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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 
 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, 
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Rédics Község Önkormányzata 
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri 
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
 

A település bemutatása 

Rédics Zala megye délnyugati határvidékének jellegzetes települése. Első említése 1236-ban 
RADYCYPOTAKA, szerb-horvát eredetű helységnév. A történelmi Hetés tájegység faluja. Előbb a Hahótok, 
majd a Bánffyak birtoka lett, később a Nádasdyak és az Esterházyak tulajdonába került. Rédics újkori 
történetét a Trianoni, majd a Párizsi békével bekövetkező területvesztés alapvetően megváltoztatta. A 
település és környéke ismét határőr vidékké vált, s az elzártság évtizedei következtek. A kapcsolat a 
létrejövő új délszláv álammal, Jugoszláviával sem a két világháború között, sem ezután nem volt 
feszültségmentes. Mégis ebben az időszakban indult el az a folyamat, amely Rédicset, az Adria kapujává, 
újabban pedig Szlovénia és Magyarország közötti kiemelt fontosságú átjáró ponttá tette. A határátkelő 
állomása - ami a másfél évezrede a rómaiak által épített legendás Borostyánkő út mentén helyezkedik el - 
jelentősége különösen megnőtt a Délszláv válság elmélyülésével. A megnövekedett forgalom 
következtében szűknek bizonyult a régi határátkelőhely, ezért az Európai Unió segítségével nagyszabású 
építkezést, korszerűsítést végeztek a határátkelőhelyen. 2004 évtől az Európai Uniós csatlakozás után a 
határátkelőhely megszűnt. 

Rédics ma Észak- és Dél-Európát összekötő fontos teherszállító útvonal egyik állomása. Bár lakosaink száma 
ezer fő alatt van, tizenegy település regionális igazgatási központja. Az elmúlt húsz-harminc évben új 
falurész, iskola, óvoda épült, s a mára teljessé vált infrastruktúra terén évtizedes 
hiányokat pótoltak. 

Rédics hagyományait ápoló faluközség. A tájház, a helytörténeti gyűjtemény, a 
település arculatát markánsan meghatározó köztéri szobrok, az évenként 
megrendezett hagyományos rendezvények (Pünkösdi falunap, Szüreti 
mulatságok), a településen szép számban működő egyesületek és alapítványok, 
kulturális csoportok, az öntevékeny baráti társaságok a civil szféra fejlődését, 
szerepvállalását jelzik. A községben az önkormányzat Ifjúsági Szállót működtet. 

A megye nyugati területein fekvő fenyőrégió részét képző rédicsi erdők között megbúvó 
horgászparadicsomot, a Dedesi tavat, az Árpádkori templom köveinek felhasználásával épült gosztolai 
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kápolnát, hegyeket, jó minőségű közutak, vadregényes kerékpárutak kötik össze a közeli kisváros Lenti 
termálfürdőjével. 

Legfontosabb célkitűzésünk, hogy településünket "élhetővé" tegyük, melynek egy fontos eszköze az új 
munkahelyek létrehozása. Reményeink szerint a közeljövőben olyan beruházások valósulnak meg 
településünkön, melyek biztosítják a község hosszú távú jövőjét. 

 
1. számú táblázat - 
Lakónépesség száma az év 
végén 

 
  Fő Változás 

2007 1003   

2008 1003 100% 

2009 1000 100% 

2010 999 100% 

2011 988 99% 

2012 980 99% 

2013   0% 

2014   ######## 

2015   ######## 

2016   ######## 

2017   ######## 

Önkormányzati adatok 

 
 

 
 
Az 1. számú táblázatból látható, hogy 6 év alatt a lakónépesség száma folyamatosan csökkent, 2007-től 
2012 évig a lakosok száma 1003 főről 980 főre fogyatkozott. A csökkenés mértéke 2,3%. 
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2. számú táblázat - Állandó népesség 
    

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 505 475 980 52% 48% 

0-2 évesek           

0-14 éves 70 55 125 56% 44% 

15-17 éves 15 16 31 48% 52% 

18-59 éves 267 307 574 47% 53% 

60-64 éves 25 30 55 45% 55% 

65 év feletti 128 67 195 66% 34% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
      

 

 
 
 
 

 
 
A 2. számú táblázatból látható, hogy a 17 év alattiak száma 156 fő, ez az összlakosság 15,9%-a, 18 évtől  59 
éves korig a férfiak aránya magasabb, mint a hasonló korú nőké, a 65 év  felettieknél a nők aránya 
meghaladja a férfiakét. 
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3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index (%) 

2001 198 173 114,5% 

2008 199 141 141,1% 

2009 200 137 146,0% 

2010 200 123 162,6% 

2011 197 127 155,1% 

2012 195 125 156,0% 

2013     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
   

 
 
A 3. számú táblázatból kiolvasható, hogy 2009-ben és 2010-ben magas volt a 65 év felettiek száma. A 0-14 
évesek lényegesen többen voltak (38,4%-al) 2001-ben, mint 2012 év végén. A 65 év felettiek száma 2001 év 
és 2012 év között 1,5%-os csökkenést mutat, azonban a születések nagyobb arányú csökkenése miatt az 
öregedési index magas. 
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 26 29 -3 

2009 33 23 10 

2010 37 27 10 

2011 40 36 4 

2012 35 21 14 

2013     0 

2014     0 

2015     0 

2016     0 

2017     0 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A 4. táblázatból láthatjuk, hogy 2008-ban többen költöztek el, mint ahányan beköltöztek, majd 2009-től 
kezdve folyamatosan a beköltözés volt a magasabb. 2012 évben az egyenleg 14 fő volt.  
 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 
 

  élve születések száma halálozások száma 
természetes 

szaporodás (fő) 

2008 7 21 -14 

2009 4 17 -13 

2010 3 15 -12 

2011 6 21 -15 

2012 11 33 -22 

2013     0 

2014     0 

2015     0 

2016     0 

2017     0 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
   

 
 
Az 5. számú táblázatból megállapítható a vizsgált időszakban minden évben magasabb a halálozások száma, 
mint az élve születéseké, a természetes szaporodás negatív előjelű. 
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Értékeink, küldetésünk 
 
Rédics Szlovénia közvetlen szomszédságában található község. Regionális központ, a településen 
megtalálható a Közös Önkormányzati Hivatal, Napköziotthonos Óvoda, Egészségház, Fogorvosi Rendelő, 
Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola, gyógyszertár, posta, a Kolping Szociális Intézmény, és a Bellosics 
Bálint Kulturális és Közösségi Ház, Ifjúsági szálló.  Szépen gondozott sportpálya és gördeszka pálya várja a 
sportolni vágyókat. A község központjában megcsodálhatjuk az 1800. évben épült templomot, és a 
körülötte lévő emlékműveket, amelyek a Szentlélek téren helyezkednek el, ezek többnyire fából készült 
alkotások. Kopjafa emlékeztet az 1848-as szabadságharcra, egy szépen megmunkált szobor az államalapító 
Szent István királyunkat ábrázolja. A téren található még az 1956-os forradalom emlékműve és a 2 
világháborúban hősi halált halt katonák emlékműve is. A községünket átszelő patakon nagyon szépen 
megmunkált fahídon kelhetünk át. A települést több tér is díszíti, a középületek részben felújítottak. 
Küldetésünk hogy a falunkat élhető, szépen gondozott állapotban hagyjuk utódainkra, hogy rendezett 
faluképet, karbantartott utakat és intézményeket örököljenek. Lehetőségeinkhez mérten szeretnénk 
segíteni a munkahelyteremtő jellegű projekteket, mert csak így remélhetjük, hogy helyben maradjanak a 
fiataljaink, s ne öregedjen tovább településünk. 
 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Rédics Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
- a diszkriminációmentességet,  
- szegregációmentességet, 
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

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

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program 
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének szempontjai” fejezete és  

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI 
rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.) 
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) 
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 

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

előírásaira. 
 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

Rédics Község Önkormányzata a jogszabályban megfogalmazott feladatokon túl messzemenően 
támogatja a civil szerveződéseket, a gyermekek, nők, szegények, idősek egészséggel kapcsolatos 
szűréseit, védőnői szolgálatot, orvosi ellátást, az egyház működését, sportot és a néphagyományokat. 
Ennek megfelelően az alábbi szabályozásokat alkotta meg: 

-41/2004 (XII.31) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Rédics község építési szabályzata 
-23/2011.(III.30) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Rédics község Gazdasági Programja 
2011-2014 évekre 
-17/2010. (XII.31.) számú rendelet a Szociális ellátásokról 
-18/2010.(XII.31.) számú rendelet a Gyermekvédelmi ellátásokról 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 
programokkal 

 
 A költségvetési rendeletben kerülnek részletesen meghatározásra a tárgyévben ellátandó működési- és 
fejlesztési feladatok, illetőleg az azokra bizosított pénzügyi források. 

Gazdasági Program: Rédics Község 2011-2014 évekre vonatkozóan határozta meg gazdasági 
programját, amely a következő fejezeteket tartalmazza : 

 gazdasági program anyagi forásainak megteremtése, 
  fejlesztési elképzelések, 
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  településfejlesztési célok, 
  közszolgáltatások biztosítása, színvonalának javítása. 

 
Köznevelés fejlesztési terv: Az Önkormányzat önállóan Köznevelési fejlesztési tervet nem készített, 
tekintettel arra, hogy köznevelési intézménnyel önállóan nem rendelkezik, a köznevelési feladatait, a 
Rédicsi székhelyű intézmény útján látja el. 

Településrendezési terv:  

Az Önkormányzat érvényes helyi építési szabályzattal rendelkezik, melynek száma: 41/2004.(XII.31)sz. 

Településfejlesztési koncepció: 
Az Önkormányzat a rendezési terv előkészítési munkáit megelőzően elfogadta a település-fejlesztési 
koncepciót. 
 
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Az alábbi megállapodásokat kötötte az önkormányzati feladatok ellátására: 
1.) Lenti Kistérség Többcélú Társulásával:  
A Társulás 2013. január 1-től a következő feladatok ellátását biztosítja az önkormányzat részére: 

- Központi háziorvosi ügyelet 
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

2.) Lenti Város Önkormányzatával 2013. január 1. napjától a 3 év alatti gyermekek bölcsődei ellátására. 
3.) Rédics Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulásával. 
 A Társulás 2013.07.01-től az alábbi feladatokat látja el Rédics település vonatkozásában: 

- Köznevelési feladatok: A Rédicsi Napköziotthonos Óvoda fenntartása, üzemeltetése 

4./ Zala Megyei Kormányhivatallal, mely értelében a Lenti Járási Hivatal ügysegédje hetente egy nap 
helyszíni ügyfélfogadást tart.  
 
