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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 

(továbbiakban: Ebktv.) 31. § -a alapján a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi 

esélyegyenlőségi programot fogad el.  

A települési önkormányzat által készített helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és 

intézkedési tervből áll. 

A helyzetelemzésben meg kell határozni a településen élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, 

különösen a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők teljes 

lakossághoz viszonyított képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, szociális és területi mutatóit, 

az adott település esélyegyenlőtlenségi problémáit. 

Az intézkedési tervben meg kell határozni, hogy a helyzetelemzésben feltárt esélyegyenlőségi 

problémák felszámolása érdekében milyen beavatkozásokra, intézkedésekre van szükség.   

Az intézkedési tervben 

a) a helyzetelemzés következtetései alapján feltárt problémákhoz kapcsolódóan kell meghatározni a 

helyi esélyegyenlőségi program céljait, valamint az azok elérését szolgáló intézkedéseket; 

b) esélyegyenlőségi területenként kell bemutatni az intézkedéseket, azok elvárt eredményeit, 

fenntarthatóságát és a végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat, valamint a végrehajtás ütemezését és 

felelősét; 

c) rendelkezni kell az egyes intézkedések végrehajtásának feltételeiről, ütemezéséről a szükséges uniós 

források és hazai költségvetési források megjelölésével. 

A helyi esélyegyenlőségi programot az Ebktv., a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben 

meghatározott szempontok és eljárásrend, valamint azok figyelembevételével a társadalmi 

felzárkózásért felelős miniszter által, az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett módszertani 

útmutató alapján kell elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi 

program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a 

köznevelési esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyenlőségi terv és az településfejlesztési 

terv anti-szegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 

A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, 

illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi 

döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az 

Ebktv. rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. 

 

A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata: 
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A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását kétévente át kell tekinteni, az 

áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a 

helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. 

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 

szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a felülvizsgálatnak ki kell 

terjednie arra, hogy  

- a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e,  

- a lejárt határidejű intézkedések teljesültek-e e és milyen eredménnyel,  

- valamint 2021. július 1. napjától azt is vizsgálni kell, hogy az elfogadott helyi esélyegyenlőségi 

Program társadalmi felzárkóztatásért felelő miniszter által közzétett módszertani útmutatónak 

való megfelel-e. 

 

A fenti jogszabályi előírásoknak eleget téve Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 

47/2018. (XI.12.) képviselő-testületi határozatával elfogadott és a 58/2020. (XII.14.) képviselő-testületi 

határozatával felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program ismételten áttekintettük, felülvizsgálatára 

fórumot tartottunk és a fórumon elhangzott javaslatokat a helyi esélyegyenlőségi programba beépítettük. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a felülvizsgálatnak megfelelően módosított formában 

fogadja el Maróc Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 

 

Határozati javaslat 

Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022-2027. évre vonatkozó Helyi 

Esélyegyenlősági Programját a melléklet szerinti formában elfogadja.  

A Helyi Esélyegyenlőségi Program az elfogadástól számított 5 évig hatályos. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program közzétételéről 

gondoskodjon. 

 

Indokolás 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 

(továbbiakban: Ebktv.) 31. § -a alapján a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi 

esélyegyenlőségi programot fogad el. Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 47/2018. 

(XI.12.) képviselő-testületi határozatával elfogadott és a 58/2020. (XII.14.) képviselő-testületi 

határozatával felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program ismételten áttekintettük, felülvizsgálatára 

fórumot tartottunk és a fórumon elhangzott javaslatokat az új helyi esélyegyenlőségi programba 

beépítettük. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Simonyai István polgármester 

 

 

Maróc, 2022. ………….   

 

         

                Simonyai István s.k. 

                          polgármester 
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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 2021.06.30-án módosított 321/2011. (XII. 27.) Korm. 

rendelet alapján megjelent Belügyminisztérium „Módszertani útmutató a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” 

c. dokumentum szerint átdolgozva, Maróc 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 

 

A község első említése 1408-ból származik: Maroth, 1426-ban Moroch, 1435-ben Maróczlakus, 

1786-ban Marócz elnevezéssel találkozunk. 

A név eredete bizonytalan, többféle magyarázat is ismeretes. Vannak, akik szerint a latin eredetű 

Mauritius személynév magyarosítása, mások a szláv eredetű moravci (morvák), vagy a magyar 

Marót személynévből vezetik le. A magyar nyelvben nem ritka, hogy személynévből helységnév 

születik. 

 

1454-ben és 1458-ban Marócz Páka városához tartozott, Lendvától keletre. A terület gyakran cserélt 

gazdát, gyakran volt birtokperlekedés tárgya. 

Az itt élőknek természetesen ezen kívül még igen nagy megpróbáltatást jelentettek a törökök és a 

végváriak portyázásai is. 1657-ben éppen az utóbbiak rabolták ki a falut. Elnéptelenedése a 

fentieknek köszönhető. 

1690-ben már, mint pusztát jelzik a falut. 

 

A török kiűzése után nagyon lassan települt be a falu. A kányaváriak béreltek itt földeket, de még a 

XVIII. Század közepén is pusztaként jelölték. 

1769-es úrbárium a földesúr feltűnése nélkül 4/8-d telkesekből kilencet, és házas zsellérekből hetet, 

valamint Berta urak emberei közül hatot írt le. Az úrbárium előírása a jobbágy számára: egésztelek 

nagysága ekkor 22 hold szántó, 8 szekér rét (ennyi szénát adó terület), robot két marhával. 

 

1770-ben adózó 19 és két extraszerialista (nem helyben lakó gazda), összesen 37 lélek. Az 

állattenyésztés: 16 igás állatot, 9 marhát és 11 disznót tartottak. A leírás szerint a 

 
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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termőföldek nem jók, erősen agyagos és dombos. A lefutó csapadékvizek a területen nagy kárt 

tettek. Termett 32 pozsonyi mérő búza, 39 mérő rozs, 8 mérő zab, 9 mérő hajdina és 

12 mérő kukorica. A szőlő 47 kapásra 103 urna bort hozott. (egy kapásnyi az a földterület, amelyet 

egy ember egy nap megkapál.) 

 

1777-ben jelentősen megnőtt e területen az irtásföldek nagysága: 9 irtásföld birtokos volt. 

1778-as püspöki összeírásból az derül ki, hogy Maróc Páka plébániájának fíliája volt, híveinek 

száma ekkor 

110. tanítója nincs, a pákai tanítónak fizettek. Érdekes, hogy feljegyezték a bába, Szabó Katalin 

nevét is. 

1785-ben 135 lakosa volt a falunak. 1794-ben 154, 1802-ben 172, 1828-ban 167, ebből 7 nemes 

család 19 férfival. 

 

1828-ból származó összeírás szerint Maróczban 14 ház volt, amelyben 26 adózó lakik családjával. 

 

                                                                          
 

1925-ben a letenyei járáshoz tartozott, a körjegyzőség Szentadorjánban volt. 

A körorvos székhelye a 14 km-re levő Bánokszentgyörgy, iskolája nem volt, piacra Nagykanizsára 

jártak. Mindössze két iparos, egy cipész és egy kovács működött. 

 

1935-ben a gazdaságok száma: 166, művelt terület: 877 kh. Az 1 kh-nál kisebb (szántóföld nélkül): 

48, 1-5 kh: 47, 5-10 kh: 14, 50-100 kh: 3. A megélhetést alig biztosító kisbirtokok túlsúlya a 

jellemző. 

Ekkor a lakosság száma: 407 fő, magyar anyanyelvűek és katolikus vallásúak. Lakóházainak száma: 

68. Egy állami elemi népiskolája van. A letenyei járáshoz tartozik. 

 

1945-ben Marócon földosztás nem történt, pedig a földigénylők száma: 56. Kiscsehi és Maróc 

községek földigénylő bizottságai ugyanarra a Rubido-Zichy birtokra készítettek felosztási 

tervezetet. Az igényét a területre Lispeszentadorján is bejelentette. Kiscsehi és Maróc 1945. június 

elején közösen tárgyaltak, s arra a megállapításra jutottak, hogy az igényeket kielégíteni nem tudják. 

Megoldást csak az áttelepítésben látták, de erre nem akadt jelentkező. 

 

A hívek áldozatkészségéből 1948-ban épült fel a község temploma a Rózsafüzér 

Királynőjének tiszteletére. Ebben az évben államosították az iskolát, amelyben 8 osztály működött 

egy tanteremben, egy tanítóval. 1965-ben megszűnt a felső tagozat. 

Az 1960-as években megkezdett iskolakörzetesítés után az alsó tagozatosok 

Szentadorjánba, a felső tagozatosok Bázakerettyére járnak. Lispeszentadorjánba működik az óvoda. 

 

 1958-ban ÁFÉSZ bolt és italbolt nyílt, 1962-ben villamosították a falut. 

1960-ban hozták létre a Dózsa szakszövetkezetet, termelőszövetkezet 1953 és 1956 között 

volt.1960-ban volt egy művelődési otthon és egy mozi 40 férőhellyel. A körzeti orvos 

Muraszemenyén rendelt. Szakorvosi ellátás, kórház és mentőállomás Nagykanizsán volt. A 

gyógyszertár Bázakerettyén található. A közlekedése elég nehézkes, vasútállomás 12 km-re 

Csömödér-Pákán, autóbuszmegálló Lispeszentadorjánban volt. 1966. november 23. óta van 

kövezett útja. 
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1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 001) 
Változás 

2016 69 bázis év 

2017 65 94,20% 

2018 60 92,31% 

2019 59 98,33% 

2020 53 89,83% 

2021 55 103,77% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
 

 
 

2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2019) 

Korcsoport  

Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő 
korcsoportú 

nők és férfiak 
aránya (%) 

Férfia
k 

Nő
k 

Összese
n 

(TS 003) 

Férfia
k 

(TS 
005) 

Nők 
(TS 

007) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 35 41 76 
46,05

% 
53,95

% 

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009)     0 0,00% 

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya TS 
013) 

0 1 1 0,00% 1,32% 

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, aránya TS 
017) 

2 1 3 2,63% 1,32% 

18-59 éves (férfiak TS 018, aránya TS 019; nők TS 020, aránya TS 
021) 

23 23 46 
30,26

% 
30,26

% 

60-64 éves (férfiak TS 022, aránya TS 023; nők TS 024, aránya TS 
025) 

6 3 9 7,89% 3,95% 

65 év feletti (férfiak TS 026, aránya TS 027; nők TS 028, aránya 
TS 029) 

4 13 17 5,26% 
17,11

% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
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3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 
(TS 026 és TS 028 összesen) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 010 és TS 012 összesen) 

 
Öregedési index 

%  
(TS 030) 

2016 18 4 450,00% 

2017 18 3 600,00% 

2018 18 2 900,00% 

2019 17 1 1700,00% 

2020 19 1 1900,00% 

2021 16 0 - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó oda-, és elvándorlások különbségének 1000 állandó 

lakosra vetített száma (fő) 
(TS 031) 

2016 -14,29 

2017 -14,93 

2018 -48,00 

2019 16,81 

2020 -53,57 

2021 55,56 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Az élve születések és halálozások különbözetének 1000 lakosra 

vetített száma (fő) 
(TS 032) 

2016 -14,29 

2017 -44,78 

2018 0,00 

2019 -16,81 

2020 -71,43 

2021 -37,04 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Értékeink, küldetésünk 

 

Maróc település önkormányzatának képviselő-testülete évről évre arra törekszik, hogy a településen 

élők és az idelátogatók megfelelő körülmények között élhessék mindennapjaikat. 

A település legnagyobb értéke a környező erdők és tavak, ahol bárki kikapcsolódhat és pihenhet 

kedve szerint. 

 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

 

Maróc település 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 településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltérképezése és a feltárt problémák 

komplex kezelésre szolgáló (más települési programokkal összehangolt) intézkedési terv 

megalkotása, a helyben érintett szereplők bevonásával, szükség szerint a települések közötti 

együttműködések kialakításával. 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 

HEP IT tartalmazza. 

 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 

programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-
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értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 

tematikus munkacsoportokat. 

 

 

A HEP jelentősége 

A HEP-ek nem csupán a felzárkózási stratégia településszintű megvalósításának alapegységei, 

hanem fontos szerepet töltenek be a kormányzati konzultációs rendszerben azzal, hogy megteremtik 

a lehetőséget a kormányzati célok társadalmasítására, a fejlesztési elképzelésekhez történő 

csatlakozásra és fordított irányban az alulról felfelé történő információáramlásban is lehetőséget 

biztosítanak a településszintű előrehaladás nyomon követésére és fejlesztési igények 

megfogalmazására a felzárkózási, esélyteremtési feladatokhoz kapcsolódóan 
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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 

 

Az Alaptörvény 4. módosításával bekerült a XV. cikk (4) pontjaként, hogy „Magyarország az 

esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” 

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 2021.06.30-i módosítása 

▪ a Belügyminisztérium honlapján megjelent „MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program 

felülvizsgálatához” 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. 

 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

A felzárkózás politika alapdokumentumaként Magyarország Kormánya 2011-ben fogadta el a 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát [1430/2011. (XII. 13.) Korm. hat.], majd 2014-ben 

annak frissítéseként a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II-t [1603/2014. (XI. 4.) 

Korm. hat.] 2021-ben elkészült a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 

(MNTFS 2030), amely a következő 10 évre alapozza meg a felzárkózás-politika fő irányait.  

Új Roma Stratégia(2019-2030)  

Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 

Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-2021)  

Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) 

Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 
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A HEP-ekben leképeződik a felzárkózási stratégia szemlélete, így azok a felzárkózás politika helyi 

szintű részeként és a végrehajtás eszközeiként működnek.  

A helyi felzárkózás politika tervezési alapjaként épít a HEP-ekre a Pénzügyminisztérium 

összefogásában készült Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepció is.  

