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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 

 

Bevezetés 
 

Összhangban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

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

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

rendelkezéseivel, Lenti Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban (a továbbiakban: 

HEP) rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 
Felülvizsgálat 2022.szeptember: 

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, Lenti Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott HEP-pel összehangolja a település más 

dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. 

Vállalja továbbá, hogy a HEP elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös 

tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés a HEP megalapozását szolgálja. 

 

 

A település bemutatása 
 

Lenti Zala megyében Magyarország délnyugati csücskében, a szlovén, a horvát és az osztrák határ 

közelében található. Lenti keletkezésének idejéről nincsenek pontos adatok, az első emlékek a 

római korból valók, de kialakulásának valószínűleg első írásos emléke 1172-ből származik. A 

térség három néprajzi tájegység (Őrség, Göcsej, Hetés) találkozási pontjában helyezkedik el. A 

város öt településrészével – Máhomfa, Lentiszombathely, Mumor, Bárszentmihályfa és 

Lentikápolna – ma a térség központja, amelynek épített öröksége mellett a természeti értékei is 

jelentősek.  

A város térségben betöltött szerepét mutatja, hogy kistérségi központ, továbbá 2013. január 1. 

napjától a járások kialakításával járási központ lett, a Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási 

Hivatalának illetékességi területe 48 településre terjed ki 

 

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

 

 
Forrás: jaras.info.hu 

 

 

Értékeink, küldetésünk 
 

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete Lenti Város 2013-2018 időszakra szóló Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját a 273/2013. (VI. 26.) ÖKT. számú határozatával fogadta el, majd a 

felülvizsgálatokat a 87/2016. (II.17.) ÖKT számú, és 372/2017. (VIII.30.) ÖKT számú 

határozatával fogadta el. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján 

a települési önkormányzat vizsgálja felül a helyi esélyegyenlőségi programot. A jelenlegi HEP a 

2013-ban elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát is tartalmazza. 

A HEP első lépésként helyzetelemzést készít a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, 

lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről. A települési önkormányzat 
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megvizsgálja a település esélyegyenlőségi helyzetét és problémáit. A HEP a feltárt esélyegyenlőségi 

problémákra reagál és beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére. 

 

Célok 
 

A HEP átfogó célja 

 

Lenti Város Önkormányzata a HEP 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 a 

Klebensberg Központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

Elsődleges cél 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, azaz a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, idősek és fogyatékkal 

élők teljes lakosságához viszonyított képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, szociális és 

területi mutatóit, a város esélyegyenlőségi problémáit. 

E mellett cél a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

További cél 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 a HEP 

IT tartalmazza. 

 

A HEP IT célja 

 

Cél a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

További cél meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén cél annak az együttműködési rendszernek a felállítása, amely a programalkotás és 

végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás 

támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus 

munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
Felülvizsgálat 2022.szeptember: 

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

„Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását 
külön intézkedésekkel segíti.” 

A HEP elkészítése az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján történik. 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 helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 
szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet (hatályon kívül helyezte a hatósági 

eljárások egyszerűsítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló (VII. 30.) BM rendelet), 

▪ a Belügyminisztérium honlapján megjelent „MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a 
helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a 

program felülvizsgálatához” 

tartalmazzák, amelyek a HEP elkészítése során szintén alkalmazásra kerültek, különös figyelmet 

fordítva   

▪ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

▪ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.) 

▪ a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.) 

▪ a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi 

törvény) 

▪ az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 

▪ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 
 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete elkötelezett az esélyegyenlőség mellett, ezért helyi 

rendeleteivel is az a célja, hogy javítsa az esélyegyenlőségi célcsoportok társadalmi helyzetét és 

elősegítse ezen csoportok felzárkózását. 

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testületének az alábbi rendeletei születtek e tárgyhoz 

kapcsolódóan: 

- a szociális gondoskodásról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet, 

- a gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet,  

- a lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló 24/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet, 
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- a szakmai képzésben, átképzésben résztvevők támogatásáról szóló 19/2010. (XI. 

25.) önkormányzati rendelet, (hatályon kívül helyezte Lenti Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Lenti Polgármesteri Hivatal szervezeti 

változásával összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 

8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete), 

- a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról szóló 21/2010. (XI. 25.) 

önkormányzati rendelet,  

- a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 25/2010. (XI. 25.) 

önkormányzati rendelet, 

- a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatásáról szóló 18/2018. 

(VIII.23.) önkormányzati rendelet, 
- a „Települési Talentum” ösztöndíj támogatásról szóló 19/2018. (VIII.23.) 

önkormányzati rendelet, (hatályon kívül helyezte Lenti Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a „Települési Talentum” ösztöndíj támogatásról szóló 

19/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
20/2021. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete). 

 

Fentieken túl Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete Lenti Város Helyi Esélyegyenlőségi 

Programját a 273/2013. (VI. 26.) ÖKT. számú határozatával fogadta el. A városra vonatkozó 

jelenleg hatályos HEP a 2013-ban hatályos jogszabályi környezet alapján készült el. A 273/2013. 

(VI. 26.) ÖKT. számú határozattal elfogadott HEP bevezetője bemutatja a jogszabályi környezetet, 

amely a program elkészítésének szükségességét előírja, ezen kívül meghatározza azokat az elveket, 

amelyeket szem előtt kell tartani az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. A program bemutatja 

továbbá az egyes esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetét, tárgyalja a foglalkoztatottság, szociális 

szolgáltatások, közegészségügy, oktatási, közművelődési és sport feladatokat az esélyegyenlőség 

megvalósítása kapcsán. Célként fogalmazza meg a program, a célcsoportokba tartozók számának és 

arányának, valamint a célcsoportok településen lévő helyzetének számbavételét.  Célként nevesíti 

még a célcsoportba tartozók szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének áttekintését, valamint az ezen 

a területeken jelentkező problémák feltárását. A program feltárja problémaként, hogy az 

önkormányzat saját lehetőségei nem elegendőek, ezért szükséges pályázati források igénybe vétele, 

továbbá a program sikeres megvalósításához szükséges a gazdasági élet szereplőinek, civil 

szervezetek bevonása is, továbbá a lakosság aktív közreműködése.  

A program intézkedési terve minden célcsoport vonatkozásában határozott meg feladatokat az 

alábbiak szerint:  

- A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége kapcsán a 2013-ban elfogadott 

HEP az alacsony foglalkoztatottságot, a szakképzetlen aktív korú lakosságot, a pályakezdők 

alacsony foglalkoztatottságát, valamint a szociális jelleggel bérbe adott lakások alacsony 

számát állapította meg problémaként. Az elérni kívánt cél a foglalkoztatottsági mutatók 

javítása, piacképes szakképzettség biztosítása a résztvevőknek, önkormányzati adatgyűjtés 

az iskolázottsági szint pontos felmérésére, felnőttképzésre való igény felmérésére, az érintett 

célcsoport képzésbe történő bevonása, a szakképzettség növelése, ezáltal a munkaerő-piacon 

történő elhelyezkedési esélyek javulása. A bérlakás vonatkozásában a cél a szociális 

bérlakás állomány növelése, a szociális bérlakás iránti igények pontos felmérésére, a 

meglévő szociális lakások állagmegóvása. 

- A gyermekek célcsoportja a gyermekeket veszélyeztető tényezők növekedése a változó 

társadalmi szokások által, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek folyamatos 

integrációjának hiánya, az iskolai hiányzások magas száma került problémaként 

megjelölésre. Célként a gyermekek veszélyeztetettségének csökkentése, a veszélyeztetett 

gyermekek számának pontos felmérése, az okok feltárása, prevenciós programok 

szervezése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, egészségnevelési és 

felvilágosító tevékenységek folyamatos és további szervezése, szabadidős és kulturális 

programok szervezése, a jelzőrendszer hatékonyságának növelése került meghatározásra.  
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- A nők esélyegyenlősége kapcsán a gyermekek napközbeni ellátása iránti igény növekedése, 

a szűrővizsgálatok elhanyagolása, helytelen táplálkozás volt a feltárt probléma. Az elérni 

kívánt cél a gyermekek napközbeni ellátásának helyben történő elérhetősége, a 

szűrővizsgálaton résztvevő nők számának folyamatos növekedése, hosszútávon a nők 

körében végzett szűrővizsgálati eredmények javulása. 

- Az idősek esetében az idősek számának folyamatos növekedése, az egyedüllét, 

kiszolgáltatottság, hiszékenység miatti áldozattá válás a felárt probléma. A célcsoport 

esetében általános célként az igényeknek megfelelő idősek ellátására és befogadására 

alkalmas intézmény létrehozása, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés lehetőségének 

biztosítása került meghatározásra. További cél az állapotfelmérés, a fejlesztéshez szükséges 

pénzügyi forrás keresése, valamint valamennyi időskorú igénylő ellátására, illetve 

gondozására alkalmas intézmény kialakítása, mentálhigiénés tanácsadás, az idősek 

helyzetének javítása, az életkori sajátosságokhoz kapcsolódó igényfelmérés, megfelelő 

szabadidős, kulturális programok, illetve bűnmegelőzési tájékoztatások szervezése, 

csoportos foglakozások megszervezéséhez pályázati források keresése, valamint a már 

meglévők mellett, olyan együttműködési rendszer kialakítása, amely támogató és 

segítségnyújtó közeget teremt az idősek számára. 

- A fogyatékkal élők esetében a probléma a nem megfelelő munkaerő-piaci helyzet, a kevés 

helyi munkalehetőség, valamint a nem mindenhol megoldott akadálymentesítés. Az elérni 

kívánt cél a problémák felszámolásához a munkaerő-piaci helyzet javítása, a fogyatékkal 

élőkről adatgyűjtés, adatgyűjtés arról, hogy az egyes munkáltatóknál milyen arányban 

dolgoznak fogyatékkal élők, a munkáltatók érzékennyé tétele a fogyatékkal élők 

foglalkoztatása iránt, valamennyi munkáltatónál megvalósuljon, hogy fogyatékkal élő 

munkavállalót foglalkoztat. További cél a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyének 

javítása, adatgyűjtés arról, hogy az akadálymentesítés megvalósulása milyen mértékű a 

városban, pályázati forrás keresése a megvalósításhoz, valamint valamennyi közintézmény 

elérhető legyen a fogyatékkal élők számára. 

Az esélyegyenlőségi program intézkedési tervében megfogalmazott célok megvalósítására nem 

minden esetben került sor. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és 

az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés b) 

pontja alapján új esélyegyenlőségi program elfogadása szükséges, amely valamennyi 

esélyegyenlőségi célcsoportot illetően megfelelő tartalmú intézkedési tervet tartalmaz. 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

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). 
 
Lenti Város Önkormányzata a HEP megalkotása során kiemelt figyelmet fordított 

arra, hogy az összhangba álljon a felzárkózási stratégia szemléletével, így a HEP 
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a felzárkózás politika helyi szintű részeként és a végrehajtás eszközeként 

működik.  
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 

 

Ciklusprogram: Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014-2019. év közötti időszakra 

vonatkozó ciklusprogramját a 135/2015. (III.25.) ÖKT. számú határozattal fogadta el. Kiemelt 

célként került megfogalmazásra a hatékony önkormányzati munka kifejtése a munkahelyteremtés 

elősegítése érdekében, a foglalkoztatási helyzet javítása, a meglévő vállalkozások támogatása az 

Önkormányzat lehetőségeinek figyelembe vételével, a város önkormányzati út és járdahálózatának 

folyamatos felújítása, hiányzó járda szakaszok megépítése meghatározott ütemterv alapján a 

rendelkezésre álló források leghatékonyabb kihasználásával, a városrészek további fejlesztése. 

Kiemelt cél még az idegenforgalom fejlesztése a fürdőre, táji adottságokra és a hagyományokra 

alapozva. Minőségi kereskedelmi szálláshely (szálloda), és a fedett fürdő további élményelemekkel 

való bővítésének elfogadott tervek szerinti megvalósítása. 

Az Önkormányzat átfogó célja vonzó, élhető városi környezettel rendelkező, táji értékekre és 

fenntartható gazdaságfejlesztésre alapozó település létrejötte. A város komplex megújítása 

érdekében elengedhetetlen az Európai Uniós, megyei területfejlesztési és más fejlesztési projektek 

által nyújtott lehetőségek kihasználása, a korábbi megvalósított projektek eredményeinek 

integrálása. A gazdaságfejlesztés és a meglévő vállalkozások megtartása, új befektetők helyzetbe 

hozása mellett stratégiai cél a település elöregedésének megállítása, az intézmény és szolgáltatás 

struktúra folyamatos alakítása, az esélyegyenlőtlenség csökkentése. Megfogalmazásra került 

továbbá, hogy az önkormányzati intézményekben különös gondot kell fordítani a biztonságos 

működéshez kapcsolódó intézményi karbantartási, rekonstrukciós munkák évenkénti ütemezésben 

történő elvégzésére a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével. 

Az önkormányzat részt vesz a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulásban a korszerű 

hulladékkezelés megvalósítása érdekében. 

A város vezetése szorgalmazza a várost elkerülő út és az M 70-es autópályát a 75-ös számú főúttal 

összekötő út megépítését, a Creaton és a 75-ös út összeköttetésének megtervezését, a Lenti – 

Lendva vasúti összeköttetés megvalósítását az illetékes minisztériumoknál és megoldásokat keresik 

a beruházások anyagi hátterének biztosítására. 

A város vezetése a jövőben különös figyelmet fordít arra, hogy a város fejlődését és érdekeit 

szolgáló befektetők letelepedését elősegítse. 

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019-2024. 
közötti időszakra szóló Ciklusprogramját a 87/2020. (II. 25.) ÖKT számú 

határozatával fogadta el. A HEP-ben és a Ciklusprogramban meghatározott célok 

összhangban vannak. 
  

Szolgáltatástervezési koncepció : Lenti Város Önkormányzata 2005-ben fogadta el szociális 

szolgáltatástervezési koncepcióját, amely fejlesztési célkitűzésként határozta meg a városban már 

meglévő szolgáltatások megőrzése, színvonaluk emelése mellett új ellátási formák bevezetését, 

illetve minél több igénylőre való kiterjesztését. A koncepcióban meghatározott irányvonal részben 
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teljesült, hiszen Lenti közelében megvalósult az idősek átmeneti elhelyezését biztosító otthon, 

amely a Lentiben működő idősek otthonába történő bejutáshoz szükséges várakozási időt lerövidíti. 