 
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a 2/2012. (VI.5) EMMI rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza.  
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

A településen élők jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. 
A jövedelmi helyzetre következtethetünk a gépjárművek számából 362 db, ebből 278 db személyautó.  
A munkanélküliség és az alacsony jövedelmek következtében az alábbi támogatásokat vehetjük figyelembe: 
a Rédicsen élő 304 családból 40 család részesül lakásfenntartási támogatásban, továbbá az aktív korú 
lakosságból 38 fő részesül az aktív korúak támogatásában. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 
kapott 2012. évben 44 fő. 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, 
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 

3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

év  

15-64 év közötti lakónépesség 
(fő) 

nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 314 346 660 30 9,6% 30 8,7% 60 9,1% 

2009 314 348 662 37 11,8% 36 10,3% 73 11,0% 

2010 316 349 665 29 9,2% 36 10,3% 65 9,8% 

2011 310 346 656 19 6,1% 26 7,5% 45 6,9% 

2012 307 348 655 18 5,9% 25 7,2% 43 6,6% 

2013     0   #######   ####### 0 ####### 

2014     0   #######   ####### 0 ####### 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
      

 
 

A táblázatban a 15-64 között az aktív korú lakónépesség az elmúlt években csökkenő tendenciát mutatott. 
A 2008. évben a 660 fő 2012. évre 655 főre csökkent. A férfiak száma magasabb a nők számánál. A 
nyilvántartott álláskeresők száma (15 – 64 éves aktív korúak) az elmúlt 5 évben a következő képen alakult: 
2009 évben kissé magasabb 11% volt, 2012. évben 6,2 % volt, ez a legalacsonyabb érték. 
 



a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 
         2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő 60 73 65 45 43 0 0 0 0 0 

20 éves és fiatalabb 
fő 0 0 2 2 2           

% 0,0% 0,0% 3,1% 4,4% 4,7% ######## ######## ######## ######## ######### 

21-25 év  
fő 7 5 1 3 3           

% 11,7% 6,8% 1,5% 6,7% 7,0% ######## ######## ######## ######## ######### 

26-30 év 
fő 5 10 10 5 5           

% 8,3% 13,7% 15,4% 11,1% 11,6% ######## ######## ######## ######## ######### 

31-35 év 
fő 5 9 6 3 3           

% 8,3% 12,3% 9,2% 6,7% 7,0% ######## ######## ######## ######## ######### 

36-40 év 
fő 8 6 4 6 6           

% 13,3% 8,2% 6,2% 13,3% 14,0% ######## ######## ######## ######## ######### 

41-45 év 
fő 10 15 12 7 6           

% 16,7% 20,5% 18,5% 15,6% 14,0% ######## ######## ######## ######## ######### 

46-50 év 
fő 8 11 11 7 7           

% 13,3% 15,1% 16,9% 15,6% 16,3% ######## ######## ######## ######## ######### 

51-55 év 
fő 10 12 15 9 8           

% 16,7% 16,4% 23,1% 20,0% 18,6% ######## ######## ######## ######## ######### 

56-60 év 
fő 7 5 4 3 3           

% 11,7% 6,8% 6,2% 6,7% 7,0% ######## ######## ######## ######## ######### 

61 év felett 
fő 0 0 0 0 0           

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ######## ######## ######## ######## ######### 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
          

            



 
 
A táblázatból az álláskeresők számának csökkenését figyelhetjük meg 2009. és 2012. között 73 főről 43 főre 
csökkent a számuk. Növekedés csak 2008-ról 2009-re történt, 60-ról 73 főre. 
 

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya 

év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 30 30 60 15 11 26 50,0% 36,7% 43,3% 

2009 37 36 73 18 9 27 48,6% 25,0% 37,0% 

2010 29 36 65 14 15 29 48,3% 41,7% 44,6% 

2011 19 26 45 7 10 17 36,8% 38,5% 37,8% 

2012 18 25 43 6 9 15 33,3% 36,0% 34,9% 

2013     0     0 ######## ######## ######### 

2014     0     0 ######## ######## ######### 

2015     0     0 ######## ######## ######### 

2016     0     0 ######## ######## ######### 

2017     0     0 ######## ######## ######### 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 

      



 14 

 
 
A táblázatból látható a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma 2008-tól 2010-ig emelkedést 
mutat, majd folyamatosan csökken 2012-ig. A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek aránya a 
nyilvántartott/regisztrált munkanélküliekhez viszonyítva jelentős csökkenést mutat a vizsgált időszak során, 
34,9% 2012-ben. 
 

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 71 80 151 1 1,4% 1 1,3% 2 1,3% 

2009 64 76 140 2 3,1% 0 0,0% 2 1,4% 

2010 62 76 138 1 1,6% 0 0,0% 1 0,7% 

2011 64 72 136 2 3,1% 0 0,0% 2 1,5% 

2012 62 70 132 1 1,6% 0 0,0% 1 0,8% 

2013     0   ########   ######## 0 ######## 

2014     0   ########   ######## 0 ######## 

2015     0   ########   ######## 0 ######## 

2016     0   ########   ######## 0 ######## 

2017     0   ########   ######## 0 ######## 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A 3.2.4. táblázatban a pályakezdő munkanélküliek alacsony számából (a vizsgált 5 évben 2008 évben 1 fő 
volt, majd az ezt követő 4 évben 1-2 fő, ebből arra következtethetünk, hogy a városban tanuló fiatalok 
tanulmányaik befejezése után nem jönnek vissza Rédicsre, valamely városban telepednek le vagy külföldön 
keresnek munkát. 
 



b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

év  

15 éves és idősebb lakosság száma 
összesen 

15-X éves legalább általános iskolát 
végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 
15-x évesek száma  

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 863 436 427 852 430 422 11 1,3% 6 1,4% 5 1,2% 

2011 853 438 415 845 430 415 8 0,9% 8 1,8% 0 0,0% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 
          

A 3.2.5. táblázatból megállapíthatjuk, 2001. évben a 15 évesnél idősebb lakosságból 11 fő nem végezte el az általános iskolát, ez a 15 évnél idősebb lakosságnak 
2,3%-a, 2011. évben a 15 évesnél idősebb lakosságból 8 főnek nem volt általános iskolai végzettsége, a vizsgált korosztály 0,9%-a. Az idős emberek halálával 
csökkent a 8 osztályt nem végzettek száma. 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 

nyilvántartott álláskeresők száma 
összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál 

magasabb iskolai 
végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 60 4 6,7% 18 30,0% 38 63,3% 

2009 73 1 1,4% 27 37,0% 45 61,6% 

2010 65 3 4,6% 27 41,5% 35 53,8% 

2011 45 2 4,4% 23 51,1% 20 44,4% 

2012 43 2 4,7% 22 51,2% 19 44,2% 

2013 0   #########   ##########   ########## 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
     



 
 

A 3.2.6 táblázatból látható a nyilvántartott álláskeresők száma 2012. évben 43 fő, a vizsgált 5 évben 8 
osztálynál alacsonyabb végzettsége 2008-ban volt a legtöbb 4 fő volt, 8 osztályt végzettek aránya nőtt 2008. 
évhez viszonyítva. A nyilvántartott álláskeresők közül 2012. évben a 8 osztályt végzettek száma  a 
legmagasabb. A 8 osztálynál magasabb iskolai végzettségű munkanélküliek száma a vizsgált 5 évben 
csökkent 50%-al. 

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 év 

általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők 
száma 

8. évfolyamot 
felnőttoktatásban 

eredményesen elvégzők száma 

fő Fő % 

2009 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2010 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2011 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
A 3.2.7. táblázatban látható hogy nincs releváns adat. 



3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 év 

középfokú felnőttoktatásban 
résztvevők összesen 

szakiskolai 
felnőttoktatásban  

résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban résztvevők 

gimnáziumi felnőttoktatásban 
résztvevők 

fő fő % fő % fő % 

2009 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2010 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2011 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013 0   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014 0   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015 0   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016 0   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017 0   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat 
(TÁKISZ) 

   A 3.2.8. táblázatban látható hogy nincs releváns adat. 



c) közfoglalkoztatás 

A foglalkoztatást és felnőttképzést a Lenti Járási Munkaügyi Központ Rédics Község Önkormányzatával 
együttműködve koordinálja. Tájékoztatást nyújtanak tanfolyamokról, munkalehetőségről, állásbörzékről. A 
közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztása is a Munkaügyi Központtal egyeztetve történik. 

Az önkormányzat minden évben maximálisan kihasználja a munkaügyi központ által biztosított 
közfoglalkoztatási keretet. 2012. évben 14 fő közfoglalkoztatott 49 hónapot dolgozott összesen. 

 
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, 
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

A településen 33 vállalkozás található, ebből 8 vállalkozás több személyt foglalkoztat. Rédicsen 4 
vegyesbolt, 1 italbolt, gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások működnek.  A térségben Csesztregen, 
Lentiben, Nován, Zalaegerszegen van munkalehetőség. Csesztregre és a zalaegerszegi Flextronicshoz a 
munkásokat a vállalat autóbuszai szállítják, a többi munkáltató nem oldja meg a dolgozók szállítását, és e 
miatt nehéz a távoli munkahelyre eljutni, pl. Novára csak átszállással lehet megoldani a közlekedést. 

Településünk régóta bízik abban, hogy a hármas határ közelsége (Szlovénia, Ausztria, Horvátország) 
vonzóvá teheti községünket a befektetők számára. Ipari parki terület is található a község határában, amely 
azonban nem az önkormányzat tulajdonában van, így az önkormányzat nem tud potenciális befektetőket 
keresni az ipari park területére. Megoldást jelenthetne egy logisztikai központ létrehozása is épp a három 
ország közelsége miatt, amelyhez a határátkelő termináljai jelenthetnének alapot, amely azonban jelenleg a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő tulajdonában van. Potenciál rejlik még a volt határőrlaktanyában is, amely 
jelenleg szintén a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő tulajdonában van. 

 

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

A Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Házban évek óta angol és német nyelvtanfolyamokon vehetnek 
részt a jelentkezők, a könyvtári szolgáltatás heti két alkalommal az általános iskolában biztosított.  Lenti 
Művelődési Központban évente több alkalommal „Állásbörzén” próbálhatnak munkalehetőséget találni. A 
Lenti Járási Munkaügyi Központ is folyamatosan szervez tanfolyamokat, átképzéseket. 

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

A foglalkoztatást és felnőttképzést a Lenti Járási Munkaügyi Központ Rédics Község Önkormányzatával 
együttműködve koordinálja. Tájékoztatást nyújtanak tanfolyamokról, munkalehetőségről, állásbörzékről. A 
közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztása is a Munkaügyi Központtal egyeztetve történik. 

 
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatása 

Az önkormányzatnak két intézménye van a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Napközi Otthonos 
Óvoda. A többi közfeladat nem intézményi formában van ellátva. Az óvodai és egyéb önkormányzati 
feladatok ellátásában az elmúlt évben közfoglalkoztatottak is bevonásra kerültek.  

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Nem történt. 
 
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó 
támogatások  
Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat jegyzője a törvényben 
meghatározott feltételek szerint  

 lakásfenntartási támogatást,  

 aktív korúak ellátására való jogosultság foglalkoztatást helyettesítő támogatást, vagy  

 rendszeres szociális segélyt,  
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 méltányossági jogkörben közgyógyellátást 

 rendszeres  gyermekvédelmi kedvezményt,  

 kiegészítő gyermekvédelmi támogatást, 

 óvodáztatási támogatást állapít meg.  
 

A települési önkormányzat képviselő-testülete a törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében 
meghatározott feltételek szerint  

 méltányossági jogkörben ápolási díjat,  

 átmeneti segélyt,  

 temetési segélyt, 

 rendkívüli gyermekvédelmi támogatást,  

 étkezési térítési díj kedvezményt állapít meg. 

 A polgármester gondoskodik indokolt esetben az elhunyt személy közköltségen történő 
eltemettetéséről köztemetés formájában. 

