Zalaszántó Község

Esélyegyenlőségi Programja
2010. – 2015.

1. Bevezető
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló 2003. CXXV. törvény
(továbbiakban: Ebktv.) elismeri, hogy minden ember egyenlő méltóságú
személyként élhessen és a hátrányos megkülönböztetésre jogvédelmet biztosít.
A törvény kimondja az esélyegyenlőség megteremtésében az állami
köztelezettséget, mely az önkormányzatokra és annak intézményeire is kiterjed.
A törvény hatálya kiterjed az ötven munkavállalónál több személyt foglalkoztató
költségvetési szervekre, továbbá esélyegyenlőségi program elfogadását is
előírja.
Az önkormányzat az országos esélyegyenlőségi program céljaival összhangban
helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.
Zalaszántó Község Önkormányzata a törvény adta lehetőségeket figyelembe
véve alkotja meg az esélyegyenlőségi tervét.
A terv célja, hogy biztosítsa a településen az egyenlő bánásmód elvének teljes
körű érvényesülését, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést és biztosítsa az
esélyegyenlőséget Zalaszántó minden polgára számára.
A program elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének
alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat,
kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre,
foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre.
Kiemelten kezeli az idősek, fogyatékkal élők, hátrányos helyzetű gyermekek és
családok esélyegyenlőségét.
A helyi esélyegyenlőségi program tartalmazza a célok megvalósításának
forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését; a települési önkormányzat a
tárgyévet követő év június 30-ig ütemterve teljesítéséről éves jelentést fogad el.

2. Általános helyzetkép
2.1 település bemutatása
Zalaszántó a Keszthelyi-hegységtől északra, a Szántói-medencében, a
Keszthely–Sümeg között félúton, a 7327 számú út mellett fekszik. A
településről további utak futnak Rezi, Várvölgy és Vindornyalakon át
Vindornyaszőlős felé. A község Keszthelyről és Sümegről kiválóan
megközelíthető autóbusszal, de Sopronnal, Győrrel, Kaposvárral és Péccsel is
közvetlen összeköttetésben áll.
Az autóbusz közlekedés az utóbbi években nem változott.
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Zalaszántó első említése 1236-ból való, mint a veszprémi püspök prédiuma, ahol
különböző szolganépek laktak. A település folyamatosan növelte jelentőségét, és
1378-ra már vásáros hellyé alakult.
1437-ben Zsigmond király a Gersei Pethő családnak adományozta a teljes
települést, miután mezővárosi jogot biztosított számára. A mezőváros tartozékai
voltak továbbá Rezi, Zsid, Kovácsi és Hidegkút (a mai Tátika-vár romjai
környékén).
A törökök először 1555-ben támadták meg a települést. 1564-től pedig már a
töröknek adózott, és több támadásnak esett áldozatul. Így a fejlődése hosszú
időre megtorpant.
Az 1720-as években kezdett újabb lendületet venni Zalaszántó népesedése.
Azonban a mezővárosi jogait többet nem tudta érvényesíteni. Lakosai ugyanúgy
adóztak, és robotot végeztek mint a környező falvak lakói. 1740-es években
Festetics Kristóf a keszthelyi Festetics birtokhoz csatolta a települést. A 18.
század végén a lakosság nagy része a mezőgazdaságból élt. Mindössze pár
céhbe tömörült takács élt a településen mint iparos, ám az ő feladatukat is
nagyban megnehezítette a keszthelyi konkurencia.
A 19. század végén és a 20. század elején Zalaszántó lakossága nagy mértékben
nőtt. Ezzel párhuzamosan a cselédek és mezőgazdasági summások aránya is
egyre jelentősebbé vált.
Zalaszántót 1942 óta rendszeres autóbusz járatok kötik össze Keszthellyel. A
villanyt 1950-ben vezették be a településre. A korai infrastrukturális fejlesztések
ellenére a II. világháború után a községet jelentős mértékben sújtotta az
elvándorlás, amely a termelő szövetkezet megalakításának is köszönhető.
Az 1990-es években a település korábbi tisztán agrár profiljával szakítva a
turizmusban talált fejlődési lehetőséget, és vetett véget a negatív népesedési
változásoknak.
2.2 Településszerkezet
A község területének nagysága: 3773 ha.
Település belterülete 112,7 ha., külterülete 3660,3 ha.
A település szerkezete hagyományos hálós, nem szabályos utcarendszerű, a
lakóterületek döntően családi házas beépítésűek. A község északi részén
lakópark található.
A lakásállomány 537 darab. Ennek túlnyomó része összkomfortos, illetve
komfortos. A házak döntő többsége a hatvanas-hetvenes évek után épült, illetve
átépített, de jelentős számban vannak régi kis családi házak, melyek az 1900-as
évek elején épültek. Belterületen villany-, és vízvezeték hálózattal az ellátottsági
szinte 100%-os. Vezetékes gáz is bevezetésre került az utcák 100 %-ban.
További szolgáltatások telefon, kábel tv, internet érhetők el a településünkön.
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Külterületének elnevezései: Cserhátmajor,
Derékhegy, Külsőhegy, Almakút.