Az Ebktv. 31. § (2) bekezdése értelmében a programalkotás során gondoskodni kell a HEP és a 

települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a 

köznevelési esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyenlőségi terv és az integrált 

településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 

 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

A program figyelembe veszi Maróc Község Önkormányzatának mindazon dokumentumait, melyek 

kitérnek az esélyegyenlőség megvalósítására, így különösen: 

- Maróc Község Önkormányzat költségvetési koncepciója (2022) 

- Maróc Község Önkormányzat Településrendezési terve 

- Maróc Község Önkormányzat 4/2021. (III.20.) helyi szociális rendelete 

- Maróc Község Önkormányzat Környezetvédelmi programja 

 

A fenti dokumentumokban meghatározott célkitűzéseket jelen Program nem tartalmazza, mivel 

azokban az egyes területeket érintő feladatok, határidők részletesen meghatározásra kerültek. 

 
(Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési 
terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció stb.) 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

• Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás 

• Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

• Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás 

• Kerkamenti Települések Szövetsége 

• Bucsuta Szociális Szolgáltató Társulás 

• Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület 

 

 

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. 

A kutatáshoz nem volt elegendő a TeIR adatai, a 2017-es adatok legtöbb helyen, helyi adatgyűjtés 

eredménye, valamint az önkormányzat adatai lettek feltüntetve. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A településen évtizedeken keresztül nem volt szegénynek mondható ember, mert a mezőgazdaság 

és az olajipar ellátott mindenkit munkával. Szinte a családok 60 %-a az olajiparban tevékenykedett, 

nagyon kedvező fizetéssel. A nyugdíjazást követően háromszoros nyugdíjjal rendelkeztek az ott 

dolgozó emberek, míg a mezőgazdaságból nyugdíjba vonulók jelenleg 60-70 ezer Ft-ból élnek. A 

közszférában dolgozó közalkalmazottak a törvény által szabályozott besorolás szerinti, egyéb 

szférában (magán) a minimálbérből élnek. Lakhatási gonddal egyetlen család sem küszködik, bár a 

településen gázhálózat nem lett kialakítva, komfortos lakásban él mindenki. Gépkocsival a családok 

70 %-a rendelkezik. 

 

 

3.1. számú táblázat - Jövedelmi helyzet 

Év 

Az SZJA adófizetők  
száma 

Az SZJA adófizetők közül a 0-1 millió forintos 
jövedelemsávba tartozók  

az állandó népesség 
 %-ában (TS 059) 

az SZJA adófizetők %-ában 
 %-ában (TS 060) 

2016 55,00 52,27 

2017 49,35 39,47 

2018 59,46 43,18 

2019 53,95 29,27 

2020 50,70 38,89 

2021 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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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. 

 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek helyzete; 

 

3.2. 1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők aránya az  
állandó népességben a 15-64 évesek körében 

Férfiak aránya  
(TS 033) 

Nők aránya  
(TS 034) 

Összesen 

2016 6,45 3,70 5,08% 

2017 20,00 0,00 10,00% 

2018 17,24 0,00 8,62% 

2019 6,45 3,70 5,08% 

2020 3,85 12,00 7,93% 

2021 7,41 8,00 7,71% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Munkanélküliség nemek szerint

Férfiak aránya
(TS 033)

Nők aránya
(TS 034)



 15 

3.2.2. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fő 
összesen 

3 6 5 3 4 4 

20 éves, vagy az alatti  
(TS 037) 

Fő 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

% 0,00% 16,67% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 

21-25 év (TS 038) 
Fő 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

% 33,33% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

26-30 év (TS 039) 
Fő 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

% 33,33% 16,67% 20,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

31-35 év (TS 040) 
Fő 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

36-40 év (TS 041) 
Fő 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

41-45 év (TS 042) 
Fő 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

% 0,00% 16,67% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 

46-50 év (TS 043) 
Fő 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 

% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 25,00% 25,00% 

51-55 év (TS 044) 
Fő 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 

56-60 év (TS 045) 
Fő 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

61 éves, vagy afeletti (TS 046) 
Fő 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 

% 33,33% 33,33% 40,00% 33,33% 50,00% 50,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
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3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők aránya 

Év  

180 napnál hosszabb ideje 
regisztrált munkanélküliek aránya 

(TS 057) 

Nők aránya a 180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresőkön belül (TS 058) 

 

% %  

2016 33,33 0,00  

2017 50,00 0,00  

2018 60,00 0,00  

2019 0,00 n.a.  

2020 75,00 66,67  

2021 50,00 100,00  

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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A településen a munkavállalási korú lakossághoz viszonyítva alacsony a munkanélküliek száma, 

hiszen a vizsgált korcsoporthoz viszonyítva csupán 7,71 %. A legkiemelkedőbb adat 2017-ben 

volt, amikor a munkanélküliek száma 6 fő volt, vagyis a munkavállalási korúakhoz viszonyítva 10 

%. A munkanélküliek táborán belül egészen 2018-ig a férfiak voltak többségben, azonban 2019-

ben fordulat következett be, amikor is a nők voltak többségben majd ez 2021-ben kiegyenlítődött. 

A korcsoportos megoszlásból látható, hogy a leghátrányosabb helyzetben az 55 éven felüli 

munkanélküliek vannak. Ők nehezebben jutnak vissza a munka világába, hiszen az átképzésük 

nehezebb és a munkáltatók is a fiatalabb korosztályt részesítik előnybe. 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága; 

 

3.2.4. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai 
végzettség szerint 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántart

ott álláskeresők száma 
összesen 
(TS 052) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 
megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 

végzettség (TS 036) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 

035) 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség  

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2016 3 0 0,00% 1 33,33% 2 66,67% 

2017 6 0 0,00% 4 66,67% 2 33,33% 

2018 5 0 0,00% 3 60,00% 2 40,00% 

2019 3 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00% 

2020 4 1 25,00% 1 25,00% 2 50,00% 

2021 4 1 25,00% 2 50,00% 1 25,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     
 

 
 

Az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatása a térségben idényjellegűen márciustól októberig 

megoldott, mert a környező településeken mezőgazdasági vállalkozások és erdészet is működik, 

ahol nagyobb számban alkalmaznak fizikai munkára embereket. Az erdészet elsősorban a férfi, míg 

a mezőgazdaság a női munkaerőt igényli. 

Az előző pontban 2021-ben kiemelt 4 fő regisztrált munkanélküli közül 2 fő elvégezte a 8 általános 

iskolát és közülük 1 fő szakmunkás bizonyítvánnyal is rendelkezik. 

 

c) közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra történő átlépés 

lehetőségei; 
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  3.2.5. számú táblázat  - Foglalkoztatáspolitika 

Év 

Aktív foglalkoztatás-politikai eszközökkel 
támogatottak száma 

(TS 050) 

Közfoglalakoztatottak  száma 
(TS 055) 

Fő  (éves átlag - fő) 

2016 1 12 

2017 7 8 

2018 6 7 

2019 5 5 

2020 5 5 

2021 5 5 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
 

 
 

Az önkormányzat 2011. és 2012. évben csatlakozott az országos startmunka programhoz.  2016-tól 

mezőgazdasági növények termesztése, valamint állattartás is megvalósult a közfoglalkoztatás 

keretén belül, ahol 12 fő lett foglalkoztatva 8 órás munkaidőben. Időközben nagyon lecsökkent a  

közmunkában bevonhatók száma, így a gépesítés elkerülhetetlenné vált. Jelenleg 2022-ben 4 főt tud 

foglalkoztatni az önkormányzat. Ez részben gond, azonban sikerként is elkönyvelhető, mert többen 

tudtak érvényesülni a munkaerőpiacon. 

 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb 

tényezői; közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, 

lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási 

programok;  

 

Maróc községben egyetlen olyan vállalkozás sem működik, aki nagy számban tudná foglalkoztatni 

a helyi munkavállalási korúakat. A település munkavállalási korú rétege bizonyos szempontból el 

van zárva attól, hogy a közeli városokban munkát találjanak. A legközelebbi város Letenye 18 km-

re található, ahol  egy híres drogérialánc raktárháza működik. Maróc lakosai közül a raktárházban 
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senki nem tud munkát vállalni, ahol kétműszakos munkarendben zajlik a foglalkoztatás, mert az 

autóbusz közlekedés este 8 óra után teljesen megszűnt. A munkába járás saját gépkocsival 

megoldható lenne, azonban a fizetés 20-30 %-át a gépkocsi fenntartására kell költeni. Távolabbi 

munkahelyek esetén és minimálbérből elképzelhetetlen a saját gépkocsival történő munkába járás. 

 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük; 

 

3.2.6. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők száma 
(TS 052) 

Nyilvántartott pályakezdő 
álláskeresők száma 

(TS 053) 

Fő Fő 

2016 3 0 

2017 6 1 

2018 5 0 

2019 3 1 

2020 4 0 

2021 4 0 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   

 

 
 

 

A fiatal korosztály a települést elhagyta, a munkahelyek felkutatása felőrölte erejüket, legtöbben 

külföldön vállalnak munkát. 

 

 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése, 

szakképzéshez, felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok; 
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A felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés a Letenyei Járási 

Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségén megoldott, a Kirendeltség folyamatosan tájékoztatja az 

álláskeresőket a foglalkoztatási lehetőségekről, valamint a lehetséges átképzésekről.  

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása; 

 

A településen nem él roma nemzetiségű. A mélyszegénységben élő emberek foglalkoztatása 

megoldott, elsősorban az önkormányzat Őket alkalmazza, hiszen Ők szorulnak rá leginkább a 

segítségre. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 

 

Településünkön nincs arra irányuló adat, hogy hátrányos megkülönböztetés lenne bármelyik 

foglalkoztatónál. 

 

i) digitális ismeretek megszerzésének és hozzáférésének lehetőségei. 

Nincs ilyen jellegű igény a településen 

 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 

kapcsolódó támogatások 

 

Maróc Község Önkormányzata a szociális helyzetük és rászorultságuk alapján a településen élőket 

pénzbeli, vagy természetbeni ellátásban részesíti. A gyermekjóléti ellátásokat a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény alapján tervezi az 

önkormányzat. Maróc Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott rendszeres segélyeket, ellátásokat az alábbiak szerint 

biztosítja: 

- települési támogatás 

- átmeneti segély 

- temetési segély 

- köztemetés 

- méltányossági alapon nyújtott közgyógyellátás 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 

 

 

     3.3. 1. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők ellátásai I. 

Év 

Nyilvántartott álláskeresők száma 
(TS 052) 

Álláskeresési ellátásban részesülő nyilvántartott 
álláskeresők száma 

(TS 047) 

Fő 
15-64 év közötti 

népesség  %-ában 
Fő 

Nyilvántartottak  
%-ában 

2016 3 6,38% 3 100,00% 

2017 6 13,64% 3 50,00% 

2018 5 12,50% 4 80,00% 

2019 3 7,32% 2 66,67% 

2020 4 12,12% 2 50,00% 

2021 4 10,26% 2 50,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   
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Álláskeresési segélyben részesülők száma a munkavállalási korú lakosság számához viszonyítva 

nem számottevő, mert a 15-64 év közötti lakónépesség 0,036 %-a részesül a Munkaügyi Központ 

által nyújtott segélyben. 

 

 

 

 

3.3.2. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők ellátásai II. 

Év 

Szociális támogatásban 
részesülő nyilvántartott 

álláskeresők száma 
(TS 048) 

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek 
átlagos havi száma (TS 054) 

Ellátásban részesülő 
nyilvántartott álláskeresők 

száma (TS 049) 

Fő 
Nyilvántartottak   

%-ában 
Fő 

Nyilvántartottak   
%-ában 

Fő 
Nyilvántartottak  

%-ában 

2016 0 0,00% 1 33,33% 3 100,00% 

2017 1 16,67% 1 11,83% 4 66,67% 

2018 1 20,00% 1 17,60% 5 100,00% 

2019 1 33,33% 1 23,33% 3 100,00% 

2020 1 25,00% 1 12,75% 3 75,00% 

2021 1 25,00% 1 25,00% 3 75,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     
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Az álláskereső részére álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési 

segély, valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési járadék maximum 90 nap lehet, a munkaerő 

piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a minimálbér 100%-a. 

A nyilvántartott álláskeresők közül az utolsó értékelhető adat 2021-ben volt 2 fő, vagyis 50 % 

jogosult álláskeresési járadékra. 

A legkiemelkedőbb adat 2018-ban volt, amikor az álláskeresők 80 %-a volt jogosult álláskeresési 

járadékra. 

 

 

3.3.3. számú táblázat - Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

Év 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesítettek havi 
átlagos száma 

(TS 056) 

fő 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

2020 0 

2021 0 

Forrás: TeIR, KSH 

 

A 3.3.2 és 3.3.3 számú táblázat adatsora azt jelzi, hogy a településen szociális segély és a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint egészségkárosodási támogatás milyen mértékben 

van jelen. Rendszeres szociális segélyt az az aktív korú személy kaphatta az önkormányzattól 2015-

ig, aki nem munkavállaló, vagy egészségkárosodott, vagy támogatott álláskereső, vagyis olyan 
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hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személy, aki nem rendelkezik rendszeres, 

megélhetést biztosító jövedelemmel. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak regisztrált 

álláskereső személy veheti igénybe. 

Elmondható, hogy a foglalkoztatást helyettesítőtámogatás csak kis mértékben jelenik meg a 

település alacsony jövedelmű lakosságának körében. 

 

A fenti táblákat a munkanélküliségi adatokkal összevetve megállapítható, hogy a rendszeres 

jövedelem nélkül élők hozzájutnak a támogatásokhoz. 

