0 0 0 

2014 5 1 17% 0 0 0 

2015 6 1 14% 0 0 0 

2016 4 1 24% 1 0 0 

2017 5 1 11% 0 0 0 

Forr{s: Helyi adatgyűjtés, TeIR 

     

A foglalkoztat{s területén a település vonatkoz{s{ban h{tr{nyos megkülönböztetésről nincs 

tudom{sunk. A fenti t{bl{zat is mutatja, hogy jelen van évről évre 1 fővel a munkanélküliség az 55 

év feletti koroszt{ly esetében, de egyetlen egy évben sem jelenik meg tartósan. Valószínűleg itt is 

az idény munka mutatkozik meg. 
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6.3 A közszolg{ltat{sokhoz, közösségi közlekedéshez, inform{cióhoz és a közösségi élet 

gyakorl{s{hoz való hozz{férés 

 

a) az idősek egészségügyi és szoci{lis szolg{ltat{sokhoz való hozz{férése 

Az önkorm{nyzat kötelező feladataként biztosítja a r{szoruló, településen élő idősek sz{m{ra a 

szoci{lis alapszolg{ltat{sokat a Balatonfüredi Többcélú T{rsul{s keretein belül, így a h{zi 

segítségnyújt{st, csal{dsegítést, jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{st, időskorúak nappali ell{t{s{t. 

 

A h{zi segítségnyújt{s olyan gondoz{si forma, amely az ell{t{st igénybe vevő ön{lló életvitelének 

fenntart{s{t - szükségleteinek megfelelően - lak{s{n, lakókörnyezetében biztosítja. A területi 

szoci{lis gondozó feladatainak ell{t{sa sor{n segítséget nyújt ahhoz, hogy kliensének fizikai, 

ment{lis és szoci{lis szükséglete kielégítése biztosított legyen. 

A h{zi segítségnyújt{s keretében gondoskodunk: 

 azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ell{t{s{ra saj{t erőből nem 

képesek és róluk nem gondoskodnak, 

 azokról az egészségi {llapotuk miatt r{szoruló személyekről, akik ezt az ell{t{si form{t 

igénylik, 

 azokról a személyekről, akik a rehabilit{ciót követően a saj{t lakókörnyezetükbe történő 

visszailleszkedés célj{ból t{mogat{st igényelnek ön{lló életvitelük fenntart{s{hoz, 

 azoknak az alapvető gondoz{si, {pol{si feladatoknak, az ön{lló életvitel fenntart{s{ban az 

ell{tott és lakókörnyezete higiéni{s körülményeinek megtart{s{ban való közreműködés, 

valamint a veszélyhelyzetek kialakul{s{nak megelőzésében, illetve azok elh{rít{s{ban való 

segítségnyújt{s is.  

 

A BSZAK 2006. november 30-tól a jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{st, mint alapszolg{ltat{st 

biztosítja a r{szoruló személyek sz{m{ra. A kihelyezett jelzőkészülék haszn{lata fokozott 

odafigyelést jelent az idősekre a napi szintű szoci{lis ell{t{sban. 

A jelzőrendszeres h{zi gondozó szolg{lat olyan szoci{lis szolg{ltat{s, amely saj{t otthonukban élő, 

egészségi {llapotuk és szoci{lis helyzetük miatt r{szoruló, a segélyhívó készülék megfelelő 

haszn{lat{ra képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichi{triai betegek részére az 

ön{lló életvitel fenntart{sa mellett felmerülő krízishelyzetek elh{rít{sa célj{ból nyújtott ell{t{s.  

Célunk: Egészségben és biztons{gban tov{bbra is otthonukban élhessenek olyan idős, beteg 

emberek is, akik a h{zi gondozó szolg{lat nélkül kórh{zi, vagy bentlak{sos intézményi ell{t{s 

igénybevételére kényszerülnének. 

A jelzőrendszeres idősgondoz{s jelenlegi tapasztalatai alapj{n az idős emberek nagyfokú 

biztons{ggal gondozhatók otthonukban, nem kerülnek be a költségigényesebb szoci{lis és 

egészségügyi ell{t{sokba, valamint megszokott környezetükben történő gondoz{suk ment{lisan is 

előnyösebb sz{mukra. Eddigi tapasztalataink alapj{n úgy l{tjuk, hogy a jövőben ezen szempontok 

mentén a jelzőrendszeres idősgondoz{s az idős emberek ell{t{s{ban minőségi szerepet tölthet be.  

 

Az időskorúak nappali ell{t{s{t az elmúlt években nem vette igénybe senki sem Örvényesről.  

 

A csal{dsegítés a szoci{lis vagy ment{lhigiénés problém{k, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, csal{dok sz{m{ra az ilyen helyzethez való okok megelőzése, a 

krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése célj{ból nyújtott 

szolg{ltat{s. 

Településünkön a BSZAK Csal{dsegítő Szolg{lat csal{dgondozója 2 hetente egy alakalommal tart 

fogadóór{t, ekkor tesz l{togat{st az érintett csal{dokn{l is. 
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A településen élő idősek egészségügyi ell{t{st h{ziorvosi keretek között érik el. A h{ziorvos hetente 

h{romszor rendel Örvényesen. Szükséges szakell{t{sok Balatonfüreden, illetve Veszprémben 

biztosítottak. 

 

Az érintettek zöme t{jékozott a szoci{lis szolg{ltat{sok igénybevétele tekintetében. 

 

b) kultur{lis, közművelődési szolg{ltat{sokhoz való hozz{férés 

Az Önkorm{nyzat igyekszik olyan programokat szervezni, amelyek keretében a településen élő 

különböző gener{ciók közös szórakoz{si, kikapcsolód{si lehetőséget tal{lnak, erősítve ez{ltal a 

gener{ciók közti p{rbeszédet. Az erőfeszítések nem mindig j{rnak sikerrel. A rendezvényeken a 

részvételük eltérő sz{mban történik. 

Az Önkorm{nyzat rendszeresen megköszönti a településen élő idősebb lakosokat nyugdíjas 

tal{lkozó keretén belül. Itt a helyi gyermekek műsorral köszöntik a település nagymam{it és 

nagypap{it, az Önkorm{nyzat aj{ndékkal kedveskedik. 

 

c) idősek informatikai j{rtass{ga 

Erről nincs pontos inform{ciónk. Beszélgetésekből az l{tszik, hogy a településen élő 1-2 idősebb 

ember is csatlakozott a közösségi médi{khoz, facebook oldalhoz, ahol aktív „életet” él. Ebből arra 

következtethetünk, hogy informatikai j{rtass{ggal rendelkeznek, amit többnyire autodidakta 

módon, vagy fiatalabb gener{ció – gyermek, unoka – segítségével tanult meg. 

A Faluh{zban működő ingyenesen haszn{lható sz{mítógép teremben aktivit{suk 1-2 fő, ink{bb 

nyaralótulajdonos.  

 

6.4 Az időseket, az életkorral j{ró saj{tos igények kielégítését célzó programok a településen 

 

A kor{bbi években az Önkorm{nyzat prób{lkozott nyugdíjas klub beindít{s{val, és több 

gener{ciókat összekapcsoló program megszervezésével is. Ezekre nem igaz{n volt igény. A 

tapasztalat azt mutatja, hogy a településen élő idősek többsége nehezen mozdul ki otthonról, 

ritk{n megy közösségbe.  

1-2 fő az, aki az önkorm{nyzat {ltal szervezett programokat rendszeresen l{togatja, részt vesz a 

heti rendszerességgel tartandó torna és joga foglalkoz{son, esetleg kir{ndul{son. 

A könyvt{rba is csak kevesen j{rnak. 

Az évente megrendezésre kerülő nyugdíjas tal{lkozón, kar{csonyi műsoron azonban rendszerint 

szép sz{mban részt vesznek. Az utóbbihoz többen süteménnyel is hozz{j{rulnak. 
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6.5 Következtetések: problém{k beazonosít{sa, fejlesztési lehetőségek meghat{roz{sa. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsg{lata sor{n településünkön 

 

beazonosított problém{k 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Elmag{nyosod{s Programok, foglalkoz{sok szervezése, 

Rendszeres l{togat{s, odafigyelés, főleg a téli 

hónapokban, 

Az eddigi népszerű programok tov{bb vitele 

Nemzedékek közötti kapcsolati problém{k Közös programok szervezése a település apraja-

nagyja sz{m{ra, 

Az eddigi népszerű programok tov{bb vitele 

Az idősemberek gyakrabban v{lnak 

bűncselekmények {ldozat{v{ 

T{jékoztató előad{sok tart{sa 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1 A településen fogyatékoss{ggal élő személyek főbb jellemzői, saj{tos problém{i 

 

A fogyatékos emberek és csal{djaik vil{gszerte a legsérülékenyebb t{rsadalmi csoportot alkotj{k, 

évsz{zadok óta a szoci{lis élet peremére sodródva élnek, boldogul{sukat ezernyi tényező 

h{tr{ltatja. Közös feladatunk annak lehetővé tétele, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a 

mindennapi életük sor{n a lakhat{s és közlekedési eszközök haszn{lata, a szoci{lis és 

egészségügyi ell{t{s, az iskol{ztat{si és munkalehetőségek, a kultur{lis és t{rsadalmi élet, 

valamint a sport és a szórakoz{s területén is. A fogyatékkal élők legnagyobb részének egyetlen 

megélhetési forr{sa az alacsony összegű rehabilit{ciós illetve rokkants{gi ell{t{s, segély. Egyes 

esetekben az iskolai végzettségük elmarad az egészséges t{rsaikétól, ami tov{bb rontja megélhetési 

esélyeiket. A tartós egészségügyi problém{kkal, illetve fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci 

lehetőségei behat{roltak.  

 

a) fogyatékkal élők foglalkoztat{s{nak lehetőségei, foglalkoztatotts{ga (pl. védett foglalkoztat{s, 

közfoglalkoztat{s) 

A lenti t{bl{zatból l{tszik, hogy a megv{ltozott munkaképességű személyek jelen vannak a 

településen. Sz{muk a vizsg{lt időszakban emelkedett, majd 2015. évtől stagn{lni l{tszik. A 

település lakosainak 3-5 % {t érinti. 