Parraghegy,

Világosvár

és

Zalaszántó Község Önkormányzata 5 szolgálati lakással rendelkezik. A lakások
komfortosak, felújításra szorulnak.
Községünkben működik a Magyar Posta, illetve a Hévíz és Vidéke
Takarékszövetkezet, melynél ebben az évben felszereltek egy ATM-t.
2.3 A lakosság lélekszáma, kormegoszlása, foglalkoztatása
A lakosságszám korcsoportonkénti megoszlása
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Forrás: Népességnyilvántartó
A táblázat alapján megállapítható, hogy az elmúlt öt évben a lakosság száma
csökkenést mutat, majd ismételt növekedés tapasztalható.
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Lakosság korösszetétele 2010. január 1. napján:
Kor
0- 6 év
7-14 év
15-18 év
19-25 év
26-59 év
60-89 év
90- év
összesen

Lakónépesség/fő
férfi
29
46
26
44
245
85
1
476

nő
26
48
16
45
235
140
6
516

Megoszlás / %ban
összesen
55
94
42
89
480
225
7
992

5,5
9,5
4,2
9
48,4
22,7
0,7
100

A lakosságszám korcsoportonkénti megoszlása a táblázatban jól látható,
valamint egyes nemek közötti különbség adott korosztályokon belül.
Megfigyelhető, hogy a 15-18, a 26-59 év közötti korcsoportokon belül
magasabb a férfi lakósság száma, ellenben a 60 év felettieknél kiemelkedően
magasabb a nők aránya. Összevetve az átlagéletkornál magasabb a nők aránya a
férfiakéhoz képest, tehát ez is az országos példát támasztja alá: a férfiak
átlagéletkora alacsonyabb a nőkénél.
Születések és halálozások adatai
Évszám
2005
2006
2007
2008
2009
Forrás: Népességnyilvántartó

Születések
száma
12
8
6
6
7

Halálesetek
száma
18
13
22
16
15

A lakosság száma 2010. január 1. napján 992 fő, mely alapján stagnálást vagy
lassú ütemű növekedést mutat az elmúlt öt év viszonylatában. Ennek okai között
említhető, hogy a lakosság egyre öregszik, valamint a fiatalok már a
középiskola, vagy felsőfokú tanulmányaik befejezését követően a nagyobb
munkalehetőség, megélhetési alternatívák miatt a nagyobb városokban
telepednek le.
A lakónépességen belül a munkavállaló képesek közel 57 %-t tesznek ki.
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A demográfiai adatok vizsgálata azt mutatja, hogy a halálozások száma minden
évben meghaladja a születések számát, vagyis a lakosságszám változásai
elsősorban a halálozási arány növekedésének hatásait mutatják.
A lakosságnak nagy része a környékbeli városokban – Keszthely, Sümeg, Hévíz
- dolgozik.
A szálláshely biztosításával egybekötött vendéglátás és a turizmus területén
azonban még nagyon sok kiaknázatlan lehetőség mutatkozik.
Az állandó lakosokon belül a munkaképes korúak arányának vizsgálatánál
elmondható, hogy az elmúlt években azonosan 61,6 % körül mozog, csak
minimális eltérés észlelhető:
Évszámok