 
 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 660 4 0,6% 

2009 662 6 0,9% 

2010 665 13 2,0% 

2011 656 6 0,9% 

2012 655 1 0,2% 

2013     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
  

 
 

A 3.3.1. táblázatból megállapítható: az álláskeresési segélyre jogosultak száma a 2012 évben 1 fő, a 15-64 
éves korúakhoz viszonyítva alacsony, 2012 évben 0,2%, 2010 évben emelkedett a mutató 2%-ra. 
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év 

nyilvántartott 
álláskeresők száma 

álláskeresési járadékra 
jogosultak  

fő fő % 

2008 60 15 25,0% 

2009 73 24 32,9% 

2010 65 13 20,0% 

2011 45 6 13,3% 

2012 43 3 7,0% 

2013     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
  

 
 



 

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 

év 

rendszeres 
szociális segélyben 

részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési támogatás) 

Azoknak a száma, akik 30 nap 
munkaviszonyt nem tudtak 

igazolni és az FHT jogosultságtól 
elesett  

Azoknak a száma, akiktől helyi 
önkormányzati rendelet alapján 

megvonták a támogatást 
fő 

15-64 évesek 
%-ában 

fő 
munkanélküliek %-

ában 

2008 14 2 28 47 0 0 

2009 2 0,3 41 56 0 0 

2010 2 0,3 54 83,1 0 0 

2011 11 1,7 40 88,9 1 0 

2012 1 0,15 33 76,7 0 0 

2013             

2014             

2015             

2016             

2017             

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 

   



 

 
 
 
A 3.3.3. táblázatból megállapítható hogy rendszeres szociális segélyezett 2008-ban 14 fő, 2012-ben 1 fő, 
ami a 15-64 korúak 0,4%,-a, ez alacsonynak mondható. A foglalkozást helyettesítő támogatásban részesülők 
létszáma évről évre ingadozik, legmagasabb 2010-ben volt, 54 fő, legalacsonyabb pedig 2008-ban, ez 28 főt 
jelent. A foglalkozást helyettesítő támogatást csak álláskereső személy veheti igénybe. 
 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális 
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető 
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a 
lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, 
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
 
A családok saját tulajdonú házakban élnek, a halálozás miatt üresen maradó házakat nagyon olcsón tudják 
csak értékesíteni, a betelepülők ezeket a házakat vásárolják meg. 
Rédics község teljes közművel ellátott település – víz, villany, gáz, csatorna, telefon, kábel TV, internet -  de 
sajnos nem mindenkinek engedi meg az anyagi helyzete, hogy mindegyiket igénybe tudja venni.  
A hulladék elszállításáról a Lenti Hulladékkezelő Kft. (8960 Lenti Templom tér 9.) gondoskodik, hetente 
egyszer. Továbbá megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés. A település központjában kerültek elhelyezésre a 
szelektív hulladékgyűjtő konténerek. Továbbá havi 1-1 alkalommal külön erre a célra kihelyezett zsákokban 
gyűjtik külön-külön a papír, illetve műanyag hulladékot a települési háztartásokból. Évente 1 alkalommal 
lomtalanítás kerül megszervezésre a településen. 
 



a) bérlakás-állomány 

 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

év 
összes 

lakásállomány (db) 
  

bérlakás állomány 
(db) 

  
szociális 

lakásállomány 
(db) 

  

egyéb lakáscélra 
használt nem 

lakáscélú ingatlanok 
(db) 

  

    

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

2008 381 15 0 0 0 0 0 0 

2009 382 15 0 0 0 0 0 0 

2010 382 15 0 0 0 0 0 0 

2011 381 15 0 0 0 0 0 0 

2012 381 15 0 0 0 0 0 0 

2013                 

2014                 

2015                 

2016                 

2017                 



 

 
 

A 3.4.1.táblázat alapján megállapítható  hogy Rédicsen 2012-ben  381 lakás található, az elégtelen 
körülményű lakások száma: 15  és állapotuk 5 év alatt nem változott , a munkanélküliség miatt,  anyagiak 
hiányában nem tudták komfortosítani a rossz állapotú házakat. A nem megfelelő lakáskörülmény jellemző a 
lakások 3,9%-ra.  

 
b) szociális lakhatás 

A településen élőknek nincs lakhatási problémája, nincs hajléktalan személy.  

 
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

Nincs ilyen ingatlan a községben. 
 

d) lakhatást segítő támogatások 

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők 

száma 

2008 21 0 

2009 28 0 

2010 30 0 

2011 41 0 

2012 40 0 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     



 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 
 
A 3.4.3. számú táblázatból látható hogy folyamatos növekedést mutat a lakásfenntartási támogatásban 
részesítettek száma 2011-ig, majd 2012-ben visszaesik 2,4%-al az előző évhez képest. 2012-ben 40 
háztartás kap lakásfenntartási támogatást, ez a háztartások 10,5%-a. (beleszámolva az elégtelen lakhatási 
körülményeket biztosító lakásokat is). 
 
e) eladósodottság 

A községben magas a munkanélküliek száma, 43 fő. Ennek következtében kevesebb pénz jut a 
közszolgáltatások kifizetésére. Több család részére is felszerelésre került az előre fizetős villanyóra, és a 
családoknál a vízkorlátozást is alkalmazta a szolgáltató. Rédics saját szennyvíz tisztító teleppel rendelkezik, 
emiatt magas a szennyvízdíj. 
 
f) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

Külterületen és a lakóövezeten kívül kevés a lakóépület. 

A községet naponta többször is meg lehet közelíteni autóbuszjárattal Lenti, Rédics és Csesztreg irányából. 
Postai szolgáltatás helyben megoldott. Minden közmű a lakosság rendelkezésre áll, víz, csatorna, villany 
internet, kábel TV. A községben naponta van orvosi rendelés, nincs a községben bölcsőde, a bölcsődés 
korúakat Lenti bölcsőde fogadja. Az óvoda, iskola és szociális otthon helyben elérhető. Házigondozást, 
szociális étkeztetést, jelzőrendszeres szolgáltatást a rászorulók igényelhetik. 

 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
Rédicsen nincs szegregatum. 
 

a) a telep/szegregatum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 



 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. 
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 



 

 
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
 
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 
Felnőttek és gyermekek részére 
tervezett háziorvosi szolgálatok 

száma 

Csak felnőttek részére szervezett 
háziorvosi szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 1 0 0 

2009 1 0 0 

2010 1 0 0 

2011 1 0 0 

2012 1 0 0 

2013       

2014       

2015       

2016       

2017       

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   



 

 
A 3.6.1. számú táblázatból kiolvasható, hogy a lakosság egészségügyi alapellátására 1 fő háziorvos áll 
rendelkezésre. 

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása, melyet a környező községekkel 
közösen old meg (háziorvos, fogorvos, védőnő). Szabad orvosválasztás van, a betegnek jogában áll más 
orvost választani. A védőnőnek területi ellátási kötelezettsége van, ő nem választható. A községben helyben 
rendel a háziorvos, gyógyszertár is található Rédicsen. 

A szakorvosi ellátás a Lenti székhelyű Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézetben biztosított, kórházi 
ellátást Zalaegerszegen a Zala Megyei Kórházban kapnak a betegek. Mind a hétvégi, mind a hétközi 
ügyeletet Lenti központtal az önkormányzat társulás formájában biztosítja a Lenti Kistérség Többcélú 
Társulása útján.  A Napsugár Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 1 munkatársa napi 6 órában áll a 
rászorulók rendelkezésére.  

 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 21 

2009 7 

2010 21 

2011 15 

2012 23 

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
 
A 3.6.2 táblázatból látható közgyógyellátási igazolvánnyal legtöbben 2012-ben rendelkeznek, ez 9,5%-al 
több mint 2008-ban. 
 



 

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

Védőnői Szolgálat és a háziorvos életkorhoz kötötten rendszeresen végez szűrővizsgálatokat. Havonta egy 
alkalommal kijár Rédicsre a gyermekorvos Lentiből Mozgó Szakorvosi Szolgálat keretén belül, a 
csecsemőket és kisgyermekeket havi rendszerességgel látja szakorvos. 
Várhatóan a jövőben a kisgyermekek kiemelt szűrőprogramja, a korai fejlesztésre vonatkozóan a védőnők 
feladata lesz. 
A rédicsi iskoláskorú gyermekek helyben tanulhatnak. Az Egészségházban történik a rendszeres évenkénti 
szűrővizsgálatuk, szükség esetén szakorvoshoz irányításuk. 
A 45-65 év közötti nőknek 2 évente emlőszűrésre van lehetőségük, amit a védőnő szervez meg, a szűrést 
Zalaegerszegen a Rendelőintézetben végzik. A védőnő felkeresi a szűrésre esedékes nőket személyesen, 
külön autóbuszt szerveznek számukra. A védőnő az érintett korosztály méhnyak cytológiai vizsgálatára is 
felhívja a figyelmet. 
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

Lentiben a Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézetben van mozgásfejlesztés és rehabilitáció, ezen kívül a 
Móricz Zsigmond Általános Iskola - Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, Nevelési 
Tanácsadóban és Zalaegerszegen a Megyei Kórházban állnak rendelkezésre szakemberek.  

 
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

A Rédicsi Napköziotthonos Óvoda konyhájáról kapnak az óvodás korúak és iskolás korúak ebédet.  A 
szociális étkezőknek szintén az Óvoda konyhájából a közmunkások hordják ki az ebédet. Az óvoda 
konyháján kiemelten figyelnek a megfelelő tápanyagarányok összeállítására. Napi rendszerességgel kapnak 
az étkezők zöldséget, gyümölcsöt és egészséges szárnyas húst. 

 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

A sport kiemelkedő jelentőségű az ifjúság testi, lelki fejlődésében. Megfelelő testi kondíció nélkül nincs 
egészséges élet, a sport a testi hatásai mellett fejleszti a kitartást és az erkölcsi értékrendet és nagy 
örömforrás. 

Rédicsen a Móra Ferenc  Általános Iskolában korszerű tornateremben és sportpályán tornásznak a rédicsi 
gyermekek. A községben van futballpálya, kézilabda pálya és gördeszka pálya, kiépített a kerékpárút Lenti 
felé. Rendszeresek a futballmérkőzések, a Rédics Község Sport Egyesületének van felnőtt és ifjúsági 
futballcsapata és asztalitenisz csapata is. Ők rendszeresen tartanak edzéseket, és a környező településekkel 
és megyei szinten rangadó mérkőzéseken mérik össze tudásukat. 
 
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
Helyben működik a Kolping Gondozási és Szociális Központ, az állandó felügyeletet igénylőket az 
intézményben gondozzák. A Kolping Gondozási és Szociális Központ keretein belül végzik a házi 
segítségnyújtást is, melyet 25 fő vesz igénybe. Ezen kívül házi segítségnyújtást végez a Baptista Segítő 
Szolgálat gondozója is, ő 10 főt gondoz. A gondozónők feladata az ebéd kihordása, gyógyszerekkel 
kapcsolatos teendők és a ház körüli munkák végzése. A községben működik a jelzőrendszer is, 5 fő 
igényelte. Szociális étkeztetést évről-évre egyre többen igénylik.  
 
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor 

Nem történt. 
 
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi 
ellátórendszer keretein belül 

Az önkormányzat 2012. évben 11 fő tanuló részére biztosított ingyenes nyári étkeztetést. Egy család 
részesült tűzifa támogatásban.  

 

 



 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

-  Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Ház,  

- Móra Ferenc Általános Iskolában működő Könyvtár,  

- Szentlélek templom, 

- Sportpályák. 

Minden nemzeti ünnepet megtart a község. Március 15-én, október 23-án a Szentlélek téren elhelyezett 
emlékműveknél az iskola és az egyház közreműködésével zajlanak a megemlékezések. 
Május első vasárnapján hagyományosan az Anyák Napi ünnepélyt megtartjuk, a hónap végén pedig 
gyermeknapi rendezvény szervezésére kerül sor. 
Minden évben Pünkösdkor megrendezésre kerül a pünkösdi búcsú és a pünkösdhétfői „falunapi” program 
sorozat, mely évről-évre egyre több látogatót vonz. Ezen a napon játékos rendezvények, pünkösdi király- és 
királynőválasztás, főzőverseny, kulturális műsorok szórakoztatják az érdeklődőket, természetesen a 
futballmérkőzés is elmaradhatatlan. 
Augusztus 20-án pedig Szent István napi ünnepséget tartunk a templomnál. Szeptember hónapban a 
hagyományos szüreti felvonulás színesíti a falunkban lakók életét, a civil szervezetek és szlovéniai csoportok 
vonulnak végig az utcákon, énekelnek, táncolnak, majd ezt követi a szüreti bál. December elején a 
gyermekeknek Mikulás-napi rendezvény szervezésére kerül sor. 
Karácsony közeledtével kerül megrendezésre Falu Karácsonya és az Idősek napi program, melyre minden 
rédicsi idős lakost szeretettel vár az önkormányzat. A rendezvényeken a rédicsi gyerekek, az Asszonykör és 
a Színjátszókör, valamint a Kerka Táncegyüttes csoportjai adnak műsort.  
A faluban a Sportpályán a Rédics SE futballcsapata a megye II. osztályú mérkőzéseken méri össze tudását a 
többi csapattal, az Asztalitenisz szakosztály pedig NB II. mérkőzéseket játszik. 
A községben működő civil szervezetek – Kertbarátkör, Asszonykör, Szinjátszók, Barangolók, Polgárőrség - 
összejöveteleiket a Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Házban biztosított termekben tartják.  A 
népdalokat éneklő Asszonykör számos arany minősítéssel rendelkezik és elnyerték az Aranypáva Nagydíjat 
is. Rendszeresen szerepelnek az ország különböző városaiban, falvaiban és külföldön is.  
 