 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 

szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 

fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

 

 

 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

 
Lakásállomány 

(db) 
(TS 073) 

Épített 
lakások 
száma 

(TSv 077) 

Épített 
lakások 
száma 
1000 

lakásra 
(TS 078) 

1-2 szobás 
lakások 
aránya 

(TS 076) 

A közüzemi 
szennyvízgyűjtő-

hálózatba  
 bekapcsolt 

lakások aránya 
(TS 074) 

A közüzemi 
ivóvízvezeték-

hálózatba  
 bekapcsolt lakások 

aránya (TS 075) 

db db db % % % 

2016 70 0 0,00 65,71 0,00 81,43 

2017 70 0 0,00 65,71 0,00 81,43 

2018 70 0 0,00 65,71 0,00 81,43 

2019 70 0 0,00 65,71 0,00 81,43 

2020 70 0 0,00 65,71 0,00 81,43 

2021 70 0 0,00 65,71 0,00 81,43 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok    
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A 2011. évi KSH adatoknak megfelelően Maróc lakásállománya 70 volt. Építésre és elbontásra nem 

került sor az évek alatt, így a helyi adatok alapján a lakásállomány nem változott. 

- A lakásállomány nincs csatornahálózatra kötve. 

- A házakban 100 %-ban van vezetékes ivóvíz és villamos energia, gázhálózat nincs a 

településen 

- Szervezett hulladékszállítás minden lakott háznál 

A falusi turizmus keretén belül a szállásadásra szolgáló épületek jellemzően felújítottak, illetve újak 

és megfelelő komfortfokozatúak, a település egész területén megtalálható. 

 

A szegregátum kritériumai alapján ilyen jellegű településrész nincs Marócban. 
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a) bérlakás-állomány 

 

3.4.2. számú táblázat - Bérlakás és szociális lakás állomány  

Év 

 Lakásállomány 
(db) 

(TS 073) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeke
t biztosító 

lakások száma 

Bérlaká
s 

állomán
y (db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmények
et biztosító 

lakások 
száma 

Szociális 
lakásállomá

ny (db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmények
et biztosító 

lakások 
száma 

Egyéb 
lakáscélr

a 
használt 

nem 
lakáscélú 
ingatlano

k (db) 

db db db db db db db 

2016 70 0 0 0 0 0 0 

2017 70 0 0 0 0 0 0 

2018 70 0 0 0 0 0 0 

2019 70 0 0 0 0 0 0 

2020 70 0 0 0 0 0 0 

2021 70 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatok      

 

Maróc Község Önkormányzata bérlakással nem rendelkezik. 

 

b) szociális lakhatás 

 

Maróc Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvényben meghatározott normatív lakásfenntartási támogatást, illetve a helyi szociális 

rendeletében foglaltak szerint települési támogatáson belül lakhatási támogatást biztosít. A 

támogatásban részesülők száma 2021-ben 2 volt. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

Nem lakáscélú ingatlan nem található a településen. 

 

d) lakhatást segítő támogatások 
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3.4.3. számú táblázat - Lakhatást segítő támogatások 

Év 

Települési támogatásban 
részesítettek száma 

(pénzbeli és természetbeni) 
(TS 136) 

Egyéb önkormányzati támogatásban  
részesítettek száma 

(TS 137) 

Fő Fő 

2016 4 2 

2017 3 0 

2018 3 0 

2019 7 47 

2020 7 7 

2021 7 4 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

 
 

Lakhatási támogatásban részesítettek száma 2019-óta nem emelkedett. Négy éve ugyanazok a 

családok kapják ezt a támogatást, ebből is az látszik, hogy azóta sem változott pozitív irányba a 

jövedelmi helyzetük, azonban az is elmondható, hogy nem lett több azok száma, akik rászorulnak 

erre a támogatásra. 

 

e) eladósodottság 

 

Adósságcsökkentési támogatásban az önkormányzat nem részesített senkit. Egyes családoknál az 

eladósodottság helyi adatok alapján - abból adódott, hogy az adós tartozása ellenére élvezeti 

cikkekre költötte jövedelmét, mert életvezetési képességét elveszítette. 

 

f) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, 

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez 

való hozzáférés bemutatása 

 

Külterületi lakos nem él a településen. 

0

10

20

30

40

50

60

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Lakhatást segítő támogatások 

Egyéb önkormányzati
támogatásban
részesítettek száma
(TS 137)

Települési támogatásban
részesítettek száma
(pénzbeli és természetbeni)
(TS 136)



 28 

A település közműellátása jónak mondható. Áram, ivóvíz ellátás a település összes lakásában 

megtalálható. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése még várat magára. A települési hulladék 

elszállítása heti gyakorisággal a Nagykanizsai Viridis-Pannonia Kft. feladata. 

Maróc község évről évre hátrányosabb helyzetbe kerül – zsáktelepülés lévén – a közlekedés terén. 

A Zala Volán Zrt. az elmúlt években több járatot leállított és a 2019. márciusi országos 

járatmegszüntetési akció sem kerülte el a települést. A települést érintő járatok fele megszüntetésre 

került és egyre többen veszik igénybe a Falugondnoki szolgálat gépkocsiját, hogy az orvosi 

rendelésre bejussanak, valamint a legközelebbi járó beteg szakellátást, vagy a Munkaügyi 

Központot felkeressék. 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Maróc közigazgatási területén nem található telep, illetve szegregátum. 

 

a) a telep, /szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi 

elhelyezkedése, megközelíthetősége, a közösségi közlekedés, és a munkába jutás egyéb 

lehetőségei, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői); 

b) a telepen, /szegregátumokban élők általános jellemzői és társadalmi problémák 

szempontjából főbb mutatói: életkori megoszlás, iskolai végzettség, foglalkoztatottsági 

helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya;; 

c) a szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének 

folyamatai. 

 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

- A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8.§ (4) bekezdése 

önkormányzatok számára kötelező feladatként előírja az egészségügyi alapellátásról való 

gondoskodást. 

Ennek keretében 

- Háziorvosi ellátást 

- A fogorvosi alapellátást 

- Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást 

- Védőnői ellátást 

- Az iskola-egészségügyi ellátást köteles biztosítani. 

 

A település önálló háziorvosi praxissal nem rendelkezik. A háziorvos és fogorvos Bázakerettye 

székhelyen működik. 

Védőnői ellátás: Bázakerettye másik 4 településsel közösen alkalmaz 1 fő védőnőt. 

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  
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3.6.1. számú táblázat – Egészségügyi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek 

részére 
szervezett 
háziorvosi 
szolgálatok 

száma 
(TS 107) 

Csak 
felnőttek 
részére 

szervezett 
háziorvosi 

szolgáltatáso
k száma 
(TS 106) 

A házi 
gyermekorvoso
k által ellátott 

szolgálatok 
száma 

(TS 108) 

Gyógyszertárak 
és  

fiókgyógyszertár
ak száma 
(TS 110) 

Közgyógyellátá
si 

igazolvánnyal 
rendelkezők 

száma (alanyi 
és normatív 

alapon kiadott)  
(TS 133) 

Ápolási díj, 
alanyi jogon: 
támogatásba

n 
részesítettek 
évi átlagos 
száma (TS 

135) 

db db db db Fő Fő 

2016 0 0 0 0 2 0,00 

2017 0 0 0 0 2 0,00 

2018 0 0 0 0 1 0,00 

2019 0 0 0 0 3 0,00 

2020 0 0 0 0 2 0,00 

2021 0 0 0 0 2 0,00 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar      

Bázakerettye központtal működik a háziorvosi praxis, ahova Maróc község lakossága tartozik. A 

háziorvos hetente egyszer 1 órában felkeresi a községet, ahol orvosi szoba álla a rendelkezésére. 

Más napokon a rászoruló embereket, betegeket a Falugondnoki szolgálat gépkocsijával szállítja az 

Önkormányzat a rendelésre. Gyógyszer kiváltás szintén a Falugondnoki Szolgálat segítségével kerül 

megoldásra. Szakellátáshoz a hozzáférés Letenyén (18 km), illetve Nagykanizsán lehetséges (40 

km). Ügyeleti ellátás: munkanap 16.00-7.00, hétvégén 7.00-7.00 Letenye Egészségügyi 

Központban. 

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személyek részére – egészségi állapota megőrzéséhez és 

helyreállításához- az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó 

hozzájárulás. Maróc településen az állandó lakosság számához viszonya alacsony 1 % a 

közgyógyellátottak száma. 

 

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

szűrésekhez) való hozzáférés 

 

A település lakossága rendszeresen szűrővizsgálaton vesz részt, amelyben szerepet vállal az 

önkormányzat oly módon, hogy propagálja a vizsgálatot és annak fontosságát, valamint igény esetén 

elszállítja saját gépkocsijával a nehezen mozgó embereket a vizsgálatra. 

A népegészségügyi szűréseken résztvevőkről, a kötelező védőoltásból kimaradókról, az 

egészségügyi felvilágosító tevékenység által elért személyekről nem áll rendelkezésre adat. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés a Letenyei Egészségügyi Központon és a 

Kanizsai Dorottya Kórház és Rendelőintézeten keresztül (Nagykanizsa) lehetséges. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

Az Önkormányzat konyhával nem rendelkezik, ezért a szociális étkeztetés- vásárolt élelmezés 

keretén belül valósul meg. Az étkezést biztosító vendéglő étlapján szereplő ételek változatosak, 

törekednek arra, hogy egészséges ételek kerüljenek az étkezők asztalára. 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  
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A testnevelés és sport részterületei – az óvodai testneveléstől a versenysportig – egymással 

összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet képeznek. A sport, jelentős szerepet tölt be a 

személyiség formálásában, az egészség megőrzésében és a szabadidő hasznos eltöltésében. A 

településen Sportegyesület nem működik és a falu lakosságának összetétele alapján erre nincs is 

kilátás. 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Az önkormányzat 12 településsel közösen Szociális Szolgáltató Társulást hozott létre Bucsuta 

székhellyel. Az intézmény, az egészségügyi ellátásokon kívül szociális feladatokat egyaránt ellát. 

A szociális alapszolgáltatások közül biztosítja: 

- a szociális étkeztetést, 

- a házi segítségnyújtást, 

- Falugondnoki szolgálat 1 fő falugondnok alkalmazásával. 

 

A Bázakerettye Község Önkormányzata foglalkozatásában lévő 2 fő munkatárs látja el a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati feladatot Maróc községben. A Családsegítő és 

Gyermekjóléti szolgálat a szociális és mentálhigiénés problémák, krízishelyzet miatt segítségre 

szoruló személyeknek, családoknak nyújt szolgáltatást az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 

a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. 

 

g) drogprevenciós szolgáltatások; 

Drogprevenciós szolgáltatás nincs a településen. 

h) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor; 

A közszolgáltatások működésében meg kell előzni az állampolgárok hátrányos 

megkülönböztetését. A megkülönböztetés tilalma vonatkozik a lakosok bárminemű faj, szín, nem, 

nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési 

vagy egyéb helyzet szerinti diszkriminációjára. A nemzeti hovatartozás, a megkülönböztetés, vagy 

elkülönítés nem jelenik meg és nem is jelenhet meg egyik intézményben sem. Maróc község 

önkormányzata törekszik arra, hogy hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen a településen. 

 

i) előnyben részesítési (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer keretein belül. 

 

3.6.2. Népkonyha 

Év 
Népkonyhán kiosztott   
ételadagok száma (db) 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

2020 0 

2021 0 

Forrás: Önkormányzati adat 
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Az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a településen élők megfelelő színvonalú 

egészségügyi alapellátásban részesüljenek és a hátrányos helyzetben lévők a falugondnok 

segítségével eljussanak a legközelebbi egészségügyi intézménybe. 

 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai; 

 

3.7.1. számú táblázat - Intézményi ellátottság (2019) 

Tornateremmel, 
tornaszobával ellátott 

köznevelési intézmények 
száma (intézmény székhelye 

szerint) (TS 102) 

Sportcsarnok, 
sportpálya léte 

(TS 103) 

A települési könyvtárak 
kikölcsönzött 

egységeinek száma 
(TS 104) 

Közművelődési 
intézmények száma 

(TS 105) 

db van/nincs db db 

0 nem 230 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar    
 

Maróc község önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a művelődéshez való állampolgári joguk 

biztosítását, ezért Kultúrházat működtet, melyet az önkormányzat 2009-ben újíttatott fel. 

A Kultúrház nyitvatartási ideje alatt „mozgó könyvtár” működik. 

Az önkormányzat évente egyszer falugyűlést és közmeghallgatást tart a település lakossága 

számára. 

 

b) közösségi együttélés jellemzői, konfliktuskezelési megoldások;  

A településen nem él etnikai kisebbség, így erre vonatkozó tapasztalatok nincsenek. 

 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai; 

A település lakossága érzékeny az adományozásra. Ruhagyűjtés szerveznek, amit a házigondozó 

segítségével juttatnak el a településen élő rászorulók részére. 

 

d) a helyben élő nemzetiségek kulturális sokszínűségének bemutatása és kulturális identitásuk 

megőrzésének lehetőségei; 

  A településen nem él más nemzetiséghez tartozó ember, így a kulturális sokszínűség nem jelenik 

meg. 

e) helyi lakossági önszerveződések. 

 A település lakossága idős emberekből tevődik össze. Nem volt olyan törekedés még az irányban 

sem, hogy nyugdíjasklub megalakítására lenne igény. 
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3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

Nem alakult roma önkormányzat a településen. 

 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A tartós munkanélküliség magas arányú a 

munkavállalási korú lakossághoz viszonyítva 

Közfoglalkoztatás továbbfejlesztése, 

munkalehetőségek felkutatása 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői gyermekek száma, aránya, életkori 

megoszlása, demográfiai trendek  

 

A település lakosságszámához viszonyítva 2021-ben a 17 éven aluliak száma nagyon alacsony, 

mindössze 4 kiskorú gyermek él a településen. A település elöregedő és évről évre elmondható, 

hogy nincs születés. A község lakossága közép-, illetve időskorú, akik már koruknál fogva sem 

vállalhatnak gyermeket és ennek következtében továbbra sem várható pozitív elmozdulás a 

gyermekek születése terén. 