A bölcsődei ellátás iránti igény folyamatosan nő, tekintettel arra, hogy a gyermekek napközbeni 

ellátásának a megszervezése révén a szülőknek lehetősége van korábban visszatérni a munka 

világába, ezzel munkaerő-piaci beilleszkedésüket segítve.  

A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a koncepció fejlesztési célként 

határozta meg olyan intézmény létrehozását, amely lehetővé teszi a fogyatékos személyek számára 

a társadalmi életben, a helyi közösségben való részvételt. A fejlesztés megvalósult, hiszen Lenti 

Város Önkormányzata 2011 óta biztosítja a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó 

Szervezettel kötött feladat-ellátási szerződés útján a fogyatékosok nappali ellátását, amely nemcsak 

Lentiben, hanem a kistérségben élő fogyatékkal élők számára is nyitva áll. A koncepció 

összegzésként megállapítja, hogy a lakosság demográfiai helyzetét tekintve javasolt a szociális 

alapellátások további fejlesztése, illetve a szakosított ellátások kapacitásának bővítése. 

 

Szociális térkép: Lenti város szociális térképe 2002-ben készült el, a dokumentum elkészítésének 

célja, hogy feltárja a lakosság szociális helyzetét, egészségi és mentális állapotát. Az elkészítés 

során alkalmazott szociológiai módszerekkel végzett kutatások azt az eredményt hozták, hogy a 

szociális helyzet és életkörülmények változása tekintetében kisebb mértékben javulónak, nagyobb 

mértékben romlónak írták le a megkérdezettek helyzetük változását. 
 

Idősügyi stratégia: Lenti városban élő idősek és családjaik problémáira, jellegzetes élethelyzeteire 

reagálva kíván legalább két évre célokat, irányvonalakat meghatározni a dokumentum. A stratégia 

célja, hogy kijelölje azokat az irányokat, amelyek alapján a szolgáltatási stratégiák, operatív 

programok, fejlesztési projektek megfogalmazódnak. Meghatározza azt a fő szakmai, gazdasági 

irányt, melyhez kapcsolódnia kell a programoknak. 

Lenti Város Önkormányzata egyetért a Nyugdíjasok Országos Képviselete és a Városi Idősügyi 

Tanács által megfogalmazatott célokkal és feladatokkal: 

- az idősödés pozitív felfogásának érvényre juttatása, 

- az időskorúak diszkriminációjának csökkentése, 

- az idősekben meglévő képességek megőrzése, az időskorúak társadalmi erőforrás 

szerepének tudatosítása a helyi társadalomban,  

- a különböző generációk közötti egyezség megteremtése, 

- a jó gyakorlatok átvétele más időspolitikákból,  

- az élethosszig tartó tanulás igényének megteremtése, és az ehhez szükséges feltételek 

biztosítása. 

Az önkormányzatnak vannak olyan rendezvényei, programjai, amelyek csak az idősekre 

fókuszálnak és vannak olyanok, amelyek a város valamennyi intézményét, civil szervezetét 

megszólítják, köztük az időseket is.  

A város igyekszik olyan színvonalon, és olyan elérhető módon nyújtani a szolgáltatásokat, hogy az 

idősek az Önkormányzat látókörében maradjanak, igényeik ismertek legyenek és ezen igényekre 

támaszkodva, reagálva szerveződjön meg a jövőbeli ellátás. 

Az önkormányzat fontosnak tartja azt az alapelvet, hogy az idősek azok, akik saját problémájukat, 

igényeiket leginkább ismerhetik. Ezt szem előtt tartva továbbra is fenntartjuk azt, hogy örömmel 

fogadjuk az idősek kezdeményezéseit, véleményét, akár szervezett formában valamely idősügyi 

szervezeten keresztül, akár egy - egy egyén vagy kisebb csoport megszólalásaként.  Az 

elkövetkezendő években végbemenő fejlesztések is az idősek igényeire reagálva jönnek létre, a 

továbbiakban is ezt a gyakorlatot követve szeretnénk fejleszteni az ellátásokat, szolgáltatásokat. 

A szolgáltatást igénylő személyeknek úgy kell hozzáférniük a különféle szolgáltatásokhoz, hogy 

azok leginkább igazodjanak a saját szükségleteikhez (a „se többet, se kevesebbet, mint amire éppen 

szükség van” elv érvényesítése). 

A Stratégia alapvető irányelve és az időspolitikai fejlesztés egyik célja, hogy az időskorúak jóléte 

szempontjából a személyre szabott szolgáltatások széles köre álljon rendelkezésre. 
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Településrendezési terv: Lenti város településrendezési tervét a 16/2018. (VII.5.) önkormányzati 

rendelet tartalmazza. 

 

Településfejlesztési koncepció: A távlati fejlesztési célokat tartalmazó koncepciót Lenti Város 

Önkormányzati Képviselő-testülete az 82/2017. (III. 01.) ÖKT. számú határozatával fogadta el. 

 

Településszerkezeti terv: Lenti Város Településszerkezeti tervét Lenti Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete a 271/2018. (VII.05.) ÖKT. számú határozatával fogadta el. 

 

Integrált Területfejlesztési Stratégia: Ez a dokumentum egy komplex állapot- és 

helyzetfelmérésen alapszik, amely területi egységekre lebontva mutat be jövőbeli fejlesztési 

lehetőségeket. Az Integrált Területfejlesztési Stratégiát Lenti Város Önkormányzati Képviselő-

testülete a 383/2015. (IX.30.) ÖKT számú határozatával fogadta el. 

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

Lenti Város Önkormányzata a HEP felülvizsgálatával egyidőben alkotja meg az új 
Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, mely a HEP-pel összhangban készült. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete Lenti Kistérség Többcélú Társulásának tagja, 

amelynek keretében az önkormányzat gondoskodik a felnőtt és gyermek háziorvosi központi 

ügyelet feladatairól, valamint a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 

nappali ellátása és támogató szolgálat feladatainak ellátásáról. Az önkormányzat továbbá a 

köznevelési feladatok tekintetében az óvodai nevelés feladatáról az általa fenntartott Lenti Mesevár 

Óvoda útján nemcsak saját, hanem további három településen – Mikekarácsonyfa, Kissziget, 

Zebecke – is gondoskodik. 

 
 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Az alábbi táblázatok statisztikai adatokkal támasztják alá a következő fejezetek helyzetelemzéseit 

abból a célból, hogy az esélyegyenlőség javítása érdekében szükséges intézkedések számadatokkal 

is alátámaszthatóak legyenek. A számadatok által felvázolható a település átfogó helyzetképe 

esélyegyenlőségi szempontból. 

Év
Fő

(TS 0101)
Változás

2012 7961 bázis év

2013 7908 99,3%

2014 7828 99,0%

2015 7756 99,1%

2016 7615 98,2%

2017 N/A #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
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A lakónépességet úgy értjük, mint az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási 

hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek együttes száma.  

A lakónépesség számának változása (%) számítási módja: pl.: (2013 -as "fő" adat osztva a 2012 -es 

"fő" adattal)×100 vagy 2014-es "fő" adat osztva a 2013 - as "fő" adattal×100.  

Ez a számadat, illetve a változás aránya megmutatja, hogy az adott településen mekkora 

lakónépességre vonatkoztatva kell áttekinteni az esélyegyenlőség megvalósulását. 

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 
 

 

Év
Fő

(TS 001)
Változás

2015 7 756 bázis év

2016 7 615 98,18%

2017 7 509 98,61%

2018 7 348 97,86%

2019 7 283 99,12%

2020 7 176 98,53%

2021 7 056 98,33%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
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Férfiak Nők
Összesen

(TS 0301)

Férfiak

(TS 0303)

Nők

(TS 0304)

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 3 877 4 236 8 113 47,79% 52,21%

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316) 192

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 442 501 943 5,45% 6,18%

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 79 83 162 0,97% 1,02%

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 2 396 2 304 4 700 29,53% 28,40%

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 344 385 729 4,24% 4,75%

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 616 963 1 579 7,59% 11,87%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

2,37%

Korcsoport 

Fő

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők és 

férfiak aránya (%)

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
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Az állandó népesség számát úgy értelmezzük, mint a bejelentett állandó népességet. Tehát az adott 

területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek tartoznak a bejelentett 

állandó népesség körébe, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük 

(ideiglenes lakásuk), vagy hogy az összeírás eszmei időpontjában jelen voltak-e. 

Ez a táblázat is jól mutatja azt, hogy a településen élők 14% (nők), illetve 13%-a (férfiak) tartozik a 

0-18 éves korosztályba, a legnagyobb számban a 18-59 évesek vannak, mind a nőknél, mind a 

férfiaknál. A diagram jól szemlélteti, hogy a 18-59 éves korosztály tekintetében a férfiak állandó 

népességhez viszonyított aránya 62%, ám ugyanez az érték a nőknél 54 %. Ilyen jelentős különbség 

a két nem korcsoportos megoszlása között a 65 év felettieknél tapasztalható, itt a nők száma a 

magasabb, a teljes népesség 23%-át teszi ki ez a korcsoport, míg ugyanez az arány a férfiaknál 

csupán 16%.  

A gyermekek alacsony számát mindkét nem tekintetében jól mutatja a diagram. A legkisebb 

számban a népesség összetételét tekintve a 15-17 évesek találhatóak, mindkét nem esetén 

ugyanakkora az arány, a teljes népességhez viszonyítva 2%. A 0-14 éves korosztályt illetően a nők 

esetében ennek a korosztálynak a képviselői 12%-ot, a férfiak esetén 11%-ot tesznek ki. 

Az adatokból megállapítható, hogy a idős lakosság, a 65 év felettiek, a nyugdíjasok tekintetében 

több a nő, ezt mindenképpen érdemes figyelembe venni mind a nők, mind az idősek, mint 

esélyegyenlőségi célcsoport tekintetében. 
 

Felülvizsgálat 2022. szeptember: 
 

Férfiak Nők
Összesen

(TS 003)

Férfiak

(TS 005)

Nők

(TS 007)

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 3670 3982 7652 47,96% 52,04%

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009) 174

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya TS 013) 442 470 912 5,78% 6,14%

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, aránya TS 017) 85 93 178 1,11% 1,22%

18-59 éves (férfiak TS 018, aránya TS 019; nők TS 020, aránya TS 021) 2120 1971 4091 27,71% 25,76%

60-64 éves (férfiak TS 022, aránya TS 023; nők TS 024, aránya TS 025) 266 324 590 3,48% 4,23%

65 év feletti (férfiak TS 026, aránya TS 027; nők TS 028, aránya TS 029) 757 1124 1881 9,89% 14,69%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

2,27%

Korcsoport 

Fő

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők és 

férfiak aránya (%)

2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint 2021
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Változás

2001 2011 Fő

15 éves gyermekek száma 145 89 -56

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 108 84 -24

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 97 72 -25

Összesen 350 245 -105

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok

Fő

Korcsoport

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma
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Év

65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő)

(TS 0328)

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 0327)

Öregedési index 

(%)

(TS 0401)

2012 1400 873 160,37%

2013 1426 895 159,33%

2014 1468 884 166,06%

2015 1513 924 163,74%

2016 1579 943 167,44%

2017 1 623 940 172,66%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

3. számú táblázat - Öregedési index

 
 

 
 
 

Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Az öregedési 

indexet úgy számítjuk ki, hogy a 65 év felettieket elosztjuk a 0-14 évesekkel, és ezt megszorozzuk 

százzal. Ez az index megmutatja, hogy az adott település népességére mi a jellemző: amennyiben 

100 alatti az index, akkor túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a népességszerkezet. 

Ha az index 100 felett van, akkor a 65 év felettiek vannak többen, és a település elöregedő. 

Tekintettel arra, hogy az öregedési index 100 feletti értéket mutat, megállapítható, hogy a település 

elöregedő, ez azt jelenti, hogy az időseknek fokozottabb ellátására van szükség, azonban ez nem 

jelenti azt, hogy esélyegyenlőség szempontjából a gyermekeket – mivel kevesebben vannak – nem 

kell figyelembe vennünk. 
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Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

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)

2015 1 513 924 163,74%

2016 1 579 943 167,44%

2017 1 623 940 172,66%

2018 1 681 943 178,26%

2019 1 744 924 188,74%

2020 1 827 918 199,02%

2021 1 881 912 206,25%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

3. számú táblázat - Öregedési index

 
 

 
 
 

 

Év

Állandó jellegű 

odavándorlás

(TS 0601)

Elvándorlás

(TS 0600)
Egyenleg

Állandó oda-, és 

elvándorlások 

különbségének 1000 

állandó lakosra vetített 

száma

(TS 0602)

2012 176 187 -11 -1,3

2013 156 168 -12 -1,4

2014 156 154 2 0,24

2015 146 171 -25 -3,05

2016 127 190 -63 -7,77

2017 N/A N/A #ÉRTÉK! N/A

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
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A belföldi vándorlásokra vonatkozó adatok a város „vonzerejét” mutatják meg: ha pozitív az 

egyenleg, akkor az odaköltözés, ha negatív, akkor az elvándorlás jellemző. Jelenleg az elvándorlás a 

jellemző, azonban ennek mértéke nem olyan magas a 2012. évben, mint a 2015. és 2016. évben 

volt. Pozitív mérleget ez az index a 2014-es évben mutatott, akkor az odavándorlásra vonatkozó 

számok voltak a magasabbak. A 2017. évre vonatkozó adatok központi nyilvántartásban nem álltak 

rendelkezésre a HEP lezárásakor. 