Az al{bbi adatokból az is meg{llapítható, hogy a településen élő férfiak körében folyamatosan 

magasabb sz{mban van jelen, mint a nők között. 

Örvényesen a megv{ltozott munkaképességű személyek védett foglalkoztat{s{ról nincs 

inform{ciónk.  

Az elmúlt időszakban közfoglalkoztat{si program keretén belül alkalmaz{sukra – igény sem 

merült fel – nem került sor. 
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7.1.1 sz{mú t{bl{zat - Megv{ltozott munkaképességű személyek szoci{lis 

ell{t{saiban részesülők sz{ma nemenként 

Év 

Megv{ltozott 

munkaképességű 

személyek szoci{lis 

ell{t{saiban részesülők 

sz{ma - Férfiak  

Megv{ltozott 

munkaképességű személyek 

szoci{lis ell{t{saiban 

részesülők sz{ma - Nők  

Összesen 

2012 4 3 7 

2013 5 3 8 

2014 5 3 8 

2015 3 2 5 

2016 3 2 5 

2017  n.a.  n.a. n.a. 

Forr{s: TeIR, KSH Tstar 

   

 
 

b) h{tr{nyos megkülönböztetés a foglalkoztat{s területén 

H{tr{nyos megkülönböztetés a fogyatékos emberekkel szemben Örvényesen tudom{sunk szerint 

nem történt, az Egyenlő B{n{smód hatós{g fogyatékos emberekkel szembeni h{tr{nyos 

megkülönböztetés miatt nem folytatott elj{r{st. 

 

c) ön{lló életvitelt t{mogató helyi intézmények, szolg{ltat{sok, programok 

Ön{lló életvitelt t{mogató szolg{ltat{sok, intézmények a településen nincsenek. 

Szükség esetén a településen élő felnőtt fogyatékosok nappali ell{t{sa a Balatonfüredi Többcélú 

T{rsul{ssal kötött T{rsul{si Meg{llapod{s keretein belül biztosított. 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ell{t{sa, kedvezményei 

 

A településen kimondottan fogyatékkal élők t{mogat{s{ra nem került sor az elmúlt években. 

A központilag igénybe vehető t{mogat{sokról nincs inform{ciónk. 

A közgyógyell{t{s 2013. janu{r 1-jétől a j{r{si hivatalok hat{skörébe került, jelenlegi inform{ciónk 

annyi, hogy a településen h{ny fő rendelkezik igazolv{nnyal. 
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7.3 A közszolg{ltat{sokhoz, közösségi közlekedéshez, inform{cióhoz és a közösségi élet 

gyakorl{s{hoz való hozz{férés lehetőségei, akad{lymentesítés 

 

 

a) települési önkorm{nyzati tulajdonban lévő középületek akad{lymentesítettsége 

Az Orvosi rendelő és a Faluh{z épület a mozg{ssérültek sz{m{ra teljes akad{lymentességgel 

rendelkezik. Az épületek r{mp{val megközelíthetők, az ajtók akad{lymentes haszn{lata 

biztosított. Mindkét épületben lehetőség van akad{lymentes mellékhelyiség haszn{lat{ra.  

A Faluh{z épület esetében az emeletének akad{lymentesítését úgy tudtuk csak megoldani, hogy 

az emeleten kamera került elhelyezésre, ami segítségével a földszinten l{tni, és hallani lehet egy 

sz{mítógépen az emelet nagytermében történő eseményeket, tov{bb{ lehetőség van a fenti 

dolgokhoz hozz{szólni, véleményt nyilv{nítani is.  

A Tihanyi Közös Önkorm{nyzati Hivatal településen működő Kirendeltségénél tal{lható r{mpa és 

a bej{rati, iroda, és mosdó ajtók nagys{ga megfelelő. 

A Braille ír{sos piktogramok egyik épületben sem kerültek elhelyezésre.  

 

b) közszolg{ltat{sokhoz, kultur{lis és sportprogramokhoz való hozz{férés lehetőségei, fizikai, inform{ciós és 

kommunik{ciós akad{lymentesítettség, lakóépületek, szolg{ltató épületek akad{lymentesítettsége 

Az önkorm{nyzati strandon ki van építve akad{lymentesített vizesblokk, de a vízbe jut{s nincs 

megoldva.  

Sportol{sra alkalmas épület, egyéb szolg{ltató épület a településen nem működik. A településen 

posta nem üzemel, a postal{da akad{lymentesített helyen került elhelyezésre.  

A településen működő élelmiszerbolt akad{lymentesítése nem megoldott, a vendéglőbe az 

akad{lymentes bejut{s biztosított. Az utóbbi két épület mag{n tulajdonban van. 

Lakóépületek akad{lymentesítéséről nincs inform{ciónk. 

 

c) munkahelyek akad{lymentesítettsége 

A munkahelyek akad{lymentesítéséről nincs az Önkorm{nyzatnak inform{ciója.  

 

d) közösségi közlekedés, j{rd{k, parkok akad{lymentesítettsége 

A településen a meglévő j{rd{k akad{lymentesítettek, igaz a Szent Imre utc{ban homokkővel van 

lerakva, ami kerekesszékkel és babakocsival is csak nehezen haszn{lható. 

A településen az útburkolat „K” szegéllyel van lez{rva, mely az alacsony szintkülönbség miatt 

kerekesszékkel is könnyen haszn{lható. 

 

e) fogyatékos személyek sz{m{ra rendelkezésre {lló helyi szolg{ltat{sok (pl. speci{lis közlekedési 

megold{sok, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

A településen a fogyatékos személyek sz{m{ra rendelkezésre {lló szolg{ltat{s nincsen.  

A fogyatékosok nappali intézménye Balatonfüreden működik a balatonfüredi Többcélú T{rsul{s 

keretein belül, amelyet szükség esetén az örvényesi lakosok is igénybe vehetnek.  

Az ell{t{s igénybevétele önkéntes, az ell{t{st igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére 

történik és térítési díjmentesen vehető igénybe. 

Az intézményben felnőtt korú fogyatékos személyek foglalkoztat{sa történik. Az ell{t{st 

igénybevevők a szakmai program alapj{n, az egyéni gondoz{si, fejlesztési tervben foglaltak 

szerint, az ell{tott meglévő képességeire építve, kor{nak, fizikai és ment{lis {llapot{nak 

megfelelően fejlesztő foglalkoz{st biztosít.  

Az intézmény keretében szervezett fejlesztő-felkészítő foglalkoz{s az ell{tott személy sz{m{ra 

biztosítja a munkafolyamatok betanul{s{t és az ön{lló munkavégző képesség kialakít{s{t, 
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helyre{llít{s{t, fejlesztését, valamint az ell{tott felkészítését védett munka keretében, illetve a nyílt 

munkaerőpiacon történő ön{lló munkavégzésre. 

Örvényes településről a fogyatékosok nappali intézménye {ltal nyújtott szolg{ltat{st még nem 

vette igénybe senki. 

 

f) pozitív diszkrimin{ció (h{tr{nykompenz{ló juttat{sok, szolg{ltat{sok) 

A településen tervezett és a közeljövőben megvalósuló beruh{z{sok kivitelezésénél figyelembe 

vesszük és megtartjuk az akad{lymentesítés követelményrendszerét és előír{sait.  

A fogyatékos embernek joga van a sz{m{ra akad{lymentes, érzékelhető és biztons{gos épített 

környezetre. 

 

7.4 Következtetések: problém{k beazonosít{sa, fejlesztési lehetőségek meghat{roz{sa 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsg{lata sor{n településünkön 

 

beazonosított problém{k 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Akad{lymentesítés nem teljes körűen 

megoldott 

Részleges, vagy teljes akad{lymentesítés a 

település középületeiben, strandj{n 

Inform{ciókhoz és eszközökhöz való 

hozz{férés akad{lyoztatotts{ga 

Különféle inform{ciós adatb{zisok haszn{lat{ra 

való figyelemfelhív{s, p{ly{zatfigyelés 

 

 

8. Helyi partnerség, lakoss{gi önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

t{rsadalmi felelősségv{llal{sa 

 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyh{zi szolg{ltató és érdekvédelmi szervezetek, 

önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ell{tó szervezetek sz{ma közfeladatonként bemutatva, 

önkéntesek sz{ma, partnerségi meg{llapod{sok sz{ma stb.) 

A helyi önkorm{nyzatnak, a közalapítv{nynak, egyesületnek, a községben működő 

v{llalkozóknak, az egyh{znak, a falu lakoss{g{nak közös érdeke és felelőssége, hogy a jövőben 

Örvényes még ink{bb élhető településsé v{ljon.  

A településen 1 db Közalapítv{ny működik, melyet az Önkorm{nyzat alapított. A Közalapítv{ny 

céljai közt szerepel a falu kultúr{j{nak, hagyom{nyainak megőrzése, {pol{sa, községi 

műemlékvédelem, falusi közművelődés elősegítése, a falu közbiztons{g{nak elősegítése, gyermek 

és ifjús{gi feladatokról való gondoskod{s. 

Az Önkorm{nyzat a településen működő Örvényesi Sporthorg{sz Egyesülettel 2013. év elején – 

egy kor{bbi meg{llapod{st megújítva - Együttműködési Meg{llapod{st írt al{.  

Az együttműködés alapvető célja: a Horg{sz Egyesület alapító okirat{ban célként megjelölt 

horg{szat, illetve horg{szturizmus hatékonyabb segítése, annak a közös célnak az érdekében, hogy 

Örvényes, mint Balaton parti település jobban kihaszn{lhassa a horg{sz- és „öko”turizmushoz 

kapcsolódóan, a település fejlődését szolg{ló előnyöket. 

Az Önkorm{nyzat bízik abban, hogy a turizmus fejlődésével új munkahelyeket tud teremteni a 

településen.  
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b) önkorm{nyzati, nemzetiségi önkorm{nyzati, egyh{zi és civil szektor közötti partnerség bemutat{sa 

A településen jelen van az Örvényes Jövőjéért Közalapítv{ny, az Örvényesi Sporthorg{sz 

Egyesület, a Katolikus Egyh{z és a Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület. 

Ezek a szervezetek a kultur{lis, sport, környezetvédelmi és fejlesztési célok megvalósít{s{hoz 

mozgósíthatók és szívesen veszik ki részüket a munk{ból a közösségi célok megvalósít{sa 

érdekében.  