Nő

2005
293
2006
286
2007
295
2008
297
2009
296
Forrás: Népességnyilvántartó

Férfi

Összesen

323
316
316
309
315

616
602
611
606
611

Mképes
korúak %ban
60,6
60,4
62,2
61,6
61,6

Külterületen a lakónépesség kis százaléka él. Általában az egyedülálló, idős
emberek.
2.4. Foglalkoztatási jellemzők
Községünk térségét foglalkoztatási szempontból jelentősen sújtotta a gazdasági
válság, nagy számban bocsátottak el az itt élők köréből ingázókat, a térségen
kívüli – elsősorban keszthelyi székhelyű – munkahelyek szűntek meg.
Zalaszántón egy nagy vállalkozás, illetve a szomszédos településen
Vindornyalakon is egy fővállalkozás működik, mely számos munkahelyet
biztosít a helyben élő lakóságnak. A lakosság másik része még mindig ingázó
életet él. Többnyire kereskedelemben, vendéglátásban, illetve építőiparban
dolgoznak, mint segédmunkások.
A helyi vállalkozók kis létszámban működnek, a válság következtében a
bejelentett munkahelyek megszűntek, többnyire alkalmi munkavállalói
kiskönyvvel dolgoztatnak.
Ennek következtében a munkanélküliek száma folyamatosan emelkedik.
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Lakónépes Munkavállal Regisztrált Álláskeresési
ó
korú álláskeresők járadékban,
ség (fő)
népesség (fő) (fő)
segélyben
részesülők
száma

2005.02
2006.11
2007.07
2008.04
2009.09
2010.01

1016
997
983
983
992
992

622
626
630
618
623
625

42
43
43
59
54
70

21
25
19
24
18
19

Rendszeres Ráta
Szociális
segélyben,
Rendelkezé
sre
állási
támogatásb
an
részesülők
száma