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

Év

Állandó oda-, és elvándorlások 

különbségének 1000 állandó lakosra 

vetített száma (fő)

(TS 031)

2015 -4,49

2016 -15,48

2017 -6,08

2018 -17,50

2019 -7,38

2020 -13,00

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
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A belföldi vándorlások mutatószámának számítása a 2022.évi felülvizsgálat 
során a Belügyminisztérium által közzétett MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ” alapján 

került feltüntetésre. A 2018. évi számítási módhoz képest (az állandó jellegű 

belföldi oda- és elvándorlások különbségének 1000 lakosra vetített száma), a 
feltüntetett adatok az állandó, valamint az ideiglenes jellegű belföldi oda- és 

elvándorlások különbségének 1000 lakosra vetített számát jelölik. 
 

Év
Élveszületések száma

(TS 0701)

Halálozások száma

(TS 0702)

Természetes 

szaporodás (fő)

(TS 0703)

2012 66 87 -21

2013 54 97 -43

2014 43 98 -55

2015 78 111 -33

2016 76 75 1

2017 56 N/A #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

5. számú táblázat - Természetes szaporodás
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A természetes szaporodás negatív értéket mutat, a halálozások száma szinte minden évben 

magasabb, mint az élve születések száma, ez szintén a lakosság elöregedésére enged következtetni. 

Kiugróan negatív ez az érték a vizsgált öt év közül 2014-ben volt, akkor a halálozások száma több 

mint a duplája az élve születések számához képest. Egyedül 2016-ban mutat a természetes 

szaporodás pozitív értéket, azonban ebben az évben is csak egy fővel volt magasabb az élve 

születések száma a halálozások számánál. 
 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

Év

Az élve születések és halálozások 

különbözetének 1000 lakosra vetített 

száma (fő)

(TS 032)

2015 -4,24

2016 0,13

2017 -5,69

2018 -2,69

2019 -4,37

2020 -4,98

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

5. számú táblázat - Természetes szaporodás
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos 

fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik 

tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből 

kilépjenek. 

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 

hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos 

megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást 

követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek 

szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni 

nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza (Ld. pl. A tartós szegénység csökkentésének 

lehetőségei Magyarországon, Budapest Intézet, 2012,. 

www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf). A mélyszegénység hatása 

az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi 

állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a 

családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények 

mintegy 30%-a 0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények 

több mint fele községekben él). 

Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való 

kirekesztettségüket okozza.  

A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből 

fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos 

társadalmi probléma.  

Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, 

közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a 

gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az 

utóbbi csoporthoz tartozik. 

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az 

etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes 

probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és 

a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem 

fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az 

viszont kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt 

az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. (Cserti-

Csapó-Orsós 2012) 

A mélyszegénység összetett, több kritérium szerint meghatározott helyzet. Legalább két kritérium 

alapján sorolható mélyszegénységbe a személy, vagy család. Ezek:  

- legalább három éve munkanélküliek, 

- legfeljebb az általános iskola 8. osztályát, illetve a 9-10. osztályt végezték el, 

- az aktív korúak inaktívak, ami a munkaerőpiacon történő részvételt illeti, 

- kettőnél több gyermeket nevelnek. 

   

A roma népességre vonatkozóan kevés hivatalos adat áll rendelkezésünkre. A népszámlálási adatok 

azért nem adnak reális képet, mert a legtöbb roma származású ember nem vallja magát romának. 

Lentiben becsülhetően kisszámú a roma népesség, az idős- és középkorú generációra az 

alulképzettség a jellemző. Az önkormányzat helyi rendeleteivel – ld. 1.2. pont – arra törekszik, 

hogy ösztöndíjakkal támogassa az alapfokú, középfokú tanulmányokat folytatókat, és a 

felsőoktatásban részt vevő hallgatókat is (Bursa Hungarica ösztöndíj, helyi ösztöndíj, hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók támogatása). 
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3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

Tekintettel arra, hogy a roma népesség aktív korú tagjaira az alulképzettség a jellemző, ezért a 

munkanélküliség is nagyobb számban jelenik meg ezen a területen. A roma nők többsége 

háztartásbeli, a férfiak egy része pedig alkalmi munkát vállal. A jövedelmi helyzet többek között 

emiatt is igen polarizált. Általánosan elmondható, hogy a roma lakosság állami transzferektől való 

függőségi helyzete jelentős.  

Az önkormányzat a célcsoport helyzetének javítása érdekében helyi rendeleteiben meghatározott 

ellátásokkal igyekszik elősegíteni a felzárkózást, ilyen – a teljességi igénye nélkül – a települési 

támogatások, rendkívüli települési támogatások, a helyi ösztöndíj adományozása, Bursa Hungarica 

ösztöndíj, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ösztöndíj támogatása, térítési díj 

átvállalása, szociális jelleggel történő önkormányzati lakások bérbeadása. 

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

Az SZJA adófizetők 

száma

Az SZJA adófizetők közül a 0-

1 millió forintos 

jövedelemsávba tartozók 

az állandó népesség

 %-ában (TS 059)

az állandó népesség

 %-ában (TS 060)

2015 50,66 29,96

2016 53,24 30,35

2017 52,61 28,23

2018 52,44 26,46

2019 50,92 23,91

2020 n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.1. számú táblázat - Jövedelmi helyzet

Év
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3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi 

önkormányzatnak 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. 

 

Az alábbi táblázatokba gyűjtött adatok, valamint az Flt. és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján a 

településre jellemző foglalkoztatottság, munkaerő-piaci lehetőségek elemzésére kerül sor az elmúlt 

évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya helyzete 

 

Az alábbi adatok arra mutatnak rá, hogy a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a 

nyilvántartott foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, ez miként változott 

az elmúlt években, illetve, hogy milyen az arány a férfiak és nők között a vizsgált területen.  
 

Férfi                 

(TS 0803)

Nő

(TS 0804)        
Összesen

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő %

2012 3068 2996 6 064 117,75 3,8% 153,5 5,1% 271 4,5%

2013 3027 2959 5 986 153,5 5,1% 174,25 5,9% 328 5,5%

2014 2963 2941 5 904 120,75 4,1% 122,5 4,2% 243 4,1%

2015 2895 2870 5 765 78,75 2,7% 78,25 2,7% 157 2,7%

2016 2819 2772 5 591 77,75 2,8% 68,75 2,5% 147 2,6%

2017 2 757 2 720 5 477 54,5 2,0% 61,5 2,3% 116 2,1%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint

Év 

15-64 év közötti állandó népesség (fő) Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen
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A nyilvántartott álláskeresők száma tekintetében megállapítható, hogy a lakónépességhez 

viszonyított számuk a 2017. évben a legalacsonyabb, a férfiak és nők tekintetében az eltérés 

minimális. A nyilvántartott álláskeresők száma a 15-64 év közötti lakónépesség, tehát az aktív korú 

népességhez viszonyítva alacsonynak mondható. 

Az adatok alapján megállapítható, hogy a nyilvántartott álláskeresők száma csökkenő tendenciát 

mutat. A megtett intézkedések eredményeképpen a helyi munkanélküliségi mutatók kedvezően 

alakulnak, hozzájárulva ezzel az intézkedési tervben megfogalmazott célok teljesüléséhez. 

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

Férfiak aránya 

(TS 033)

Nők aránya 

(TS 034)
Összesen

2015 2,28% 2,33% 2,31%

2016 2,34% 1,73% 2,04%

2017 1,89% 2,13% 2,01%

2018 1,79% 2,01% 1,90%

2019 1,60% 2,04% 1,82%

2020 2,91% 3,09% 3,00%

2021 2,79% 2,81% 2,80%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2. 1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Nyilvántartott álláskeresők aránya az 

állandó népességben a 15-64 évesek körében
Év 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

271 328 243 157 147 96

Fő 3,5 6 7,25 2 3,5 2

% 1,3% 1,8% 3,0% 1,3% 2,4% 2,1%

Fő 30 48,75 28 13,25 13,5 8,75

% 11,1% 14,9% 11,5% 8,4% 9,2% 9,1%

Fő 32,25 37,75 26,75 15,75 14,25 6,25

% 11,9% 11,5% 11,0% 10,0% 9,7% 6,5%

Fő 31,75 34,75 28,25 14,75 15 8

% 11,7% 10,6% 11,6% 9,4% 10,2% 8,3%

Fő 34,5 37 31,25 16,25 15,25 7,25

% 12,7% 11,3% 12,8% 10,4% 10,4% 7,5%

Fő 34 33,5 26 18 19 7

% 12,5% 10,2% 10,7% 11,5% 13,0% 7,3%

Fő 34 44 28,25 18,75 13 8,75

% 12,5% 13,4% 11,6% 11,9% 8,9% 9,1%

Fő 34 38,25 26,75 19,25 19 13,75

% 12,5% 11,7% 11,0% 12,3% 13,0% 14,3%

Fő 33,25 41,5 31,75 20,25 15 10

% 12,3% 12,7% 13,1% 12,9% 10,2% 10,4%

Fő 4 6,25 9 18,75 19 24,5

% 1,5% 1,9% 3,7% 11,9% 13,0% 25,5%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

55-59 év (TS 1010)

59 év feletti (TS 1011)

Fő 

összesen

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint

35-39 év (TS 1006)

40-44 év (TS 1007)

50-54 év (TS 1009)

45-49 év (TS 1008)

Regisztrált munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen

20 év alatti (TS 1002)

20-24 év (TS 1003)

25-29 év (TS 1004)

30-34 év (TS 1005)

 
 
 

 
 

A regisztrált munkanélküliek száma tekintetében elmondható, hogy a nyilvántartott álláskeresők 

száma a vizsgált öt év közül 2013-ban volt a legmagasabb, a 2016. és 2017. évben jelentős 

csökkenés mutatkozik. A korcsoportos megoszlás tekintetében az látszik, hogy a regisztrált 

munkanélküliek legnagyobb számban az 59 év felettiek korosztályban 25,5%-ban, és az 50-54 év 

közöttiek korosztályában 14,3%-ban találhatóak. A 20 éves és fiatalabb korosztály tekintetében 

alacsonyak a számok, a 2017. évben a 20-24 évesek, továbbá a 30-34 évesek és 45-49 év közöttiek 

között közel azonos mértékben találhatóak a nyilvántartott álláskeresők 8-9% körül mozognak az 
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értékek. A 25-29 év, a 35-39 év és a 40-44 év közötti nyilvántartott álláskeresők száma 6,5-7,5% 

között alakult.  

Mindezekből jól látható, hogy a munkanélküliség minden korcsoportot veszélyeztet kisebb-nagyobb 

mértékben. Ennek kiküszöbölésére az átmeneti időszakban megoldást jelenthet a 

közfoglalkoztatásban valló aktív részvétel, majd az esetleges képzéseken/átképzéseken és 

álláskeresési tanácsadáson való részvételt követően a tartós munkavállalás. 

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

Év 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fő 

összesen
133 114 110 101 94 150

Fő 2,00 7,00 3,00 5,00 6,00 5,00

% 1,50% 6,14% 2,73% 4,95% 6,38% 3,33%

Fő 14,00 9,00 12,00 8,00 10,00 16,00

% 10,53% 7,89% 10,91% 7,92% 10,64% 10,67%

Fő 12,00 10,00 12,00 10,00 4,00 14,00

% 9,02% 8,77% 10,91% 9,90% 4,26% 9,33%

Fő 11,00 6,00 8,00 8,00 8,00 21,00

% 8,27% 5,26% 7,27% 7,92% 8,51% 14,00%

Fő 13,00 8,00 10,00 10,00 7,00 10,00

% 9,77% 7,02% 9,09% 9,90% 7,45% 6,67%

Fő 12,00 15,00 9,00 9,00 9,00 13,00

% 9,02% 13,16% 8,18% 8,91% 9,57% 8,67%

Fő 19,00 10,00 10,00 4,00 6,00 11,00

% 14,29% 8,77% 9,09% 3,96% 6,38% 7,33%

Fő 15,00 15,00 10,00 14,00 13,00 17,00

% 11,28% 13,16% 9,09% 13,86% 13,83% 11,33%

Fő 22,00 18,00 11,00 10,00 7,00 14,00

% 16,54% 15,79% 10,00% 9,90% 7,45% 9,33%

Fő 13,00 16,00 25,00 23,00 24,00 29,00

% 9,77% 14,04% 22,73% 22,77% 25,53% 19,33%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen

51-55 év (TS 044)

56-60 év (TS 045)

61 éves, vagy afeletti (TS 046)

20 éves, vagy az alatti 

(TS 037)

21-25 év (TS 038)

26-30 év (TS 039)

31-35 év (TS 040)

36-40 év (TS 041)

41-45 év (TS 042)

46-50 év (TS 043)

3.2.2. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint
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% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők

2012 20,74 38 65 103 36,9% 63,1%

2013 19,68 56 79 135 41,5% 58,5%

2014 23,78 35 52 87 40,2% 59,8%

2015 29,94 27 30 57 47,4% 52,6%

2016 27,48 29 29 58 50,0% 50,0%

2017 29,53 23 24 47 48,9% 51,1%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

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

álláskeresők száma és aránya nemek szerint

Év 

180 napnál 

hosszabb ideje 

regisztrált 

munkanélküliek 

aránya (TS 1501)

180 napon túli nyilvántartott 

álláskeresők száma nemek szerint

Nők és férfiak aránya, a 180 

napon túli nyilvántartott 

álláskeresőkön belül
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A nyilvántartott/regisztrált munkanélküliek száma a 180 napnál régebben regisztrált 

munkanélküliek számához viszonyítva közel a duplája. A 180 napnál régebben munkanélküli 

személyek ellátásban az állami foglalkoztatási szervtől nem részesülnek, ezért nem minden esetben 

tartják a kapcsolatot rendszeresen a munkaügyi kirendeltségekkel. 

A Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai által nyilvántartott személyek, amennyiben a 

regisztrálásukat megelőző három évben legalább 360 nap időtartamban foglalkoztatotti 

jogviszonnyal rendelkeznek, álláskeresési járadékra jogosultak. Aki az öregségi nyugdíj korhatárt öt 

éven belül betölti, nyugdíj előtti álláskeresési segélyre jogosult. 