 

A Polg{rmester, a Képviselők, civil szervezetek és a lakoss{g kapcsolata sikeresnek értékelhető, de 

természetesen a jót is lehet jobb{ tenni. Ez nem feltétlenül akarat, hanem szabadidő kérdése. A 

településen élő emberek sokat dolgoznak, a lakók közül sokan ing{znak, így a munkaidő mellett 

az utaz{s sok időt vesz el, és az otthonok rendben tart{sa, sok energi{t igényel. 

 

A Közalapítv{ny az Önkorm{nyzat {ltal szervezet éves falunapi program sorozathoz rendszeresen 

t{mogat{st nyújt, melyet a költségvetésében is minden évben betervez. 

 

A Horg{sz Egyesület részére az Önkorm{nyzat térítésmentesen helyiséget biztosít a székhely 

bejegyzésére, közösségi összejöveteleikre, a mindennapos működéséhez.  

 

A településen élők szinte teljes egészében római katolikus vall{súak. Az itt élők életében nagyon 

fontos szerepet tölt be a vall{s. Az Önkorm{nyzatnak nagyon jó a kapcsolata az Egyh{zzal. 

Fontosnak tartjuk a Templom környezetének rendben tart{s{t, vir{gosít{s{t, a szükséges 

felújít{sok, javít{sok t{mogat{s{t. Az évente megrendezésre kerülő 3 napos Falunapunk z{r{sa 

rendszerint a Templomban zajlik, előad{sok, koncertek form{j{ban. 

 

Nemzetiségi önkorm{nyzat nem működik a településen. 

 

c) önkorm{nyzatok közötti, illetve térségi, területi t{rsul{sokkal való partnerség 

Önkorm{nyzatunk 2004. évben Körjegyzőséget alapított Tihany Község Önkorm{nyzat{val. 

Jogszab{lyv{ltoz{sok miatt a Körjegyzőséget 2012. december 31. napj{val megszűntette a két 

Önkorm{nyzat. 

2013. janu{r 1-jétől igazgat{si feladataik ell{t{s{ra Tihany, Aszófő, Balatonudvari és Balatonakali 

községekkel Közös Önkorm{nyzati Hivatalt működtet, Tihanyi Közös Önkorm{nyzati Hivatal 

névvel. Örvényes községben Kirendeltséget tart fenn. Így a feladatok nagy részét a lakoss{g 

helyben el tudja intézni. 

 

Balatonfüredi Kistérség 20 önkorm{nyzata Többcélú Kistérségi T{rsul{si Szerződést kötött 2004. 

június 25-én. A t{rsul{si szerződés az elmúlt években többször került módosít{sra, részben 

törvényi kötelezettségből, részben a tevékenységi kör v{ltoz{s{ból eredően. A t{rsult 

önkorm{nyzatok a Meg{llapod{st közös akaratukkal módosított{k, így 2013. janu{r 1-től új néven 

működik tov{bb: Balatonfüredi Többcélú T{rsul{s. A T{rsul{shoz tartozó települések sz{ma 2016. 

évben 22, a lakoss{g{nak sz{ma 26.116 fő. 

T{rsul{s {ltal ell{tott közszolg{ltat{sok a következők: csal{d- és gyermekjóléti szolg{lat 

tevékenység, h{zi segítségnyújt{s, jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{s, időskorúak nappali 

ell{t{sa, demens betegek nappali ell{t{sa, fogyatékosok nappali ell{t{sa, valamint központi 

ügyelet működtetése és belső ellenőrzés. 

2013. július 1. napj{tól a T{rsul{s fenntart{s{ban működik a Balatonfüredi Szoci{lis 

Alapszolg{ltat{si Központ. 
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Balatonfüredi kistérség 7 önkorm{nyzata Közoktat{si Intézményfenntartó t{rsul{si szerződést 

kötöttek 2004. szeptember 1-jén. A t{rsul{si szerződés az elmúlt években többször került 

módosít{sra.  

A T{rsul{shoz tartozó települések 2017. évi lakoss{gsz{ma összesen 16.159 fő. A T{rsul{s {ltal 

ell{tott közszolg{ltat{s: óvodai ell{t{s. 

Az Intézményfenntartó T{rsul{s 2013. janu{r 1-jét megelőzően {ltal{nos iskolai oktat{ssal 

kapcsolatos feladatokat is ell{tott. 2013. janu{r 1-jei hat{llyal az {ltal{nos és középiskol{k {llami, 

illetve egyh{zi fenntart{sba kerültek. Ezért csak az óvod{k működtetése maradt a T{rsul{s 

feladatainak sor{ban. 

 

Az Önkorm{nyzat a hulladéksz{llít{sra elhelyezésre, feldolgoz{sra vonatkozóan az Észak-

Balatoni Térség Region{lis Települési Szil{rdhulladék-kezelési Önkorm{nyzati T{rsul{s tagja. 

 

d) a nemzetiségi önkorm{nyzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A településen nemzeti kisebbségi csoportok nem élnek, ezért nemzetiségi önkorm{nyzat sincs, 

tov{bb{ m{s nemzetiségi önszerveződések sem alakultak ki. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A helyi civil szervezetek kapcsolata a célcsoportokkal jónak mondható. A civil szervezetek 

hatékonyan részt vesznek a település életében. 

 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ell{t{s{ban. 

Helyi v{llalkozók is t{mogatj{k elsősorban a civil szervezeteken keresztül a falu lakoss{g{nak 

kezdeményezéseit, programjait. 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilv{noss{ga 

 

a) a helyzetelemzésben meghat{rozott esélyegyenlőségi problém{k kapcs{n érintett nemzetiségi 

önkorm{nyzatok, egyéb partnerek ({llami vagy önkorm{nyzati intézmények, egyh{zak, civil szervezetek, stb.) 

bevon{s{nak eszközei és elj{r{sai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamat{ba 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamat{ban részt vettek az Örvényes Község 

Önkorm{nyzat Képviselő-testületének tagjai, a Tihanyi Közös Önkorm{nyzati Hivatal Örvényesi 

Kirendeltségén dolgozó munkat{rs, a Faluh{z munkat{rsa és könyvt{rosa, tov{bb{ a 

civilszervezetek képviselői.  

A helyzetelemző rész össze{llít{sakor az egyes szakterületek besz{molóit is figyelembe vettük. 

Módszere az online kapcsolattart{s, illetve a személyes egyeztetés az esélyegyenlőségi 

csoportokkal kapcsolatos problém{k felt{r{s{ra, majd a programtervezet véleményezésére 

koncetr{lódott. 

A helyzetelemzés értékelése és az intézkedési terv elkészítése érdekében részvételükkel HEP 

fórumot tartottunk. 

A település honlapj{n az elfogadott dokumentum hozz{férhető lesz, ez{ltal biztosítva a teljes körű 

nyilv{noss{got. 
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b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakoss{g végrehajt{ssal kapcsolatos észrevételeinek visszacsatol{s{t 

szolg{ló eszközök bemutat{sa. 

Örvényes Község Önkorm{nyzat Képviselő-testülete nyilv{nos ülésen t{rgyalja és fogadja el a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 

Az Önkorm{nyzat honlapj{n az elfogadott dokumentum hozz{férhető lesz, amely alapj{n az 

esélyegyenlőség folyamatok, intézkedéseket megismerik és így biztosított lesz a megvalósít{s 

folyamatos ellenőrzése. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés meg{llapít{sainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problém{k beazonosít{sa  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghat{roz{sa  

rövid címmel 

Rom{k 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Fiatalok elv{ndorl{sa 

Önkorm{nyzati tulajdonban lévő telkek 

hi{ny{ban, a kor{bban m{r kiépített 

t{mogat{si rendszer fenntart{sa, 

lehetőség szerinti kibővítése. 

Oktat{si intézmények 

megközelítésének, elérésének 

t{mogat{sa. 

A település jó közbiztons{g{nak 

fenntart{sa. 

A lakoss{g t{rsadalmi kapcsolatainak 

erősítése. 

A tiszta, rendezett környezet folyamatos 

megőrzése. 

A munkanélküliek sz{m{nak alacsony 

szinten tart{sa, csökkentése 

A közfoglalkoztat{si programok 

igényeknek megfelelő szintű 

kihaszn{l{sa, egyéb helyi és térségi 

foglalkoztat{si, képzési lehetőség 

felkutat{s{ban segítségnyújt{s, arról 

t{jékoztat{s. 

Az {llami foglalkoztat{si szervnél még 

nem regisztr{lt munkanélküliek 

bevon{sa az ell{tórendszerbe 

T{jékoztat{s az ell{tórendszerbe történő 

regisztr{ció, az ell{tórendszerrel történő 

együttműködés előnyeiről, 

t{mogat{sokról. 

Lakoss{g jó egészségi {llapot{nak 

megőrzése 

Egészségügyi szűrések népszerűsítése, 

szervezése, helyi egészségmegőrző 

programok – torna, joga, stb. – 

szervezése. 

Gyermekek 

Gyermekek sz{llít{sa a kor{nak 

megfelelő, fejlesztéséhez szükséges 

intézménybe 

Intézmények megközelítésének, 

elérésének t{mogat{sa 

Településen kevés a születések sz{ma Fiatalok letelepedésének t{mogat{sa, 

Új szülöttek fogad{s{nak t{mogat{sa, 

Intézmények megközelítésének, 

elérésének t{mogat{sa 
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Nem megoldott a gyermekek iskol{n 

kívüli, illetve ny{ri szabadidős 

tevékenysége 

Programok, foglalkoz{sok szervezése 

Az örvényesi gyermekek 5 {ltal{nos 

iskol{ba j{rnak tanulni. A településen 

élő hasonló korúak idegenekké v{lnak 

egym{snak 

Közös programok, kir{ndul{sok 

szervezése a településen. 

Nők 

A kisgyermekes anyuk{k esetében nem 

megoldott a gyermekek alkalmi 

felügyelet 

Időszakos gyermekfelügyelet 

megszervezése a településen 

Anyas{g, munkahely, saj{t maga 

összeegyeztetése 

Gyermekprogramok, foglalkoz{sok 

szervezése, 

Nők sz{m{ra programok szervezése 

Részmunkaidős munkahelyek teremtése 

– kis település révén erre nincs igaz{n 

esély. 