4.1. számú táblázat - Gyermekkorú népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2.számú 
táblázatból) 

Korcsoport  

Fő 

Az állandó 
népességből 
a megfelelő 
korcsoportú 

nők és férfiak 
aránya (%) 

Férfia
k 

Nő
k 

Összese
n 

(TS 003) 

Férfia
k 

(TS 
005) 

Nők 
(TS 

007) 

Fő Fő Fő % % 

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 35 41 76 
46,05

% 
53,95

% 

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009)   0 0,00% 

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya TS 
013) 

0 1 1 0,00% 1,32% 

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, aránya TS 
017) 

2 1 3 2,63% 1,32% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
     

 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek jellemzői, egészségügyi, 

szociális, lakhatási helyzete; 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek  

Év 

Védelembe vett kiskorú gyermekek 
száma  

(TS 116) 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma  
(TS 115) 

Fő Fő 

2016 0 0 

2017 0 0 

2018 0 0 

2019 0 0 

2020 0 1 

2021 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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Szerencsésnek mondható a település, mert az elmúlt 5 évben egyetlen gyermek sem került védelem 

alá, veszélyeztetett kiskorú gyermek összesen egy volt 2010-ig. 2022-ben Maróc településen 

egyetlen általános iskolás és 3 középiskolába járó gyermek él. 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők valamint 

 

 

 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek  

Év 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos 
száma (TS 111) 

Fő 

2016 1 

2017 1 

2018 1 

2019 1 

2020 0 

2021 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

0

0

0

1

1

1

1

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)

Védelembe vett kiskorú Veszélyeztetett kiskorú
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A vizsgálat 2012 és 2017 közé tevődik. 2012-ban ás 2013-ban is 8 fő részesült gyermekvédelmi 

kedvezménybe. 2014-ben 1 fővel csökkent a segélyezettek száma, ami nem a jövedelmi viszonyok 

változása (növekedése) miatt csökkent, hanem a kiesett 1 fő befejezte a középiskolai tanulmányait 

és nem vett részt a felsőoktatásban. 2017-re már csak 3 fő részesült gyermekvédelmi 

kedvezményben. 

 

c) a gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők helyzete; 

 

4.1.3. számú táblázat - Árvaellátás 

Év 

Árvaellátásban részesülő  
férfiak száma (fő) 

(TS 065)  

Árvaellátásban részesülő  
nők száma (fő) 

(TS 066) 

Árvaellátásban 
 részesülők összesen 

Fő Fő Fő 

2016 0 0 - 

2017 0 0 - 

2018 0 0 - 

2019 0 0 - 

2020 0 0 - 

2021 0 0 - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok  
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben egyetlen gyermek sem részesül a településen 

(2022). 

0

0

0

1

1

1

1

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesítettek száma
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d) ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők jellemzői 

 

4.1.4. 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 

kedvezménye
s étkezésre 
jogosultak 

száma 1-13. 
évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásba

n 
részesülő
k száma 

Óvodáztatási 
támogatásba
n részesülők 

száma  

Nyári 
étkeztetésbe
n részesülők 

száma 

Fő Fő Fő Fő Fő Fő 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatok         

Általános iskola nem működik a településen. Egyetlen diák a 10 km-re lévő Muraszemenyére jár 

autóbusszal. Kedvezményes étkezésben nem részesül. 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek helyzete; 

 

Nem él a településen nem magyar állampolgárságú gyermek. 

 

f) állampolgársággal rendelkező, illetve magyar állampolgársággal nem rendelkező 

külföldről visszatért, hátrányos helyzetű családban élő gyerekek jellemzői. 

 

 

 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

A településre nem jellemző a szegregált lakókörnyezet. 

 

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) 
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 109) 

0-3 év közötti gyermekek 
száma 

Átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

db Fő Fő 

2016 1 0 0,00 

2017 1 0 0,00 

2018 1 0 0,00 

2019 1 0 0,00 

2020 1 0 0,00 

2021 1 0 0,00 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok  
 

 
 

A település évtizedek óta rendelkezik védőnővel, aki másik négy település (Bázakerettye, 

Lasztonya, Lispeszentadorján, Maróc) mellett ellátja az óvodai és iskolai védőnői feladatokat is. 

Alapszűréseket szervez, kötelező védőoltások beadásában közreműködik, fejtetvesség szűrést tart, 

részt vesz az egészségnevelésben. Az öt településen 0-6 év közötti gyermekek száma évről évre 

csökken. 2016 és 2021 között a településen nem volt gyermek gondozásban. 2022-ben beköltözést 

követően egy gyermek kerül a védőnő szárnyai alá. 

 

 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz 

való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0

0

0

1

1

1

1

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Védőnői álláshelyek (db)
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4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek részére 

szervezett 
háziorvosi 

szolgálatok száma 
(TS 107) 

Csak felnőttek 
részére szervezett 

háziorvosi 
szolgáltatások 

száma 
(TS 106) 

A házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok 

száma 
(TS 108) 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek 
száma  

Felnőtt házi 
orvos által 

ellátott 
gyerekek 

száma  

db db db Fő Fő 

2016 1 0 0 0 0 

2017 1 0 0 0 0 

2018 1 0 0 0 0 

2019 1 0 0 0 0 

2020 1 0 0 0 0 

2021 1 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok    
 

 
 

Gyermekorvos nincs a településen, legközelebbi rendelő (18 km) Letenyén található. 

 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

A védőnő rendszeresen felkeresi a 0-7 éves korú gyermekeket a lakásukon és az óvodában. A 

családsegítő szolgálat munkatársa szintén segítséget nyújt azoknak a családoknak, ahol 

kisgyermekek élnek. A speciális ellátási igények esetében a szülők a védőnő, a háziorvos és a 

gyermekorvos javaslatára segítséget kapnak a közeli városokban található egészségügyi és oktatási 

szakintézményekben. 

 

0 0 0 1 1 1 1

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Orvosi ellátások

Felnőtt házi orvos által ellátott gyerekek száma

Gyermekorvos által ellátott gyerekek száma

A házi gyermekorvosok által ellátott szolgálatok száma
(TS 108)

Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgáltatások száma
(TS 106)

Felnőttek és gyermekek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma
(TS 107)
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d)    gyermekjóléti alapellátások, Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, 

gyermekszegénységet csökkentő speciális szolgáltatások; 

 

Bázakerettye Község Önkormányzata 2 fő családsegítőt alkalmaz, akik közül egy ellátja a 

településen élő gyermekek felügyeletét is. Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda nem működik a 

településen. 

 

e) gyermekek napközbeni ellátásai, bölcsődei ellátás; 

 

4.3.3. a.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 

Működő, önkormányzati bölcsődei 
férőhelyek száma 

Önkormányzati bölcsődébe beírt 
gyerekek száma 

db Fő 

2016 0 0 

2017 0 0 

2018 0 0 

2019 0 0 

2020 0 0 

2021 0 0 

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés 

 

4.3.3. b.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 

Működő 
munkahel

yi 
bölcsődei 

férőhelyek 
száma (TS 

126) 

Munkahel
yi 

bölcsődéb
e beírt 

gyerekek 
száma (TS 

122) 

Működő 
családi 

bölcsödei  
férőhelye
k száma  
(TS 125) 

Családi 
bölcsődéb

e beírt 
gyerekek 
száma (TS 

121) 

Működő 
mini 

bölcsődei 
férőhelye
k száma 
(TS 127) 

Mini 
bölcsődéb

e beírt 
gyerekek 
száma (TS 

123) 

Működő 
(összes) 

bölcsődei 
férőhelye
k száma 
(TS 124) 

Bölcsődéb
e (összes) 

beírt 
gyermeke
k száma 
(TS 120) 

db Fő db Fő db Fő db Fő 

201
6 

0 0 0 0 0 0 0 0 

201
7 

0 0 0 0 0 0 0 0 

201
8 

0 0 0 0 0 0 0 0 

201
9 

0 0 0 0 0 0 0 0 

202
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

202
1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Forrás: TeIR, KSH Tstar       
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A településen napközi otthonos óvoda nem működik, az óvodás korúak Bázakerettyére járhatnak 

óvodába, másik négy településsel közösen. Az elmúlt 5 évben, ahogy 2022-ben nem él óvodáskorú 

gyermek a településen. 

 

f) gyermekvédelem; 

Gyermekjóléti szolgáltatás: A gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatást az 

önkormányzat a Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás által fenntartott szepetneki 

székhelyű Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat útján ellátási szerződés 

alapján biztosította 2015-ig. Jelenleg a Bázakerettye Község Önkormányzata által alkalmazott 2 fő 

családsegítő munkatárs látja el a feladatot. 

 

A gyermekvédelmi törvény rendszerében a települési önkormányzat a településen élő gyermekek 

veszélyeztetettségének megelőzését a gyermekjóléti szolgáltatás útján szervezi. 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely 

a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki 

egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 

visszahelyezését. 

Szolgáltatás célja, feladatai, alapelvei 

Cél: A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettség megelőzése, ill. 

megszűntetése, amelyben a gyermekjóléti szolgálatok központi szerepet töltenek be. 

 

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

 

Maróc községben 4 fő 14 éven aluli gyermek rendelkezik állandó lakóhellyel, akik közül 1 

tartózkodik ténylegesen a településen. A község rendelkezik megfelelő játszótérrel, azonban csak a 

szünidőben hazalátogató gyermekek által népesül be időnként a létesítmény. 

 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei); 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű 

óvodáskorú gyermekek és az általános iskolában tanulók ingyenesen, míg a hátrányos helyzetű 

tanulók 50 %-os térítési díj ellenében jogosultak az étkezést igénybe venni. Ingyenes 

tankönyvellátásra az a tanuló jogosult, aki tartósan beteg, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult, három- vagy többgyermekes családban él. 

A szünidei étkeztetés nem veszi igénybe gyermek. 

 

i) eltérő kultúrájú, vagy a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekcsoportok közötti 

programok; 

j) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor; 
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Településünkön az elmúlt években nem történt az egyenlő bánásmóddal, valamint az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos jogsértés. 

 

k) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások az ellátórendszerek 

keretein belül. 

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, 

iskolai ellátása, a köznevelési intézménybe és más településen található fejlesztő 

programokra való eljutás módja, lehetőségei; 

 

4.4. a) 1.számú táblázat -  Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek  

Év 

Óvodába beírt 
gyermekek száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

(TS 087) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű  

óvodás gyermekek száma 
(gyógypedagógiai neveléssel 

együtt) (TS 092) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű óvodás 

gyermekek  
aránya az óvodás 

gyermekeken belül (TS 093) 

Fő Fő % 

2016 0 0 n.a. 

2017 0 0 n.a. 

2018 0 0 n.a. 

2019 0 0 n.a. 

2020 0 0 n.a. 

2021 0 0 0,00 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

 

 

4.4. a) 2. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók  

Év 

Általános iskolai 
tanulók száma a 

nappali oktatásban 

Hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű  

 általános iskolai tanulók száma  
(gyógypedagógiai oktatással együtt)  

(TS 094) 

Hátrányos és 
halmozottan hátrányos 

helyzetű  tanulók 
aránya az általános 

iskolai tanulókon belül 
(TS 095) 

Fő Fő % 

2016 0 0 0,00 

2017 0 0 0,00 

2018 0 0 0,00 

2019 0 0 0,00 

2020 0 0 0,00 

2021 0 0 0,00 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés  
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4.4. a) 3. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a középszintű oktatásban  

Év 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gimnáziumi 
tanulók száma  

(TS 096) 

Hátrányos 
és 

halmozottan 
hátrányos 
helyzetű  
tanulók 
aránya a 

gimnáziumi 
tanulókon 
belül (TS 

097) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

szakközépiskolai 
tanulók 

és hátrányos 
helyzetű 

szakiskolai és  
készségfejlesztő 
iskolai tanulók 

száma a nappali 
oktatásban (TS 

098) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

szakközépiskolai 
tanulók 

és hátrányos 
helyzetű 

szakiskolai és  
készségfejlesztő 
iskolai tanulók 

aránya a tanulók 
számához 

viszonyítva 
(TS 099) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

szakgimnáziumi 
tanulók száma   

(TS 100) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű  
tanulók  
aránya a 

szakgimnáziumi 
tanulókon belül 

(TS 101) 

Fő % Fő % Fő % 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar      
 

4.4. a) 4. számú táblázat -  Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

Év 

Megállapított hátrányos helyzetű 
gyermekek és nagykorúvá vált 

gyermekek száma (TS 114) 

Megállapított halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek 

száma 
(TS 113) 

fő fő 

2016 2 0 

2017 1 0 

2018 1 0 

2019 0 0 

2020 0 0 

2021 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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A településről 1 tanuló jár általános iskolába. A gyermek egészen 2018-ig hátrányos helyzetűnek 

számított szülő alacsony foglalkoztatottsága miatt. A család anyagi körülménye  jó irányba mozdult 

el, így a hátrányos helyzet megszűnt. 