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

% %

2015 42,86% 52,63%

2016 50,88% 50,00%

2017 45,45% 52,00%

2018 50,50% 56,86%

2019 46,81% 54,55%

2020 48,00% 48,61%

2021 50,74% 50,72%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Év 

180 napnál hosszabb 

ideje regisztrált 

munkanélküliek 

aránya (TS 057)

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott 

álláskeresők aránya

Nők aránya a 180 napon túli 

nyilvántartott álláskeresőkön 

belül (TS 058)
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

Férfi (TS 1601) Nő (TS 1602) Férfi Nő

% % % %

2001 93,6% 87,0% 6,4% 13,0%

2011 98,2% 94,5% 1,8% 5,5%

Legalább az általános iskola 8. 

évfolyamát elvégzett 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában  

Iskolai végzettséggel

nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 

százalékában

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év 
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 Fő Fő % Fő % Fő %

2012 271 12 4,4% 60,75 22,4% 198,5 73,2%

2013 328 14,25 4,3% 74,25 22,7% 239,25 73,0%

2014 243 11 4,5% 64,25 26,4% 165 67,8%

2015 157 8,75 5,6% 48,5 30,9% 99,75 63,5%

2016 147 8,5 5,8% 41,75 28,5% 96,25 65,7%

2017 116 6 5,2% 31,5 27,2% 78,5 67,7%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

8 általánosnál 

alacsonyabb végzettség

(TS 0901)

Általános iskolai 

végzettség (TS 0902)

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

Év

Regisztrált 

munkanélküliek

/nyilvántartott 

álláskeresők 

száma összesen 8 általánosnál magasabb iskolai 

végzettség (TS 0903)

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 

szerint

 
 

 
 

A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettségét illetően elmondható, hogy a 8 általánosnál 

alacsonyabb végzettségűek száma az összes nyilvántartott álláskeresőhöz viszonyítva alacsony, és a 

vizsgált 2012-es évtől kezdve folyamatos csökkenést mutat. Megállapítható, hogy a csak 8 

általánossal rendelkezők száma is folyamatos csökkenést mutat, a 8 általánosnál magasabb iskolai 

végzettséggel rendelkezők képviselik a legnagyobb arányt. Általánosságban elmondható, hogy a 

nyilvántartott álláskeresők közül a szakképzettséggel nem rendelkezők aránya közel 32% körül 

mozog. 
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Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

 Fő Fő % Fő % Fő %

2015 133 7 5,26% 27 20,30% 99 74,44%

2016 114 7 6,14% 31 27,19% 76 66,67%

2017 110 5 4,55% 26 23,64% 79 71,82%

2018 101 3 2,97% 29 28,71% 69 68,32%

2019 94 2 2,13% 26 27,66% 66 70,21%

2020 150 2 1,33% 27 18,00% 121 80,67%

2021 136 4 2,94% 35 25,74% 97 71,32%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

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

Év

Regisztrált 

munkanélküliek

/nyilvántartott 

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 

 
 

 
 

 

c) közfoglalkoztatás 

 

A fejezetre vonatkozó jogi szabályozás szerint a helyi önkormányzat az Flt. 8. § (4) bekezdése 

értelmében külön törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak ellátása során 

- külön jogszabályban meghatározott közfoglalkoztatást szervez, 

- figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 

- döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok 

foglalkoztatáspolitikai következményeit, 

- az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt. 
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A helyi önkormányzat a Mötv. 15. §-a szerint feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben 

meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy 

feladatellátásba történő bevonását. 

Az önkormányzat igyekszik élni mindazokkal a lehetőségekkel, amelyek biztosítják a 

munkanélküliek, illetve az inaktívak munkaerőpiacra történő visszakerülését, így a 

közfoglalkoztatással, illetve a képzéssel egybekötött foglalkoztatással. Az Önkormányzat a 

foglalkoztatás javítása érdekében folyamatosan együttműködik a Zala Megyei Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályával, figyeli a pályázati lehetőségeket. A 

közfoglalkoztatásban való részvétel alapvetően az együttműködési készség egyik kifejezési formája. 

A foglalkoztatott részére segély helyett bérjövedelmet jelent. 

 

év
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma

Közfoglalkoztatásban résztvevők 

aránya a település aktív korú 

lakosságához képest

Közfoglalkoztatásban 

résztvevő romák/cigányok 

száma

Közfoglalkoztatásban résztvevők 

romák aránya az aktív korú 

roma/cigány lakossághoz képest

2010 N/A N/A N/A N/A

2011 N/A N/A N/A N/A

2012 N/A N/A N/A N/A

2013 58 1% N/A N/A

2014 118 2% N/A N/A

2015 175 3% N/A N/A

2016 163 3% N/A N/A

2017 145 3% N/A N/A

Forrás: Önkormányzat adatai

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma
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Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

Aktív foglalkoztatás-politikai 

eszközökkel támogatottak száma

(TS 050)

Közfoglalakoztatottak  száma

(TS 055)

Fő  (éves átlag - fő)

2015 182 175

2016 172 163

2017 149 142

2018 115 100

2019 115 90

2020 269 76

2021 88 68

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

  3.2.5. számú táblázat  - Foglalkoztatáspolitika

Év
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Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % Fő %

2014 118 13,66 3 2,54 35 29,66 6 5,08 35 29,66 16 13,56 14 11,86 4 3,39 5 4,24

2015 175 20,25 5 2,86 61 34,86 11 6,29 48 27,43 21 12,00 18 10,29 4 2,29 7 4,00

2016 163 18,87 8 4,91 63 38,65 0 0,00 54 33,13 17 10,43 12 7,36 0 0,00 9 5,52

2017 142 16,44 10 7,04 51 35,92 0 0,00 48 33,80 14 9,86 13 9,15 0 0,00 6 4,23

2018 100 11,57 9 9,00 35 35,00 0 0,00 32 32,00 10 10,00 11 11,00 0 0,00 3 3,00

2019 90 10,42 8 8,89 36 40,00 0 0,00 30 33,33 8 8,89 5 5,56 0 0,00 3 3,33

2020 76 8,80 7 9,21 31 40,79 0 0,00 28 36,84 5 6,58 4 5,26 0 0,00 1 1,32

2014-2020 összesen 864 100,00 50 5,79 312 36,11 17 1,97 275 31,83 91 10,53 77 8,91 8 0,93 34 3,94

Önkormányzati adatgyűjtés

szakközépiskola technikum felsőfokú

Közfoglalkoztatásban részt vevők száma iskolai végzettség szerinti megoszlása

Év

Összesen 8 általánosnál alacsonyabb 8 általános szakiskola szakmunkásképző gimnázium
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 

közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási 

területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

 

A település foglalkoztatottságának alakulását döntően a helyi vállalkozások, valamint a környező 

települések munkaerő-felvevő képessége okozza. Jelenleg a helyben működő cégek stabil 

létszámmal dolgoznak. 

A megyeszékhelytől Zalaegerszegtől való távolság 40 km, sokan naponta történő bejárással érik el 

munkahelyüket. A tömegközlekedés útján – átlagosan óránként indul autóbuszjárat Zalaegerszegre, 

illetve onnan Lentibe – a munkába járás megoldható, amennyiben nappali, délutáni, éjszakai 

munkarendben történik a munkavégzés, a munkáltató által szervezett autóbusz járatok 

gondoskodnak a munkavállalók munkahelyre történő beszállításáról. 

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

Lenti Város Önkormányzata egyes pályázatai esetében - amennyiben az adott 

pályázat erre lehetőséget ad/ott - vállalja/ta, hogy a közbeszerzési eljárás során 
kiválasztásra kerülő kivitelező cég számára feltételként előírja/ta a hátrányos 

helyzetű lakosság bevonását a megvalósításba, továbbá a pályázat fenntartási 
időszakában is törekszik hátrányos helyzetű lakosok bevonására. 

 

 

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

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

 

Férfi Nő Összesen

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő %

2012 654 594 1 248 12 1,8% 10 1,7% 22 1,8%

2013 655 578 1 233 18 2,7% 14 2,4% 32 2,6%

2014 630 569 1 199 4 0,6% 6 1,1% 10 0,8%

2015 606 542 1 148 2 0,3% 5 0,9% 7 0,6%

2016 581 494 1 075 4 0,7% 2 0,4% 6 0,6%

2017 543 463 1 006 4 0,7% 2 0,4% 6 0,6%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Férfi

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

ÖsszesenNő
Év 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
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A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők tekintetében a vizsgált 6 éves időtartamban az utóbbi 5 

évben csökkenés figyelhető meg. 

A pályakezdők, fiatalok kiemelt hátrányos helyzetű csoportként vannak definiálva az Unióban és 

Magyarországon egyaránt. Ez kiemelt figyelmet és elbánást jelent adott esetben. Azaz a munkaerő-

piaci programokon belül külön célcsoportként vannak jelen, a foglalkoztatási támogatásokban a 

pályakezdőknek külön támogatás áll rendelkezésre. 
 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

Nyilvántartott 

álláskeresők száma

(TS 052)

Nyilvántartott pályakezdő 

álláskeresők száma

(TS 053)

Fő Fő

2015 133 7

2016 114 6

2017 110 6

2018 101 1

2019 94 2

2020 150 4

2021 136 1

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.6. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma 

Év 
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f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 

szakképzéshez, felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 

 

2013 2017.

év januári havi

Keszthely 2756 1570 994 1111 70,8 111,8

Lenti 1287 504 410 436 86,5 106,3

Nagykanizsa 6020 3394 2682 2764 81,4 103,1

Zalaegerszeg 6004 2801 2056 2274 81,2 110,6

Zalaszentgrót 1547 541 357 450 83,2 126,1

Letenye 1624 652 546 655 100,5 120

Forrás: Zala Megyei Kormányhivatal

 A nyilvántartott álláskeresők száma és változása

Járás

Száma (fő)

január január december január
százalékában

2017. január havi

2016. az előző
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Az önkormányzat célként fogalmazta meg a foglalkoztatottsági mutatók javítását, a piacképes 

szakképzettség biztosításával. A 2013-2018 év között a városban megszervezett képzések 

(alapkompetencia, kisgépkezelői, települési karbantartó, házi ápoló, kerti munkás, ECDL képzések) 

segítségével a nyilvántartott álláskeresők száma a harmadára csökkent 2013. január és 2017. január 

között. 
 
 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása 

 

A szegénység és mélyszegénység fogalmát az alábbiak szerint határozzák meg:  

Az Európai Unió Bizottsága 2001. decemberében Laeken-ben tartott ülésén fogadta el a szegénység 

és társadalmi kirekesztődés mérésére vonatkozó indikátorokat. A tagállamokra vonatkozó egységes 

mutatórendszer kialakításának az volt a célja, hogy európai szinten összehasonlíthatóvá váljon a 

szegénység és a szociális kirekesztődés sokdimenziós jelensége. Mivel a szegénység kizárólag 

jövedelmi helyzet alapján történő definiálása nem ad átfogó képet az egyén, valamint a háztartás 

társadalmi helyzetéről, így a kezdetekben alapvetően a jövedelmi szegénységre fókuszáló mutatók 

köre 2006-ban kibővült a szociális védelem területére, azon belül is a társadalmi befogadás, a 

nyugdíjak, valamint az egészségügyi ellátás átfogó és egységes mérésére szolgáló 

jelzőszámrendszerrel. 

A szegénység és a társadalmi kirekesztődés mérése igen összetett, sokdimenziós vizsgálatot 

igényel, ennek megfelelően a mutatók köre is sokrétű. Tartalmaz anyagi, valamint nem anyagi 

típusú indikátorokat is. A társadalmi kirekesztődés a szegénység fogalmánál tágabb, nemcsak 

jövedelemhiányt jelent, hanem társadalmi elszigetelődési folyamatot, szociális hátrányok sorozatát 

is. Azon személyek vannak kitéve a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség kockázatának, 

akik esetében az alábbi három tényező közül legalább az egyik fennáll:  

1. Relatív szegény: Azon személyek tartoznak a relatív jövedelmi szegények csoportjába, akik 

olyan háztartásban élnek, ahol a háztartás jövedelme nem éri el a medián ekvivalens 

jövedelem 60%-át (relatív szegénységi küszöb).  

2. Súlyosan deprivált: Azok a személyek, akik meghatározott kilenc fogyasztási tétel 

(hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos fizetési hátralék; váratlan kiadások fedezetének 

hiánya; anyagi okból nincs telefonja; anyagi okból nincs színes televíziója; anyagi okból 

nincs mosógépe; anyagi okból nincs személygépkocsija; évi egyhetes üdülés hiánya; 

kétnaponta húsételfogyasztás hiánya; lakás megfelelő fűtésének hiánya) közül legalább 

négyről anyagi okból lemondani kényszerülnek.  

3. Nagyon alacsony munkaintenzitású: Azok tartoznak ebbe a csoportba, akik olyan 

háztartásban élnek, ahol a munkaképes korú (18 és 59 év közötti) személyek az előző évben 

a lehetséges munkaidejük kevesebb, mint 20%-át töltötték munkával.  

 

A relatív jövedelmi szegénység azokat sújtja, akiknek a jövedelme nem éri el a szegénységi 

küszöböt (az ekvivalens mediánjövedelem 60%-át) a KSH 2017. évi felvételéből származó 

kimutatása szerint a szegénységi küszöb forintban kifejezve nem érte el a 78 000,- Ft-ot. 

 

Lenti Város Önkormányzata évente több mint 100 főt foglalkoztat közfoglalkoztatásban. Sem a 

jelenlegi, sem a leendő dolgozók származásáról, jövedelmi és vagyoni helyzetéről adatgyűjtés, 

nyilvántartás nem készül. A munkavállalók alkalmazása során nem a származás a lényeg, hanem a 

felkészültség. 
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A foglalkozási diszkrimináció elsősorban a munkahelyi felvételnél, másodsorban az 

elbocsátásoknál érezteti hatását. A foglalkozási diszkrimináció mértéke és a munkaerő-piaci státusz 
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között erős összefüggés található. A nem foglalkoztatottak csoportja (munkanélküliek és inaktívak 

együtt) és azokon belül a roma származású nem foglalkoztatottak szenvedték el legnagyobb 

valószínűséggel a hátrányos megkülönböztetést eddigi életútjuk során. A munkaerőpiacról való 

korai kiszoruláshoz leginkább az egészségi állapottal, a származással és az életkorral összefüggő 

foglalkozási  diszkrimináció  járul  hozzá.   