Mag{nyérzet kialakul{sa – gyermekkel 

nehéz kimozdulni 

Szabadidős programok szervezése, 

közparkok, közterek fejlesztése, 

j{tszóterek bővítése 

Női munkanélküliség Közmunkaprogramokban való 

részvétel, idegenforgalmi szezon 

meghosszabbít{sa. 

Idősek 

Elmag{nyosod{s Programok, foglalkoz{sok szervezése, 

Rendszeres l{togat{s, odafigyelés, főleg 

a téli hónapokban, 

Az eddigi népszerű programok tov{bb 

vitele 

Nemzedékek közötti kapcsolati 

problém{k 

Közös programok szervezése a település 

apraja-nagyja sz{m{ra, 

Az eddigi népszerű programok tov{bb 

vitele 

Az idősemberek gyakrabban v{lnak 

bűncselekmények {ldozat{v{ 

T{jékoztató előad{sok tart{sa 

Fogyatékkal 

élők 

Akad{lymentesítés nem teljes körűen 

megoldott 

Részleges, vagy teljes akad{lymentesítés 

a település középületeiben, strandj{n 

Inform{ciókhoz és eszközökhöz való 

hozz{férés akad{lyoztatotts{ga 

Különféle inform{ciós adatb{zisok 

haszn{lat{ra való figyelemfelhív{s, 

P{ly{zatfigyelés 
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A beavatkoz{sok megvalósítói 

 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkoz{si terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Rom{k 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

T{mogat{si rendszer fenntart{sa, 

kibővítése. 

Oktat{si intézmények 

megközelítésének, t{mogat{sa. 

Jó közbiztons{g{nak fenntart{sa. 

T{rsadalmi kapcsolatainak erősítése. 

Tiszta, rendezett környezet megőrzése. 

Örvényes Község Önkorm{nyzata – 

Képviselő-testület, Polg{rmester 

Tihanyi Közös Önkorm{nyzati Hivatal 

Örvényesi Kirendeltsége – szoci{lis 

ügyintéző 

Balatonudvari Polg{rőr Egyesület - Elnök 

Faluh{z-kultur{lis munkat{rs, könyvt{ros 

Örvényes Község Önkorm{nyzat – 

településüzemeltető munkat{rs 

Közfoglalkoztat{si programok 

kihaszn{l{sa, foglalkoztat{si, képzési 

lehetőség felkutat{sa, t{jékoztat{s. 

Örvényes Község Önkorm{nyzat – 

Polg{rmester,  

Tihanyi Közös Önkorm{nyzati Hivatal 

Örvényesi Kirendeltsége – szoci{lis 

ügyintéző 

T{jékoztat{s az ell{tórendszer 

előnyeiről, t{mogat{sokról. 

Tihanyi Közös Önkorm{nyzati Hivatal 

Örvényesi Kirendeltsége – szoci{lis 

ügyintéző 

Faluh{z – kultur{lis munkat{rs 

Egészségügyi szűrések programok 

szervezése. 

Tihanyi Közös Önkorm{nyzati Hivatal 

Örvényesi Kirendeltsége – adó- és 

igazgat{sügyi ügyintéző 

Faluh{z – kultur{lis munkat{rs 

Gyermekek 

Intézmények megközelítésének, 

elérésének t{mogat{sa 
Örvényes Község Önkorm{nyzat – 

Képviselő-testület, Polg{rmester 

Fiatalok letelepedésének t{mogat{sa, 

Új szülöttek fogad{s{nak t{mogat{sa, 

Intézmények megközelítésének, 

elérésének t{mogat{sa 

Örvényes Község Önkorm{nyzat – 

Képviselő-testület, Polg{rmester 

Programok, foglalkoz{sok szervezése 
Faluh{z – kultur{lis munkat{rs, könyvt{ros 

Közös programok, kir{ndul{sok 

szervezése a településen. Faluh{z – kultur{lis munkat{rs, könyvt{ros 

Nők 

Időszakos gyermekfelügyelet 

megszervezése a településen Faluh{z – kultur{lis munkat{rs, könyvt{ros 

Gyermekprogramok, foglalkoz{sok 

szervezése, 

Nők sz{m{ra programok szervezése 

Részmunkaidős munkahelyek 

teremtése. 

Faluh{z – kultur{lis munkat{rs, könyvt{ros 

Örvényes Község Önkorm{nyzat – 

Képviselő-testület 

Szabadidős programok szervezése, 

közparkok, közterek fejlesztése, 
Faluh{z – kultur{lis munkat{rs, könyvt{ros 

Örvényes Község Önkorm{nyzat - 
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j{tszóterek bővítése p{ly{zatok 

segítségével 

Képviselő-testülete 

Közmunkaprogramokban való 

részvétel, 

Idegenforgalmi szezon 

meghosszabbít{sa p{ly{zatok 

segítségével. 

Örvényes Község Önkorm{nyzat – 

Képviselő-testület, Polg{rmester 

Tihanyi Közös Önkorm{nyzati Hivatal 

Örvényesi Kirendeltsége – szoci{lis 

ügyintéző 

idősek 

Programok, foglalkoz{sok szervezése, 

Rendszeres l{togat{s, odafigyelés 

p{ly{zatok, közfoglalkoztat{si program 

igénybevételével 

Népszerű programok tov{bb vitele 

Örvényes Község Önkorm{nyzat – 

Képviselő-testület, 

Faluh{z – kultur{lis munkat{rs, könyvt{ros 

Közös programok szervezése a 

település apraja-nagyja sz{m{ra, 

Népszerű programok tov{bb vitele 

Faluh{z – kultur{lis munkat{rs, könyvt{ros 

T{jékoztató előad{sok tart{sa 
Faluh{z – kultur{lis munkat{rs 

Fogyatékkal 

élők 

Részleges, vagy teljes 

akad{lymentesítés a település 

középületeiben, strandj{n p{ly{zatok 

segítségével 

Örvényes Község Önkorm{nyzat 

Képviselő-testület, Polg{rmester 

Inform{ciós adatb{zisok haszn{lat{ra 

való figyelemfelhív{s, 

P{ly{zatfigyelés 

Faluh{z – kultur{lis munkat{rs, 

Tihanyi Közös Önkorm{nyzati Hivatal 

Örvényesi Kirendeltsége – szoci{lis 

ügyintéző 

Jövőképünk 

Olyan településen kív{nunk élni, ahol mindenféle nemzetiség békében egym{s mellett, 

boldogul{s{t megtal{lva együtt él. 

Fontos sz{munkra, hogy a mélyszegénység megszűnjön, minden embernek munkahelye és ez{ltal 

biztos egzisztenci{ja legyen, az arra érdemesek tanul{s{t ne a csal{di körülmények befoly{solj{k, 

hanem a tehetségük. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek sz{m{nak növekedését, egészségük megőrzését és szabadidő 

programjaik megszervezését. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek szoci{lis helyzetére, egészségére, az elmag{nyosod{suk 

elkerülésére. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenlő b{n{smód elvét. Esetükben a munkahely és 

csal{di harmóni{juk megteremtését. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére. Arra, hogy ők is tartalmas, 

egész életet élhessenek. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: Élhető, szerethető lakókörnyezet fenntart{sa 

Felt{rt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Fiatalok elv{ndorl{sa 

Célok -  

[ltal{nos 

megfogalmaz{s és 

rövid-, közép- és 

hosszút{vú 

időegységekre 

bont{sban 

Fő cél a fiatalok elv{ndorl{s{nak meg{llít{sa, melyet a letelepedésük 

elősegítésével tudunk elérni. Ha ez sikerült, akkor abból következik, hogy 

sikerül a t{rsadalom elöregedésének meg{llít{sa, gyermeksz{m 

növekedésének elérése 

Tevékenységek 

(a beavatkoz{s 

tartalma) pontokba 

szedve 

Önkorm{nyzati tulajdonban lévő telkek hi{ny{ban, a kor{bban m{r 

kiépített t{mogat{si rendszer fenntart{sa, lehetőség szerinti kibővítése – 

lak{s célú t{mogat{s, szoci{lis t{mogat{sok, adókedvezmények 

Oktat{si intézmények megközelítésének, elérésének t{mogat{sa – 

buszbérlet megtérítése 

A település jó közbiztons{g{nak fenntart{sa – tov{bbi együttműködés a 

Balatonudvari Polg{rőr Egyesülettel, az egyesület tov{bbi t{mogat{sa 

A lakoss{g t{rsadalmi kapcsolatainak erősítése – helyi programok 

szervezésével, közös kir{ndul{sok 

A tiszta, rendezett környezet folyamatos megőrzése – vir{gosít{s, 

közterületek karbantart{sa 

Résztvevők és 

felelős 

A t{mogat{si rendszer fenntart{sa, bővítése esetében a Képviselő-testület, 

a Polg{rmester és a szoci{lis ügyintéző. – Felelős: Képviselő-testület 

Közbiztons{g fenntart{sa érdekében tov{bbi együttműködés a 

Balatonudvari Polg{rőr Egyesülettel. Felelős: Képviselő-testület 

T{rsadalmi kapcsolat erősítése vonatkoz{s{ban Örvényes Község 

Önkorm{nyzata, faluh{z – Felelős: kultur{lis munkat{rs, könyvt{ros 

Rendezett környezet Örvényes Község Önkorm{nyzata – Felelős 

településüzemeltető munkat{rs. 

Partnerek 
Örvényes Község Önkorm{nyzat képviselő, alkalmazottak, Balatonudvari 

Polg{rőr Egyesület 

Hat{ridő(k) 

pontokba szedve 

A rendelet felülvizsg{lata, BPE t{mogat{sa 2019.12.31., a többi 2023. 

december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokument{lts{ga, 

forr{sa 

(rövid, közép és 

hosszút{von), 

valamint 

fenntarthatós{ga 

Demogr{fiai adatok 
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Kock{zatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Pénzügyi fedezett, önkorm{nyzati tulajdonú telkek hi{nya, magas 

ingatlan{rak 

Szükséges 

erőforr{sok 
Önkorm{nyzat központi t{mogat{sa, saj{t bevétele 

 

 

Intézkedés címe: Közfoglalkoztat{si programok kihaszn{l{sa 

Felt{rt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Munkanélküliek sz{m{nak alacsony szinten tart{sa 

Célok -  

[ltal{nos 

megfogalmaz{s és 

rövid-, közép- és 

hosszút{vú 

időegységekre 

bont{sban 

A településen élő munkanélküli személyek és csal{djuk megélhetésének 

javít{sa. 