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 

Önkormányzati adatok, valamint a lakosság véleménye alapján, a községben nem érzékelhetőek az etnikai 
konfliktusok. A településen élő romák magyar származásúnak vallják magukat. 
 
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

Az itt élők ruhákat, háztartási cikkeket és bútorokat adományoznak, melyek a védőnő és családgondozó 
közvetítésével jutnak a rászoruló családokhoz. Az adományozás rendszeres. 

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

 
Nincs nemzetiségi önkormányzat Rédicsen. 
 
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Szakképzetlen munkanélküliek magas száma. Felzárkóztató képzések szervezése. 

A csatornadíj nagyon drága, emiatt sok 
háztartásban korlátozta a szolgáltató a vizet. 

Csatorna rendszer Lenti város rendszeréhez  
csatlakoztatása. 

  



 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Már születésünk, s talán fogantatásunk pillanatától esélyegyenlőtlenség állhat fenn, hiszen nem mindegy, 
hogy milyen családba születünk, hazánk keleti vagy nyugati térségében, tanyán, kis vagy nagy településen, 
kisvárosban avagy nagyvárosban. Az esélyegyenlőségre ebben a helyzetben is törekedni kell, tehát a cél az, 
hogy mindenki egyenlő eséllyel jusson az ellátásokhoz, rendelkezzen a kellő információval, tisztában legyen 
vele, hol érdeklődhet, tudja, milyen ellátások illetik meg, van-e választási lehetősége, az ellátásokat hol 
igényelheti és az igénylésnek mi a módja! Az utóbbi években született szociális vonatkozású 
jogszabályokban megvalósult a jogalkotó azon törekvése, hogy az irányelveknek megfelelő, az egyenlő 
esélyeket biztosító jogszabályok szülessenek. 
Rédicsen is hasonlóan Zala megye aprófalvaihoz folyamatosan csökken a gyermekek száma. A szülőképes 
korú lakosság nagyon megfontolja a gyermekvállalást, a tanulás, álláskeresés és az egzisztencia kialakítása 
miatt későn, 30 év felett gondolnak a családalapításra. A mélyszegénységben élőkre és a romákra nem 
jellemző a tudatos családtervezés. Nem ismerik, vagy nem tudják megvásárolni a fogamzásgátlókat, ezért 
már nagyon fiatalon, sokszor az iskolából kikerülve szülnek, sajnos így nem tudnak megfelelő szakmát 
kitanulni, és anyagilag sem tudnak megfelelő hátteret biztosítani a gyermekeik számára. 
 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 
megoszlása, demográfiai trendek stb.) 
Az önkormányzati adatok szerint 2012. év végén 980 fő lakos volt Rédicsen, ebből: 

- 18 éves korig a gyermekek száma 156 fő, az összlakosság 15,9%.-a. 

- 14 éves korig a gyermekek száma 125 fő az összlakosság 12,7%.-a 

- 7 éves korig a gyermekek száma 55 fő az összlakosság  5,6%.-a 

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

- A veszélyeztetett gyermekek száma: 18 fő,  
- Hátrányos helyzetű: 10 fő, 
- Halmozottan hátrányos helyzetű: 10 fő,  
- SNI gyermek: 5 fő, 
- Beilleszkedési és magatartás zavaros gyermek: 12 fő 
 

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

év 
védelembe vett 18 év 

alattiak száma 
Megszűntetett esetek száma a 18 év 

alatti védelembe vettek közül 
veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma 

2008 5 0 25 

2009 7 0 25 

2010 6 1 25 

2011 4 2 20 

2012 4 0 18 

2013       

2014       

2015       

2016       

2017       



 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 
 
A 4.1.1. táblázatból megállapítható, hogy 2008. évben 5 fő volt a védelembevettek száma, a 18 év alatti 
gyermekek 3,2%-a; 2009.  évben 7 fő a 18 év alattiak  4,5%-a; 2010. évben 6 fő a 18 év alattiak 3,8%-a; 
2011-ben és 2012-ben 5-5 fő volt védelembe véve, ez 2,6%-t jelent. 
 
A Napsugár Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója tesz javaslatot a védelembe vételre, 
amennyiben nem volt eredményes a veszélyeztetett gyermek alapgondozása.  Felveszi a kapcsolatot a 
Járási Hivatal Gyámügyi ügyintézőjével, magatartási, életviteli szabályokat írnak elő a család részére, 
aminek a betartását a családgondozó rendszeresen ellenőrzi. 
Szolgáltatásuk alapvető céljai: a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő érzelmi értelmi 
nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség 
megszűntetéséhez támogatás, a családi környezetbe visszakerült gyermekek utógondozása.



 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből tartósan 
beteg fogyatékos 
gyermekek száma 

Kiegészítő gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma  

Ebből tartósan beteg 
fogyatékos 

gyermekek száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

2008 47 0 1 0 0 

2009 52 0 1 0 0 

2010 52 0 1 0 0 

2011 49 0 1 0 0 

2012 44 0 0 0 0 

2013           

2014           

2015           

2016           

2017           

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
   



 

 

 
 
 

 
 



 

 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt szociális rászorultság esetén a törvényben leírtak szerint kapják a 
gyermekek.  

A 4.1.2. táblázatokból látható 2008 – 2009-ig ez a szám növekedett 2011-ben és 2012-ben csökkent a 
számuk, 2012-ben a 18 év alatti lakosság 28,2%-a kapott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. A 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma a vizsgált időszakban évente átlagosan 
1,6%-al csökkent. 

 
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 
2012. évben Rédics községben 156 fő a 18 év alattiak száma, ebből 25 fő kapott tankönyvtámogatást, 3 fő 
részesült óvodáztatási támogatásban és 14 fő BURSA támogatásban, 5 fő Arany János tehetséggondozó 
támogatásban. 
Az önkormányzat a költségvetésének ismeretében dönt a támogatás mértékéről. 
 

 

 

 



 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 

év 
 Ingyenes étkezésben 

résztvevők száma 
óvoda 

Ingyenes étkezésben 
résztvevők száma 

iskola 1-8. évfolyam 

50 százalékos mértékű 
kedvezményes étkezésre 

jogosultak száma 1-13. 
évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 

részesülők száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők száma  

Nyári étkeztetésben 
részesülők száma 

2008 7 13 15 31 0 13 

2009 9 17 14 36 1 23 

2010 8 24 11 37 2 17 

2011 6 21 9 28 2 0 

2012 7 22 9 25 3 11 

2013             

2014             

2015             

2016             

2017             

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
     

A 4.1.3. táblázatban láthatjuk, hogy 2012-ben ingyenes étkezésben 7 fő óvodás és 22 fő általános iskolás részesült. 50%-os mértékű kedvezményes étkezésre az 1-
13. évfolyamosok 2008-ban 15 főt tettek ki, 2012-ben pedig 9 főt, a csökkenés üteme átlagosan évi 12%. Ingyenes tankönyv ellátásban 2008-ban 31 fő részesült, 
2012-ben pedig 25 fő. A csökkenés évente átlagosan 5,2%. 
 



 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

Nincs a községben. 
 
 
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

Nincs szegregált lakókörnyezet Rédicsen. 
 
 
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, 
betöltetlen státuszok) 
A védőnő tevékenységét szabályozó 49/2004. EszCsM rendelet szabályozza a különböző életkorú 
gyermekek látogatási rendjét. A Védőnői Szolgálat Rédics székhellyel működik, 9 község tartozik a védőnő 
ellátási területéhez, a községek 5-9 km távolságra helyezkednek el egymástól, tömegközlekedéssel 7 község 
elérhető, a falvak közül Gosztola és Lendvadedes elérhetetlen napközben, csak saját gépkocsival 
elláthatóak. 
A védőnő a gyermek tartózkodási helyén látogatásokat végez, a gyermek fejlődéséről dokumentációt vezet, 
védőoltási kötelezettségeket lát el, prevenciós munkát végez. 
  

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év védőnői álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2008 1 57 

2009 1 49 

2010 1 48 

2011 1 58 

2012 1 58 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 



 

 

 
 
 

 
A 4.3.1. táblázatokból megállapíthatjuk, hogy Rédics községben 1 védőnő dolgozik. A 0-7 éves korú 
gyermekek száma 2012 évben 58 fő volt, az 5 évet vizsgálva látható a gyermekek száma 2009, 2010. 
években volt a legkevesebb 49-48 fő, majd 2011. és 2012. évben 58 főre emelkedett. 

 

 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

A gyermekeket a háziorvos látja el. 

A háziorvos naponta helyben rendel. Havi 1 alkalommal Lentiből a Rendelőintézetből gyermekorvos tart 
MSzSz tanácsadást Rédicsen,  felügyeli a csecsemők, kisdedek, kisgyermekek egészségi állapotát. Rédicsen 
nincs gyermekorvosi praxis. A szabad orvos választás lehetőségével élnek a szülők, az 5 km-re lévő Lentiben 
dolgozó 2 gyermekorvost is több szülő választotta. 
 

 



 

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

A 0-7 éves korúak speciális ellátási igényeire vonatkozóan a szülők, a védőnő, családgondozó, valamint a 
gyermekorvos együttműködésével és a Szakértői Bizottság véleménye alapján kapnak segítséget helyben és 
a közeli városok ilyen jellegű problémákra szakosodott intézményeivel. 
Rédicsen nem található családi napközi, azonban Lentiben 2013. év július hónapjától elérhető ez a 
szolgáltatás. A bölcsődei ellátást szintén Lentiben vehetnek igénybe a gyermekek, az óvodai ellátást 
Rédicsen a Napköziotthonos Óvoda biztosítja. 

Speciális fejlesztés a rédicsi óvodában is történik, heti 1 alkalommal foglalkozik a beszédhibás gyermekekkel 
logopédus. Mozgásfejlesztést Lentiben a Móricz Zsigmond Általános Iskolában kaphatnak a rászorulók, 
amely módszertani intézmény és fejlesztő iskola is. Mozgásfejlesztést a lenti Szakorvosi Rendelőintézetben 
gyógytornász is végez.  Viselkedési, pszichés problémákkal a Móricz Zsigmond Általános Iskolához tartozó 
Nevelési Tanácsadó nyújt segítséget. 



 

 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

év bölcsődék száma 
bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Szociális szempontból felvett 
gyerekek száma (munkanélküli 

szülő, veszélyeztetett gyermek, nappali 
tagozaton tanuló szülő) 

Működő összes bölcsődei 
férőhelyek száma 

2008 0 0  0 0 

2009 0  0 0 0 

2010 0  0 0 0 

2011 0  0 0 0 

2012 0  0 0 0 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017         

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
    

 
Nincs releváns adat.



 

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

év 
családi napköziben engedélyezett 

férőhelyek száma 
családi napköziben a térítésmentes 

férőhelyek száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi 
  

A 4.3.4. táblázatban nincs releváns adat. 

 
d) gyermekjóléti alapellátás 

Lenti Napsugár Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata társulásban látja el.  

A Szolgálat által nyújtott ellátás célja, hogy személyes szociális szolgáltatásokkal segítse a gyermekek testi, 
lelki egészségének biztosítását, családban történő nevelését, a gyermek veszélyeztetettségének 
megszűntetését, továbbá a családból kiemelt gyermek visszahelyezését. Családgondozás alkalmával a 
családi konfliktusok megoldását az érintett családtagok között illetve más konfliktuskezelő családterápiás 
módszer alkalmazását segítik elő, megoldására javaslatot tesznek. 

Szolgáltatásuk alapvető céljai: a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő érzelmi értelmi 
nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség 
megszűntetéséhez támogatás, a családi környezetbe visszakerült gyermekek utógondozása 

 

e) gyermekvédelem 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, 
hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: 

 a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,  

 természetbeni támogatásnak (július, november hónapban)  

 az ingyenes tankönyvnek az igénybevételére. 



 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes 
képviselő, illetve a nagykorú személy a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél 
kérheti. 

Rédicsen 2012. évben 44 fő kapott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Gyermekjóléti Szolgálat, Védőnői Szolgálat, Rendőrség, Nevelési Tanácsadó, Családok Átmeneti Otthona. 