 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG 

Az óvoda telephelyeinek száma (db) 1 

Hány településről járnak be a gyermekek (db) 5 

Óvodai férőhelyek száma (fő) 33 

Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (db) 1 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 7.00 16.30 

A nyári óvoda-bezárás időtartama (nap) július 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 1 1 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 1 1 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 2 0 

Kisegítő személyzet 0 0 

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatgyűjtés  
 

0

1

1

2

2

3

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet

Megállapított hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek száma (TS 114)

Megállapított halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek
száma
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4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermek
ek száma 

Óvodai 
gyermekcso

portok 
száma - 

gyógypedag
ógiai 

neveléssel 
együtt (TS 

085)  

Óvodai 
férőhelye
k száma 

(gyógype
dagógiai 

nevelésse
l együtt) 
(TS 090) 

Óvodai 
feladatell

átási 
helyek 
száma 

(gyógype
dagógiai 

nevelésse
l együtt) 
(TS 088) 

Óvodába 
beírt 

gyermeke
k száma 

(gyógype
dagógiai 

nevelésse
l együtt) 
(TS 087) 

Óvodai 
gyógypeda

gógiai 
gyermekcs

oportok 
száma 

(TS 086) 

Gyógyped
agógiai 

oktatásba
n 

részesülő 
óvodás 

gyermeke
k száma 

az 
integrálta

n 
oktatott 

SNI 
gyermeke
k nélkül 
(TS 091) 

Egy 
óvodai 

gyermekcs
oportra 

 jutó 
gyermeke
k száma 
(TS 089) 

fő db db db fő db fő fő 

2016 0 1 33 1 0 0 0 0 

2017 0 1 33 1 0 0 0 0 

2018 0 1 33 1 0 0 0 0 

2019 0 1 33 1 0 0 0 0 

2020 0 1 33 1 0 0 0 0 

2021 0 1 33 1 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
Önkormányzati adatgyűjtés       

 

0 1 1 2 2 3

Óvodapedagógusok száma

Ebből diplomás óvodapedagógusok
száma

Gyógypedagógusok létszáma

Dajka/gondozónő

Kisegítő személyzet

Óvodai dolgozók - betöltött állások és hiányzó 
létszám

Hiányzó létszám Betöltött állás
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4.4.4. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, feladatellátási 
helyek 

Tanév 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali 

oktatásban) (TS 
080) 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással 
együtt) 
(TS 081) 

Általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással 

együtt) 
(TS 079) 

Egy általános 
iskolai  

osztályra jutó 
tanulók  

száma a nappali 
oktatásban  

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 082) 

Más településről 
bejáró általános 
iskolai tanulók 

aránya a nappali 
oktatásban (TS 

084) 

db db db fő % 

2016 0 0 0 0,00 0,00 

2017 0 0 0 0,00 0,00 

2018 0 0 0 0,00 0,00 

2019 0 0 0 0,00 0,00 

2020 0 0 0 0,00 0,00 

2021 0 0 0 0,00 0,00 

Forrás: TeIR, KSH Tstar     
 

 

4.4.5. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejeők a nappali oktatásban 

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

083) 

Fő 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

2020 0 

2021 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

0 5 10 15 20 25 30 35

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Óvodai férőhelyek

Óvodába beírt gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt)
(TS 087) fő
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Általános iskolába Muraszemenyére jár a Maróci iskoláskorú gyermek. 

Az általános iskoláról elmondható, hogy megfelelően működik és az eredményekből az is kitűnik, 

hogy minden évben a 8. évfolyamot eredményesen befejezők száma 100 %. 

 

Az intézményben gyógypedagógus tevékenykedik és eseti megbízásban iskolapszichológus 

látogatja az iskolás tanulókat. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek; 

 

Az intézményben hátrányos megkülönböztetés, elkülönítés nem megengedett és nem is 

tapasztalható. 

 

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

mutatkozó eltérések; 

 

Muraszemenyén egy általános iskola működik, ahova a Maróci gyermek jár, így összehasonlítani 

nem lehet más intézménnyel. Az országos kompetenciamérés eredmények nem gyengébbek az 

iskolában az országos átlagnál, és a községi iskolák teljesítményeihez hasonlít. 

 

e) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások. 

  

4.4.6. számú táblázat - Gyermekjóléti, hátránykompenzáló szolgáltatások 

Év 

Biztos kezdet 
gyerekházat 

rendszeresen igénybe 
vevő gyermekek száma 

Tanoda 
szolgáltatást 
rendszeresen 
igénybe vevő 

gyermekek száma 

Család- és 
gyermekjóléti 

szolgáltatást igénybe 
vevő kiskorúak 

száma 

Szünidei 
étkeztetésben 

részesülő gyermekek 
száma (TS 112) 

Fő Fő Fő Fő 

2016 0 0 0 4 

2017 0 0 0 2 

2018 0 0 0 1 

2019 0 0 0 1 

2020 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményfenntartói adatok  
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A pedagógiai program részletesen meghatározza azokat a tevékenységfajtákat, amelyek a tanórán 

kívüli tehetséggondozást, illetve szükség esetén akár a felzárkóztatást is segíthetik. A program a 

beilleszkedési, tanulási kudarcnak kitett tanulók esetén szakmailag megalapozott eszközrendszert 

és tevékenységrendszert sorol fel a kompenzáció és prevenció érdekében. A Muraszemenyei 

általános iskolában napközi működik, valamint különböző szakkörökön, sportfoglalkozáson 

vehetnek részt a tanulók. 

 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Kevés a gyermekek számára szervezhető 

szabadidős program 

Kulturális és sport programok szervezése 
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 48 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

  

5.1.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 
(a 3.2.1. táblával azonos)  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők aránya az  
állandó népességben a 15-64 évesek körében 

Férfiak aránya  
(TS 033) 

Nők aránya  
(TS 034) 

Összesen 

% % % 

2016 6,45 3,7 5,08% 

2017 20 0 10,00% 

2018 17,24 0 8,62% 

2019 6,45 3,7 5,08% 

2020 3,85 12 7,93% 

2021 7,41 8 7,71% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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5.1.2.  számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők  (a 3.2.3. táblával 
azonos) 

Év  

180 napnál hosszabb ideje regisztrált 
munkanélküliek aránya (TS 057) 

Nők aránya a 180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresőkön belül (TS 058) 

 
% %  

2016 33,33 0  

2017 50 0  

2018 60 0  

2019 0 n.a.  

2020 75 66,67  

2021 50 100  

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  

 

 
 

5.1.3. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma  
(a 3.2.6. táblával azonos) 

Év  
Nyilvántartott álláskeresők száma 

(TS 052) 
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

(TS 053) 

fő Fő 

2016 3 0 

2017 6 1 

2018 5 0 

2019 3 1 

2020 4 0 

2021 4 0 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A nők helyzetével kapcsolatban a munkahelyeken az országos helyzetképhez hasonló kép 

bontakozott ki. A hagyományos női szerepek, melyben a nő nem a munkavállalás, hanem a család 

ellátása területén kell, hogy megtalálja a helyet nem jellemző a településre. A felfogás a 

rendszerváltás után folyamatosan változott, modernizálódott és főleg a középkorúaknál-fiataloknál 

más célok körvonalazódtak. Maróc községben nagyarányú munkanélküliség mutatható ki a nők 

körében a munkavállalási korú nők (26-28fő) számához viszonyítva a munkanélküli nők (4-5 fő) 

száma 10 %. A munkanélküli nők részére az önkormányzat igyekszik segítséget nyújtani abban, 

hogy közfoglalkoztatás keretén belül szinte mindenki, természetesen, aki dolgozni szeretne 

munkához jusson. 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

Nincs illetve nagyon ritka a nők részére meghirdetett átképzési program. A férfiak részére számos 

hiányszakmát áthidaló képzés indul (ács, kőműves, burkoló) 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Az álláskereső nők körében körülbelül megegyezik a férfiakéval a maximum általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya (51,2%) Szakmai végzettséggel azonban sokkal kisebb részük 

rendelkezik. Az érettségizettek tekintetében viszont a nők helyzete kedvezőbb. 

Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetősége nagyon rossz, mert szakképzettség 

nélkül szinte lehetetlen munkát találni. A környező településeken a varrodák bezártak, az erdészet 

idénymunkára 

–tavasztól őszig- csak férfiakat foglalkoztat és az önkormányzat a Startmunka keretén belül 

mezőgazdasági utak rendbetételét tűzte ki célul, ahol kaszálni kell a munkaidő 70 %-ban. Az 

előzőekben leírtak ellenére a közfoglalkoztatottak 80 %-a nő. 

 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

 

Országosan ismert tény, hogy egyes munkaterületeken azonos munkakörben lévő nők és férfiak 

között előfordul bérkülönbség. Közfoglalkoztatás keretén belül nem jellemző a megkülönböztetés, 

ott elsősorban a végzettség számít. 

 

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.) 

0 1 2 3 4 5 6 7

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Álláskeresők
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5. 2. 1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma (a 4.3.1. táblával azonos) 

Év 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 109) 

0-3 év közötti gyermekek 
száma 

Átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

db fő fő 

2016 1 0 0 

2017 1 0 0 

2018 1 0 0 

2019 1 0 0 

2020 1 0 0 

2021 1 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok  
 

 
 

5.2.2. a) Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma (4.3.3. a.) számú táblázatból 

Év 
Működő, önkormányzati 

bölcsődei férőhelyek száma 
Önkormányzati bölcsődébe beírt gyerekek 

száma 

db Fő 

2016 0 0 

2017 0 0 

2018 0 0 

2019 0 0 

2020 0 0 

2021 0 0 

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés 
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5.2.2. b) Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma (4.3.3. b.) számú táblázatból 

Év 

Működő 
munkahel

yi 
bölcsődei 

férőhelyek 
száma (TS 

126) 

Munkahel
yi 

bölcsődéb
e beírt 

gyerekek 
száma (TS 

122) 

Működő 
családi 

bölcsödei  
férőhelye
k száma  
(TS 125) 

Családi 
bölcsődéb

e beírt 
gyerekek 
száma (TS 

121) 

Működő 
mini 

bölcsődei 
férőhelye
k száma 
(TS 127) 

Mini 
bölcsődéb

e beírt 
gyerekek 
száma (TS 

123) 

Működő 
(összes) 

bölcsődei 
férőhelye
k száma 
(TS 124) 

Bölcsődéb
e (összes) 

beírt 
gyermeke
k száma 
(TS 120) 

db Fő db Fő db Fő db Fő 

201
6 

0 0 0 0 0 0 0 0 

201
7 

0 0 0 0 0 0 0 0 

201
8 

0 0 0 0 0 0 0 0 

201
9 

0 0 0 0 0 0 0 0 

202
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

202
1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Forrás: TeIR, KSH Tstar       
 

 

Az önkormányzat óvodát, általános iskolás nem tart fenn. Intézmény fenntartó társulás keretén belül 

tagként működtet másik 4 településsel együtt közösen Bázakerettyén Óvodát.  Az intézményekben 

férőhelyhiány nincs, az általános iskolában napközi működik. 

 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A születések száma hasonló az országos adatokéhoz, évről-évre csökken. Maróc település elöregedő 

és az itt élő fiatalok törekednek arra, hogy a nagyobb városokban találjanak munkahelyet, majd ott 

alapítsanak családot. A helyi adatgyűjtés alapján, a megkérdezett fiatal nők szeretnének elköltözni 

és párjuk lakóhelyén letelepedni. 

 

 

5.4 A nőket érő erőszak, kapcsolati erőszak 

 

Családon belüli erőszak nem jellemző. A családsegítő, illetve védőnő a tevékenysége folyamán nem 

tapasztalt erre utaló jeleket, azonban bizonytalan, hogy a nők helyzete a családon belül milyen, 

elképzelhető, hogy nem kerül nyilvánosságra egy-két eset. 

 

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

otthona) 

 

Anyaotthon a településtől 55 km-re Zalaegerszegen található, de igénybe vételre nem került sor az 

elmúlt 5 évben. 
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A közéltben való szereplés – nem hivatás szerűen űzők esetében - nagy áldozatot jelent mindenki 

számára, hiszen a köz javára tenni, embereket szolgálni nagy mennyiségű szabadidő feláldozását 

jelenti. Az elmúlt 5 választási ciklusban minden alkalommal részt vett nő az Önkormányzat 

Képviselő-testületében. A 2019-es választások során a képviselő-testület 3 főből áll.  A település 

polgármestere hagyományosan férfi és a megválasztott 2 fő képviselő, hölgy. 

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

 

Társadalmi problémák nem jellemzőek a településen. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Nőket kiemelten veszélyeztető betegségek 

gyakori előfordulása 

Prevenciós szemlélet erősítése, 

szűrővizsgálatok biztosítása, igény esetén 

helyszínre szállítás 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

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

trendek stb.) 