Tevékenységek 

(a beavatkoz{s 

tartalma) pontokba 

szedve 

A közfoglalkoztat{si programok igényeknek megfelelő szintű 

kihaszn{l{sa, egyéb helyi és térségi foglalkoztat{si, képzési lehetőség 

felkutat{s{ban segítségnyújt{s, arról t{jékoztat{s 

Résztvevők és 

felelős 

Örvényes Község Önkorm{nyzat – felelős: Polg{rmester 

Tihanyi Közös Önkorm{nyzati Hivatal Örvényesi Kirendeltsége – Felelős: 

szoci{lis ügyintéző 

Partnerek 
[llami foglalkoztat{si szerv, orsz{gos közfoglalkozat{si program 

lebonyolító (pl. Balatoni vízügyi Kirendeltség) 

Hat{ridő(k) 

pontokba szedve 
2023. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokument{lts{ga, 

forr{sa 

(rövid, közép és 

hosszút{von), 

valamint 

fenntarthatós{ga 

A településen élő munkanélküliek sz{m{nak, valamint a segélyek 

sz{m{nak csökkenése 

Kock{zatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Közfoglalkoztat{si programok központi létsz{mkeretének csökkentése 

Szükséges 

erőforr{sok 
[llami t{mogat{s 
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Intézkedés címe: T{jékoztat{s a foglalkoztat{si ell{tórendszer előnyeiről 

Felt{rt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Nem minden munkanélküli regisztr{ltatja mag{t 

Célok -  

[ltal{nos 

megfogalmaz{s és 

rövid-, közép- és 

hosszút{vú 

időegységekre 

bont{sban 

Az {llami foglalkoztat{si szervnél még nem regisztr{lt munkanélküliek 

bevon{sa az ell{tórendszerbe 

Tevékenységek 

(a beavatkoz{s 

tartalma) pontokba 

szedve 

T{jékoztat{s az ell{tórendszerbe történő regisztr{ció, az ell{tórendszerrel 

történő együttműködés előnyeiről, a t{mogat{sokról. 

Résztvevők és 

felelős 

Tihanyi Közös Önkorm{nyzati Hivatal Örvényesi Kirendeltsége – Felelős: 

szoci{lis ügyintéző 

Partnerek [llami foglalkoztat{si szerv 

Hat{ridő(k) 

pontokba szedve 
2023. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokument{lts{ga, 

forr{sa 

(rövid, közép és 

hosszút{von), 

valamint 

fenntarthatós{ga 

Regisztr{lt munkanélküliek sz{ma  

Kock{zatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Önkorm{nyzatnak nincs inform{ciója a regisztr{lt munkanélküliekről 

Szükséges 

erőforr{sok 
Személyi feltétel 

 

 

Intézkedés címe: Egészségügyi szűrések, programok szervezése 

Felt{rt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

A lakosok jó egészségi {llapot{nak megőrzése 

Célok -  

[ltal{nos 

megfogalmaz{s és 

rövid-, közép- és 

Esetlegesen felmerült problém{k időbeni felismerése, kezelése. 

Rendszeres mozg{s elérése a lakosok körében 
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hosszút{vú 

időegységekre 

bont{sban 

Tevékenységek 

(a beavatkoz{s 

tartalma) pontokba 

szedve 

A m{r működő egészségmegőrző szűrések népszerűsítése, szervezése – 

tüdőszűrő - , helyi egészségmegőrző programok – torna, joga – rendszeres 

szervezése 

Résztvevők és 

felelős 

Tihanyi Közös Önkorm{nyzati Hivatal Örvényesi Kirendeltsége – Felelős: 

adó- és igazgat{sügyi ügyintéző 

Faluh{z – Felelős: kultur{lis munkat{rs 

Partnerek 
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, H{ziorvos, Védőnő, Torna és joga 

oktató 

Hat{ridő(k) 

pontokba szedve 
2019. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokument{lts{ga, 

forr{sa 

(rövid, közép és 

hosszút{von), 

valamint 

fenntarthatós{ga 

Résztvevők sz{ma, egészséges lakoss{g 

Kock{zatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Pénzügyi forr{s 

Szükséges 

erőforr{sok 

Önkorm{nyzat központi és saj{t bevétele, esetleges p{ly{zatok 

kihaszn{l{sa 

 

 

Intézkedés címe: Intézmények megközelítésének, elérésének t{mogat{sa 

Felt{rt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Gyermekek képességeinek, kor{nak megfelelő intézmény biztosít{sa 

Célok -  

[ltal{nos 

megfogalmaz{s és 

rövid-, közép- és 

hosszút{vú 

időegységekre 

bont{sban 

Gyermekek sz{m{ra elérhetővé tenni a kor{nak és képességeinek 

megfelelő intézményt a szülők pénzügyi kiad{sainak csökkentésével 

Tevékenységek 

(a beavatkoz{s 

tartalma) pontokba 

szedve 

Egyéni elbír{l{s alapj{n, szükség esetén az utaz{si költségek részben, 

vagy egészben történő megtérítése 

Résztvevők és 

felelős 

Örvényes Község Önkorm{nyzata – Felelős: Képviselő-testület, 

Polg{rmester 
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Tihanyi Közös Önkorm{nyzati Hivatal Örvényesi Kirendeltség – Felelős: 

szoci{lis ügyintéző 

Partnerek Gyermek intézmények: Óvod{k, Pedagógiai Szakszolg{lat 

Hat{ridő(k) 

pontokba szedve 
2023. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokument{lts{ga, 

forr{sa 

(rövid, közép és 

hosszút{von), 

valamint 

fenntarthatós{ga 

Gyermekek sz{ma a sz{m{ra szükséges intézményben 

Kock{zatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Pénzügyi forr{s 

Szükséges 

erőforr{sok 
Önkorm{nyzat központi és saj{t bevétele 

 

 

Intézkedés címe: T{mogat{si rendszer felülvizsg{lata 

Felt{rt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Településen kevés a születések sz{ma 

Célok -  

[ltal{nos 

megfogalmaz{s és 

rövid-, közép- és 

hosszút{vú 

időegységekre 

bont{sban 

Gyermeksz{m növekedésének elérése, a t{rsadalom elöregedésének 

csökkentése 

Tevékenységek 

(a beavatkoz{s 

tartalma) pontokba 

szedve 

A fiatalok letelepedésének t{mogat{sa – a fent m{r leírtak szerint, 

A gyermek születésének t{mogat{s{ra jelenleg nyújtott t{mogat{si 

rendszer felülvizsg{lata. 

Intézmények megközelítésének, elérésének t{mogat{sa – a gyermek 

buszbérlet t{mogat{s{nak fenntart{sa, igény szerint a szülők utaz{si 

költségeinek részben vagy egészben történő mérséklése egyedi elbír{l{s 

alapj{n 

Résztvevők és 

felelős 

Örvényes Község Önkorm{nyzat – felelős: Képviselő-testület 

Tihanyi Közös Önkorm{nyzati Hivatal Örvényesi Kirendeltsége – Felelős: 

szoci{lis ügyintéző 

Partnerek Védőnő 
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Hat{ridő(k) 

pontokba szedve 
Rendelet felülvizsg{lata 2019.12.31., a többi 2023. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokument{lts{ga, 

forr{sa 

(rövid, közép és 

hosszút{von), 

valamint 

fenntarthatós{ga 

Gyermekek sz{m{nak növekedése 

Kock{zatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Pénzügyi forr{s, önkorm{nyzati tulajdonú telek hi{nya, mag{ntelek 

magas {ra 

Szükséges 

erőforr{sok 
Önkorm{nyzat központi és saj{t bevétele 

 

 

Intézkedés címe: Programok, foglalkoz{sok szervezése 

Felt{rt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Nem megoldott a gyermekek iskol{n kívüli, és szünidei tevékenysége 

Célok -  

[ltal{nos 

megfogalmaz{s és 

rövid-, közép- és 

hosszút{vú 

időegységekre 

bont{sban 

Gyermek hasznos szabadidő eltöltése, szülők szünidei 

gyermekelhelyezésében segítségnyújt{s 

Tevékenységek 

(a beavatkoz{s 

tartalma) pontokba 

szedve 

Programok, foglalkoz{sok szervezése a gyermekek részére, 

Résztvevők és 

felelős 
Faluh{z – kultur{lis munkat{rs, könyvt{ros 

Partnerek Örvényes Jövőjéért Közalapítv{ny 

Hat{ridő(k) 

pontokba szedve 
2019. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokument{lts{ga, 

forr{sa 

(rövid, közép és 

hosszút{von), 

valamint 

Résztvevők sz{ma 
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fenntarthatós{ga 

Kock{zatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Pénzügyi fedezet 

Szükséges 

erőforr{sok 

Önkorm{nyzati központi és saj{t bevétel, esetleges p{ly{zati lehetőségek 

kihaszn{l{sa, személyi feltétel 

 

 

Intézkedés címe: Kir{ndul{sok, programok szervezése 

Felt{rt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Településen élő hasonló korú gyermekek nem ismerik egym{s 

Célok -  

[ltal{nos 

megfogalmaz{s és 

rövid-, közép- és 

hosszút{vú 

időegységekre 

bont{sban 

Az örvényesi gyermekek 5 {ltal{nos iskol{ba j{rnak. Ez {ltal a településen 

élő hasonló koroszt{lyú gyermekek szinte nem is tal{lkoznak egym{ssal. 

Kis település, kevés lakoss{g sz{m miatt ez probléma.  

Cél olyan programok, kir{ndul{sok szervezése, mely a gyermekeket 

összehozza. 