A diszkriminációs gyakorlat visszaszorítása szempontjából fontos a foglalkoztatási viszonyok 

ellenőrzése, szükség esetén az Egyenlő Bánásmód Hatóság bevonása, a tájékoztató kampányok, 

vagy a területtel foglalkozó társadalmi szervezetekkel történő együttműködés. 

Az esélyegyenlőséget megerősítő pozitív intézkedések azért is szükségesek, mert a nyilvántartásból 

kiszoruló csoportok a munkaerő-piacon összetett szemléletbeli hátrányokkal küzdenek, így aktív 

támogatásban a munkanélkülieken belüli arányuknál kisebb százalékban vesznek részt. 

Ahhoz, hogy minél többen dolgozzanak, szükséges, hogy minél többen legyenek jelen a munkaerő-

piacon, a munkavállalás szempontjából inaktív népesség rétege szűküljön. 

Ennek egyik eszköze az aktivitás növelése. A gazdasági aktivitás növelése egyrészt a munkanélküli 

és inaktív emberek munkavállaláshoz szükséges tudásának és készségének fejlesztése útján, 

másrészt az aktív munkaerő-piaci politikák (állami és a nem állami szereplők által nyújtott 

szolgáltatásokat egyaránt beleértve) összehangolt működésével lehetséges. 

A prioritás tehát két csoportra fókuszál:  

1/ a jelenleg a munkaerő-piacon jelen nem lévőkre, inaktívakra, ahol a cél a gazdasági aktivizálás;  

2/ a munkaerő-piacon jelen lévő, ám munkával nem rendelkező állástalanok, itt a cél a munkához  

juttatás az aktív munkaerő-piaci eszközök segítségével. 

Kiemelten kezelendők a foglalkoztatás szempontjából hátrányt szenvedő, jól azonosítható 

társadalmi rétegek, mint a pályakezdők, a gyermekgondozásról visszatérő nők, az 50 év felettiek, a 

megváltozott munkaképességűek, továbbá az alacsonyan iskolázottak. 

A városban működő munkahelyek tekintetében elmondható, hogy az egyenlő bánásmód 

megsértéséről nincs tudomása az önkormányzatnak. 
 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

i) digitális ismeretek megszerzésének és hozzáférésének lehetőségei 

 

A digitális ismeretek megszerzésének és hozzáférésének számos lehetősége van 
jelen napjainkban. A felnövekvő nemzedék már tantervi oktatás keretében 

elsajátítja a számítógép, valamint az alapvető programok használatát 
(szövegszerkesztő, internetböngésző stb.). A fiatalok digitális ismeretére alapozva 

a Városi Könyvtár Lenti lehetőséget biztosít a közösségi szolgálatot teljesítő 

diákok bevonásával személyre szabott digitális oktatás biztosítására is. 
A Kolping Gondozási Központ közreműködésével Lenti Város Önkormányzata 

részt vesz a Idősügyi Infokommunikációs Programban, melynek keretében a 
városban 5 fő közfoglalkoztatott bevonásával 63 fő 65 év feletti idős ember 

részére biztosított a számítógép és internet hozzáférés.  

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben 

átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra 

kerülnek. A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának 

erősítésében, a szociális segélyek biztosításában. A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 

1-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az ellátások a következőek: 

 - aktív korúak ellátása, 

- időskorúak járadéka, 

- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj), 

- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák), - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 
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A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a 

járási hivatalok állapították meg. 

  

Év
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

(TS 5601)

2012 230

2013 219

2014 202

2015 189

2016 181

2017 161

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

 
 

 
 

Év

Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban részesítettek évi 

átlagos száma (TS 5901)

Ápolási díj, méltányossági 

alapon: támogatásban 

részesítettek évi átlagos száma

(TS 5902)

Összesen

2012 20 N/A #ÉRTÉK!

2013 24 N/A #ÉRTÉK!

2014 26 21 47

2015 24 21 45

2016 23 18 41

2017 22 13 35

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
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Év
Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma 

(fő) (TS 5701)

2012 7,42

2013 8,00

2014 7,08

2015 6,05

2016 5,78

2017 6,00

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma
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Rendszeres szociális segélyben 

részesített regisztrált munkanélküliek 

száma (negyedévek átlaga) - TS 1401

(2015. február 28-tól az ellátás 

megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és 

FHT-ra)
Fő Fő 15-64 évesek %-ában Fő Munkanélküliek %-ában

2012 85,5 1,41% 111,48 41,10%

2013 84,25 1,41% 123,50 37,68%

2014 76 1,29% 99,50 40,90%

2015 58 7,50 1,01% 106,09 67,57%

2016 44,5 12,26 0,80% N/A #ÉRTÉK!

2017 33,25 N/A 0,61% N/A #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma
Egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásban 

részesülők átlagos száma 2015. 

márc. 1-től érvényes módszertan 

szerint

(TS 5401)

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek átlagos 

havi száma (2015. március 01-től az 

ellátásra való jogosultság 

megváltozott)

Év

 
 

 
 

Az ellátás átalakítását követően az ellátottak számának jelentős csökkenése a jogszabályváltozással 

magyarázható. 

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban 

részesítettek havi átlagos száma

(TS 056)

fő

2015 n.a.

2016 n.a.

2017 13

2018 17

2019 19

2020 22

Forrás: TeIR, KSH

3.3.3. számú táblázat - Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

Év
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 Jogosult Havi összeg 

Egészségkárosodási 

és gyermekfelügyeleti 

támogatás (EGYT) 

1993. évi III. tv. (Szoc. 

tv.) 37. § (1), (4) bek. 

Az az aktív korúak ellátására jogosult 

személy, aki az ellátásra való jogosultság 

kezdő napján 

a) egészségkárosodott személynek minősül, 

vagy 

b) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – 

feltéve, hogy a családban élő gyermekek 

valamelyikére tekintettel más személy nem 

részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási 

támogatásban, gyermekgondozási díjban, 

csecsemő gondozási díjban – és a gyermek 

ellátását napközbeni ellátást biztosító 

intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.], illetve 

nyári napközis otthonban, óvodában vagy 

iskolai napköziben nem tudják biztosítani. 

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatás havi összege a családi 

jövedelemhatár összegének és a jogosult 

családja havi összjövedelmének különbözete, 

de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási 

bér mindenkori kötelező legkisebb összege 

személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 

csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy ha 

az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatásra jogosult családja tagjának 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való 

jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres 

szociális segély összege nem haladhatja meg a 

nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

összegének különbözetét. A családi 

jövedelemhatár összege megegyezik a család 

fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok 

összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összege 95%-ának (2018-ban az 

öregségi nyugdíjminimum 95%-a: 27.075,- 

Ft) szorzatával . 

Foglalkoztatást 

helyettesítő 

támogatás (FHT) 

1993. évi III. tv. (Szoc. 

tv.) 35.§ 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 

jogosult az a személy, akinek az aktív 

korúak ellátására való jogosultságát 

megállapították, kivéve azt, aki EGYT-re 

jogosult (a fent hivatkozottak szerint)  

 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi 

összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 80%-a: 

(2018-ban 22.800,- Ft/hó) 

Időskorúak járadéka 

1993. évi III. tv. (Szoc. 

tv.) 32/B § (1) bek. és 

32/C § 

Jövedelemmel nem rendelkező jogosult Havi összege 

a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött 

személy, akinek saját és vele együtt lakó 

házastársa, élettársa jövedelme alapján 

számított egy főre jutó havi jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 85%-át, 

a) a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 

85%-a: (2018-ban 24.225,-Ft/hó) 

az egyedülálló, a reá irányadó 

nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél 

fiatalabb személy, akinek havi jövedelme 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 100%-át, 

 

b) a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 

100%-a: (2018-ban 28.500,-Ft/hó) 

az egyedülálló, 75. életévét betöltött 

személy, akinek havi jövedelme nem 

c) a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 

135%-a: (2018-ban 38.475,-Ft/hó) 
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Az állami felelősségi körben nyújtott, és 100%-ban központi költségvetési forrásból kifizetett 

szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok 

döntenek az ún. települési támogatás keretében. 

 

A módosítás az alábbi ellátásokat érinti, ezekre vonatkozóan az Szt. 2015. március 1-jétől nem 

tartalmaz részletes szabályozást: 

- lakásfenntartási támogatás 

- adósságkezelési szolgáltatás 

- méltányossági ápolási díj 

- méltányossági közgyógyellátás 

A fentieken túl az önkormányzati segély is átalakult: a rendkívüli élethelyzetre tekintettel is a 

települési támogatás keretében nyújtható támogatás.  
 

Települési támogatás 

 

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési 

támogatás. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, 

rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.  

Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. 

Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén 

milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.  

 

Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 135%-át. 

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a 

fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 

1.000,- Ft. 

Ápolási díj 

2017. évi C. tv. 

(Költségvetési tv.) 65. 

§ (2) bek. b) pont és 

1993. évi III. tv. (Szoc. 

tv.) 44. § 

Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [Ptk. 

8:1. § (1) bek. 2. pontja], ha állandó és 

tartós gondozásra szoruló 

- súlyosan fogyatékos, vagy 

- tartósan beteg 18 év alatti  

személy gondozását, ápolását végzi 

(Szoc. tv. 41. § (1) bek.) 

Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 

100%-a: 32.600,- Ft 

Kiemelt ápolási díjra jogosult a 

hozzátartozó, ha: 

- komplex minősítés alapján a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól és 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 

3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja 

szerinti minősítési kategóriába sorolt 

személy, vagy 

- olyan személy gondozását, ápolását végzi, 

aki után súlyos betegsége vagy 

fogyatékossága miatt magasabb összegű 

családi pótlékot folyósítanak 

(Szoc. tv. 43. § (1) bek.) 

a Költségvetési tv-ben meghatározott 

alapösszeg 180%-a (kiemelt ápolási díj): 

58.680,- Ft 

Emelt összegű ápolási díjra jogosult a 

hozzátartozó, ha a fokozott ápolást igénylő 

súlyosan fogyatékos személy gondozását, 

ápolását végzi és a kiemelt ápolási díj 

feltételeinek nem felel meg. 

(Szoc. tv. 43/A. § (1) bek.) 

a Költségvetési tv-ben meghatározott 

alapösszeg 150%-a (emelt összegű ápolási 

díj): 48.900,- Ft 
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gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást 

veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, 

hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.  

 

Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel:  

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen 

- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy 

részére, 

- a gyógyszer-kiadások viseléséhez, 

- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

 

Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 

települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.  

 

Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást. Annak 

eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek teljesülése esetén, milyen 

célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe 

tartozik.  

A jogosultsági feltételek meghatározásának korlátai, hogy:  

- azoknak kapcsolódniuk kell az ellátás céljához,  

- összhangban kell lenniük az Szt. általános szabályaival, illetve  

- nem ütközhetnek a hatályos magyar jogszabályokba.  

A jogosultsági feltételek tehát nem tartalmazhatnak valamely társadalmi csoport tekintetében 

hátrányos megkülönböztetést.  

 

Az Szt. 2. § szerint a szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és 

családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam központi 

szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.  

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

továbbiakban: Ebktv.) 4.§ b) pontja szerint az egyenlő bánásmód követelményét a helyi és 

nemzetiségi önkormányzatok, ezek szervei, jogviszonyaik létesítése során, jogviszonyaikban, 

eljárásaik és intézkedéseik során kötelesek megtartani.  
 

Lenti Város Önkormányzati képviselő-testületének a szociális gondoskodásról szóló 3/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) tartalmazza a Lentiben lakó családok, személyek 

részére adható pénzbeli és természetbeni juttatásokat. 

Az ÖR. alapján az alábbi ellátások vehetőek igénybe: 

- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a továbbiakban: lakásfenntartáshoz 

nyújtott települési támogatás), 

- fűtési idényenként egy alkalommal tüzelő anyag vásárlásához (a továbbiakban: fűtéshez nyújtott 

települési támogatás), 

- személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás személyi térítési díjához való hozzájárulás,  

- 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy 

részére nyújtott támogatás (a továbbiakban ápoláshoz nyújtott települési támogatás), 

- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás, 

- temetési költségek finanszírozásához nyújtott támogatás 

- rendkívüli települési támogatás. 

 

AZ ÖR. szerint a települési támogatás egyes ellátásainál a jogosultsági feltételek, valamint 

támogatások mértéke az alábbiak szerint került meghatározásra: 
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Lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra az a személy jogosult, akinek a 

háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71 250,- Ft), és a háztartás tagjai egyikének 

sincs vagyona.  

A fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező 

arányszáma, ahol 

• a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 

• a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 

• a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 

• a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 

• a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 

Ha a háztartás nagykorú tagjainak valamelyike magasabb összegű családi pótlékban vagy 

fogyatékossági támogatásban részesül, vagy valamely kiskorú tagjára tekintettel magasabb összegű 

családi pótlékot folyósítanak, továbbá, ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - 

ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett 

arányszám 0,2-del növekszik. 

A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összegének számítása kétféle 

módon történik: 

a) ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át (14 250,- Ft), akkor a 

támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, 

b) ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át meghaladja, a támogatás egy hónapra jutó 

összege a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének a szorzata, 

ahol a támogatás mértékének kiszámítása egy képlet segítségével történik  

 

 

 

A támogatás egy évre kerül megállapításra. 

 

A fűtéshez nyújtott települési támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek a háztartásában az egy 

főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 270 %-át (76 950,- Ft), egyedül élő esetén a 300 %-át (85 500,- Ft), és a háztartás tagjai 

egyikének sincs vagyona. Nem részesülhet fűtéshez nyújtott települési támogatásban az, aki 

lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásban részesül. 

A fűtéshez nyújtott települési támogatás ugyanazon kérelmező részére fűtési idényenként két 

alkalommal nyújtható, oly módon, hogy a kérelmet  

a) első alkalommal október 15. és december 31. napja,  

b) második alkalommal január 1. és március 15. napja  

közötti időpontban lehet benyújtani.  