  

6.1. számú táblázat - Öregedési index (3. táblával azonos) 

Év 
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 
(TS 026 és TS 028 összesen) 

0-14 éves korú állandó lakosok 
száma (fő) 

(TS 010 és TS 012 összesen) 

Öregedési index 
%  

(TS 030) 

2016 18 4 450,00% 

2017 18 3 600,00% 

2018 18 2 900,00% 

2019 17 1 1700,00% 

2020 19 1 1900,00% 

2021 16 0 - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
férfiak száma (TS 063) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
nők száma (TS 064) 

Összes nyugdíjas 

2016 6 19 25 

2017 5 16 21 

2018 6 14 20 

2019 8 13 21 

2020 7 13 20 

2021 6 13 19 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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6.1.2. számú táblázat - Nyugdíjszerű ellátások 

Év 

Életkoro
n alapuló 
ellátásba

n 
részesülő 

férfiak 
száma 

(TS 067) 

Életkoro
n alapuló 
ellátásba

n 
részesülő 

nők 
száma 

(TS 068) 

Öregségi 
nyugdíjba

n 
részesülő 

férfiak 
száma 

(TS 069) 

Öregségi 
nyugdíjba

n 
részesülő 

nők 
száma 

(TS 070) 

Özvegyi 
és szülői 

nyugdíjba
n 

részesülő 
férfiak 
száma 

(TS 071) 

Özvegyi 
és szülői 

nyugdíjba
n 

részesülő 
nők 

száma 
(TS 072) 

Időskorúak 
járadékába

n 
részesítette

k havi 
átlagos 

száma (fő) 
 (TS 134) 

2016 0 0 4 16 0 2 0 

2017 0 0 3 13 0 2 0 

2018 1 0 4 12 0 1 0 

2019 2 0 6 12 0 1 0 

2020 2 0 5 12 0 1 0 

2021 2 0 4 12 0 1 0 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar 
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Országos probléma a népesség csökkenése, a születések számának hanyatlása, valamint az időskorú 

nyugdíjasok számának megnövekedése. Számos területen kritika éri a nyugdíjasokat és 

megdöbbentő, hogy azok a középkorúak tesznek megjegyzéseket a nyugdíjasokra, akiknek szintén 

nyugdíjas hozzátartozóik (szülők) élnek az országban. Természetes folyamat az öregedés és nem a 

jelenleg nyugdíjas korúak tehetnek arról, hogy nem születnek gyerekek, hiszen Ők már megtették a 

maguk kötelességét. A községben a 60 év felettiek aránya helyi adatok alapján az összlakosság közel 

45 %-a. Az idősek nyugdíj-összegéről nincs pontos információ. Az hogy az idősek hogyan élik meg 

az idő múlását, az esetleg egyedüllétet, nagymértékben függ az életkörülményektől, az egészségi 

állapottól az idősekkel szemben tanúsított társadalmi magatartástól. A család fiatalabb tagjai 

gyakran távol élnek idősebb családtagjaiktól, illetve munkát vállalnak távol az otthonuktól. Ennek 

következtében megnőtt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény. A 

településen házigondozói szolgálat, szociális étkeztetés működik. 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága; 

 

6.2. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén (a 3.2.2. táblázatból) 

Nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fő 
összesen 

3 6 5 3 4 4 

41-45 év (TS 042) 
Fő 0 1 0 1 0 0 

% 0,00% 16,67% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 

46-50 év (TS 043) 
Fő 0 0 1 0 1 1 

% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 25,00% 25,00% 

51-55 év (TS 044) 
Fő 0 0 0 0 0 1 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 

56-60 év (TS 045) 
Fő 0 0 0 0 0 0 

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

61 éves, vagy afeletti (TS 046) 
Fő 1 2 2 1 2 2 

% 33,33% 33,33% 40,00% 33,33% 50,00% 50,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
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A településen a nyugdíjaskorúak foglalkoztatására nincs lehetőség, illetve nem jellemző a nyugdíj 

utáni munkavállalás. 

 

b) tevékeny időskor, élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a 

településen; 

 

A Maróci nyugdíjasok körében nem jellemző az élethosszig tartó tanulás, a nyugdíjasok 

foglalkoztatása nem megoldott, foglalkoztatásukat támogató egyéb program nincs a településen. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén. 

 

Hátrányos megkülönböztetés nincs a foglalkoztatás területén, mert törvény védi a nyugdíjazás előtt 

lévő munkavállalókat. 

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése; 

 

6.3. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma 
(Megegyezik a 6.1.1-es táblázattal) 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
férfiak száma (TS 063) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 064) 

Összes nyugdíjas 

2016 6 19 25 

2017 5 16 21 

2018 6 14 20 

2019 8 13 21 

2020 7 13 20 

2021 6 13 19 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

Év 

65 év feletti 
lakosság száma 
(férfiak TS 026,  

nők TS 028) 

Nappali 
ellátásban 
részesülő  

időskorúak 
száma (TS 

129) 

Házi 
segítségnyújtásban  
részesülők száma 

(TS 130) 

Szociális 
étkeztetésben  

részesülők száma  
(TS 131) 

Fő Fő fő fő 

2016 18 0 8 17 

2017 18 0 7 13 

2018 18 0 7 11 

2019 17 0 6 7 

2020 19 0 6 8 

2021 16 0 7 7 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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Bázakerettye központtal működik a háziorvosi praxis, ahova Maróc község lakossága tartozik. A 

háziorvos hetente egyszer 1 órában felkeresi a községet, ahol orvosi szoba áll a rendelkezésére. Más 

napokon a rászoruló embereket, betegeket a Falugondnoki szolgálat gépkocsijával szállítja az 

Önkormányzat a rendelésre. Gyógyszer kiváltás szintén a Falugondnoki Szolgálat (falugondnok) 

segítségével kerül megoldásra. Szakellátáshoz a hozzáférés Letenyén (18 km), illetve Nagykanizsán 

lehetséges (35 km). 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés; 

 

Maróc Község Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a művelődéshez való állampolgári joguk 

biztosítását, ezért Kultúrházat működtet. 

A Kultúrház nyitvatartási ideje alatt „mozgó könyvtár” működik, illetve a könyvtár helyiségében 2 

db számítógép segítségével elérhetővé válik mindenki számára a világháló. 

A település kulturális életére elmondható, hogy nem működik megfelelően, nagyon kevés a program 

és színesebbé kellene tenni egy-egy előadás vagy kiállítás szervezésével. 

 

c) idősek informatikai jártassága; 

 

Nincs adat arra, hogy milyen szintű a településen élő idősek informatikai jártassága. A községben 

Teleház működik, azonban a nyitvatartási idő alatt fiatalokon kívül nem keresi fel más a 

szolgáltatást. 

 

d) a generációk közötti programok. 

 

Nincs közös program. 

 

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

 

Sajátos igények kielégítését célzó program nincs a településen. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Kevés az idősek számára szervezhető 

szabadidős program 

Időseket megcélzó programok szervezése 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

   

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma 
nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 
száma - Férfiak (TS 061) 

Megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaiban részesülők 

száma - Nők (TS 062) 
Összesen 

2016 2 1 3 

2017 2 1 3 

2018 1 1 2 

2019 0 0 0 

2020 0 0 0 

2021 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

 
 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő  
fogyatékkal élők száma 

Év 
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma  

(TS 128) 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

2020 0 

2021 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; és helyi adatszolgáltatók  
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a) fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága,. 

védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás; 

A helyi önkormányzat nem foglalkoztat fogyatékkal élő személyeket, a közfoglalkoztatás keretén 

belül nincs lehetőség arra, hogy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatva legyenek 

Az önkormányzat mezőgazdasági utak rendbetételét célozta meg, ahol 8 órában fizikai munkát kell 

végezni. 

 

b) munkavállalást segítő lehetőségek; 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 

 

Hátrányos megkülönböztetés nincs a foglalkoztatás területén. 

 

d) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok. 

 

A településen önálló életvitelt támogató helyi intézmény, szolgáltatás nincs a településen. 

 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Az önkormányzat igény esetén szociális étkezést és házi gondozást biztosít a fogyatékkal élő 

személyek részére, valamint a falugondnok segítségével biztosítja az egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférést. 

A fogyatékkal élők a Járási Hivatalon keresztül igényelhetik a közgyógyellátást, amely a 

gyógyszerköltségek fedezetére és egyéb egészségügyi ellátások igénybevételére szolgál. 

 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) egészségügyi és rehabilitációs ellátások elérhetősége, együttműködése;  

Az önkormányzat alkalmazásában álló falugondnok szükség esetén gépkocsival szállítja 

az egészségügyi intézményekhez az arra rászorulókat. 

 

b) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége; 

 

A településen nem él mozgáskorlátozott, vagy kerekesszékkel élő ember. Az önkormányzat 

tulajdonában lévő Kultúrház akadálymentesítése még nem történt meg 100%-ban. Kisebb 

segítséggel azonban az intézménybe a bejutás akadálytalan.   

 

c) közszolgáltatásokhoz, köznevelési intézményekhez, kulturális és 

sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és 

kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége; 

 



 63 

Közszolgáltatásokhoz a falugondnok segítségével hozzájutnak mindazok, akik akadályoztatva 

vannak valamilyen formában a közlekedésben. Az önkormányzat tulajdonában lévő középületek, 

ingatlanok sajnos még nem akadálymentesített. 

 

d) munkahelyek akadálymentesítettsége; 

 

A munkahelyek akadálymentesítése nem megoldott. 

 

e) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége; 

 

A járdák, autóbuszvárók akadálymentesítettek. 

 

f) fogyatékossággal élő személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. 

speciális közlekedési megoldások, fogyatékossággal élő személyek nappali intézménye, 

stb.); 

g) előnyben részesítés (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások). 

 

Hátránykompenzáló juttatás, szolgáltatás nincs. 

 

 

7.4. Fogyatékossággal élők sajátos igényeinek kielégítését célzó programok a településen 

Nincs ilyen jellegű program a településen.  

7.5 A fogyatékossággal élőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és a 

felszámolásukra irányuló kezdeményezések 

 

7.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Járdák akadálymentesítése nem megoldott Járdák akadálymentesítése 
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 Több célcsoportot érintő, településszintű megállapítások 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A település ivóvíz minősége az évek alatt 

jelentősen leromlott 

Egészséges ivóvízhez való hozzájutás 

A településen található több önkormányzati út 

járhatatlan 

Balesetmentes és jó minőségű utak kialakítása 

A településen nincs szennyvízcsatorna Szennyvízelvezetés, környezetszennyezés 

javulása 

A külterületi utak járhatatlanok, 

balesetveszélyesek 

A külterületi, hegyi utak járhatóvá tétele 

A vízelvezető árkok megrongálódtak Árkok, átereszek felújítása, kimélyítése 

Falugondnoki autó mozgáskorlátozottak 

számára nem alkalmas 

Hozzáférés a településen kívüli 

szolgáltatásokhoz, egészségügyi ellátáshoz 

A település jelentős része zöldterület, melynek 

karbantartása nagy teher az önkormányzatnak 

Eszközbeszerzés, a közfoglalkoztatásban 

résztvevők tehermentesítése 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

társadalmi felelősségvállalása 

 

a) a 3-7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi, karitatív szervezeti szolgáltató és 

érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (közfeladatot ellátó szervezetek, 

közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma); 

 

A településen civil szervezet, egyesület nem működik. 

 

b) helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi, civil szektor és gazdasági 

szereplők közötti partnerség bemutatása; 

 

A civil szervezetek függetlenségét elismeri és tiszteletben tartja az önkormányzat. Jó kapcsolatot 

ápolunk a Bázakerettyei székhelyen működő Polgárőr Egyesülettel. 

A Magyar Katolikus Egyházon keresztül a Katolikus Karitász is jelen van a településen. 

 

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

felzárkózást segítő közös programok bemutatása; 

 

DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 

 

A Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás tagjai: Letenye, Bánokszentgyörgy, Bázakerettye, 

Becsehely, Borsfa, Bucsuta, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, Kiscsehi, Kistolmács, Lasztonya, 

Lispeszentadorján. Maróc, Molnári, Murarátka, Muraszemenye, Oltárc, Petrivente, 

Pusztamagyaród, Rigyác, Semjénháza, Szentliszló, Szentmargitfalva, Tótszentmárton, 

Tótszerdahely, Valkonya, Várfölde, Zajk. 

A Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás fontos feladatának tekinti a térségben működő 

alapítványok, civil szervezetek és önkormányzatok együttműködését. 

 

A Társulás Munkaszervezetének feladata a közigazgatási feladatok mellett a terület- és 

vidékfejlesztés, mely magába foglalja a helyi lakosság életkörülményeinek, életminőségének, 

jövedelmi szintjének, valamint a foglalkozatási helyzet javítását, melyek hozzájárulnak a térség 

népesség megtartó képességének javításához, mivel térségünket jellemzően sújtja az elvándorlás. 

 

A Társulás célul tűzte ki a hatékony vidékfejlesztés érdekében a térségben fellelhető és előállítható 

mezőgazdasági és kézműipari terméket előállítók összegyűjtését, termékeik marketingjének 

előmozdítását piacra jutásuk elősegítése érdekében. 

 

A helyi termékek értékesítését a fellendülőben lévő turizmusra, valamint a térség lakosságára, a 

helyi fogyasztókra alapozza. 
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ZALAISPA HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS 

 

281 önkormányzat által alapított Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás tevékenységeiben, a 

Társulás által megvalósított hulladékgazdálkodási projekt. A Nyugat-Balaton és a Zala folyó 

medencéjének nagytérségét érintő, az Európai Unió által támogatott infrastrukturális beruházással 

jelentős eredményeket ért el: felszámolta a környezetszennyező, engedély nélkül működő 

szeméttelepeket, korszerű hulladéklerakókat épített, megteremtette a különböző hulladékfajták 

begyűjtésének, újrahasznosításának lehetőségét, hulladékudvarokat alakított ki, mindezekkel 

jelentősen gyarapítva a Társulás vagyonát. 

 

BUCSUTAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 

 

A közösen fenntartott társulás a szakmai programjában, az 1993. évi III. törvényben, az 1/2000. 

(I.7.) SZCSM rendeletben, illetve az egyéb ágazati jogszabályokban meghatározott feladatokat a 

társulási megállapodásban foglalt ellátási területre kiterjedően köteles maradéktalanul ellátni. A 

társulás által biztosított alapellátások: A társulás önkormányzati képviselőtestületei megállapodnak 

abban, hogy a társulás a szociális alapszolgáltatások közül a Nappali szociális ellátás, szociális 

étkeztetést és a házi segítségnyújtást a társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási 

területére kiterjedően biztosítja. 

 

KERKAMENTI TELEPÜLÉSEK SZÖVETSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS 

 

A társulás székhelye: 8874 Kerkaszentkirály, Petőfi u. 1. 

Működési területe: a társult önkormányzatok: Csörnyeföld, Dobri, Kerkaszentkirály, Kerkateskánd, 

Kiscsehi, Lispeszentadorján, Lovászi, Maróc, Muraszemenye, Szentmargitfalva, Szécsisziget, 

Tormafölde közigazgatási területe. A társulásban résztvevő településen élő lakosainak 

összlétszáma: 4271 fő. 