11 6,75
18 6,87
16 6,83
31 9,55
19 8,67
34 11,20

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Keszthelyi Kirendeltsége a
rendelkezésre álló eszközökkel segíti az álláskeresők elhelyezkedését
(munkaerő-piaci képzések, bértámogatás).
A közmunka programok lehetőséget nyújtanak a munkaerő-piaci szempontból
hátrányos helyzetűek foglalkoztatására.
Ezen túlmenően a hátrányos helyzetűek elhelyezkedése nagyon nehéz,
elsősorban a szakmával nem rendelkezők esetében.
Éves foglakoztatásra a térségünkben nagyon kevés a lehetőség.
Az esélyegyenlőséget megerősítő pozitív intézkedések feltétlenül fontosak a
hátrányos helyzetűek munkába helyezése érdekében.
2.5. A hátrányos helyzetű csoportok jellemzői
2.5.1. A roma népesség helyzete
A roma népességre vonatkozóan kevés hivatalos adat áll rendelkezésünkre.
Zalaszántón a legutolsó népszámlálási adatok alapján __ fő vallotta magát
cigány származásúnak.
A népszámlálási adatok azért megbízhatatlanok, mivel a legtöbb roma
származású ember nem vallja magát romának. A roma lakosság szociális
helyzetére vonatkozóan sincsenek pontos adatok, azonban megállapítható, hogy
a roma népesség átlagos életszínvonala, lakhatási körülményei, egészségi
állapota, iskolázottsága, foglalkoztatottsága a társadalom egészéhez viszonyítva
rosszabb.
A közoktatási intézményekben nincs szegregáció. Az óvodákban, iskolákban
évtizedek óta az integráció, a segítségnyújtás határozza meg a pedagógiai
munkát.
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A gondos gyermekvédelmi ellátásnak, a széles körű szociális háló védelmi
rendszerének köszönhetően diszkriminációnak minősíthető panasz nem érkezett
az önkormányzathoz.
2.5.2. Megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők
Településünkön a fogyatékkal élők többsége mozgásszervi fogyatékos ízületi,
gerincbántalmak,
illetve
egyéb
betegségek
szövődményei
miatt
mozgáskorlátozott, gerincműtétek utáni állapot, balesetből adódó visszamaradt
állapot, valamint szintén szövődmények, születési rendellenesség miatti
állapotuk miatt mozgáskorlátozott, kisebb számban vannak értelmileg
fogyatékosak. A fogyatékosság hátterében több tényező bonyolult kölcsönhatása
állhat, pl. testi, pszichológiai, szociális, kulturális, vagy örökletes.
A fogyatékkal élők legnagyobb részének az egyetlen megélhetési forrása az
alacsony összegű nyugdíj, járadék. Ezek számukra, illetve családjuknak igen
szűkös megélhetést biztosítanak.
Egyes esetekben az iskolai végzettségük elmarad az egészséges társaikétól, ami
tovább rontja megélhetési esélyeiket.
A tartós egészségügyi problémával, illetve fogyatékkal élő emberek munkaerőpiaci lehetőségei erősen behatároltak.
Községünkben 5 fő részesül ápolási díjban, ebből 2 fő emelt összegű, és 3 fő
méltányos ápolási díjban részesül.
2.5.3. Idős korúak helyzete
Zalaszántó lakosságának közel 23,4 %-a idős korú. A nyugdíjasok között igen
magas az egyszemélyes háztartások száma. Ezen háztartások nagy részét
alacsony nyugdíjjal rendelkező özvegy nők alkotják. Az, hogy az idősek hogyan
élik meg az évek múlását, az egyedüllétet, nagymértékben függ a társadalom
nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel szemben tanúsított társadalmi
magatartástól. Korunk jelensége a magány, különösen elviselhetetlen ez
időskorban. A család hiánya, vagy nélkülözése oly mértékben figyelhető meg,
ami a teljes körű mentálhigiénés gondozás kiépítését veti fel.
Nehezíti a helyzetet, hogy a család aktív tagjai távol vannak, vagy a megélhetési
gondok miatt több, mint nyolc órát dolgoznak és így kevés idő marad az idősek
gondozására, a velük való törődésre.
Ennek hatására megnő a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
iránti igény.
A megélhetésüket a nyugdíjból, nyugdíjszerű rendszeres ellátásból biztosítják,
mely a napi létfenntartáshoz szükséges feltételeket fedezi, de az egyre romló
egészségi állapothoz nélkülözhetetlen gyógyszerek megvételét egyre többen
nem tudják biztosítani.
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Nagy segítséget nyújt az időseknek a házi segítségnyújtás, melyet a Keszthely és
Környéke Kistérségi Többcélú Társulás látja el.
Az idős és idősödő személyeknél igényként merül fel a folyamatos
családlátogatás, valamint a jelzőrendszer kiépítése a problémák gyors megoldása
végett. Településünkön 15 darab jelzőrendszer készülék került kihelyezésre.
Községünkben működik az Idősek Klubja, Családsegítő Szolgálat, mely
kereteiben étkeztetést, nappali ellátást (Idősek Klubja) biztosítanak az idősek
részére. Továbbá évente vendégül látják az időseket. Sajnos a településen nem
működik a korábban jól működő Idősek Köre, mivel az idősek már elzártan,
magányosan élnek.
3. Szociális, egészségügyi, oktatási és közművelődési intézményrendszer
bemutatása
3.1 Szociális ellátórendszer
3.1.1 Szociális alapszolgáltatások
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.
évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) IV. Fejezete, valamint Zalaszántó Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005. (X.26.) rendelete, a szociális
igazgatási és szociális ellátás helyi szabályairól történik a szociális
alapszolgáltatások biztosítása.
Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget
nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben
önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségügyi állapotukból, mentális
állapotukból vagy más okból származó problémák megoldásában. A cél: a
szociálisan rászorulók részére olyan szociális ellátás biztosítása, mely lehetővé
teszi az ellátott hosszabb ideig saját otthonában, lakókörnyezetében történő
biztonságos életvitelét. Ennek tükrében fontos, hogy a szolgáltatók kölcsönösen
hasznos együttműködésén nyugvó olyan szociális ellátórendszert működtetünk a
község területén, amelyben a szolgáltatások elérhetőek, amely lehetőséget nyújt
a választásra.
3.1.2 Pénzbeli és természetbeni ellátások
Zalaszántó község Képviselő-testületének szociális segélyezési rendszere
kapcsolódik az Szt., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben (Gyvt.) nevesített ellátások biztosításához. A
szociális rászorultságon alapuló támogatások odaítélése a Képviselő-testület
hatáskörébe tartozik, ezen hatásköreit – átmeneti segély kivételével - azonban a
testület a Polgármesterre ruházta. A kérelmek elbírálásához szükséges előkészítő
munka végzéséről, illetve a megítélt támogatások kifizetéséről a Körjegyzőség
gondoskodik.
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A személyes szolgáltatások jellemzői Zalaszántón
Az Szt. 86 §-a rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzat mely
személyes gondoskodás körébe tartozó feladatok ellátására köteles.
Ennek értelmében, a községben a következő alapellátási formák kerültek
megszervezésre:
•
•
•
•