 

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

Már az óvodában kezdik megismertetni a gyermekekkel a sport és az egészséges életmód fontosságát. 
Rendszeresen tartanak egészségnapot mind az óvoda, mind az iskola intézményében.  
Hetente több alkalomban testnevelési órákon próbálják megszerettetni a kis gyermekekkel a sportot, és 
hangsúlyozzák fontosságát. 
Rédicsen a Móra Ferenc  Általános Iskolában korszerű tornateremben és sportpályán tornásznak az iskolás 
gyermekek. Az iskola melletti játszótéren uniós előírásoknak megfelelő játékelemek vehetők igénybe. A 
faluban sportpálya, kézilabda-és gördeszka pálya is sportolási  lehetőséget biztosít. A fiatalok a futballcsapat 
utánpótlásra csapatot szerveztek az U19 korosztályban, ők rendszeresen edzenek, és más települések 
ifjúsági csapataival mérkőznek. 

 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

A gyermek szociális helyzete alapján jogosult: 

 a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,  
 természetbeni támogatásnak (július, november hónapban)  
 az ingyenes tankönyvnek az igénybevételére. 

Tanévben az intézményekben lehetőségük nyílik a napi háromszori étkezés igénybevételére, szünidőben 
napi egy meleg étkeztetést biztosít az önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesült gyermekek számára. Hétvégén azonban a gyermekek részére semmiféle étkezési lehetőség nem 
nyílik az otthoni étkezésen kívül. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a halmozottan hátrányos helyzetű 
óvodáskorú gyermekek és az 1-8. évfolyamon tanulók ingyenesen, míg a hátrányos helyzetű tanulók 50%-os 
térítési díj ellenében jogosultak étkeztetésben részesülni. 
Ingyenes tankönyvellátásra, továbbá 50%-os mértékű kedvezményes étkezésre jogosult a vonatkozó 
jogszabályok alapján az a tanuló, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül, három- vagy többgyermekes családban él. Ingyenes tankönyvellátásra jogosult az 
a tanuló is, aki: nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, pszichés fejlődés zavarai miatt a 
nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott.  
A rédicsi gyermekek közül 2012. évben 29 fő részesült ingyenes étkeztetésben, nyári ingyenes étkeztetést 
kapott 11 fő. 
 
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

Nem történt hátrányos megkülönböztetés. 

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

Iskolában integrációs program, kulturális program keretein belül minden gyermekre vonatkozóan. 
A gyermekeket színházba, állatkertbe, kirándulásra vitték. A rédicsi iskolás gyermekek száma 59 fő, minden 
gyermek részesült a programokban. 



 

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

Kiemelt figyelmet igénylők:         

a, különleges bánásmódot igénylő gyermek 

b, sajátos nevelésű igényű gyermek 

c, beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók 

d, kiemelten tehetséges gyermek 

 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 

1 

Hány településről járnak be a gyermekek 
12 

Óvodai férőhelyek száma 
50 

Óvodai csoportok száma 

2 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 
7-18 óra 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 
aug. 1- aug. 31 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 
3 1 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 
3 1 

Gyógypedagógusok létszáma 

0 0 

Dajka/gondozónő 
2 0 

Kisegítő személyzet 
0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 



 

Rédics községben 1 óvoda üzemel, ahol 3 diplomás óvodapedagógus és 2 dajka dolgozik. Az intézményben 
szükség van további 1 fő óvodapedagógusra. Az óvodába 12 településről járnak gyerekek, a férőhelyek 
száma 50. 



 

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 
3-6 éves korú 

gyermekek száma 
óvodai gyermekcsoportok 

száma 
óvodai férőhelyek 

száma 

óvodai feladat-
ellátási helyek 

száma 

óvodába beírt 
gyermekek száma 

óvodai gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2008 34 2 50 1 23 0 

2009 27 2 50 1 28 0 

2010 24 2 50 1 19 0 

2011 29 2 50 1 19 0 

2012 29 2 50 1 22 0 

2013             

2014             

2015             

2016             

2017             

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
     

A 4.4.3. táblázatban láthatjuk, hogy 2008-ban 23 gyerek járt óvodába, ez a 3-6 évesek 67,5%-a. 2012-ben 22 beiratkozott fő volt az óvodában, ez az óvodáskorú 
lakosság 75,9%-a. Az arány növekedése az óvodáskorú lakosság csökkenésének tudható be, évente átlagosan 3,9%-os a csökkenés. 



 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

tanév 

Általános iskola 1-4 évfolyamon 
tanulók száma 

Általános iskola 5-8 évfolyamon 
tanulók száma 

általános iskolások 
száma 

napközis tanulók száma 

fő fő fő fő % 

2010/2011 29 38 67 67 100,0% 

2011/2012 22 37 59 59 100,0% 

2012/2013 24 35 59 59 100,0% 

2013/2014     0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014/2015     0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015/2016     0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016/2017     0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
     

 



 

 

 
 
A vizsgált 3 évben az iskolások létszámának csökkenését figyelhetjük meg, 2012/2013 tanévben 59 fő 
rédicsi gyermek tanult az iskolában. 
A vizsgált időszakban látható a gyermekek számának a csökkenése. 
 



 

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

tanév 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma a gyógypedagógiai 

oktatásban 

általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

1-4 évfolyamon 5-8 évfolyamon összesen 1-4 évfolyamon 5-8 évfolyamon összesen db 

2010/2011 4 4 8 0 0 0 1 

2011/2012 4 4 8 0 0 0 1 

2012/2013     0     0   

2013/2014     0     0   

2014/2015     0     0   

2015/2016     0     0   

2016/2017     0     0   

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
       

 
 
A rédicsi Móra Ferenc Általános Iskolában 8 osztály indult, 4 alsós, és 4 felsős csoport. 



 

 

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

tanév 

8. évfolyamot 
eredményesen 

befejezettek száma / 
aránya a nappali rendszerű 

oktatásban 

fő % 

2010/2011 10   

2011/2012 9   

2012/2013 13   

2013/2014     

2014/2015     

2015/2016     

2016/2017     

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

A 4.4.12. táblázatban látható a 8. osztályt eredményesen elvégzettek száma, 2012 évben 13 fő volt. 

 
 
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

A településről 22 fő óvodás korú gyermek jár a rédicsi óvodába, 8 fő hátrányos helyzetű, 5 fő halmozottan 
hátrányos helyzetű, nevelésük integráltan történik. A beszédhibás gyermekekkel heti 1 alkalommal 
logopédus szakember foglalkozik. 
A Móra Ferenc Általános Iskolában 2012. évben 59 fő rédicsi gyermek tanult, ebből hátrányos helyzetű 10 
fő, halmozottan hátrányos helyzetű 10 fő, SNI gyermek 5 fő, beilleszkedési és magatartás zavaros gyermek 
12 fő. 
A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatása integráltan történik, a sajátos 
nevelési igényű gyermekek speciális tanrend szerint részesülnek az oktatásban. A Móricz Zsigmond 
Általános Iskolából 2 fő gyógypedagógus jár ki Rédicsre, hetente 3 alkalommal, segítve az SNI-s gyermekek 
oktatását. Rédicsen a Móra Ferenc Általános Iskola helyben is alkalmaz 1 fő fejlesztő pedagógust. 
Beilleszkedési és magatartászavaros gyermekek a Lentiben működő Nevelési Tanácsadóban kapnak 
szakellátást. 
 A Móricz Zsigmond Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó, Egységes Pedagógiai Szolgálat, Gyermekotthon, mely 



 

általános iskola; speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola; kollégium, diákotthon; pedagógiai 
szakszolgálat; pedagógiai szakmai szolgáltatással foglalkozik; 8960 Lenti, Béke utca 71. szám alatt. 
 
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, 
iskolapszichológusok száma stb.) 

A Rédicsi Napköziotthonos Óvodában a szakértői Bizottság javaslatára logopédus szakember foglalkozik a 
rászorulókkal. A Móra Ferenc Általános Iskolában 2 fő gyógypedagógus dolgozik heti 3 alkalommal, és 1 fő 
fejlesztő tanár is foglalkozik a tanulókkal. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények 
között és az egyes intézményeken belüli szegregáció 

Nincs elkülönítés, nincs elkülönített tanulócsoport az iskolában. 
 

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

Rédicsen kis létszámú osztályokban tanulnak, problémás esetben a tanárok több időt tudnak fordítani a 
tananyagban elmaradt gyermekekre, felzárkóztató órákat kapnak. Az SNI gyermekek speciális tanrend 
szerint tanulnak. A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye biológiai, pszichológiai és 
szociális tulajdonság-együttes, amely a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának, képezhetőségének az 
átlagtól eltérő jellegzetes különbségeit fejezi ki. A tanulók között fennálló - egyéni adottságokból és 
igényekből adódó - különbségeket az iskolák a helyi pedagógiai programok kialakításakor veszik figyelembe. 
 
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Kulturális programok (színház, múzeumlátogatás), Integrációs programok. Az iskolában tanulók részt 
vesznek a programokban. 



 

 
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Szabadidős és sportprogramokra a gyermekek 
szállítása gondot jelent, mert elavult a kisbusz. 

Kisbusz vásárlása pályázati forrásból. 

Gyermekeket veszélyeztető tényezők növekedése Prevenciós programok szervezése a 
veszélyeztetettség kialakulásának megelőzésére. 

  

  

  

  

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést több jogszabály is tiltja, ezek között is kiemelt szerepet 
foglal el az Alaptörvény és a Munka Törvénykönyve. Ugyanakkor a nők és férfiak között a társadalmi élet 
minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének, okainak feltárását nem írja elő jogszabály.  
 
A nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak 

- a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, 
- a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 
- a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 323 295 293 265 30 30 

2009 321 289 285 252 36 37 

2010 322 289 286 260 36 29 

2011 323 287 297 268 26 19 

2012 326 280 301 262 25 18 

2013             

2014             

2015             

2016             

2017             

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
     



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
A vizsgált időszakban minden évben több volt a férfi foglalkoztatottak száma, mint a nőké, viszont a 
férfiak között 2008 kivételével több munkanélküli volt, mint a nők között. A munkavállalási korú nők 
száma folyamatosan csökken a vizsgált időszak alatt, évente átlagosan 1,3%-al. 2012. évben 18 fő 
munkanélküli volt Rédicsen, a munkaképes korú nők 6,4%-a. 

 
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

A Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Házban évek óta angol és német nyelvtanfolyamokon vehetnek 
részt a jelentkezők.  Könyvtári szolgáltatások igénybevételére heti két alkalommal a Móra Ferenc Általános 
Iskolában van lehetőség.   Lenti Művelődési Központban évente több alkalommal „Állásbörzén” 
próbálhatnak munkalehetőséget találni. A Lenti Járási Munkaügyi Központ is szervez tanfolyamokat, 
átképzéseket. 

 
 



 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei  
A környékünkön lévő munkalehetőségek, amennyiben van felvétel: Csesztregen a Hoffman Carbon Kft-nél, 
Nován az Ada bútorgyártó cégnél, Zalaegerszegen a Flextronics üzemében, szociális nővérként Rédicsen, 
Zalabaksán, közfoglalkoztatottként Rédicsen. 
 
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

Nincs releváns adat. 

 
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi 
napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát 
munkahelyi megoldások stb.) 

 
A rédicsi 3 év alatti bölcsődés korú gyermekeket Lenti bölcsőde fogadja, az óvodások Rédicsre járnak a 
Napköziotthonos Óvodába. Minden óvodáskorú gyermeknek van férőhelye. Rugalmas munkaidőt a 
Csesztregen működő Hoffmann Carbon Kft. korlátozott számban biztosít. 
 