Tevékenységek 

(a beavatkoz{s 

tartalma) pontokba 

szedve 

Közös programok szervezése pl. az ünnepekhez kapcsolódóan. A 

kor{bban jól működő „Falusi” kir{ndul{s vissza{llít{sa 

Résztvevők és 

felelős 

Örvényes Község Önkorm{nyzat – Felelős: Képviselő-testület 

Faluh{z – Felelős: kultur{lis munkat{rs, könyvt{ros 

Partnerek Örvényes Jövőjéért Közalapítv{ny 

Hat{ridő(k) 

pontokba szedve 
2019. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokument{lts{ga, 

forr{sa 

(rövid, közép és 

hosszút{von), 

valamint 

fenntarthatós{ga 

Résztvevők sz{ma 

Kock{zatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Pénzügyi fedezet hi{nya, érdeklődés hi{nya 

Szükséges 

erőforr{sok 

Önkorm{nyzati központi és saj{t bevétel, p{ly{zati lehetőségek 

kihaszn{l{sa, személyi feltétel 
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Intézkedés címe: Időszakos gyermek felügyelet megszervezése 

Felt{rt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

A gyermekes anyuk{k esetében nem megoldott a gyermekek alkalmi 

felügyelete 

Célok -  

[ltal{nos 

megfogalmaz{s és 

rövid-, közép- és 

hosszút{vú 

időegységekre 

bont{sban 

A településen élő anyuk{k segítése a gyermek felügyeletének 

biztosít{s{val, esetlegesen felmerülő ügyeinek megold{s{ban. 

Tevékenységek 

(a beavatkoz{s 

tartalma) pontokba 

szedve 

Időközönként olyan programok szervezése, melyeknél a gyermek mellé 

nem szükséges a szülő. 

Résztvevők és 

felelős 
Faluh{z – Felelős: kultur{lis munkat{rs, könyvt{ros 

Partnerek  

Hat{ridő(k) 

pontokba szedve 
2020. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokument{lts{ga, 

forr{sa 

(rövid, közép és 

hosszút{von), 

valamint 

fenntarthatós{ga 

Résztvevők sz{ma 

Kock{zatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Pénzügyi fedezet, személyi feltétel 

Szükséges 

erőforr{sok 
Önkorm{nyzat központi és saj{t bevétele, személyi feltétel 

 

 

Intézkedés címe: Programok, foglalkoz{sok szervezése 

Felt{rt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Anyas{g, munkahely, „saj{t maga” összeegyeztetése 

Célok -  

[ltal{nos 

megfogalmaz{s és 

rövid-, közép- és 

A településen élő nők sz{m{ra „kiszabadul{si” lehetőség biztosít{sa a 

munkahely és az otthon vil{g{ból 
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hosszút{vú 

időegységekre 

bont{sban 

Tevékenységek 

(a beavatkoz{s 

tartalma) pontokba 

szedve 

Olyan programok szervezése a településen, ahol az anyuk{k részt tudnak 

venni. Egy kicsit kimozdulva a munkahely, az otthon vil{g{ból, de 

amihez nem kell utazni, helyben elérhető. Pl. a m{r meglévő torna, joga, 

„csajos” filmvetítés 

Résztvevők és 

felelős 
Faluh{z – Felelős: kultur{lis munkat{rs, könyvt{ros 

Partnerek Örvényes Jövőjéért Közalapítv{ny 

Hat{ridő(k) 

pontokba szedve 
2020. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokument{lts{ga, 

forr{sa 

(rövid, közép és 

hosszút{von), 

valamint 

fenntarthatós{ga 

Résztvevők sz{ma 

Kock{zatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Pénzügyi fedezet 

Szükséges 

erőforr{sok 

Önkorm{nyzati központi és saj{t bevétel, esetleg p{ly{zati lehetőség 

kihaszn{l{sa, személyi feltétel 

 

 

Intézkedés címe: Közparkok, közterek fejlesztése 

Felt{rt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

A mag{nyérzet kialakul{sa – gyermekkel nehéz kimozdulni 

Célok -  

[ltal{nos 

megfogalmaz{s és 

rövid-, közép- és 

hosszút{vú 

időegységekre 

bont{sban 

Olyan helyek létrehoz{sa, a meglévők fejlesztése, ahol az any{k a 

gyermekükkel együtt tal{lkozni tudnak a m{sikkal. Esetleg egy sportpark 

megépítése 

Tevékenységek 

(a beavatkoz{s 

tartalma) pontokba 

szedve 

P{ly{zatok figyelése, 

Sikeres p{ly{zat esetén megvalósít{s 

Résztvevők és 

felelős 

Örvényes Község Önkorm{nyzat – Felelős: Polg{rmester 

Tihanyi Közös Önkorm{nyzati Hivatal Örvényesi Kirendeltsége – Felelős: 

szoci{lis ügyintéző 
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Partnerek Örvényes Jövőjéért Közalapítv{ny, P{ly{zatot kiíró szerv 

Hat{ridő(k) 

pontokba szedve 
2023. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokument{lts{ga, 

forr{sa 

(rövid, közép és 

hosszút{von), 

valamint 

fenntarthatós{ga 

Közpark, köztér fejlesztése, létesítése, haszn{lók sz{ma 

Kock{zatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Pénzügyi fedezet, p{ly{zati t{mogat{s hi{nya 

Szükséges 

erőforr{sok 
P{ly{zati t{mogat{s 

 

 

Intézkedés címe: Közmunkaprogram, idegenforgalmi szezon meghosszabbít{sa 

Felt{rt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Női munkanélküliség, szezon{lis munka 

Célok -  

[ltal{nos 

megfogalmaz{s és 

rövid-, közép- és 

hosszút{vú 

időegységekre 

bont{sban 

A nők sz{m{ra munkahely teremtése 

Tevékenységek 

(a beavatkoz{s 

tartalma) pontokba 

szedve 

P{ly{zati lehetőségeket kihaszn{lva olyan fejlesztések megvalósít{sa, 

mely a szezon{lis munka idényét meghosszabbítja 

Résztvevők és 

felelős 
Örvényes Község Önkorm{nyzat – Felelős: Képviselő-testület 

Partnerek Térségi önkorm{nyzatok 

Hat{ridő(k) 

pontokba szedve 
2023. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokument{lts{ga, 

forr{sa 

(rövid, közép és 

Munkanélküli nők sz{ma 
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hosszút{von), 

valamint 

fenntarthatós{ga 

Kock{zatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Pénzügyi fedezet, p{ly{zat hi{nya 

Szükséges 

erőforr{sok 
P{ly{zati t{mogat{s 

 

 

Intézkedés címe: Programok szervezése 

Felt{rt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Elmag{nyosod{s 

Célok -  

[ltal{nos 

megfogalmaz{s és 

rövid-, közép- és 

hosszút{vú 

időegységekre 

bont{sban 

Az egyedül{lló idősemberek megóv{sa az elmag{nyosod{stól, a 

depressziótól 

Tevékenységek 

(a beavatkoz{s 

tartalma) pontokba 

szedve 

Olyan programok, foglalkoz{sok szervezése, melyek sor{n a településen 

élő idős embereknek a t{rsadalmi kapcsolata fennmarad. 

A m{r jól működő, népszerű programok megtart{sa 

Idősek l{togat{sa, segítése 

Résztvevők és 

felelős 
Faluh{z – Felelős: kultur{lis munkat{rs, könyvt{ros 

Partnerek Örvényes Jövőjéért Közalapítv{ny 

Hat{ridő(k) 

pontokba szedve 
2023. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokument{lts{ga, 

forr{sa 

(rövid, közép és 

hosszút{von), 

valamint 

fenntarthatós{ga 

Résztvevők sz{ma 

Kock{zatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Érdeklődés hi{nya 

Szükséges 

erőforr{sok 
Pénzügyi és személyi feltétel 
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Intézkedés címe: Gener{ciós programok szervezése 

Felt{rt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Nemzedékek közötti kapcsolati problém{k 

Célok -  

[ltal{nos 

megfogalmaz{s és 

rövid-, közép- és 

hosszút{vú 

időegységekre 

bont{sban 

A település élő gyermek és idős emberek közötti gener{ciós különbségek 

{thidal{sa 

Tevékenységek 

(a beavatkoz{s 

tartalma) pontokba 

szedve 

Közös programok szervezése a település apraja-nagyja sz{m{ra. A m{r 

népszerű programok – Kar{csony, nyugdíjas tal{lkozó - megtart{sa 

Résztvevők és 

felelős 
Faluh{z – Felelős: kultur{lis munkat{rs, könyvt{ros 

Partnerek Örvényes Jövőjéért Közalapítv{ny 

Hat{ridő(k) 

pontokba szedve 
2019. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokument{lts{ga, 

forr{sa 

(rövid, közép és 

hosszút{von), 

valamint 

fenntarthatós{ga 

Résztvevők sz{ma 

Kock{zatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Érdeklődés hi{nya 

Szükséges 

erőforr{sok 
Pénzügyi és személyi feltétel 

 

 

Intézkedés címe: T{jékoztató előad{sok tart{sa 

Felt{rt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Idősemberek gyakran v{lnak {ldozatt{ 

Célok -  

[ltal{nos 

megfogalmaz{s és 

A településen élő idősemberek megóv{sa 
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rövid-, közép- és 

hosszút{vú 

időegységekre 

bont{sban 

Tevékenységek 

(a beavatkoz{s 

tartalma) pontokba 

szedve 

Olyan t{jékoztató előad{sok tart{sa mely felhívja a figyelmet az idősek 

sz{m{ra jelentő veszélyekre. T{jékoztat{st nyújt arra vonatkozóan, 

hogyha bajba kerülnek kihez fordulhatnak segítségért. 