 

Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás személyi térítési díjához nyújtott települési 

támogatásra jogosult az a kérelmező, aki szociális étkezés, házi segítségnyújtás vagy időskorúak 

nappali ellátása valamelyikét igénybe kívánja venni, vagy már igénybe vette, de egyéni szociális 

helyzete nem teszi lehetővé a térítési díj fizetését. A kérelmek elbírálásánál a mérlegelés 

szempontjai különösen a súlyos betegség, az életkor és az alacsony jövedelem. A támogatási összeg 

az új térítési díj megállapításáig, de legfeljebb egy évre kerül megállapításra.  

 

Ápoláshoz nyújtott települési támogatás állapítható meg annak a Lentiben állandó lakóhellyel 

rendelkező személynek, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozója ápolását, gondozását 

végzi, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

(TM = 0,3- 
J-0,5 NYM 

  x 0,15). 
NYM 
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mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57 000,- Ft). Az ápoláshoz nyújtott települési 

támogatás összege az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 80%-a (23 600,- Ft). 

Nem állapítható meg a támogatás, ha a járási hivatal a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti ápolási díjra való 

jogosultságot állapított meg. A jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 

 

Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás annak a személynek állapítható 

meg, akinek családjában az egy főre számított családi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 245 %-át (69 825,- Ft) és a havi rendszeres gyógyszer 

költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 23 %-át (6 555,- Ft) 

meghaladja. Egyedül élő, valamint egyedül álló esetében a jövedelmi értékhatár az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 275 %-a (78 375,- Ft), a havi rendszeres gyógyszerköltség 

mértékének pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át (5 700,- Ft) meg 

kell haladnia. 

Nem jogosult a támogatásra az, akire való tekintettel a járási hivatal alanyi vagy normatív jogcímen 

közgyógyellátásra való jogosultságot állapított meg, illetve aki a közgyógyellátásra való jogosultság 

feltételeinek megfelel. 

A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás havi összege a jogosult részére 

igazolt havi rendszeres gyógyszerköltség, de legfeljebb havi 12 000,- Ft. A támogatás egy évre 

kerül megállapításra. 

 

Temetési költségek finanszírozásához nyújtott települési támogatásra jogosult az, akinek a 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300 %-át (85 500,- Ft) családban élő esetén, egyedülálló esetén 350 %-át (99 750,- Ft). 

A temetési költségek finanszírozására adható települési támogatás legkisebb összege a helyben 

szokásos legolcsóbb temetés költségének legalább 10 %-a (195 000,- Ft), de elérheti annak teljes 

összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását 

veszélyezteti. 

A temetési költségek finanszírozására adott települési támogatás összege azonos a helyben szokásos 

legolcsóbb temetés költségeinek  

• 25 %-ával (48 750,- Ft), ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (0 - 28 500,- Ft), egyedülálló esetén annak 

150 %-át (0 - 42 750,- Ft), 

• 20 %-ával (39 000,- Ft), ha a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, de nem haladja meg annak 200 %-át (28 501,- Ft – 

57 000,- Ft), egyedülálló esetén a jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át, de nem haladja meg annak 250 %-át (42 751,- Ft – 71 250,- 

Ft), 

• 10 %-ával (19 500,- Ft), ha a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, de nem haladja meg annak 300 %-át 

(57 001,- Ft – 85 500,- Ft), egyedülálló esetén a jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, de nem haladja meg annak 350 %-át (71 251,- 

Ft – 99 750,- Ft). 

Nem állapítható meg a temetési költségek finanszírozása érdekében települési támogatás annak a 

személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül, aki az 

elhunyttal tartási, öröklési szerződést kötött, vagy végrendeletében vagyon hátrahagyása mellett 

eltemettetésére kötelezett. 

 

A rendkívüli települési támogatással kapcsolatos, jelenleg hatályos szabályok az ÖR. szerint az 

alábbiak: 

Rendkívüli települési támogatás megállapítása esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető 
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havi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a 42 750,- Ft) 

családban élő esetén, egyedülálló személy esetében 200 %-a (57 000,- Ft), de a Bizottság egyedi 

mérlegelés alapján – figyelemmel az Szt. 45. § (4) bekezdésében foglaltakra – különösen indokolt 

esetben a meghatározott jövedelemhatártól a támogatásra szoruló személy javára eltérhet. 

A rendkívüli települési támogatás összege családonként egy alkalommal 3 000-Ft-tól – 10 000-Ft-ig 

terjedhet, azonban kivételesen indokolt esetben  - hirtelen jelentkező és előre nem látható és a 

család számára rendkívül jelentős mértékű anyagi megterhelést jelentő esetek összességében – a 

nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének tízszereséig (285 000,- Ft) terjedő összeg is 

megállapítható.  
 

Álláskeresők támogatása 

A támogatott képzésben részesíthető személyek körét a képzési támogatásként adható juttatásokat 

az Flt. 14. §-a rögzíti. 

A hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának bővítését szolgáló támogatások nyújthatók az 

Flt. 16. §-a alapján a munkaadó részére a törvényben rögzített feltételek esetén. 

Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás nyújtható az Flt. 17. §-a szerint annak az 

álláskeresőnek, valamint rehabilitációs ellátásban részesülő személynek, aki munkaviszonyon kívüli 

tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, ideértve azt is, aki vállalkozást indít, vagy 

vállalkozáshoz csatlakozik. 

A munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatásáról az Flt. 18. §-a rendelkezik, eszerint 

támogatás nyújtható új munkahelyek teremtéséhez, a meglévő munkahelyek megtartásához, a 

foglakoztatási szerkezetátalakítás elősegítéséhez, valamint a munkaerő szakmastruktúrájának 

korszerűsítéséhez fűződő foglalkoztatáspolitikai célok elérése érdekében. 

Az álláskeresők ellátására vonatkozóan az Flt. 25-29. §-a szerint álláskeresési járadék folyósítható 

annak az álláskereső személynek, aki megfelel a törvény e rendelkezése szerinti feltételeknek. 

Az Flt. 30. §-a szerint az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt kell 

megállapítani a jogszabályban rögzített feltételek esetén. 

Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint a 

munkahelykereséssel kapcsolatos a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt 

helyközi utazási költséget meg kell téríteni az Flt. 32-33. §-a szerint.  

 
 Ellátás összege 

Álláskeresési járadék maximuma (folyósítási idő 

maximum 90 nap) 

1991. évi IV. tv. 26. § (5) bek., 27. § (3) bek. 

munkaerő-piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a 

jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 

100%-a: 138.000,- Ft/hó 4.600,- Ft/nap 

Nyugdíj előtti álláskeresési segély 

1991. évi IV. tv. 30.§ (2) bek. 

a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos 

minimálbér 40%-a: 55.200,- Ft/hó 1.840,- Ft/nap 

(előbbi összegnél alacsonyabb járadékalap esetén a 

havi összeg a járadékalap 40%-a, a napi összeg 

pedig ennek harmincad része) 

Keresetpótló juttatás 

1991. évi IV. tv. 14. § (6) bek. 

a keresetpótló juttatás megállapításakor hatályos 

közfoglalkoztatási bér 60-100%-a közötti 

mértékben, mérlegelési jogkörben megállapított 

összeg: 48.918,- Ft/hó – 81.530-,- Ft/hó 
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Év

15-64 év közötti állandó 

népesség száma

(TS 0803 és TS 0804 összesen)

Álláskeresési segélyben 

részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben 

részesülők %

2012 6 064 7 0,1%

2013 5 986 7,5 0,1%

2014 5 904 8 0,1%

2015 5 765 10 0,2%

2016 5 591 13,5 0,2%

2017 5 477 16,25 0,3%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

 
 

 
 

Az aktív korú lakónépességhez viszonyítva az álláskeresési segélyben részesülők száma alacsony, ez a  

szám a 2012. évben a legalacsonyabb. 

 

Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

Fő
15-64 év közötti 

népesség  %-ában
Fő

Nyilvántartottak 

%-ában

2015 133 2,50% 39 29,32%

2016 114 2,24% 36 31,58%

2017 110 2,22% 42 38,18%

2018 101 2,14% 41 40,59%

2019 94 2,04% 42 44,68%

2020 150 3,39% 61 40,67%

2021 136 3,19% 53 38,97%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési ellátásban részesülő 

nyilvántartott álláskeresők száma

(TS 047)

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

ellátásai I.

Nyilvántartott álláskeresők 

száma

(TS 052)Év
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Regisztrált 

munkanélküliek/nyil-

vántartott 

álláskeresők száma

(TS 1301)

Fő Fő %

2012 271 48,5 17,9%

2013 328 52 15,9%

2014 243 26 10,7%

2015 157 22,25 14,2%

2016 147 27 18,4%

2017 116 26,75 23,1%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

Év

Álláskeresési járadékra 

jogosultak (TS 1201)

 
 

 
 

Az álláskeresési járadékban részesülők számának csökkenése, majd növekedése figyelhető meg a 

vizsgált évek tekintetében, ez a hullám a jogszabályok változásával magyarázható.  
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Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

Fő
Nyilvántartottak  

%-ában
Fő

Nyilvántartottak  

%-ában
Fő

Nyilvántartottak 

%-ában

2015 44 33,08% n.a. - 83 62,41%

2016 35 30,70% n.a. - 71 62,28%

2017 38 34,55% 37 33,54% 80 72,73%

2018 30 29,70% 37 36,17% 71 70,30%

2019 23 24,47% 30 31,63% 65 69,15%

2020 44 29,33% 40 26,40% 105 70,00%

2021 38 27,94% n.a. - 91 66,91%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Év

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

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek átlagos 

havi száma (TS 054)

Szociális támogatásban részesülő 

nyilvántartott álláskeresők száma

(TS 048)

Ellátásban részesülő nyilvántartott 

álláskeresők száma (TS 049)

 
 

 
 
 

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. 
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Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

 

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 % % %

2015 3532 4 1 36,18% 66,76% 96,21%

2016 3534 2 1 36,16% 66,64% 96,04%

2017 3536 2 1 36,17% 66,57% 96,21%

2018 3539 3 1 36,14% 66,88% 96,38%

2019 3541 2 1 36,12% 67,04% 97,12%

2020 3545 4 1 36,08% 67,17% 97,09%

2021 3545 0 0 36,08% n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év

 
 

 
 

a) bérlakás-állomány 

 

Év
 Lakásállomány (db)

(TS 4201)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Bérlakás állomány 

(db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Szociális 

lakásállomány (db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Egyéb lakáscélra 

használt nem 

lakáscélú ingatlanok 

(db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma
2012 3528 N/A 98 9 89 9 0 0

2013 3528 N/A 98 0 90 0 0 0

2014 3529 N/A 98 0 90 0 0 0

2015 3532 N/A 88 0 80 0 0 0

2016 3534 N/A 83 0 75 0 0 0

2017 N/A N/A 83 0 75 0 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatokN/A

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány
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A 3.4.1. táblázat adataiból jól látható, hogy az önkormányzat által bérbe adott lakásállomány 

tekintetében a bérlakások – nem a szociális jelleggel bérbe adott lakások – alacsony számot 

képviselnek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

 Lakásállomány (db)

(TS 073)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Bérlakás állomány 

(db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Szociális 

lakásállom

ány (db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Egyéb lakáscélra használt 

nem lakáscélú ingatlanok 

(db)

db db db db db db db

2015 3 532 n.a. 89 0 76 0 0

2016 3 534 n.a. 90 0 71 0 0

2017 3 536 n.a. 90 0 70 0 0

2018 3 539 n.a. 90 0 70 0 0

2019 3 541 n.a. 90 0 70 0 0

2020 3 545 n.a. 82 0 67 0 0

2021 3 545 n.a. 78 0 63 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

3.4.2. számú táblázat - Bérlakás és szociális lakás állomány opcionális (önkormányzati adatok)

Év

 
 

 
 

b) szociális lakhatás 

 

A város bérlakás-állománya kapcsán elmondható, hogy az önkormányzat által szociális jelleggel 

bérbe adott lakások száma a teljes lakásállományhoz képest alacsony. Az önkormányzat által 

szociális jelleggel bérbe adott lakások legnagyobb számban a Lenti Kossuth u. 2. szám alatt 

találhatóak. Az épületben található lakások közül van olyan, amely jelenleg lakhatatlan, ezek 

felújításáról az önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik gondoskodni. A lakhatatlan 

lakásokat az önkormányzat nem adja ki természetesen, azokat nem használják bérlők, azonban azok 

felújítására az önkormányzatnak további pénzügyi forrásra lenne szüksége. A fenti épületet az 

önkormányzat nem kezeli szegregátumként. 
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

Az önkormányzat nem rendelkezik adattal arra vonatkozóan, hogy van-e a városban olyan nem 

lakáscélú ingatlan, amelyet lakás céljára használnak. 
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e) lakhatást segítő támogatások 

 

Év

Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 

személyek száma (TS 6001)

Adósságcsökkentési 

támogatásban részesítettek 

száma (TS 6101)

2012 291 0

2013 262 0

2014 266 0

2015 201 0

2016 194 0

2017 180 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők száma

 
 

 
 

Az önkormányzat adósságcsökkentési támogatást nem nyújt, tekintettel az Szt. szabályaira. A 

lakásfenntartási támogatás az Szt. változásának következtében 2015. március 1. napjától megszűnt, 

azonban az önkormányzat a 2015. március 1. napját megelőző feltételekkel lakásfenntartáshoz 

nyújtott települési támogatás néven továbbra is elérhetővé teszi az ellátást a jogosultak számára. 

 

Felülvizsgálat 2022. szeptember: 
 

Települési támogatásban 

részesítettek száma

(pénzbeli és 

természetbeni)

(TS 136)

Egyéb önkormányzati 

támogatásban 

részesítettek száma

(TS 137)

Fő Fő

2015 n.a. n.a.

2016 n.a. n.a.

2017 442 85

2018 394 58

2019 337 84

2020 302 69

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.4.3. számú táblázat - Lakhatást segítő támogatások

Év
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f) eladósodottság 

 

Az önkormányzat nem rendelkezik adattal erre vonatkozóan. 