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

Az optimális családtervezés alatt a családtervezési módszerek összességét értjük, amely az utódnak, a 
családnak és a társadalomnak is a legmegfelelőbb. A gyermek optimális időben születése meghatározó a 
testi és szellemi állapotára. A korszerű fogamzásgátló módszerek elterjedésével elméletileg mindenki 
számára lehetővé válhatna az optimális családtervezés. Sajnos a gyakorlatban azt látjuk, hogy a szegényebb, 
iskolázatlan embereknél születnek többen, ahol az egészséget számtalan negatív hatás befolyásolhatja 
(alkohol, drog, lakhatási körülmények, életvitel). Az általános iskola felsőbb osztályaiban rendszeresen tart 
a védőnő fogamzásgátlással, családtervezéssel kapcsolatos órát, filmekkel, kerekasztal beszélgetésekkel, 
írásos anyagokkal. Ebben a munkában részt vesz a Gyermekjóléti szolgálat és a pedagógusok is. A várandós 
anyák gondozását a védőnő koordinálja, gondozási tervet készít, az anya állapotát gondosan figyelemmel 
kíséri, a megfelelő vizsgálatokra irányítja, felkészíti a gyermek érkezésére. Az utóbbi években a szülésnél 
jelen lehet az apa is, ez az élmény meghatározó a család összekovácsolására is. A gyermekágyas anyának a 
védőnő és a nőgyógyász szakorvos is felhívja a figyelmét fogamzásgátlás módszereire. 

 

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

év védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 1 32 32 

2009 1 28 28 

2010 1 30 30 

2011 1 32 32 

2012 1 34 34 

2013     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
  



 

 
 
Az 5.3. számú táblázat adataiból megállapítható a Rédics községben a 0 – 3 éves korú gyermekek száma 
2012-ben a legmagasabb a vizsgált időszakban, 34 fő. Ez a 18 év alatti lakosság 21,8%-a. A 0-3 éves 
gyerekek száma a vizsgált időszak alatt évente átlagosan 1,5%-al nőtt. A községben az összes 0-3 éves 1 
védőnő felügyelete alá tartozik. 

 
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

A rendőrségi adatok szerint 1 távoltartás, 2 feljelentés történt. 
 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 

A térségünkben a Családok Átmeneti Otthona 8900 Zalaegerszeg, Hock János út.96. tudja fogadni a krízis 
helyzetben lévő családot. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

A helyi 5 fős képviselőtestületben 1 fő nő vállal közéleti munkát, a „Rédics és Vonzáskörzet Fejlődéséért” 
Közalapítvány, a Barangolók és a Rédics Térségéért Egyesület vezetője is nő. A civil szervezetekben a nők 
jelentős szerepet vállalnak. 

 
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 
kezdeményezések 

A munkahelyek távol vannak a falutól, az utazás pl. Zalaegerszegre 1 óra. Magas a munkanélküli nők száma. 
A hosszabb időt igénybevevő munkahelyre történő utazás miatt a nőknek az otthoni munka mellett kevés a 
szabad idejük.  A közösségi programok szervezését nehezíti a Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Ház és 
környezetének rossz állapota, este a feltöredezett bejáraton balesetveszélyes a bejutás. Huzatos és hideg az 
egész épület, rosszak a nyílászárók. 
 
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Szabadidős programok hiánya a Bellosics Bálint 
Kulturális és Közösségi ház alkalmatlansága miatt.  

Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Ház 
felújítása, környezetének térkövezése. 

Munkanélküli nők magas száma Közfoglalkoztatás, felzárkóztató képzések. 

  

  



 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

Az időseket az élet számos területén éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon.  

Legjelentősebb az idősek foglalkoztatásbeli diszkriminációja, mely súlyos következményekkel jár, különösen 
a nők esetében. Ezen kívül gyakori még az egészségügyben és a szociális ellátások, szolgáltatások biztosítása 
területén elszenvedett diszkrimináció. A kor alapú megkülönböztetés az új állások betöltésénél, a 
létszámleépítésnél és az elbocsátásoknál is megnyilvánul. 

 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.) 

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index (%) 

2001 198 173 114,5% 

2008 199 141 141,1% 

2009 200 137 146,0% 

2010 200 123 162,6% 

2011 197 127 155,1% 

2012 195 125 156,0% 

2013     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
  A 3. számú táblázatban látjuk, hogy a nyugdíjasok száma ugyan 2012-ben a legalacsonyabb a vizsgált 

időszakban (195 fő), de a 0-14 évesek is jelentősen kevesebben vannak 2012-ben, mint 2001-ben, mintegy 
27,8%-al csökkent a számuk. A születések számának csökkenése miatt az öregedési index magas. 
 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő nők száma 
összes nyugdíjas 

2008 140 176 316 

2009 144 172 316 

2010 146 160 306 

2011 140 164 304 

2012 138 161 299 

2013     0 

2014     0 

2015     0 

2016     0 

2017     0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   



 

 
 
A 6.1.1. számú táblázat alapján megállapíthatjuk a nyugdíjasok számát, a vizsgált 5 évben minimálisan 
csökkent a számuk, évente átlagosan 0,4%-al a vizsgált időszak alatt. 2012-ben az összlakosság 14,1%-a 
nyugdíjas Rédics községben. 
 
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

A háztáji kertekben, szőlőhegyen dolgoznak, más munkalehetőség nincs, esetleg alkalmi munkákat 
vállalhatnak az Erdőgazdaságban. 

 

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

Rédicsen működik az Nyárutó Nyugdíjasklub, összejöveteleiken kulturális programok, kirándulások, 
életvezetési és egészséggel kapcsolatos témák szerepelnek. A vakok és csökkentlátók részére Lentiben a 
„Fehérbottal a Kerka Mentén Egyesület” szervez programokat. 

Az idősek többsége a ház  körül kertészkedik,  szárnyas jószágokkal foglalkoznak és a szőlőhegyen 
dolgoznak. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Nincs az idős emberek számára munkahely. 

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés 

Rédicsen naponta rendel a háziorvos, szakrendelések a Lenti Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézetben 
állnak a betegek rendelkezésére, kórházi kezelés esetén Zalaegerszegen a Zala Megyei Kórház az illetékes. 
Gyógyszertár a községben működik. 

A házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők segítik a magukat még ellátni tudó időseket, szociális 
étkeztetést a Rédicsi Napköziotthonos Óvodából biztosítanak az igénylőknek. Jelzőrendszeres szolgáltatás is 
működik a községben, jelenleg 5 fő veszi igénybe. A hivatalos ügyeiket a Rédicsen működő Rédicsi Közös 
Önkormányzati Hivatalban intézhetik el. 



 

Az autóbusz közlekedés jónak mondható, Lenti és Csesztreg irányába naponta többször is el lehet jutni 
autóbusszal, vasút is van a községben, de nagyon távol van a vasútállomás, ezért csak ritkán utaznak 
vonattal az idős emberek. 



 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

év 
64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

fő fő % 

2008 205 18 9% 

2009 208 18 9% 

2010 212 18 8% 

2011 204 18 9% 

2012 204 18 9% 

2013     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 
 



 

 
 
A 6.3.1. táblázatban láthatjuk, hogy a vizsgált időszak alatt minden évben 18 fő nappali ellátásban 
részesülő időskorú volt. Ez 2010 kivételével minden évben (2010-ben 8%) 9%-át teszi ki a 64 év 
felettieknek. 2012-ben 204 fő volt 64 évnél idősebb, ez a lakosság 20,8%-a. 
 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
A 6.3.2. táblázatban nincs releváns adat. 

 
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés:  

Rédicsen a Móra Ferenc Általános Iskolában lehet könyvtárba járni. A községben évente többször van 
író-olvasó találkozó, kiállítás, ezeken vehetnek részt. Nagyon jó hangulatú az Idősek Napi rendezvény, 
itt kulturális műsor, ünnepi ételek és ajándék várja a szép korú megjelenteket. A Nyárutó 
Nyugdíjasklub rendezvényei is folyamatosan várják a szépkorú érdeklődőket. 

 

 

 

 



 

c) idősek informatikai jártassága 

A televiziót, rádiót rendszeresen hallgatják, a mobiltelefont is egyre gyakrabban használnak. A számítógép 
és internet ismeretét az idősek már többnyire nem szeretnék elsajátítani. A szellemi munkát végzett idősek 
közül néhányan interneteznek. A korábbi években a Rédicsen működő Teleházban az EZÜSTNET program 
keretében alapfokú számítógép-kezelői tanfolyamok zajlottak, melyre szép számban voltak jelentkezők, 
közülük szép számban még a mai napig is hasznosítják a megszerzett ismereteket (pl. kapcsolattartás az 
unokákkal e-mailen, Skype-on, hírek böngészése). 

 

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 
 

A településen a családi, nemzeti ünnepek rendszeresek, ezeken az idősek szép számban részt vesznek.  A 
sportpályán zajló futballmérkőzésekre is járnak a férfiak közül szép számban.  A Nyárutó Nyugdíjasklub 
rendezvényein szívesen részt vesznek, s a templomba is leginkább az idősek járnak rendszeresen. Az utak, 
járdák állapota balesetveszélyes, nagyon megnehezítik az idősek közlekedését, felújításuk a település egész 
területén indokolt volna. 

 



 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az idős korosztály számára a közlekedés a 
szolgáltatásokhoz való hozzájutás kapcsán nem 

megoldott, rossz útburkolatok és 
balesetveszélyesek a járdák.  

Pályázati lehetőséggel útburkolatok javítása, és a 
járdák felújítása. 

  

  

  

  

  

 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják, 
évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi tényező hátráltatja. 
Magyarországon közös feladatunk annak lehetővé tétele, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a 
mindennapi életük során – a fizikai és szellemi környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök használata, 
a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet 
valamint a sport és a szórakozás területén is. Kiemelt prioritásként a minőségi közszolgáltatások (oktatás, 
egészségügy, szociális ügyek, közlekedés stb.) egyenlő hozzáférésének megteremtése fogalmazható meg. 

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 13 1 

2009 13 1 

2010 11 1 

2011 9 1 

2012 9 1 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  



 

 
 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

év 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

önkormányzati fenntartású 
intézményben  

egyházi fenntartású 
intézményben 

civil fenntartású 
intézményben  

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013       

2014       

2015       

2016       

2017       

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével 
 
A 7.1.1. táblázatban látható a Megváltozott munkaképességű személyek száma, 2008-ban 13 fő volt, 2012-
ben pedig 8 főre csökkent. A csökkenés üteme évente átlagosan 11,4%. Az egészségkárosodott személyek 
szociális ellátásaiban részesülők száma a vizsgált időszakban minden évben 1 fő. A 7.1.2. táblázatban nincs 
releváns adat. 
 



 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás) 

Csesztregen a Hoffmann Carbon Kft. vesz fel fogyatékkal élő embereket, Lentiben az Alfa Kft.-nél van 
lehetőség védett munkához. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Az életkor, egészségügyi állapot, fogyatékosság mértéke a leggyakoribb tényező. 

 
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

A Sportpályán megrendezett sportprogramok. Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Házban és a 
könyvtárban kulturális programok, internetezési lehetőség és nyelvtanulási lehetőség áll a rendelkezésükre. 
 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Rédics községben is biztosított a jogszabályban megállapított pénzbeli és természetbeni ellátás, 
kedvezmények.  

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

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

A Rédics Község Önkormányzatának Hivatali épülete akadálymentesített, szintén akadálymentesített az 
Egészségház és a Napköziotthonos Óvoda.  
 
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs 
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 

A sportprogramok nyáron a szabadban történnek, ezeken a község lakói korlátlan számban 
megjelenhetnek. Sajnos a Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Ház egyelőre nem akadálymentesített, és 
ez nagyon megnehezíti a kulturális és egyéb közösségi programokon a mozgáskorlátozottak részt vételét. 
 
c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

Rédicsen nincs fogyatékkal élő emberek számára munkahely. 

 
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

Nincs akadálymentesítés a járdáknál és parkoknál. 
 
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

Fogyatékosok nappali intézménye Lentiben a Kolping Támogató és Foglalkoztató Központban található. A 
fogyatékos személyek szállítását az intézmény megoldja. 
 
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Nincs adat. 
 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 



 

  

Kulturális programokon nem tudnak részt venni a 
Kulturális és Közösségi Ház 

akadálymentesítettségének hiánya miatt. 

Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Ház 
akadálymentesítése. 