Étkeztetés
Családsegítés
Nappali szociális ellátás (idősek klubja)
Gyermekjóléti szolgáltatás

Továbbá megállapodás alapján a Keszthely és Környéke Kistérség Többcélú
Társulás intézménye, a Szociális Szolgáltató Központ útján gondoskodik:
• Házi segítségnyújtás
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
• Támogató szolgálat
3.1.3 Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások
A szolgáltatásokat egyrészt az Idősek Klubja, Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, másrészt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulással
kötött ellátási szerződés által biztosítja a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglalt kötelezettségeit.
Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, szociális, információs szolgáltatás,
házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Idősek
napközbeni ellátása, étkeztetés.
Minden, a látókörébe tartozó gyermek és családja részére segítséget nyújt, de
megkülönböztetett figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekre, így
elsősorban a szociálisan rászorult családok és gyermekeik részére. Részben
mentálhigiénés szolgáltatást nyújt, tanácsadást, segítséget végez, valamint
ügyintézésben nyújt segítséget.
3.2 Egészségügy
Az egészségügyi alapellátás feladatain belül a lakosság-közeli (felnőtt-, gyermek
háziorvosi) szolgáltatások azok, amelyek a lakossághoz legközelebb állnak.
Rendkívül fontos a megfelelő feltételrendszer, a hatékony működési és
ellátásszervezés biztosítása, így költség-hatékony és minőségi szolgáltatások
nyújthatók. Ezen alapellátási szolgálatok optimális működése nemcsak az
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egészségügyi ellátás kiadásait képesek csökkenteni, hanem kedvező területi
helyzetük alapján színteréül szolgálhatnak az egészséges életmódot elősegítő
tevékenységeknek, szolgáltatásoknak, programoknak is.
A településen minden lakos számára hozzáférhetővé kell, hogy váljanak a
megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmény
közszolgáltatásai. Ennek célja a társadalmi esélykülönbségek csökkentése az
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés kiegyenlítése által. Ezen kívül
fontos a végleges és minőségi ellátás biztosítása korszerű és hatékony
feltételrendszerek – épület, gép-eszköz – kialakításával. Ezen feltételek
megvalósulásával a háziorvosi szolgálat szolgáltatójának szerepének
megerősítésére és a szolgáltatások minőségének javítására van lehetősége.
A községben élők alap egészségügyi ellátását 1 háziorvos, társulási
megállapodás alapján 1 védőnő, és megbízási szerződéssel 1 gyermekorvos
szolgálja.
3.3 Sport
Községünkben nagy hagyománya van a sportnak, kimondottan a labdarúgásnak.
1938 óta működik Petőfi Sportegyesület Zalaszántón.
3.4 Közoktatás
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.), valamint a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) alapján a fogyatékos gyermek, tanuló
nevelése-oktatása az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási
intézményben, vagy a többi gyermekkel, tanulóval együtt folyhat. Az integrált
oktatás jogi kereteit a közoktatási törvény biztosítja.
Zalaszántó Község Önkormányzata közoktatási feladatait 1 óvodával és 1
általános iskolával látja el.
Az óvoda 50 férőhelyes, jelenleg 32 gyermek ellátását biztosítják. Az általános
iskolában 124 tanuló van, 224 férőhelyen, melynek elosztása 1.-4. osztály 104
fő, 5.-8. osztály 120 fő tanuló engedélyezett.
Településünkön Nevelési Tanácsadó nem
szempontjából Keszthely városhoz tartozunk.