 

A Társulás által ellátott faladat- és hatáskörök 

A területfejlesztésről és a területrendszerezésről szóló 1996. évi XXI. Tv-ben foglalt 

területfejlesztési feladatok, az alapító önkormányzatok igazgatási területén gazdasági és társadalmi 

fejlesztések elősegítése, a települések lakosságának gazdasági és kulturális érdekképviselete, 

érdekeinek védelme, közreműködés az emberi és természeti erőforrások jobb felhasználásában. 

 

Ennek keretében különösen fontos feladat: 

- a településeken meglévő információs hátrányok felszámolása, 

- az infrastrukturális fejlesztések összehangolása, az anyagi lehetőségek legszélesebb körének 

bevonásával, 

- foglalkoztatási problémák, szociális feszültségek feloldása, 

- a kistérségi, településközi valamint a kistelepülési önkormányzatok érdekeinek 

megfogalmazása és képviselete a megyei, regionális, országos szinten, 

- a határ menti együttműködés erősítése különös tekintettel a gazdasági együttműködésre, 

- nemzetiségi hagyományok, nemzetiségi kultúra értékeinek megőrzése, 
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- kulturális örökség védelme, 

- a humán erőforrások összehangolt fejlesztése, 

- a gyermekek és ifjúsági korosztályról való gondoskodás 

- a nők hátrányos helyzetű rétegek, a cigányság helyzetének javítása 

  

- a kistérség civil szervezeteivel, vállalkozókkal, az együttműködő társszervekkel való 

kapcsolattartás, 

- a természet, a környezet védelme. 

 

 

ZALA ZÖLD SZÍVE Vidékfejlesztési Egyesület 

 

A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület megszületésekor soha nem látott térségi 

konszenzussal, támogatással jött létre, amit jól reprezentál az, hogy ekkor 103 tag csatlakozott 

hozzá. A HACS tagsága a három szféra között 

–civil, vállalkozói és önkormányzati 

– egyharmados arányban oszlott meg. 2008-tól kezdődően az egyesület a térség legnagyobb civil 

szervezeteként működött! Jelenleg 81 tagjuk van. 

Az egyesület megalakulásakor megfogalmazott egyik legfontosabb alapelv a helyi 

partnerség biztosítása volt. Ennek szellemében végzi mind a mai napig tevékenységét, mint a 

munkaszervezet, mind pedig az egyesület különféle testületei. Mindhárom szféra képviselői azonos 

súllyal képviseltetik magukat, s egyformán részesülnek az egyesület nyújtotta szolgáltatásokból. 

Annak érdekében, hogy az 53 településen megtalálható tagság érdekei minél inkább érvényesülni 

tudjanak, 6 mikrotérségbe sorolta őket az egyesület közgyűlése. Ennek a 

partnerség tekintetében azért van komoly jelentősége, mert minden mikrotérség képviselteti magát 

a vezetőségben, a pályázati tájékoztató fórumok és egyéb egyesületi rendezvények 

lehetőség szerint valamennyi mikrotérségben megrendezésre kerülnek. 

A Zala Zöld Szíve HACS elsősorban munkaszervezetén keresztül képes a partnerségnek megfelelni. 

Létrejöttekor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy minden tag, valamint az illetékességi területéhez 

tartozó valamennyi pályázó számára olyan ügyfélszolgálatot, igény esetén személyes helyszíni 

egyeztetést biztosít, mely segíti azt, hogy az általunk kezelt programban minél szélesebb kör 

vehessen részt eredményesen. 

 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Nemzetiségi önkormányzattal Maróc község képviselő-testülete nem tart fenn kapcsolatot. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége; 
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Civil szervezet célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenységet nem folytatott. 

 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 

For-profit szervezet nem található a községben. 

 

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése.  

HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között a 

hatékonyabb együttműködés alakulhat ki a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 

beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 

összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 

önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 

 

 

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 HEP elkészítésének folyamatába; 

A helyi esélyegyenlőségi program előkészítéséhez segítséget nyújtottak a településen dolgozó 

szociális, egészségügyi, gyermekjóléti szakemberek. Adatokkal, útmutatással a Bázakerettyén 

működő intézmények vezetői látták el a helyzetelemzésben résztvevőket. 

A vélemények, problémák megismerése céljából Fórum került megrendezésre, az 

intézményvezetők, az önkormányzat képviselő-testület tagjai és a kutatásban résztvevők. 

 

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása, valamint annak rögzítése, hogy működtet-e 

HEP Fórumot. 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására, az egyes beavatkozási területek felelőseinek 

beszámolója alapján. 

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja a HEP nyilvánosságra hozatala is és a megvalósítás 

folyamatát koordináló HEP Fórum. 

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására évente tájékoztatást adunk a program megvalósításában 

elért eredményekről az önkormányzat képviselő-testülete felé, informáljuk az együttműködő 

szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
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A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. 

 

c) A képviselő-testületi döntést követően az elfogadott HEP dokumentumot, valamint a hiteles 

határozatot a települési önkormányzat a helyben szokásos módon közzé teszi, és megküldi a 

TEF esélyegyenlőségi mentora részére. A TEF az települései önkormányzatok HEP-jeit 

közzéteszi, honlapján megjelenteti.



 

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 

 

1. A tartós munkanélküliség 

magas arányú a munkavállalási 

korú lakossághoz viszonyítva 

 

1. Közfoglalkoztatás 

továbbfejlesztése, 

munkalehetőségek felkutatása 

Gyermekek 

1. Kevés a gyermekek számára 

szervezhető szabadidős 

program 

1. Kulturális és sport programok 

szervezése 

Idősek 

1. Nőket kiemelten veszélyeztető 

betegségek gyakori 

előfordulása 

1. Prevenciós szemlélet erősítése, 

szűrővizsgálatok biztosítása, igény 

esetén helyszínre szállítás 

Nők 

1. Kevés az idősek számára

 szervezhető szabadidős 

program 

1. Időseket megcélzó programok 

szervezése 

Fogyatékkal 

élők 

1. Járdák akadálymentesítése nem 

megoldott 

1. Járdák akadálymentesítése 

Több 

célcsoportot 

érintő, 

településszintű 

megállapítás 

1. A település ivóvíz minősége az 

évek alatt jelentősen leromlott 

2. A településen található több 

önkormányzati út járhatatlan 

3. A településen nincs 

szennyvízcsatorna 

4. A külterületi utak 

járhatatlanok, 

balesetveszélyesek 

5. A vízelvezető árkok 

megrongálódtak 

6. Falugondnoki autó 

mozgáskorlátozottak számára 

nem alkalmas 

7. A település jelentős része 

zöldterület, melynek 

karbantartása nagy teher az 

önkormányzatnak 

1. Egészséges ivóvízhez való 

hozzájutás 

2. Balesetmentes és jó minőségű 

utak kialakítása 

3. Szennyvízelvezetés, 

környezetszennyezés javulása 

4. A külterületi, hegyi utak 

járhatóvá tétele 

5. Árkok, átereszek felújítása, 

kimélyítése 

6. Hozzáférés a településen kívüli 

szolgáltatásokhoz, 

egészségügyi ellátáshoz 

7. Eszközbeszerzés, a 

közfoglalkoztatásban 

résztvevők tehermentesítése 
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Jövőképünk 

 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a mélyszegénységben élők fogalom teljesen eltűnik. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek taníttatását és az életre nevelését. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek életére és életminőségük javítására. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az esélyegyenlőség megteremtését, mind a munkavállalás, 

mind a gyermekvállalás területén. Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők 

szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréséhez
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 
 A B C D E F G H I J K L 

Intézkedé
s 

sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokk

al 

A cél 
kapcsolódása 

országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításáh

oz szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatóság

a 

Önkormányzatok 
közötti 

együttműködésbe
n megvalósuló 

intézkedés 
esetében az 

együttműködés 
bemutatása 

0. Település szintű probléma 
1 Útfelújítás A településen 

található több 
önkormányzati út 
járhatatlan, nagy a 
balesetveszély 

Balesetmentes és jó 
minőségű utak 
kialakítása 

Pályázati anyag, 
költségvetési 
koncepció 

Országos 
Fejlesztési és 
Területfejlesztési 
Koncepció 

Önkormányzati 
utak felújítása 

Polgármester 2027. 11. 30. 
(kedd) 

100%-os útfelújítás Pályázati forrás HEP lejárta 
2027. 

Nem releváns 

2 Lakossági 
szennyvízelhelyez
és 

A településen nincs 
szennyvízcsatorna, 
a lakossági 
szennyvíz 
elhelyezése nem 
megoldott 

A projekt 
eredményeként 
megoldódik az 
illegális 
szennyvízelvezetés, 
a 
környezetszennyezé
s, javul a településen 
élők ellátása, a 
térségi hátrányok 
csökkenek 

Pályázati anyag, 
költségvetési 
koncepció 

Országos 
Fejlesztési és 
Területfejlesztési 
Koncepció 

Egyedi 
szennyvízelhelyezé
s lakásonként 

Polgármester 2027. 11. 30. 
(kedd) 

100%-os 
szennyvízelhelyezé
s 

Pályázati forrás HEP lejárta 
2027. 

Nem releváns 

3 Külterületi 
közútfejlesztés 

A külterületi utak 
járhatatlanok és 
baleset veszélyesek 

A külterületi és 
hegyi utak járhatóvá 
tétele 

Pályázati anyag, 
költségvetési 
koncepció 

Országos 
Fejlesztési és 
Területfejlesztési 
Koncepció 

Külterületi 
közútfejlesztés 

Polgármester 2027. 11. 30. 
(kedd) 

100%-os felújítás, 
építés 

Pályázati forrás HEP lejárta 
2027. 

Nem releváns 

4 Belterületi 
csapadékvíz 
elvezető rendszer 
rekonstrukció 

A vízelvezető árkok 
az évek során 
megrongálódtak 

Árkok, átereszek 
felújítása, 
kimélyítése 

Pályázati anyag, 
költségvetési 
koncepció 

Országos 
Fejlesztési és 
Területfejlesztési 
Koncepció 

Belterületi 
csapadékvíz 
elvezető rendszer 
rekonstrukció 

Polgármester 2027. 11. 30. 
(kedd) 

100%-os felújítás, 
építés 

Pályázati forrás HEP lejárta 
2027. 

Nem releváns 

5 Tanya- és 
falugondnoki busz 
beszerzése 

Meglévő autó 
mozgáskorlátozott
ak számára nem 
alkalmas 

Hozzáférés a 
településen kívüli 
szolgáltatásokhoz, 
egészségügyi 
ellátáshoz, autóbusz 
járatok 
kimaradásának 
kompenzálása 

Pályázati anyag, 
költségvetési 
koncepció 

Országos 
Fejlesztési és 
Területfejlesztési 
Koncepció 

Falugondnoki autó 
beszerzése 

Polgármester 2027. 11. 30. 
(kedd) 

1 db falugondnoki 
autó 

Pályázati forrás Hosszú távú 
fenntarthatóság 

Nem releváns 

6 Közterületek 
karbantartását 
szolgáló 
estközbeszerzés 

A település jelentős 
része zöldterület, 
amelynek 
karbantartása nagy 

Eszközbeszerzés a 
közfoglalkoztatásba
n résztvevők 
tehermentesítése, 

Pályázati anyag, 
költségvetési 
koncepció 

Országos 
Fejlesztési és 
Területfejlesztési 
Koncepció 

Közterületek 
karbantartását 
szolgáló 
estközbeszerzés 

Polgármester 2027. 11. 30. 
(kedd) 

Gépvásárlás Pályázati forrás HEP lejárta 
2027. 

Nem releváns 
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terhet ró az 
önkormányzatra, 
illetve a 
közfoglalkoztatásba
n résztvevőkre. 
Balesetmentes 
közlekedésre is 
nagy kihatással van 
a területek 
rendezettsége 

valamint a 
balesetmentes 
közlekedés 
érdekében 

7 Egészségmegőrzés A település ivóvíz 
minősége az évek 
során jelentősen 
leromlott. A csövek 
elrozsdásodtak, 
csecsemők részére 
nem javasolt a helyi 
víz fogyasztása. 

Egészséges 
ivóvízhez való 
hozzájutás 

Pályázati anyag, 
költségvetési 
koncepció 

Országos 
Fejlesztési és 
Területfejlesztési 
Koncepció 

Ivóvízvezeték csere Polgármester, 
projektmenedzs
er 

2024. 01. 01. 
(hétfő) 

 

Hatékonyabb 
hátránykompenzál
ás vezetékcsere 
100% 

Pályázati forrás HEP lejárta 
2027. 

Társult 
önkormányzatok - 
Bázakerettye, 
Kiscsehi, 
Lasztonya, 
Lispeszentadorján 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
1 Közfoglalkoztatás 

továbbfejlesztése, 
munkalehetősége
k felkutatása 

A tartós 
munkanélküliség 
magas arányú a 
munkavállalási korú 
lakossághoz 
viszonyítva 

Munkanélküliség 
pontos 
feltérképezése, 
közfoglalkoztatási 
programok indítása, 
munkahelyek 
feltérképezése, 
munkanélküliség 
csökkentése 

Közfoglalkoztatási 
terv 

Magyar Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 2030 

Munkanélküliség 
pontos 
feltérképezése, 
közfoglalkoztatási 
programok 
indítása, 
munkahelyek 
feltérképezése, 
munkanélküliség 
csökkentése 

Polgármester 2027. 11. 30. 
(kedd) 

Munkanélküliek 
száma 

Résztvevő 
személyek, 
pénzügyi forrás 

HEP lejárta 
2027. 