 

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

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 

bemutatása 

 

Lenti-hegy területe külterületként, illetve belterületként van nyilvántartva, a helyi népességre 

vonatkozó nyilvántartás adatai szerint 141 bejelentett lakó él a város közigazgatási területének ezen 

a részén. A területen a közműhálózat kiépített, víz, gáz és villany elérhető, szennyvíz-hálózat 

kiépítésére nem került sor, az egyes ingatlanokon van zárt szennyvízgyűjtő. 

 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület: szegregációs mutatóval lehatárolt olyan 

egybefüggő terület, amelyen az alacsony társadalmi státuszú családok koncentráltan élnek együtt 

vagy a társadalmi státuszcsökkenés jelei tapasztalhatók, ezért a területen közösségi beavatkozás 

szükséges; szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület lehet egy önálló településrész, de 

részét képezheti egy vagy több településrésznek is. 

 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a 

településrendezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendezés az érintett lakosság 

életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel ne 

járjanak. Ennek érdekében biztosítani kell az emberhez méltó környezet folyamatos alakítását, 

értékeinek védelmét. 

 

Az anti-szegregációs terv elkészítéséhez kidolgozott útmutató nyomán szegregátum az a 

településész, ahol az alacsony státuszú lakosság – az aktív korú népességen belül a legfeljebb 8 

osztályos iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők – 

aránya meghaladja az 50%-ot. (Útmutató az Anti-szegregációs terv kidolgozásához, In: 

Városrehabilitáció 2007-2013-ban, Kézikönyv a városok számára, 2007. október, Önkormányzati és 

Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi szakállamtitkárság 117. o.) 
 

Lenti város önkormányzata nem rendelkezik elfogadott antiszegregációs tervvel, de rendelkezik 

esélyegyenlőségi programmal. 



 56 

 

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 stb.) 

 

Az új felmérések során a Központi Statisztikai Hivatal 2015-ben készült lehatárolása alapján Lenti 

városában 1 szegregálódott terület található az Arany János utca és a Temető utca által határolt 

területen. A terület jellemzői: Lenti újabb kori településrésze, ahol lakó, gazdasági és különleges 

területek egyaránt találhatók. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya települési szinten 

mindössze 5,7%, a szegregátumban viszont a lakások csaknem fele (46,7%) alacsony 

komfortfokozatúnak minősül. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott 

lakásokon belül gyakorlatilag megegyezik az előzőekben megemlített számokkal, tehát a 

szegregátumokban a lakott lakások csaknem fele komfort nélküli vagy félkomfortos szükséglakás. 

 

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

szempontjából főbb mutatói jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, 

segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 

A lakónépesség 52 fő, ami a település összlakosságszámának 0,6%-a. A 0-14 évesek aránya a 

városrészen belül 17,3% (a városi átlag 11,7%). Figyelemre méltó az a tény, hogy a 60-X évesek 

aránya a városi átlag alatt van. Míg a városi átlag 24,3%, addig az szegregátumban ez a szám 

mindössze 21,2%. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a településrészen messze elmarad 

a városi átlagtól, a szegregátumban élő 52 fő között mindössze 5,5% a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők aránya. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15-59 évesek) belül viszont több mint háromszorosa a városi átlagnak, a szegregátumban 

40,6%, míg a városi átlag mindössze 12,0% A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 

aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 53,1%. A városi átlag ebben a szegmensben 31,0%. 

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

A korábban szegregátumnak nevezett utcában (Arany János utca páratlan oldala 

a 27. házszámtól az 59. házszámig) napjainkban az érintett lakosság száma nem 
éri el az 50 főt sem, 2021-ben 17 lakásban összesen 42 fő élt, közülük egy fő 

részesült lakás fenntartási vagy lakhatási támogatásban, és egy fő rendkívüli 
települési támogatásban. A terepi tapasztalatok alapján a lakosságot nem éri 

hátrányos megkülönböztetés, problémáikat elsősorban nem lakhatási 

körülményeik, hanem alacsonyabb képzettségük, s ebből kifolyólag a magasabb 
munkanélküliségi ráta okozza. Mindezek alapján a területet Lenti Város 

Önkormányzata ma már nem tekinti szegregációval veszélyeztetett területnek. 
A munkaerőpiaci beilleszkedés megkönnyítésére informatikai alapismeretek, 

valamint idegennyelv oktatását tűzte ki célul az Önkormányzat. Szintén fontos 

célkitűzésként jelent meg a hátrányos helyzetű diákok iskolai előmenetelének 
támogatása, akár felzárkóztatás, akár tehetséggondozás formájában. Romológiai 

képzést és Roma Nap szervezését, tömegsport rendezvények (Tolerancia Kupa) 
életre hívását, tolerancia programok rendezését is megvalósította az 

Önkormányzat. Roma napot rendszeresen szervezett az önkormányzat a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal közösen 2020-ig. 2021-ben a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat külön roma mikulás programot tartott, illetve évente megszervezik 

a gyermekeknek szóló napközis táboraikat a nyári időszakban. 
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cím lakóhely
tartózkodási 

hely

16-54 év 

közöttiek száma

15-59 év közöttiek 

száma
iskolai végzettség

8960 Lenti Arany J. u. 27.  4 0 2 2

1 fő általános iskolás, 1 fő 3 év alatti, 2 fő 

képesítéssel és munkavizsonnyal 

rendelkezik

8960 Lenti Arany J. u. 29. 3 0 1 2

1 fő középiskolás, 1 fő felsőfokú 

végzettségű munkaviszonnyal rendelkezik

8960 Lenti Arany J. u. 31. 4 0 0 2

1 fő godnokolt munkaviszonnyal nem 

rendelkezik, 3 fő nem itt él (Budapest) 

végzettségükről nincs információ

8960 Lenti Arany J. u. 33. 6 0 5 5

1 fő általános iskolás, 1 fő középiskolás, 2 

fő 8 ált isk. végzettséggel 

munkaviszonnyal nem rendelkezik, 1 fő 

börtönben van, 1 fő nem itt él, 

végzettségéről nincs információ

8960 Lenti Arany J. u. 35. 2 0 1 1

1 fő nyugdíjas, 1 fő képesítéssel és 

munkaviszonnyal rendelkezik

8960 Lenti Arany J. u. 37. 1 0 0 0 1 fő nyugdíjas

8960 Lenti Arany J. u. 39. 4 0 1 2

1 fő nyugdíjas, 3 fő képesítéssel és 

munkaviszonnyal rendelkezik

8960 Lenti Arany J. u. 41. 5 0 2 2

3 fő általános iskolás, 2 fő képesítéssel és 

munkaviszonnyal rendelkezik

8960 Lenti Arany J. u. 43. 3 0 1 2

1 fő nyugdíjas, 2 fő képesítéssel és 

munkaviszonnyal rendelkezik

8960 Lenti Arany J. u. 45. 0 0 0 0 -

8960 Lenti Arany J. u. 47. 0 0 0 0 -

8960 Lenti Arany J. u. 49. 1 0 0 0 1 fő nyugdíjas

8960 Lenti Arany J. u. 51. 2 0 2 2

2 fő 8 ált. isk. végzettséggel, 

munkaviszonnyal nem rendelkezik

8960 Lenti Arany J. u. 53. 3 0 2 2

3 fő ált. isk. végzettséggel, 

munkaviszonnyal nem rendelkezik

8960 Lenti Arany J. u. 55.  0 0 0 0 -

8960 Lenti Arany J. u. 57. 4 0 2 2

4 fő képesítéssel és munkaviszonnyal 

rendelkezik

8960 Lenti Arany J. u. 59. 0 0 0 0 -

Szegregációval érintett területen élők száma és iskolai végzettsége 2021. november 12. napi állapot szerint

 
 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

Nincs adat. 

 

 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a 

társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi 

pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és 

biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyító-

megelőző ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb 

szükségletek kielégítése során.  

Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi 

intézmények használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb 

kockázattal járó gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban 

(szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát.  

 

2014. év óta Lenti városában Egészségfejlesztési Iroda is működik a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi 

Rendelőintézet keretében.  

 

Az önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében a háziorvosi feladatokat 4 felnőtt háziorvosi 

körzetben és 2 gyermek háziorvosi körzetben látja el, a felnőtt háziorvosi körzetek közül egy körzet 

tartósan betöltetlen volt, azonban a betegellátást ez nem érinti, hiszen helyettesítés útján a 

feladatellátásról az önkormányzat gondoskodott, így a jogszabályban előírt heti rendelési idő a 
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kötelező óraszámban a tartósan betöltetlen körzet tekintetében is megvalósul. 2018. december 1. 

napjától, az eddig helyettesítési feladatokat ellátó háziorvos praxisjogot szerzett a körzet 

vonatkozásában, így nincs a városban betöltetlen háziorvosi körzet. 

 

Az egészségügyi szakellátásról az önkormányzat a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet 

útján gondoskodik. Az intézmény betegforgalma folyamatos növekedést mutat, amely főleg annak 

köszönhető, hogy Európai Uniós támogatásnak köszönhetően sor került az intézmény teljes 

felújítására, továbbá a neurológiai szakrendelés bevezetésével a Rendelőintézet tevékenységi köre is 

bővült. A fekvő-beteg ellátás és további egészségügyi szakellátás a Zala Megyei Kórházban érhető 

el.   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

Év

Felnőttek és gyermekek 

részére szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma

(TS 4401)

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma

(TS 4301)

A házi gyermekorvosok által 

ellátott szolgálatok száma

(TS 4501)

2012 0 4 2

2013 0 4 2

2014 0 4 2

2015 0 4 2

2016 0 4 2

2017 0 4 2

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

 
 
 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

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)

Gyógyszertárak és 

fiókgyógyszertárak 

száma

(TS 110)

Közgyógyellátási 

igazolvánnyal 

rendelkezők száma 

(alanyi és normatív 

alapon kiadott) 

(TS 133)

Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban 

részesítettek évi átlagos 

száma (TS 135)

db db db db Fő Fő

2015 0 4 2 2 189 n.a.

2016 0 4 2 2 181 n.a.

2017 0 4 2 2 178 17

2018 0 4 2 2 177 21

2019 0 4 2 2 181 13

2020 0 4 2 2 164 19

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.6.1. számú táblázat – Egészségügyi ellátás

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

szűrésekhez) való hozzáférés 

 

Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet által biztosított szűrőprogramok helyben elérhetőek, 

népegészségügyi szűrések szervezésében (vizsgálat helyére történő szervezett utazás 

megszervezése) a helyi háziorvosok is részt vesznek. 

 

Az Egészségfejlesztési iroda szervezésében számos ingyenes szűrővizsgálaton vehetnek részt a 

lakosok (bőrgyógyászati, szemészeti, szájüregi, vastagbél, nőgyógyászati és tüdőszűrési 

szűrőprogramok -54 kampányszűrés, 18 komplex szűrés). 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

A Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézetben neurológiai szakrendelés, továbbá a gyógytorna, 

illetve fizio-terápiás kezelések is elérhetőek. 
 
 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

Az önkormányzat által biztosított közétkeztetés – amely gyakran a helyi szegény családból 

származó gyermekek táplálkozásának elsődleges forrása, fontos, hogy megfeleljen az érintett 

korosztály egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak. A településen a gyermekek étkeztetését 

döntő részben a Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti intézmény látja el. 

 

A közétkeztetést szabályozó jogszabályok meghatározzák az étlaptervezés szempontjait, az adható 

ételféleségek összetételét, mennyiségét, gyakoriságát, melyet a különböző hatóságok folyamatosan 

ellenőriznek.  
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

  

A helyi önkormányzat működési területén figyelemmel kíséri a magyar sport célkitűzéseit, 

fejlesztési elveit és irányait, az egyesülési jogról szóló törvényre, az érvényben lévő sporttörvény 

rendelkezéseivel összhangban határozza meg testnevelési és sportfejlesztési feladatait. Az 



 60 

önkormányzat a területén működő önszerveződő egyesülettel és sportágak között diszkriminációt 

nem tesz.  

Az óvodában a testi nevelés kiemelt fontosságú, ennek keretében a figyelem a gyermekek 

egészségének megőrzésére, a szervezet edzésére, a mozgáskultúra kialakítására irányul. Két 

szervezeti forma: a mindennapos frissítő torna és a testnevelés foglakozások keretein belül 

mozognak a gyerekek. A foglalkozások megszervezésének lehetősége az óvoda két épületben 

eltérő, tornaszoba csak a központi épületben van, a Petőfi úti telephely igénybe veheti a 

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola tornatermét. Jó idő 

esetén a gyermekek az udvaron tornáznak, játszanak, alkalmanként túrákat, kirándulásokat, 

vetélkedőket szerveznek számukra. Úszásoktatás szervezésével használják ki a fedett fürdő által 

kínált lehetőségeket. 

Az alapfokú nevelési-oktatási intézményekben a testnevelés a pedagógiai programoknak 

megfelelően tervezett. Az oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 

Tanórán kívül az adott iskola korcsoportos rendszerben működtetett diáksportkörében van lehetőség 

sportolásra. Hangsúlyos az atlétika, leány kézilabda, röplabda és labdarúgás sportági felkészítés. A 

rendszeres házi versenyeken kívül bekapcsolódnak a Diákolimpia felmenő rendszerű versenyeibe, 

ahol hagyományosan jól szerepelnek. Saját sportrendezvényeik megyei kisugárzásúak. Az 

önkormányzat a város a Diákolimpia városi döntőinek költségeihez a mindenkori költségvetési 

rendeletben meghatározott összeggel hozzájárul. 

Az iskolákban folyó sportmunka részben utánpótlásnevelési-felkészítési feladatokat is megold. Az 

iskolai testnevelési órákon, az iskolai sportkörökben, a diáksport-egyesületekben felkészített 

fiatalok eredményesség tekintetében a legrangosabb megmérettetéseken is méltóan képviselik 

városunkat.  

A város területén működő sportegyesületek jó része az adott sportág versenyrendszerében résztvevő 

amatőr szinten sportolók szerepeltetését végzik, különféle szinteken és osztályokban. Saját 

működési szabályzat, elfogadott klubéleti normák alapján, önálló célkitűzéseinek, 

feltételrendszerüknek megfelelően dolgoznak. Tevékenységüket, továbblépési lehetőségeiket 

nagyban meghatározza az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott működési támogatás mértéke. 