működik,

feladat

ellátása

Az utóbbi időben egyre több sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált
fejlesztését vállalja fel az óvoda, iskola.
Fenntartóval együtt gondoskodik arról is, hogy a törvényi kereteken belül a
sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyerekek nevelését is felvállalja. A
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feladatellátás kötelezettsége azt is jelenti, hogy a települési önkormányzat
biztosítja a nevelés, oktatás feltételeit.
Az integrált oktatást, különleges gondozást a gyermek életkorától és állapotától
függően – a fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság szakvéleménye
alapján - a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő
felkészítés, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás keretében biztosítja.
Az óvoda és iskola folyamatosan nyomon követi az SNI-s tanulókat, 2010.
január 1-én 28 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek van.
3.5 A közművelődés
Zalaszántó Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Pethő
Kúria önkormányzati fenntartású közművelődési helyszíneit biztosítja a
település kulturális helyszínének. A közművelődési feladatellátásához az
önkormányzat meghatározott támogatást nyújt a költségvetésből évente.
A lakosság kulturális igényei rendkívül differenciáltak, és a feladatellátást
nehezíti a település tagoltsága is. Az önkormányzat éves munkatervében
jóváhagyott nagyrendezvények, valamint más intézményekhez, civil
szervezetekhez kötődő, hagyományos kulturális rendezvények alakultak ki,
amelyek változatossá teszik a kulturális életet. Az események, rendezvények,
ünnepek megünneplésében is részt vesznek az említett intézmények.
A község hagyományos rendezvényei:
Farsang
Március 15.
Hősök Napja
Falu Nap Augusztus első szombatja
Augusztus 20.
Búcsú
Szüreti Felvonulás
Október 6.
Október 23.
Levente Találkozó
A közművelődéssel kapcsolatos rendelet meghatározza Zalaszántó Község
Önkormányzatának közművelődési feladatait. Az intézmény célja és feladata,
hogy segítse Zalaszántó lakosságának színvonalas szórakozását, összefogja és
helyet biztosítson civil szervezeteknek, munkájukban segítséget nyújtson az
esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva.
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4. Az Esélyegyenlőségi Program célja
A fenti jellemzőket, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről
szóló 2003. évi CXXV. törvény előírásait figyelembe véve, önkormányzati
Esélyegyenlőségi Programunk célja a helyi viszonyokhoz igazodó, a hátrányos
helyzetben élő zalaszántói polgárokat segítő, támogató feladatok rendszerezése,
ütemezése, az eddig jól bevált hagyományok megőrzésével, megtartásával.
Ezen belül:
Ø
Összetartó, szolidáris, a hátrányos megkülönböztetéstől mentes helyi
társadalom erősítése.
Ø
Összehangolt együttműködés a foglalkoztatási, lakhatási, oktatási,
közművelődési, szociális igazgatási, egészségügyi, területfejlesztési komplex
tevékenység-rendszerben, a szubszidiaritás elvének figyelembe vételével.
Ø
Egyenlő bánásmód biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok számára.
Ø
A mindenkori jogszabályoknak megfelelő pénzbeli, természetbeli
juttatásokhoz, valamint a különböző közszolgáltatásokhoz való hozzájutás
biztosítása.