  

  

  

  

  

 
 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

 
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 

önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

Rédics Község Sportegyesülete 
Rédicsi Kertbarát Kör Egyesület  
Barangolók a Természetért Egyesület  
Rédics és Vonzáskörzete Fejlődéséért Közalapítvány   
Rédicsi Iskolakörzet Gyermekeiért Alapítvány 
Rédics Térségéért Egyesület 
Rédicsi Asszonykör  
Rédicsi Színjátszó Kör 
Rédicsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Kerka Mente Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület Rédicsi Csoportja 
 
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása 

   A Római katolikus egyházzal jó a kapcsolat, a nemzeti ünnepeket rendszeresen közösen szervezik meg. 
 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

Rédics Község Önkormányzata az alábbi megállapodásokat kötötte az önkormányzati feladatok ellátására: 
1.) Lenti Kistérség Többcélú Társulásával:  
A Társulás a Közoktatási Intézményekre vonatkozóan Helyi Esélyegyenlőségi Programmal rendelkezik. 2013. 
január 1-től a következő feladatokat biztosítja az önkormányzat részére: 
- Központi háziorvosi ügyelet 
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
2.) Lenti Város Önkormányzatával 2013. január 1. napjától a 3 év alatti gyermekek bölcsődei ellátására. 
3.) Rédics Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulásával: 
      2013.07.01-től az alábbi feladatokat látja el az önkormányzat vonatkozásában: 

    - Köznevelési feladatok: A Rédicsi Napköziotthonos Óvoda fenntartása, üzemeltetése 

4.) KOLPING Oktatási és Szociális Intézményfenntartó szervezettel az idősek bentlakásos elhelyezésére és a 
házi gondozási feladatok ellátására 
5.) Zala Megyei Kormányhivatalhoz, melynek keretében a Lenti Járási Hivatal ügysegédje hetente egy nap 
helyszíni ügyfélfogadást tart.  
 
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

Nincs nemzetiségi önkormányzat. 
 

 



 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

Rédicsen több egyesület, alapítvány és kulturális tevékenységű csoport szerveződött.  
Kapcsolatok építését, közösségi együvé tartozást erősítik. 
 
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

A Rédicsi Sport Egyesületet támogatják. 
 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, 
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 

- Rédics Község Önkormányzata,  

- Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola 
- Rédicsi Napköziotthonos Óvoda 
- Rendőrség 
- Napsugár Családsegítő Központ 
- Védőnői szolgálat 
- Házgondozói szolgálat 
- Kolping Szociális Otthon 
 
A fenti szervezetek képviselőivel a Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésével kapcsolatban 
egyeztetéseket kezdtünk, melynek keretében megbeszélésre kerültek a HEP elkészítésével kapcsolatos 
teendők, feladatok , határidők, felelősök és az együttműködés módja. 

 
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.  
Az egyeztetések során kívántuk feltárni a mélyszegénységben élők, illetve romák, nők, idősek, gyermekek és 
fogyatékkal élők helyzetét, valamint beazonosítani a problémákat, majd megoldást találni a meglévő 
problémákra. 
Rédics Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja a település minden polgárának életét 
érinti, ezért Rédics Község Önkormányzata vállalja, hogy a programot a Képviselő-testületi véleményezi és 
elfogadja. 

 



 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Szakképzetlen munkanélküliek magas 
száma. 
A vízdíj és csatornadíj nagyon drága, emiatt 
sok háztartásban korlátozta a szolgáltató a 
vizet. 

Felzárkóztató, átképző programok 
szervezése. 
Ivóvíz és csatornarendszer felújítása, 
Lentihez csatlakoztatása. 

Gyermekek 

Szabadidős és sportprogramokra a 
gyermekek szállítása gondot jelent, mert  
elavult a kisbusz. Gyermekeket 
veszélyeztető tényezők növekedése. 

Kisbusz  vásárlása pályázati forrásból. 
Prevenciós programok szervezése a 
veszélyeztetettség kialakulásának 
megelőzésére. 

Idősek 

Az idős korosztály számára a közlekedés a 
szolgáltatásokhoz való hozzájutás kapcsán 
nem megoldott, rossz útburkolatok és 
balesetveszélyesek a járdák. 

Pályázati lehetőséggel útburkolatok 
javítása, és a járdák felújítása. Kisbusz  
vásárlása pályázati forrásból. 
 

Nők 

Szabadidős programok hiánya a Bellosics 
Bálint Kulturális és Közösségi ház 
alkalmatlansága miatt. 
Munkanélküli nők magas száma. 

Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Ház 
felújítása, környezetének  térkövezése. 
Közfoglalkoztatás, felzárkóztató képzések 
szervezése. 

Fogyatékkal 
élők 

Kulturális programokon nem tudnak részt 
venni a Kulturális és Közösségi Ház 
akadálymentesítettségének hiánya miatt. 

Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Ház 
akadálymentesítése. 

A beavatkozások megvalósítói 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Felzárkóztató, átképző programok 
szervezése. 
Ivóvíz és csatornarendszer felújítása, 
Lentihez csatlakoztatása. 

Polgármester, önkormányzat, jegyző, 
szakemberek, Munkaügyi Központ 

Gyermekek 

Kisbusz vásárlása pályázati forrásból. 
Prevenciós programok szervezése a 
veszélyeztetettség kialakulásának 
megelőzésére. 

Polgármester, önkormányzat, jegyző, 
családsegítő szolgálat, rendőrség, védőnő, 
tanárok, óvónők 

Idősek 
Pályázati lehetőséggel útburkolatok 
javítása, és a járdák felújítása. Kisbusz 
vásárlása pályázati forrásból. 

Polgármester, önkormányzat, jegyző, 
szakemberek 

Nők 
Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Ház 
felújítása, környezetének térkövezése. 
Munkanélküli nők magas száma. 

Polgármester, önkormányzat, jegyző, 
szakemberek, Munkaügyi Központ 



 

Fogyatékkal 
élők 

Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Ház 
akadálymentesítése. 

Polgármester, önkormányzat, jegyző, 
szakemberek 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák egyenlő jogokat és megbecsülést élveznek a nem romákkal. 
A romák számára is fontos érték lesz a tanulás, mert ráébrednek, csak így juthatnak munkához, rendes 
lakáshoz és számukra is a iskolázottság lesz az út a minőségi élethez. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők anyagi helyzetének, életkörülményinek a javulása, 
segítenünk kell őket, hogy kijussanak a rossz anyagi helyzetükből, tájékoztatással, programokkal, ötletekkel, 
hogy munkához jussanak. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek megfelelő testi, lelki, szellemi fejlődését. Minden gyermek jusson 
hozzá a képességeinek megfelelő iskolához és szerető családban, biztonságban nőjön fel. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek egészségére, megfelelő törődéssel, szeretettel vesszük őket körül, és 
amikor nem tudják magukat ellátni, gondoskodunk róluk. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetében az esélyegyenlőséget a munkához, gyermekvállaláshoz és a 
közéletben is. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők másságának elfogadására, segítjük őket, hogy megkapják a 
nekik járó juttatásokat, a megfelelő szakellátásokat, a munkaképes állapotúak kapjanak munkát, és ha 
felügyeletre szorulnak, a megfelelő intézmény álljon rendelkezésükre. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

Az intézkedési területek részletes kifejtése: Mélyszegénységben élők, romák 
 

Intézkedés címe: Felzárkóztató, átképző programok szervezése. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel 

Szakképzetlen munkanélküliek magas száma. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Felmérések készítése, elemzése lakhatási körülményekről, iskolázottsági szintről. 
Felnőttoktatás elősegítése. 
Közfoglalkoztatási programban további munkahelyek teremtése. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Felmérni a résztvevőket.  
Átképzések, tanfolyamok figyelemmel kísérése, szakképzés elősegítése. 
 Közmunka programban illetve a térségben meglevő munkahelyeken munkavállalás. 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, Munkaügyi Központ, 

Partnerek Jegyző,  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2013. év vége: felmérések készítése, 
2014. 06. 30.:  Elemzések iskolázottsági szintről,  
2014. 12. 31.: felnőttoktatás elősegítése 
Folyamatosan. Közfoglalkoztatási programban további munkahelyek teremtése. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Mélyszegénységben élő számának csökkenése. 
Életszínvonal javulása. 
 
 
 
 
Önkormányzat éves beszámolója. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Együttműködés hiánya, forráshiány 

Szükséges erőforrások Tárgyi, személyi, anyagi erőforrások 

 
 
 
 
 



 

Az intézkedési területek részletes kifejtése: Mélyszegénységben élők, romák. 

 

Intézkedés címe: Ivóvíz és csatornarendszer felújítása, Lentihez csatlakoztatása. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel 

A vízdíj és a csatornadíj nagyon drága, emiatt sok háztartásban korlátozta a 
szolgáltató a vizet. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

A tervezett munka felmérése. 
A meglévő eszközök állapotának felmérése.  
Pályázati lehetőséggel: A víz és csatornarendszer felújítása és Lentihez 
csatlakoztatása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Felmérni a meglévő eszközök állapotát.  
A lehetséges fejlesztések, javíttatások elvégzése.  
Pályázati lehetőséggel a tervezett beruházás megvalósítása. 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, Önkormányzat, jegyző, szakemberek 

Partnerek Külsősárd, Belsősárd, Resznek polgármesterei 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2013. 12.: Meglévő eszközök állapotának felmérése.   
2014. 06.: A szükséges fejlesztések elvégzése, pályázat felújításra. 
2015. 01. 31.: A szennyvízhálózat Lentihez csatlakoztatása. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Az olcsóbb szennyvízdíj is hozzájárulhat a község lakosságának megtartó erejéhez, a 
fiatalok helyben maradásához, mert a magas közmű díjak nagyon megterhelik a 
családokat. 
 
 
 
Önkormányzat éves beszámolója. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Együttműködés hiánya, forráshiány 

Szükséges erőforrások Tárgyi, személyi, anyagi erőforrások 

 



 

Az intézkedési területek részletes kifejtése: Gyermekek, idősek 

 

Intézkedés címe: Kisbusz vásárlása pályázati forrásból. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel 

Szabadidős és sportprogramokra a gyermekek, az idősek, a civil szervezetek és az 
öntevékeny csoportok tagjainak szállítása gondot jelent, mert elavult a kisbusz. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Az eszköz igény felmérése. 
Anyagi forrás biztosítása.  
Pályázati lehetőséggel: Az új kisbusz beszerzése. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Felmérés a gyermekek, az idősek és a civil szervezetek, öntevékeny csoportok 
utazási igényeiről. 
Anyagi források megteremtése. 
Pályázati lehetőséggel új kisbusz vásárlása. 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, önkormányzat 

Partnerek Sportvezető, jegyző 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2013. 12.: Az igények felmérése.  
2014. 06.: Pályázat eszközfejlesztésre.  
2015. 01. 31.: Új kisbusz beszerzése. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Az U19 Rédics ifjú focistái (futballcsapat utánpótlása) rendszeresen járnak 
mérkőzésekre Zala megye különböző településeire és az  asztaliteniszezők is.   Az új 
autóval minden mérkőzésen részt tudnak venni. Az idősek is gond nélkül szállíthatók 
az akadálymentesített kisbusszal különféle programokra. A civil szervezetek, 
öntevékeny csoportok tagjai is el tudnak jutni a kisbusszal a különféle programokkal, 
nem kell két külön személykocsival utazniuk.  
 
 
 
Önkormányzat éves beszámolója. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Együttműködés hiánya, forráshiány 

Szükséges erőforrások Tárgyi, személyi, anyagi erőforrások 

 

 

 

 



 

Az intézkedési területek részletes kifejtése: Gyermekek 

 

Intézkedés címe: 
Prevenciós programok szervezése a veszélyeztetettség kialakulásának 
megelőzésére.  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel 

Gyermekeket veszélyeztető tényezők növekedése. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Rövid távon: A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és védelembe vett gyermekek 
helyzetének felmérése szakemberek bevonásával. 
 
Középtávú cél: Megoldási javaslatok szakemberek bevonásával.                                                                    
 
 
Hosszú távú cél: Csökkenjen a veszélyeztetett gyermekek száma. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Szakemberek együttműködése. 
Megvalósítható tervezet elkészítése. 
 
 
A feltárt problémák orvoslása. 