Résztvevők és 

felelős 
Faluh{z – Felelős: kultur{lis munkat{rs, könyvt{ros 

Partnerek Balatonfüredi Rendőrkapit{nys{g, körzeti megbízott 

Hat{ridő(k) 

pontokba szedve 
2020. december 31 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokument{lts{ga, 

forr{sa 

(rövid, közép és 

hosszút{von), 

valamint 

fenntarthatós{ga 

Résztvevők sz{ma, {ldozatt{ v{ltak sz{ma 

Kock{zatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nincs kock{zat 

Szükséges 

erőforr{sok 
Személyi feltétel 

 

 

Intézkedés címe: Akad{lymentesítés 

Felt{rt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

A településen az akad{lymentesítés nem teljes körűen megoldott 

Célok -  

[ltal{nos 

megfogalmaz{s és 

rövid-, közép- és 

hosszút{vú 

időegységekre 

bont{sban 

A település középületeinek, köztereinek a részleges, vagy teljes 

akad{lymentesítése p{ly{zati t{mogat{sok segítségével 

Tevékenységek 

(a beavatkoz{s 

tartalma) pontokba 

szedve 

A p{ly{zatok figyelése, majd sikeres p{ly{zat esetén megvalósít{sa.  
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Résztvevők és 

felelős 

Örvényes Község Önkorm{nyzat – Felelős: Képviselő-testület 

Tihanyi Közös Önkorm{nyzati Hivatal Örvényesi Kirendeltség – szoci{lis 

ügyintéző 

Partnerek P{ly{zatot kiíró szerv,  

Hat{ridő(k) 

pontokba szedve 
2023. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokument{lts{ga, 

forr{sa 

(rövid, közép és 

hosszút{von), 

valamint 

fenntarthatós{ga 

Akad{lymentes középületek, közterek sz{ma 

Kock{zatok  

és csökkentésük 

eszközei 

P{ly{zati t{mogat{s hi{nya 

Szükséges 

erőforr{sok 
P{ly{zati t{mogat{s 

 

 

Intézkedés címe: Inform{ciókról t{jékoztat{s 

Felt{rt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Inform{ciókhoz és eszközökhöz való hozz{férés akad{lyoztatotts{ga 

Célok -  

[ltal{nos 

megfogalmaz{s és 

rövid-, közép- és 

hosszút{vú 

időegységekre 

bont{sban 

A fogyatékosok sz{m{ra is minden hasznos inform{ciót elérhetővé tenni 

Tevékenységek 

(a beavatkoz{s 

tartalma) pontokba 

szedve 

Fogyatékoss{gnak megfelelő t{jékoztat{s nyújt{sa 

Résztvevők és 

felelős 

Tihanyi Közös Önkorm{nyzati Hivatal Örvényesi Kirendeltsége – Felelős: 

szoci{lis ügyintéző 

Faluh{z – Felelős: kultur{lis munkat{rs, könyvt{ros 

Partnerek Balatonfüredi Szoci{lis Alapszolg{ltat{si Központ 

Hat{ridő(k) 

pontokba szedve 
2023. december 31. 
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Eredményességi 

mutatók és annak 

dokument{lts{ga, 

forr{sa 

(rövid, közép és 

hosszút{von), 

valamint 

fenntarthatós{ga 

T{jékoztat{sok sz{ma 

Kock{zatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nincs 

Szükséges 

erőforr{sok 
Személyi feltétel 

 

 



 85 

2. Összegző t{bl{zat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 

 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorsz{ma 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következtetéseib

en felt{rt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kív{nt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumok

kal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósít{s{na

k hat{rideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

indik{tor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósít{s{ho

z szükséges 

erőforr{sok  

(hum{n, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatós{ga 

I. A mélyszegénységben élők és a rom{k esélyegyenlősége 

1 Élhető, 

szerethető 

lakókörnyezet 

fenntart{sa 

Fiatalok 

elv{ndorl{sa 

Fiatalok 

elv{ndorl{s{na

k meg{llít{sa, 

letelepedésük 

elősegítése, 

t{rsadalom 

elöregedéséne

k meg{llít{sa, 

gyereksz{m 

növekedése 

 T{mogat{sok 

fenntart{sa, 

kibővítése; 

buszbérlet 

megtérítése; 

Polg{rőr 

Egyesülettel az 

együttműködé

s folytat{sa; 

helyi 

programok 

szervezése; 

közterületek 

karbantart{sa 

Képviselő-

testület; 

szoci{lis 

ügyintéző; 

kultur{lis 

munkat{rs, 

könyvt{ros; 

településüzem

eltető 

munkat{rs 

2019.12.31 és 

2023.12.31. 

Demogr{fiai 

adatok 

pénzügyi hosszú t{vú 

2 Közfoglalkozta

t{si program 

kihaszn{l{sa 

Munkanélkülie

k sz{m{nak 

alacsony 

szinten tart{sa 

Munkanélküli 

személyek 

megélhetéséne

k javít{sa 

 Közfoglalkozta

t{si programok 

kihaszn{l{sa, 

képzési 

lehetőségek 

felkutat{sa, 

t{jékoztat{s 

Polg{rmester; 

Szoci{lis 

ügyintéző 

2023.12.31. Munkanélkülie

k sz{ma 

{llami 

t{mogat{s/pén

zügy 

hosszú t{vú  

3 T{jékoztat{s a 

foglalkoztat{si 

ell{tórendszer 

előnyeiről 

Nem minden 

munkanélküli 

regisztr{ltatja 

mag{t 

A még nem 

regisztr{lt 

munkanélkülie

k bevon{sa az 

ell{tó 

 T{jékoztat{s a 

regisztr{ció, az 

együttműködé

s előnyeiről, 

t{mogat{sokró

Szoci{lis 

ügyintéző 

2023.12.31. Regisztr{lt 

munkanélkülie

k sz{ma 

hum{n hosszú t{vú  
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rendszerbe l 

4. Egészségügyi 

szűrések, 

programok 

szervezése 

A lakosok jó 

egészségi 

{llapot{nak 

megőrzése 

Esetlegesen 

felmerült 

problém{k 

időbeni 

kiszűrése, 

rendszeres 

mozg{s elérése 

 A m{r 

meglévő 

szűrővizsg{lat

ok, programok 

megtart{sa 

Igazgat{sügyi 

ügyintéző, 

kultur{lis 

munkat{rs 

2019.12.31. Résztvevők 

sz{ma, 

egészséges 

lakoss{g 

pénzügyi hosszú t{vú 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Intézmények 

megközelítésé

nek, elérésének 

t{mogat{sa 

Gyermekek 

képességeinek, 

kor{nak 

megfelelő 

intézmény 

biztosít{sa 

Gyermekek 

sz{m{ra 

elérhetővé 

tenni a 

kor{nak, 

képességének 

megfelelő 

intézményt, 

szülő pénzügyi 

kiad{sainak 

csökkentése 

 Egyéni 

elbír{l{s 

alapj{n, az 

utaz{si költség 

részben, vagy 

egészben 

történő 

csökkentése 

Szoci{lis 

ügyintéző 

2023.12.31. gyermekek 

sz{ma a 

megfelelő 

intézményben 

pénzügyi hosszú t{vú 

2 T{mogat{si 

rendszer 

felülvizsg{lata 

Településen 

kevés a 

születések 

sz{ma 

Gyermeksz{m 

növekedése, 

t{rsadalom 

elöregedéséne

k meg{llít{sa 

 Fiatalok 

letelepedéséne

k t{mogat{sa, 

születési 

t{mogat{s 

felülvizsg{lata, 

buszbérlet 

t{mogat{s 

fenntart{sa, 

szülők 

utaz{s{nak 

t{mogat{sa 

Képviselő-

testület; 

szoci{lis 

ügyintéző 

2019.12.31., 

2023.12.31. 

gyermekek 

sz{m{nak 

növekedése 

pénzügyi hosszú t{vú 

3 Programok, 

foglalkoz{sok 

szervezése 

nem megoldott 

a gyermekek 

iskol{n kívüli, 

és szünidei 

tevékenysége 

Gyermekek 

hasznos 

időeltöltése, 

szünidei 

gyermekelhely

ezés segítése 

 programok, 

foglalkoz{sok 

szervezése 

Kultur{lis 

munkat{rs, 

könyvt{ros 

2019.12.31. résztvevők 

sz{ma 

pénzügyi, 

hum{n 

5 év 
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4 Kir{ndul{sok, 

programok 

szervezése 

Település élő 

hasonló korú 

gyermekek 

nem ismerik 

egym{st 

Olyan 

programok, 

kir{ndul{sok 

szervezése, 

mely a 

gyermekeket 

összehozza 

 Közös 

programok 

szervezése pl. 

ünnepekhez, 

„Falusi” 

kir{ndul{s 

vissza{llít{sa 

Képviselő-

testület, 

kultur{lis 

munkat{rs, 

könyvt{ros 

2019.12.31. résztvevők 

sz{ma 

pénzügyi és 

hum{n 

5 év 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Időszakos 

gyermekfelügy

elet 

megszervezése 

A gyermekes 

anyuk{k 

esetében nem 

megoldott a 

gyermek 

alkalmi 

felügyelete 

Any{k segítése 

a gyermek 

felügyeletével 

az esetlegesen 

felmerült 

ügyeinek 

megold{s{ban. 

 Olyan 

programok 

szervezése, 

melyeknél a 

gyermek mellé 

nem szükséges 

a szülő 

Kultur{lis 

munkat{rs, 

könyvt{ros 

2020.12.31. résztvevők 

sz{ma 

pénzügyi, 

hum{n 

5 év 

2 Programok, 

foglalkoz{sok 

szervezése 

Anyas{g, 

munkahely 

„saj{t maga” 

összeegyezteté

se 

Nők sz{m{ra 

„kiszabadul{si

” 

lehetőségének 

biztosít{sa a 

munkahely és 

az otthon 

vil{g{ból 

 Olyan 

program 

szervezése, 

amit az 

anyuk{k 

könnyen 

megközelítve 

kiszabadulnak 

a munkahely, 

otthon 

vil{g{ból. 

meglévő torna, 

joga, esetleg 

„csajos” 

filmvetítése 

Kultur{lis 

munkat{rs, 

könyvt{ros 

2020.12.31. résztvevők 

sz{ma 

pénzügyi és 

hum{n 

5 év 

3 Közparkok, 

közterek 

fejlesztése 

A mag{nyérzet 

kialakul{sa – a 

gyermekkel 

nehéz 

kimozdulni 

Új helyek 

létrehoz{sa, 

meglévők 

fejlesztése, 

ahol a 

gyermekes 

anyuk{k 

tudnak 

 P{ly{zat 

figyelés, 

sikeres 

p{ly{zat ut{n 

megvalósít{s 

Polg{rmester, 

Szoci{lis 

ügyintéző 

2023.12.31. közpark, 

közterek 

sz{ma, 

haszn{lók 

sz{ma 

pénzügyi/p{ly

{zat 

Hosszú t{vú 
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tal{lkozni m{s 

emberekkel. Pl. 