5. A program célkitűzéseiből adódó feladatok, kiemelt fejlesztési
célok:
5.1. A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzetének javítása.
Ø Az önkormányzat folyamatosan együttműködik a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Keszthelyi Kirendeltségével.
Ø A roma lakosság foglalkoztatottságának elősegítése mellett az
iskolázottság motivációja.
Ø Közfoglalkoztatás szervezése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
Idősek Klubja, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Vezetője
5.2. A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése.
Ø Az önkormányzati közintézmények akadálymentesítése a jogszabályok és
helyi lehetőségek figyelembe vételével az intézményvezetők bevonásával,
saját, illetve pályázati források felhasználásával.
Határidő: 2012.01.01.
Felelős: Polgármester
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5.3.

Az esélyegyenlőség szemléletét megteremtő és javító programok
megvalósításának támogatása.
Ø A község polgárai számára ismertető anyagok, tájékoztatók kiadása a
helyben szokásos módon (hirdetőtáblákon, honlap).
Ø Programok, rendezvények támogatása, melyek előmozdítják az
Esélyegyenlőségi Program célcsoportjainak társadalmi integrációját.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
5.4.

A hátrányos helyzetű csoportok információhoz való korlátlan
hozzájutásának elősegítése.
Ø Lehetőséget biztosít olyan információs pontok kialakítására, amelyek
biztosítják az eszközökkel nem rendelkező polgárok hozzáférését az
Internet hálózathoz.

Határidő: 2010.12.31.
Felelős: Polgármester
5.5. Esélyegyenlőség biztosítása a közoktatásban.
Ø Kiemelt feladatként kezeli a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos
nevelési igényű gyermekek/tanulók diszkriminációmentes, szegregációmentes nevelésének-oktatásának megvalósítását.
Ø Az iskola valamennyi tanulója számára biztosítja az ingyenes
könyvtárhasználatot.
Ø A könyvtárban elhelyezett számítógépen könyvtári órák alatt Zalaszántó
tanulóinak ingyenesen biztosítja az Internet használatot.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gersei Pethő ÁMK Igazgatója

6. Az Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos egyéb
intézkedések
6.1 A Program érvényessége, hatálya
Az Önkormányzat Képviselő-testülete 5 évre szóló esélyegyenlőségi programot
határoz meg.
Személyi- és területi hatálya kiterjed a fenntartó önkormányzat képviselőtestületére, az Önkormányzatra és az önkormányzat által működtetett
intézményeire, valamint civil szervezetekre.
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6.2. A Program értékelése, felülvizsgálata
A programban megfogalmazott célok és feladatok teljesítését a képviselőtestület kétévente felülvizsgálja. Amennyiben a felülvizsgálat bármiféle
változást eredményez, akkor annak módosítására kerül sor. A törvény
esélyegyenlőségi szakértő bevonását teszi szükségessé 2011. január 1. napját
követően.
6.3. A Program módosítása
Jogszabályi változások, illetve indokolt változtatás esetén a program
módosítására javaslatot tehet:
Ø
A képviselő-testület bármely tagja,
Ø
Zalaszántó Község Önkormányzatának polgármestere és/vagy jegyzője,
Ø
Az intézmények alkalmazotti közösségei az intézményvezetők útján,
Ø
Civil szervezetek a képviselőik útján.
A Program módosítását a polgármesterhez beterjesztett módosítási javaslattal
kérhetik.
Az Esélyegyenlőségi Programot, illetve annak módosítását a képviselő-testület
határozatban fogadja el.
A programról, illetve program módosításáról a lakosságot a Képviselő-testület
által megbízott személy tájékoztatja.
6.4. Az esélyegyenlőségi program megvalósításának forrásigénye
Zalaszántó Önkormányzata a program megvalósításához saját forrást ás pályázat
útján elnyert támogatásokat kíván felhasználni.
Közfoglalkoztatásra az egyének támogatására a szükséges forrásokat biztosítja.
A program céljainak, feladatainak további megvalósítása a pénzügyi források és
jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.
Zalaszántó, 2010. április 12.

Farkas Lajos
polgármester

15