Résztvevők és 
felelős 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Partnerek Orvos, védőnő, tanárok, rendőr, mentálhigiéniás szakember 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. 01. 31.: Felmérések, szakemberek együttműködése. 
2014. 06. 30.: Javaslatok a hátrányos helyzet javítására. 
2014. 12. 30.:  A veszélyeztetett gyermekek problémáinak orvoslása. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

A veszélyeztetett helyzetű gyermekek számának a csökkenése. 
 
Családsegítő Szolgálat éves beszámolója. 
Iskola eredményességi mutatója. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Együttműködés hiánya, forráshiány, szakember hiánya 

Szükséges erőforrások Tárgyi, személyi, anyagi erőforrások 

 

 

 
 



 

Az intézkedési területek részletes kifejtése: Idősek 

 

Intézkedés címe: Pályázati segítséggel útburkolatok javítása, és a járdák felújítása. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel 

Az idős korosztály számára a közlekedés, a szolgáltatásokhoz való hozzájutás 
kapcsán nem megoldott, rossz útburkolatok és balesetveszélyesek a járdák. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Az utak, járdák felújításának tervezete. 
Anyagi források biztosítása. 
Az úton és járdákon biztonságosan lehessen közlekedni. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Állapotfelmérés. 
Anyagi források biztosítása. 
A tervezett felújítás végrehajtása. 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, önkormányzat, jegyző. 

Partnerek Civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. II félév: Felmérés az utak, járdák állapotáról. 
2015. I. félév: Tervezés, anyagi források biztosítása. 
2015. II. félév: Kivitelezés 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Biztonságos közlekedés, szebb falukép. 
Önkormányzat éves beszámolója. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Együttműködés hiánya, forráshiány 

Szükséges erőforrások Tárgyi, személyi, anyagi erőforrások 

 

 

 

 

 

 



 

Az intézkedési területek részletes kifejtése: Nők 
 
 

Intézkedés címe: 
Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Ház felújítása, környezetének 
térkövezése. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Szabadidős programok hiánya a Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Ház 
alkalmatlansága miatt. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Felmérés, költségvetés elkészítése. 
 Anyagi források biztosítása. 
 Kivitelezés. A korszerű épület jobb kihasználtsága. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

A Kulturális és Közösségi Ház felújítási terveinek elkészítése, költségvetés 
készítése.  
Pályázat megírása. 
A beruházás megvalósítása. 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, Polgármester 

Partnerek Jegyző 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. 12. 31.: Tervezés, felmérés. 
2014. 06. 30.: Anyagi források pályázati lehetőséggel 
 2015. 12. 31.: Beruházás kivitelezése. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Az intézmény komfortosításával megindulhat a közösség kialakulása. 
A felújított intézmény kialakításával lehetőség nyílik a rendszeres programok  
szervezéséhez is. 
Önkormányzat éves beszámolója. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Együttműködés hiánya, forráshiány, 

Szükséges erőforrások Tárgyi, személyi, anyagi források, 

 
 
 
 
 
 



 

Az intézkedési területek részletes kifejtése: Nők 

 

Intézkedés címe: Közfoglalkoztatás, felzárkóztató képzések szervezése. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel 

Munkanélküli nők magas száma 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Felmérés a nők munkahelyi lehetőségeiről. 
Kapcsolattartás Munkaügyi Központtal, átképzési lehetőségek, tanfolyamokon 
részvétel, közmunka program. 
Csökkenjen a munkanélküliek száma.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Önfoglalkoztatás, mint lehetőség, helyi programok szervezése. 
Átképzések, tanfolyamok Munkaügyi Központ szervezésében, vagy helyileg. 
Közfoglalkoztatásba bevonás és térségi munkahelyeken munka vállalása. 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, Munkaügyi Központ, jegyző 

Partnerek Népművelő, falugazdász, Családsegítő Szolgálat, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. I. félév: Felmérések készítése, elemzése. 
2014. II. félév: Átképzéseken és felzárkóztató programokban részt vétel.  
2015. 01. 01.: Közmunkaprogramban és a térségben levő munkahelyeken 
munkavállalása. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Önkormányzat éves beszámolója.  
Csökkenjen a munkanélküliek száma. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Együttműködés hiánya, forráshiány 

Szükséges erőforrások Tárgyi, személyi, anyagi erőforrások 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Az intézkedési területek részletes kifejtése: Fogyatékkal élők 

 

Intézkedés címe: Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Ház akadálymentesítése. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel 

Kulturális programokon nem tudnak részt venni a Kulturális és Közösségi Ház 
akadálymentesítettségének hiánya miatt. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Akadálymentesítési munkák felmérése, tervezése. 
Anyagi források biztosítása. 
A középület akadálymentesítettségének a megvalósítása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

A tervezett munkák felmérése.  
A munkák megtervezése. Anyagi, tárgyi feltételek biztosítása.  
A tervezett munkák elvégzése. 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, önkormányzat, jegyző 

Partnerek Falugondnoki Szolgálat, Kolping Szociális otthon, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. év: Munka tervezése. 
2015. év: Anyagi források biztosítása.  
2016. 06. 30.: A középület akadálymentesítettségének megvalósulása. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

A fogyatékkal élők biztonságos közlekedése, középültbe bejutása megoldódik. 
Önkormányzat éves beszámolója. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Forráshiány, együttműködés hiánya. 

Szükséges erőforrások Tárgyi, személyi, anyagi erőforrások 



 

2. Összegző táblázat - 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 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Felzárkóztató, 
átképző 
programok 
szervezése. 

Szakképzetlen 
munkanélküliek 
magas száma. 

Csökkenjen a 
munkanélkülisé
g 

Közfoglalkoztatá
si terv 

Munkaügyi 
Központtal 
együttműködve, 
beiskolázás 
tanfolyamokra, 
továbbképzések
re. 

Önkormányzat 
által kijelölt 
személy 

 2014.12.31. 
felnőttoktatás 
elősegítése 

Folyamatosan. 
Közfoglalkoztatá
si programban 
további 
munkahelyek 
teremtése 

Munkavállalók 
számának 
növekedési 
tendenciája 

Tárgyi, személyi, 
anyagi 
erőforrások 

Folyamatos 
ütemterv 

2 Ivóvíz és 
csatorna 
rendszer 
felújítása, 
Lentihez 
csatlakoztatása. 

A vízdíj és 
csatornadíj 
nagyon drága, 
emiatt sok 
háztartásban 
korlátozta a 
szolgáltató a 
vizet 

A  víz és 
csatornarendsze
r felújítása és 
Lentihez 

csatlakoztatása. 

Költségvetési 
koncepció 

Felmérések, 
anyagi források, 
megvalósítás 

Önkormányzat 
által kijelölt 
személy 

2015. 01.31. A 
vízhálózat 
felújítása, 
Lentihez 
csatlakoztatása. 

. A modern 
vízhálózat is 
hozzájárulhat a 
község 
lakosságának 
megtartó 
erejéhez, a 
fiatalok helyben 
maradásához, 
mert a magas 
közmű díjak 
nagyon 
megterhelik a 
családokat. 

 

Tárgyi, személyi, 
anyagi 
erőforrások 

Hosszú távú 
működés 

3           

…           

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Kisbusz 
vásárlása 
pályázati 

Szabadidős és 
sportprogramok
ra a gyermekek 

Az új kisbusz 
beszerzése. 

Költségvetési 
koncepció 

Felmérések, 
anyagi források, 
megvalósítás 

Önkormányzat 
által kijelölt 
személy 

2015. 01.31. Új 
kisbusz 
beszerzése. 

Az U 19 Rédics 
ifjú focistái ( 
futballcsapat 

Tárgyi, személyi, 
anyagi 
erőforrások 

Hosszú távú 
működés 



 

forrásból. szállítása gondot 
jelent, mert  
elavult a  
kisbusz. 

utánpótlása) 
rendszeresen 
járnak 
mérkőzésekre 
Zala megye 
különböző 
településeire és 
az  
asztaliteniszezők 
is.   Az új autóval 
minden 
mérkőzésen 
részt tudnak 
venni.  

 

2 Prevenciós 
programok 
szervezése a 
veszélyeztetetts
ég 
kialakulásának 

megelőzésére. 

Gyermekeket 
veszélyeztető 
tényezők 
növekedése. 

Csökkenjen  
veszélyeztetett 
gyermekek 
száma. 

Gyermekvédelm
i rendelet 

Munkacsoport 
meghozza a 
szükséges 
tervet, 
stratégiát, 
megvalósítás. 

Önkormányzat 
által kijelölt 
személy, 
Családsegítő 
Szolgálat 

2014.12.31. A 
veszélyeztetett 
helyzetű 
gyermekek 
számának a 
csökkenése. 
 

 

Tárgyi, személyi, 
anyagi 
erőforrások 

Hosszú távú 
működés 

3           

…           

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Bellosics Bálint 
Kulturális és 
Közösségi Ház 
felújítása, 
környezetének 

térkövezése. 

Szabadidős 
programok 
hiánya a 
Bellosics Bálint 
Kulturális és 
Közösségi Ház 
alkalmatlansága 
miatt. 

A korszerű 
épület jobb 
kihasználtsága. 

Költségvetési 
koncepció 

Felmérések, 
anyagi források 
megteremtése, 
megvalósítás 

Önkormányzat 
által kijelölt 
személy 

2015.12.31. A felújított 
intézmény 
kialakításával 
lehetőség nyílik 
a rendszeres 
programok   
szervezéséhez 
is. 

 

Tárgyi, személyi, 
anyagi 
erőforrások 

Hosszú távú 
működés 

2 Közfoglalkoztatá
s, felzárkóztató 
képzések 
szervezése. 

Munkanélküli 
nők magas 
száma 

Csökkenjen a 
munkanélküliek 
száma. 

Közfoglalkoztatá
si terv 

Munkaügyi 
Központtal 
együttműködve, 
beiskolázás 
tanfolyamokra, 
továbbképzések

Önkormányzat 
által kijelölt 
személy 

2015.01.01. Csökkenjen a 
munkanélküliek 
száma. 

Tárgyi, személyi, 
anyagi 
erőforrások 

Folyamatos 
ütemterv 



 

re. 

3           

…           

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Pályázati 
segítséggel 
útburkolatok 
javítása és a 
járdák felújítása. 

Az idős 
korosztály 
számára a 
közlekedés, a 
szolgáltatásokho
z való 
hozzájutás 
kapcsán nem 
megoldott, rossz 
útburkolatok és 
balesetveszélyes
ek a járdák. 

Az úton és 
járdákon 
biztonságosa
n lehessen 
közlekedni. 

Költségvetési 
koncepció 

Felmérések, 
anyagi források 
megteremtése, 
megvalósítás 

Önkormányzat 
által kijelölt 
személy 

2015 év II félév Biztonságos 
közlekedés. 

Tárgyi, személyi, 
anyagi 
erőforrások 

Hosszú távú 
működés 

2           

3           

…           

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Bellosics Bálint 
Kulturális és 
Közösségi Ház 
akadálymentesít
ése. 

Kulturális 
programokon 
nem tudnak 
részt venni a 
Kulturális és 
Közösségi Ház 
akadálymentesít
ettségének 
hiánya miatt. 

A középület 
akadálymentesít
ettségének a 
megvalósulása. 

Költségvetési 
koncepció 

Felmérések, 
anyagi források 
megteremtése, 
megvalósítás 

Önkormányzat 
által kijelölt 
személy 

2016.06.30. A fogyatékkal 
élők biztonságos 
közlekedése, 
középültbe 
bejutása 
megoldódik. 

 

Tárgyi, személyi, 
anyagi 
erőforrások 

Hosszú távú 
működés 

2           

3           

…           

 



 

3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

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

 

A megvalósítás folyamata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e 
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
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Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, 
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi 
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
 
 
 

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

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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Monitoring és visszacsatolás 

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

Nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 
nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 
összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat 
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és 
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 
 
 

Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel.  

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

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

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 
összehangolása, instruálása),  
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- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

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

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

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

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

Érvényesülés, módosítás 

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

 
I. A  Rédics község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az 
itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
III. Ezt követően Rédics község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek 
része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú határozatával elfogadta. 
 
Mellékletek:  

 
 
 
 
 
 
Dátum Rédics, 2013.         Aláírás 
 
 
 
A Rédics Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 

 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 