Nem releváns 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 
1 Kulturális és sport 

programok 
szervezése 

Kevés a gyermekek 
számára 
szervezhető 
szabadidős 
program 

Sportrendezvények 
és játszóházak 
szervezése 

Költségvetési 
koncepció 

"Legyen jobb a 
gyermekeknek" 
Nemzeti 
Stratégia (2007-
2032) 

Sportrendezvénye
k és játszóházak 
szervezése 

Polgármester; 
Bázakerettye 
Község 
Önkormányzat 
Családsegítő 
Szolgálata 

2027. 11. 30. 
(kedd) 

Évi 2 program Pénzügyi, tárgyi, 
technikai 
eszközök 

HEP lejárta 
2027. 

Nem releváns 

III. A nők esélyegyenlősége 
1 Prevenciós 

szemlélet 
erősítése, 
szűrővizsgálatok 
biztosítása, igény 
esetén helyszínre 
szállítás 

Nőket kiemelten 
veszélyeztető 
betegségek gyakori 
előfordulása 

Nők 
egészségmegőrzése, 
javítása, 
szűrővizsgálatok 
szervezése 

Költségvetési 
koncepció 

Nők és Férfiak 
Társadalmi 
Egyenlőségét 
Elősegítő 
Nemzeti 
Stratégia (2010-
2021) 

Nők 
egészségmegőrzés
e, javítása, 
szűrővizsgálatok 
szervezése 

Polgármester; 
Védőnő 

2027. 11. 30. 
(kedd) 

Szűrővizsgálatokon 
résztvevő nők 
száma 100% 

Résztvevő 
személyek, 
anyagi forrás 

HEP lejárta 
2027. 

Nem releváns 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 
1 Időseket megcélzó 

programok 
szervezése 

Kevés az idősek 
számára 
szervezhető 
szabadidős 
program 

Sakk kör 
létrehozása, 
kulturális 
programok 

Költségvetési 
koncepció 

Idősügyi Nemzeti 
Stratégia (2010-
2022), (2023-
2024) 

Sakk kör 
létrehozása, 
kulturális 
programok 

Polgármester; 
Bucsutai 
Szociális 
Szolgáltató 
Társulás 

2027. 11. 30. 
(kedd) 

Idősek 
programokon való 
részvétele 100% 

Anyagi, 
személyi, 
technikai forrás 

HEP lejárta 
2027. 

Nem releváns 
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V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
1 Járdák 

akadálymentesítés
e 

Járdák 
akadálymentesítés
e nem megoldott 

Pályázati 
lehetőségek 
feltérképezése, 
erőforrások 
megteremtése, 
járdák 
akadálymentesítése 

Költségvetési 
koncepció, 
Településfejleszté
si terv 

Országos 
Fogyatékosságüg
yi Program (2015-
2025) 

Pályázati 
lehetőségek 
feltérképezése, 
erőforrások 
megteremtése, 
járdák 
akadálymentesítés
e 

Polgármester 2027. 11. 30. 
(kedd) 

Akadálymentesítés 
100% 

Pályázati 
támogatás, 
önkormányzati 
önerő 

HEP lejárta 
2027. 

Nem releváns 



3. Megvalósítás 

 

3.1 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. 

 

3.2 A megvalósítás folyamata 

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése lehet.  

HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között 

a hatékonyabb együttműködés alakulhat ki. a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 

beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 

összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 

önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 

 

A HEP Fórum feladatai: 

- a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosítása, a problémákra adekvátan 

válaszoló intézkedések megfogalmazása, összehangolása,  

- a HEP intézkedéseinek megvalósításában,az HEP IT megvalósulásának figyelemmel 

kísérése, a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások 

évenkénti felülvizsgálata, 



 

 76 
 

- 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 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, dokumentálása, kommunikálása 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakíthatunk 2 ezer fő feletti 

településeken (opcionális) 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.  

 

 

 

 
 

HEP Fórum 

tagjai: 

munkacsoportok 
vezetői, 

önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője

Romák/ mély-
szegénységben élők 

esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport
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A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább kétévente, a felülvizsgálatok és az új HEP elfogadása előtt, 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. 

 

A HEP Fórumok javasolt összetétele: 

Tagok 

• a település polgármestere, 

• a település/közös önkormányzatok jegyzője, 

• helyi nemzetiségi önkormányzatok vezetői, 

• beavatkozási területekhez kapcsolódó önkormányzati bizottságok képviselői, 

• helyi/térségi releváns közszolgáltató intézmények képviselői,  

• meghatározó helyi/térségi gazdasági szereplők, munkáltatók képviselői, 

• 2 000 fő lakosságszám feletti települések esetében a Szociálpolitikai Kerekasztal 

képviselői, 

• helyi jelzőrendszeri felelős, 

• a településen működő - a HEP célcsoportjai kapcsán érintett - civil szervezetek és 

egyházak képviselői, 

• A HEP intézkedési tervében szereplő intézkedések végrehajtásáért felelős intézmények, 

szervezetek képviselői, 

• a település HEP referense, 

• a rendvédelmi és közbiztonsági szervezetek képviselői, 

• egyéb tagok (pl. tapasztalati szakértőként valamely célcsoportban érintett személy, vagy 

a településen aktív szerepet vállaló személyek). 

 

Állandó meghívottak 

• a település képviselő-testületének tagjai, 

• az illetékes esélyegyenlőségi mentor, 

• tankerületi központ képviselője, 

• környező települések önkormányzati szereplői, 

• járási jelzőrendszeri tanácsadó, 

• egyéb meghívottak (járási hivatalok beavatkozási területekhez és célcsoportokhoz 

kapcsolódó szervezeti egységeinek képviselői, térségi felzárkózási programok 

képviselői). 
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3.3 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. 

 

3.4 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 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. 

 

 

3.5 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 

bevonásával és támogatásával végzi. Így  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 

elhárításáról intézkedni  

 

 

A 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. 

Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 

kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-

et, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.  

 

 

3.6 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 megvitatja a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 

intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek.  

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. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi 

a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 

elhárításáról. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 

I. A Maróc Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 

megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 

beépítettük. 

 

II. Ezt követően Maróc Község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú 

határozatával elfogadta. 

 

Csatolt melléklet:  

 

- képviselő testület elfogadó határozatának kivonata 

 

 

 

 

A kötelező táblák és az összefoglaló IT tábla nem a melléklete a HEP-nek hanem az egységes 

szerkezetbe foglalt HEP kötelező eleme! 

 

 

 

Dátum          Aláírás 

 

 

 

 



 

A KÉPVISELŐ TESTÜLET ELFOGADÓ HATÁROZATÁNAK KIVONATA 

 



MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY

1081 Budapest, Szilágyi u. 3.,    Postacím: 1439 Budapest, Pf. 679.

Telefon/Fax: 06-1-786-8950,   

E-mail: medicopter.alapitvany@gmail.com

Adószám: 18175581-1-42,   Bankszámlaszám: 11705008-20477873

Honlap: www.medicopteralapitvany.eu

Tárgy: Fwd: támogatás
Feladó: "Dr. Resch Karolina" <jegyzo@bazakere ye.hu>
Dátum: 2022. 11. 08. 17:51
Címze : dr. Faragó-Szabó Meli a <aljegyzo@bazakere ye.hu>

-------- Továbbíto  üzenet --------
Tárgy:támogatás

Dátum:Thu, 6 Oct 2022 09:13:08 +0200
Feladó:medicopter.alapitvany@gmail.com

Címze :jegyzo@bazakere ye.hu

A

Fővárosi Bíróság az Alapítványt, mint közhasznú szervezetet az 1959. év IV. törvény (Ptk.) 74/A §-a alapján 8484.
sorszám alatt,  a 16.Pk.60.069/2002/26. számú határozattal vette nyilvántartásba.

Azonosító: 210/2022.

Bázakerettye Közös Önkormányzat
Tisztelt Támogatónk!

A MEDICOPTER Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses támogatója ezúton kéri
az Ön, illetve Cége támogatását kitűzött céljai megvalósításához.

A sürgősségi ellátás során a magyar légi mentők az egész ország területén évről évre egyre több életet
tudnak menteni a sürgősségi betegellátásban alkalmazott megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezen
felszerelések állapota jelentősen befolyásolja a beteg életkilátásait.
Ezért  kérjük  továbbra  is  az  Önök  megtisztelő  segítségét,  hogy  ezek  a  speciálisan  kialakított  fontos
eszközök,  melyek  a  folyamatos  használat  miatt  elhasználódnak  továbbra  is  biztosítva  legyenek.  A
mentőszolgálat  dolgozói  nap,  mint  nap  emberfeletti  küzdelmet  folytatnak  életüket  kockáztatva  a
bajbajutottak megmentéséért. Segítsünk Nekik mi is!

Jelenleg az alábbi eszközökre van sürgősen szükség:

- 5 csomag vérmelegítő szerelék, melynek bruttó ára: 1.600.000.-Ft

A  helyszíni  súlyos  sérültek  ellátása  során  alkalmazott  vérátömlesztéshez  minden  esetben  a  hűtött

Fwd: támogatás
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vérkészítmények  melegítésére  van  szükség,  melyekhez  egyszer  használatos  fogyóeszközöket  tudunk
felhasználni, ezek a MEQU vérmelegítő szerelékek, melyek sajnos igen drága eszközök.

Tisztelt Támogató!

Kérjük segítsen!  
A legkisebb anyagi segítség is sokat ér!

Az adományról  adóigazolást  állítunk ki,  amit  a hatályos pénzügyi rendelkezések alapján elszámolhat.
Amennyiben adóigazolást kér, kérjük jelezze.

Budapest, 2022.10.06.

Tisztelettel:

Rédei Lászlóné  sk.
alapítvány elnöke

Fwd: támogatás
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 Feladat átadási-átvételi szerződés - 6. számú módosítása 

 

Amely létrejött egyrészről Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…………………határozata alapján  

 

Maróc Község Önkormányzata 

Székhely: 8888 Maróc, Rákóczi út 4. 

Adószám: 15559809-1-20 

Törzsszám: 559805 

Statisztikai számjel: 15559809-8411-321-20 

e-mail: simonyaiistvan@index.hu 

Képviseli: Simonyai István polgármester, mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 

 

másrészről  

REÁLMED Egészségügyi Szolgáltató Kft. 

Székhely: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8. 

Adószám: 14563160-1-41 

Cégjegyzékszám: 01-09-195937 

E-mail: info@emergencyservice.hu 

Képviseli: Dr. Rus János ügyvezető igazgató, mint Megbízott (továbbiakban Megbízott,)  

 

együttesen Felek (a továbbiakban: Felek) között alulírott napon és feltételekkel:  

1. Előzmény 

Felek 2017. december 20. napján Feladat átadási-átvételi szerződést kötöttek egymással a 

Letenye Város Központtal működő, a Megbízó önkormányzat illetékességi területére kiterjedő 

központi orvosi ügyeletet üzemeltetésére, működtetésére, 2018. január 1. hatállyal, mely 

alapján a Megbízó kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy a szerződésben meghatározott 

tevékenységre Megbízott az illetékes Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 

finanszírozási szerződést kössön. 

2. Felek a 2018. január 1. napján kötött Feladat átadás-átvételi szerződést közös 

akaratuknak megfelelően az alábbiak szerint módosítják:  

A Feladat átadás-átvételi szerződést 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:   

„Megbízó, az 1. pontban foglalt feladatok ellátásáért a mindenkori Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) általi finanszírozás 100% felett, - 

melyre a Megbízott, mint Szolgáltató közvetlen finanszírozási szerződést köt-,2023. január 1. 

napjától 2023. május 30. napjáig terjedő időszakban  260,-Ft/lakos/hó, azaz kettőszázhatvan 

forint/lakos/hó kiegészítő díjat, 2023. június 1. napjától 2023.december 31. napjáig terjedő 

időszakban 320,-Ft/lakos/hó azaz háromszázhúsz forint/lakos/hó összegű kiegészítő díjat 

fizet Megbízottnak. A kiegészítő díj alapjául a NEAK által közölt és elszámolt lakosságszám 

az irányadó. A szolgáltatás díjának kiegyenlítése számla ellenében havonta történik, a számla 

kézhez vételétől számított 8 napon belül Megbízott Gránit Bank Zrt-nél vezetett 12100011-

17614973-00000000 számú pénzforgalmi számlájára. A NEAK a kiegészítő díj alapjául 

szolgáló lakosságszámot évente felülvizsgálja. Amennyiben a NEAK finanszírozás mértéke 



nem változik, fenti összeg évente, maximum a KSH által megállapított infláció mértékében 

változik. Amennyiben a NEAK támogatás mértéke ettől eltérően növekszik, úgy a Megbízott 

a tárgyhót követő havi számlájában már köteles azt érvényesíteni, azáltal, hogy arányosan 

csökkenti a Megbízott által fizetendő kiegészítő díj mértékét.” 

A Feladat átadás-átvételi szerződés 17. pontja alábbi rendelkezéssel egészül ki:   

„ Felek megállapodnak, abban, hogy az ügyeleti ellátás tekintetében –  ellátási terület és 

lakosságszám – fellépő változás esetén kötelezettséget vállalnak a szerződési feltételek 

újratárgyalására.” 

3. A Felek között 2018. január 1. napján létrejött Feladat átadási-átvételi szerződés 

jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.  

 

4. A Felek között 2018. január 1. napján létrejött Feladat átadás-átvételi szerződés 

kizárólag jelen módosítással együtt érvényes. 

 

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti, egymással szó 

szerint megegyező példányban írják alá azzal, hogy 3 példány a Megbízót, 1 példány a 

Megbízottat illeti meg.  

 

Kaposvár, 2022. december 30. 

 

  ..............................................   ..............................................  

  Megbízó   Megbízott 

 Maróc Község Önkormányzata  Reálmed Kft. 

  Simonyai István   Dr. Rus János 

  polgármester    ügyvezető igazgató 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

  ......................  .......................   .......................  ......................  

 Cserveni Tünde 

 gazdasági igazgató 

 


