sportpark 

4 Közmunkapro

gram, 

idegenforgalmi 

szezon 

meghosszabbít

{sa 

Női 

munkanélkülis

ég, szezon{lis 

munka 

Munkahely 

teremtés 

 P{ly{zati 

lehetőségek 

kihaszn{l{sa – 

szezon{lis 

munka 

idényének 

meghosszabbít

{sa 

Képviselő-

testület 

2023.12.31. munkanélküli 

nők sz{ma 

pénzügyi Hosszú t{vú 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Programok 

szervezése 

Elmag{nyosod

{s 

Idős emberek 

megóv{sa az 

elmag{nyosod

{stól, 

depressziótól 

 Programok, 

foglalkoz{sok 

szervezése 

t{rsadalmi 

kapcsolatok 

fenntart{s{hoz

; idősek 

l{togat{sa, 

segítése 

Kultur{lis 

munkat{rs, 

könyvt{ros 

2023.12.31. résztvevők 

sz{ma 

pénzügy és 

hum{n 

5 év 

2 Gener{ciós 

programok 

szervezése 

Nemzedékek 

közötti 

kapcsolati 

problém{k 

Gyermekek és 

idős emberek 

közötti 

gener{ciós 

különbségek 

{thidal{sa 

 Közös 

programok 

szervezése, 

meglévő 

népszerű 

programok 

fenntart{sa 

Kultur{lis 

munkat{rs, 

könyvt{ros 

2019.12.31 résztvevők 

sz{ma 

pénzügy és 

hum{n 

5 év 

3 T{jékoztató 

előad{sok 

tart{sa 

Idősemberek 

gyakran 

v{lnak 

{ldozatt{ 

Idősemberek 

megóv{sa 

 T{jékoztató 

előad{sok 

tart{sa 

Kultur{lis 

munkat{rs, 

könyvt{ros 

2020.12.31. résztvevők 

sz{ma, 

{ldozatt{ 

v{ltak sz{ma 

hum{n 5 év 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Akad{lymente

sítés 

A településen 

nem teljes 

körűen 

megoldott az 

Középületek és 

közterek 

akad{lymentes

ítése p{ly{zati 

 P{ly{zatok 

figyelése, 

sikeres 

p{ly{zat ut{n 

Képviselő-

testület, 

Szoci{lis 

ügyintéző 

2023.12.31. akad{lymentes 

középületek, 

közterek 

pénzügyi hosszú t{vú 
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akad{lymentes

ítés 

t{mogat{sból megvalósít{s 

2 Inform{ciókról 

t{jékoztat{s 

Inform{ciókho

z és 

eszközökhöz 

való 

hozz{férés 

akad{lyoztatot

ts{ga 

Minden 

hasznos 

inform{ció 

elérhetővé 

tenni 

 T{jékoztat{s 

nyújt{sa 

Szoci{lis 

ügyintéző, 

kultur{lis 

munkat{rs, 

könyvt{ros 

2023.12.31. T{jékoztat{sok 

sz{ma 

személyi 5 év 

 



3. Megvalósít{s 

 

A megvalósít{s előkészítése 

 

Önkorm{nyzatunk az {ltala fenntartott intézmények vezetői sz{m{ra feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkorm{nyzati fenntart{sú intézmények vezetőit pedig 

partneri viszony sor{n kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósíts{k meg, illetve 

t{mogass{k.  

 

Önkorm{nyzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsg{lj{k meg, és a 

program elfogad{s{t követően biztosíts{k, hogy az intézményük működését érintő, és az 

esélyegyenlőség szempontj{ból fontos egyéb közszolg{ltat{sokat meghat{rozó stratégiai 

dokumentumokba és ir{nymutat{sokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

b{n{smódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkorm{nyzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programj{ban részletes leír{sra kerültek.  

 

Önkorm{nyzatunk elv{rja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő v{llal{sokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkorm{nyzatunk a HEP kidolgoz{s{ra és megvalósít{s{ra, tov{bb{ értékelésére, 

ellenőrzésére és az ennek sor{n nyert inform{ciók visszacsatol{s{ra, valamint a programba 

történő beépítésének garant{l{s{ra Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet.  

 

A fentiekkel kív{njuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben v{llalt feladatok településünkön 

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

A megvalósít{s folyamata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajt{s{nak ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

 az HEP IT megvalósul{s{nak figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének 

nyomon követése, dokument{l{sa, és mindezekről a település képviselő-testületének 

rendszeres t{jékoztat{sa, 

 annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

elősegítették-e a kitűzött célok megvalósul{s{t, és az ezen tapasztalatok alapj{n 

esetleges új beavatkoz{sok meghat{roz{sa 
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 a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósul{s{hoz szükséges beavatkoz{sok évenkénti 

felülvizsg{lata, a HEP IT aktualiz{l{sa,  

 az esetleges v{ltoz{sok beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése 

képviselő-testületi döntésre 

 az esélyegyenlőséggel összefüggő problém{k megvitat{sa 

 a HEP IT és az elért eredmények nyilv{noss{g elé t{r{sa, kommunik{l{sa 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósít{sa érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 

Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

besz{molnak munk{jukról az Esélyegyenlőségi Fórum sz{m{ra. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 

 

A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legal{bb évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokument{lja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósul{s{ról készített besz{moló elfogad{s{ra, vagy 

{tdolgoztat{s{ra, valamint szükség szerinti módosít{s{ra. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkoz{si terület végrehajt{s{ra felelőst jelölhet ki tagjai közül, 

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatol{s 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósul{s{t, végrehajt{s{t a HEP Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualiz{l{s{ra az egyes beavatkoz{si területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok besz{molóinak alapj{n. 

 

Nyilv{noss{g 

 

A program elfogad{s{t megelőzően, a véleménynyilv{nít{s lehetőségének biztosít{sa 

érdekében nyilv{nos fórumot hívunk össze.  

 

A véleményform{l{s lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

nyilv{noss{gra hozatala is, valamint a megvalósít{s folyamat{t koordin{ló HEP Fórum első 

ülésének mihamarabbi összehív{sa.  

 

A nyilv{noss{g folyamatos biztosít{s{ra legal{bb évente t{jékoztatjuk a program 

megvalósít{s{ban elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település 

döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és t{rsadalmi 

partnerek képviselőit. 
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A HEP Fórum {ltal végzett éves monitoring vizsg{latok eredményeit nyilv{noss{gra hozzuk 

a személyes adatok védelmének biztosít{sa mellett. A nyilv{noss{g biztosít{s{ra az 

önkorm{nyzat honlapja, a helyi média {ll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkorm{nyzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadv{nyainkba, a tolerancia, a befogad{s, a h{tr{nyos helyzetűek t{mogat{s{nak 

fontoss{g{t igyekszünk megértetni a lakoss{ggal, a t{mogató szakmai és t{rsadalmi 

környezet kialakít{sa érdekében. 

 

 

Kötelezettségek és felelősség 
 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az al{bbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajt{s{ért az önkorm{nyzat részéről Polg{rmester 

felel.:  

 Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 

sokoldalú t{mogat{sa, az önkorm{nyzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat 

biztosít{sa. 

 Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

 Felelősségi körébe tartozó, az al{bbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum 

vagy annak valamely munkacsoportj{nak bevon{s{val és t{mogat{s{val végzi. Így  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és t{rsadalmi 

partnerek sz{m{ra elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkorm{nyzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o T{mogatnia kell, hogy az önkorm{nyzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapj{k a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajt{s{hoz.  

o Kötelessége az egyenlő b{n{smód elvét sértő esetekben meg tennie a 

szükséges lépéseket, vizsg{latot kezdeményezni, és a jogsértés 

következményeinek elh{rít{s{ról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

 a HEP IT megvalósít{s{nak koordin{l{sa (a HEP IT-ben érintett felek 

tevékenységének összehangol{sa, instru{l{sa),  

 a HEP IT végrehajt{s{nak nyomon követése,  

 az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsg{l{sa az 

önkorm{nyzat felelősével közösen 

 a HEP Fórum összehív{sa és működtetése. 

 

A település vezetése, az önkorm{nyzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

 felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő b{n{smódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó jogi előír{sokat, biztosíts{k a diszkrimin{ciómentes intézményi 

szolg{ltat{sokat, a befogadó és toler{ns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, 

hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb 

programon részt vegyenek.  
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 Felelősségük tov{bb{, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek 

annak megvalósít{s{ban. 

 Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 

ir{nyítóinak. 

 Az önkorm{nyzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkorm{nyzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban {lló, 

sz{mukra szolg{ltat{st nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, mag{ra nézve 

kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elv{r{sainak, amelyre vonatkozó passzust a 

jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges tov{bb{, hogy a jogszab{ly {ltal előírt 

feladat-megoszt{s, együttműködési kötelezettség alapj{n a települési önkorm{nyzattal 

kapcsolatban {lló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósít{s{ban aktív szerepet 

v{llaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntart{sa és működtetése.) 

 

 

Érvényesülés, módosít{s 

 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  

felülvizsg{lat sor{n kiderül, hogy a HEP IT-ben v{llalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 

Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkoz{si terület felelősétől, amelyben bemutatja az 

indik{torok teljesülése elmarad{s{nak okait, és a beavatkoz{si tevékenységek korrekciój{ra, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslat{t annak érdekében, hogy a célok 

teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a besz{molót a benyújt{stól sz{mított 30 napon belül 

megt{rgyalja és javaslatot tesz az önkorm{nyzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 

A program sz{ndékos mulaszt{sból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajt{s{ért 

felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghat{roz{s{ról, és – szükség esetén – felelősségre 

von{s{ról. 

Az egyenlő b{n{smód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajt{s{ért felelős személy 

megteszi a szükséges lépéseket, vizsg{latot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 

következményeinek elh{rít{s{ról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha meg{llapít{saiban lényeges v{ltoz{s 

következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkoz{sok nem elegendő módon j{rulnak 

hozz{ a kitűzött célok megvalósít{s{hoz. 
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4. Elfogad{s módja és d{tuma 

 

I. Az Örvényes Község Helyi Esélyegyenlőségi Programj{nak szakmai és t{rsadalmi vit{ja 

megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitat{st követően a HEP Intézkedési Tervébe 

beépítettük. 

 

III. Ezt követően Örvényes Község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 49/2019. (V.29.) hat{rozat{val elfogadta. 

 

Mellékletek:  

 
 

 

 

 

 

D{tum: Örvényes, 2019. m{jus 29. 

 

 

 

 

 

 

 Husz{r Zolt{n 

 polg{rmester 

 