A helyi és városon kívüli anyagi támogatók bevonása több-kevesebb eredménnyel jár.  

 

Szomorú tény, hogy a gyermekek természetes mozgás iránti igénye már iskolás korban sem nyer 

kielégítést. Ennek következményeként számos gyermeket szűrnek ki mozgásszervi és 

belgyógyászati betegségekkel az iskolaorvosok. Az elmúlt tanévek adatai alapján a város 

tanulólétszámának 10 %-a testnevelés alól felmentett, de ennél jóval több a túlterheltség, 

mozgásszegény életmód, stressz által keletkező, nehezen visszafordítható testi és mentális 

elváltozás. Központi gyógytestnevelési foglalkozás a város gyermekintézményeiben megoldott. 

A szabadidősport az egészségmegőrzés, egészségvédelem, az aktív életmód kialakítása céljából 

végzett sporttevékenység, mely pihenést, felfrissülést, felüdülést, örömélményt jelent az egyén 

számára. 

A szabadidősport fejlődésének legfontosabb feltételei a megfelelő életszínvonal és egészséges 

életvitel.  

A város sportéletében meghatározó a polgármesteri hivatal közreműködésével évente őszi – tavaszi 

rendszerben szervezett városi kispályás bajnokság és téli teremlabdarúgó bajnokság. Ezen kívül a 

lakosság egy kisebb része űzi a testedzés divatos, de pénzigényesebb formáit (tenisz, lovaglás, 

testépítés - erőfejlesztés). 

Kívánatos lenne, ha a városi gyógyfürdő és a kerékpárút-hálózat által kínált lehetőségeket a 

lakosság nagyobb mértékben használná ki. 

Intézmények, sportszervezetek alkalmanként városi rendezvényekhez kapcsolódva rendeznek 

különféle tömegsport jellegű versenyeket (Iszkiri Futóklub Egyesület által szervezett „Fut a Lenti” 

futóverseny, akadályversenyek, játékos sportvetélkedők, „Mocorgók” az Egészségért és a 

Környezetért Egyesület  Kerékpáros Maraton,Civil Nyugdíjas Klub gyalogtúra), melyeknek inkább 
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szemléletformáló, illetve propagandaértékük jelentős. A kisgyermekek mozgását szolgáló 

játszóterek egy része javításra szorul.  

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat az önkormányzat a Kolping Gondozási 

Központ Lenti és kistérsége útján, valamint a „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és 

Szolgálat Lenti útján biztosítja. A fogyatékosok nappali ellátásáról és a támogató szolgáltatás 

feladatának ellátásáról a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezettel kötött 

feladat-ellátási szerződéssel gondoskodik az önkormányzat.   

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

g) Nincs adat. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

 

A szolgáltatások nyújtása során az önkormányzat a város valamennyi lakója számára igyekszik 

megteremteni annak a lehetőségét, hogy az egészségügyi és szociális szolgáltatások elérhetőek 

legyenek nemcsak a város, de a városrészekben lakók számára is egyformán. 

 

i) előnyben részesítés pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, 

szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

Az önkormányzat helyi rendelete útján támogatást nyújt azon személyeknek, akik a szociális 

alapszolgáltatás intézményi térítési díját anyagi helyzetük miatt nem tudják fedezni, ilyen 

hátránypótló juttatás a gyermekek tekintetében a térítési díj átvállalása, illetve a helyi ösztöndíj, a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása vagy a Bursa Hungarica 

ösztöndíj, továbbá a települési támogatás (lakásfenntartáshoz, fűtéshez személyes gondoskodást 

nyújtó alapszolgáltatás személyi térítési díjához, ápoláshoz, gyógyszerkiadások viseléséhez, 

temetési költségek finanszírozásához nyújtott települési támogatás), valamint a rendkívüli települési 

támogatás. 

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

 

Év
Népkonyhán kiosztott  

ételadagok száma (db)

2015 0

2016 0

2017 0

2018 0

2019 0

2020 0

Forrás: Önkormányzati adat

3.6.2. Népkonyha

 
 

Lenti Városban nem működik népkonyha. 
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása  

 

Az önkormányzat az esélyegyenlőség biztosítása során figyelmet fordít a civil szervezetek 

támogatására, ennek keretében az alábbi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásokat:  

Kerka Mente Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület  

Kerka Gyermekfoci Alapítvány  

Szépkorúak Civil Szervezete 

Bázakerettye és Térsége Polgárőr Egyesület  

Fehérbottal a Kerka Mentén Együtt-Egymásért Egyesület  

Lenti és Térsége Polgárőr Egyesület 

Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület. 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

A felújított Városi Művelődési Központ Lenti intézmény gazdag kulturális programokkal várja a 

város lakóit, nemcsak színházi előadások megszervezéséről gondoskodik, hanem a nemzeti ünnepek 

szervezésében is aktívan részt vesz. Az intézmény számos kiállításnak és egyéb rendezvénynek ad 

otthont. 

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

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

5 1 74388 4

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.7.1. számú táblázat - Intézményi ellátottság (2018)

 
 
A Városi Könyvtár Lenti számtalan segítő, szemléletformáló, közösségi programot 

szervez. A helyi intézményekkel és gyermekvédelmi szervezetekkel történő 
együttműködése keretében a lakásotthonban élő gyermekek számára. kézműves 

foglalkozás, társasozásokat, különböző előadásokat szerveznek, így a szabadidő 

hasznos eltöltésére adnak lehetőséget. A generációk közötti szakadék 
csökkentése érdekében, a különböző korosztályok összehozása céljából, a 

különböző hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni érzékenyítés szem előtt 
tartásával szervez programokat. Ilyen program többek között az idősek a 

könyvtárban – foglalkozássorozat, a Kolping Gondozási Központ és a Lenti 

Mesevár Óvoda közös mesedélutánjai. 
 

 

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) és kezelési 

megoldások 

 

A célcsoport a városban működő könyvtárat, illetve az általa szervezett programokat, továbbá a 

Városi Művelődési Központ Lenti által szervezett programokat egyaránt igénybe veheti. 
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c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

 

Caritas Lenti Szervezete 

Szent Katalin Kolping Családi Egyesület 

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) 

Fehérbottal a Kerka Mentén Együtt-Egymásért Egyesület  

Lenti Város Idősügyi Tanácsa 

Mozgássérültek Lenti Csoportja 

Magyar Vöröskereszt Lenti Szervezete 

Völgy Alapítvány  

Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ  

Siketek és Nagyothallók Zala Megyei Szervezetének Lenti Csoportja 

Vakok Állami Intézete  

 

A Caritas Lenti Szervezete állandó jelleggel gyűjt adományokat – ruhát, bútort, könyvet, ruhaneműt 

stb. -, felajánlásokat, amelyet ingyenesen oszt szét a rászorulók között. Évente egy alkalommal 

szervez élelmiszergyűjtést a Szent Mihály Római Katolikus Templomban a gyermekes családok 

részére. A szervezet önkéntesei évente egy alkalommal – karácsony és húsvét előtt – meglátogatják 

a városban, illetve a városrészekben élő egyedülálló időseket és lehetőségeik szerint jelképes 

ajándékokat is készítenek számukra. A szervezet valamennyi tagja önkéntesként látja el feladatait, 

általában egyházi rendezvények lebonyolításában nyújtanak segítséget. A szervezet együttműködik 

a városban működő más civil szervezetekkel, különös tekintettel a Szent Katalin Kolping Családi 

Egyesülettel és a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével (KÉSZ). 
 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

d) a helyben élő nemzetiségek kulturális sokszínűségének bemutatása és 

kulturális identitásuk megőrzésének lehetőségei 

 

Lenti Város Önkormányzata a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

együttműködést kötött. Roma napot rendszeresen szervezett az önkormányzat a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen 2020-ig. 2021-ben a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat külön roma mikulás programot tartott, illetve évente 

megszervezik a gyermekeknek szóló napközis táboraikat a nyári időszakban. 

 

 

e) helyi lakossági önszerveződések 

 

Nincs adat. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

Lentiben működik roma nemzetiségi önkormányzat. Lenti Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) önállóan, szabadon, demokratikus 

módon gyakorolja Lenti város közigazgatási területén a roma nemzetiségi lakosság érdekeinek 

képviseletében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.), valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Nj.tv.) alapján hatáskörét és látja el feladatait. A nemzetiségi önkormányzat 

törvényben meghatározott nemzetiségi közszolgáltatási feladatokat ellátó, testületi formában 

működő, jogi személyiséggel rendelkező, demokratikus választások útján a Nj.tv. alapján 

létrehozott szervezet, amely a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésére, a 
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nemzetiség érdekeinek védelmére és képviseletére, a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetiségi 

közügyek Lenti települési szinten történő önálló intézésére jött létre. 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők aktívan részt vesznek a település munkájában, a 

nemzetiségi önkormányzat és Lenti Város Önkormányzata közötti megállapodás alapján a 

nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi feltételeket Lenti Város Önkormányzata 

biztosítja, ezen kívül a város támogatja a nemzetiségi önkormányzat kulturális szerveződéseit. A 

nemzeti önkormányzat alacsony költségvetése nem teszi lehetővé a kulturális programok 

szervezését, azokat pályázati forrásokból finanszírozzák. A nemzetiségi önkormányzat a Roma 

Közösségi Házban igyekszik a romák számára olyan kapcsolattartó helyet teremteni, amely a roma 

nemzetiségi közösséget még jobban összekovácsolja.  

 
 
 
 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

munkanélküliség Inaktív személyek felkutatása, valamint az 

olyan alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkezők, akik pszichés problémákkal 

küzdenek, szenvedélybetegek, magatartás 

zavarosak stb.. 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

A városra vonatkozó 2.3 pontban szereplő táblák alapján megállapítható, hogy a város elöregedő, a 

halálozások száma meghaladja az élve születések számát valamennyi vizsgált évben, ennek ellenére 

ez nem eredményezheti, hogy a gyermekeket kevésbé kell figyelembe vennünk az esélyegyenlőség 

vizsgálata szempontjából.  

 

Lakosságszám alakulása tárgyév december 31-én (fő) 

2015. 2016. 2017. 

8202 8113 8040 

 

Korcsoportok szerinti megoszlás tárgyév december 31-én (fő) 

2015. 2016. 2017. 

0-14 15-18 19-60 61- 0-14 15-18 19-60 61- 0-14 15-18 19-60 61- 

924 223 4976 2079 943 210 4802 2158 940 226 4660 2214 

 

2017. 

0-3 4-6 7-14 

251 175 514 

 

Születések száma (fő) 

 2015. 2016. 2017. 

Fiú 36 34 24 

Lány 41 40 32 

Összesen: 77 74 56 
 

Városunk tekintetében összességében megállapítható a lakosság számának csökkenése és ezzel 

párhuzamosan annak elöregedése. A folyamat megállítása, visszafordítása túlmutat az 

önkormányzat lehetőségein. Lenti Város Önkormányzata költségvetési keretei között a Gyvt.-ben 

előírt kötelező ellátásokon túl is igyekszik támogatni a családokat és gyermekeket. 
 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

Lakosságszám alakulása tárgyév december 31-én (fő) 

2019. 2020. 2021. 

7843 7755 7652 

 

Korcsoportok szerinti megoszlás tárgyév december 31-én (fő) 

2019. 2020. 2021. 

0-14 15-18 19-60 61- 0-14 15-18 19-60 61- 0-14 15-18 19-60 61- 

924 223 4399 2297 918 228 4284 2325 912 222 4164 2354 

 

2021. 

0-3 4-6 7-14 

238 205 469 

Születések száma (fő) 
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 2019. 2020. 2021. 

Fiú 31 34 31 

Lány 20 31 26 

Összesen: 51 65 57 
 
 

Férfiak Nők
Összesen

(TS 003)

Férfiak

(TS 005)

Nők

(TS 007)

Fő Fő Fő % %

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 3 670 3 982 7652 47,96% 52,04%

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009) 174

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya TS 013) 442 470 912 5,78% 6,14%

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, aránya TS 017) 85 93 178 1,11% 1,22%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

2,27%

Korcsoport 

Fő

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők és 

férfiak aránya (%)

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

 
 
 

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

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek jellemzői száma és aránya, egészségügyi, 

szociális, lakhatási helyzete   

 

Év

Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma 

december 31-én

(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 

száma december 31-én (TS 3101)

2012 13 78

2013 13 N/A

2014 17 N/A

2015 18 N/A

2016 15 N/A

2017 N/A N/A

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek 

száma
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A gyermekvédelmi jogszabályok változása miatt 2009. évtől az eredménytelen védelembe vételek 

esetén a gyámhatóságnak kezdeményeznie kellett a gyermek szakellátásba történő kerülését, 

amennyiben a védelembe vétel megszüntetésére nem kerülhetett sor. A védelembe vétel okaként az 

elszegényedés, a szegénység, a rossz szociális helyzet, az iskolakerülés, a munkanélküliség, a 

gyermekeket elhanyagoló nevelés, a rossz lakáskörülmények valamint a szülők életvitele jelölhető 

meg. A családoknál ezek a problémák halmozottan jelentkeznek. 2013. január 1. napjától a 

jegyzőtől ez a hatósági jogkör a járásokhoz került. 

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma 

(TS 116)

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 

száma  (TS 115)

Fő Fő

2015 18 n.a.

2016 15 n.a.

2017 8 n.a.

2018 15 n.a.

2019 13 53

2020 4 31

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Év

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 

igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult az ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetésre, szünidei gyermekétkeztetésre, évi két alkalommal természetbeni támogatás 

keretében fogyasztásra kész étel, ruházat, tanszer vásárlásához felhasználható Erzsébet-utalványra, 

külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények (pl. tankönyvtámogatás), pénzbeli 

támogatás igénybevételére.  

 

A jegyző, mint gyámhatóság rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít 

meg azon gyermek részére, ahol a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át (37.050,- Ft), 

illetve  

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át (39.900,- Ft),   

- amennyiben a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, 

- vagy a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, 

- illetve a nagykorú gyermek részére:  

o ha nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét nem 

töltötte még be, vagy  

o felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét nem töltötte még be,  

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg 

külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hússzorosát (570.000.- Ft), vagy 

együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000.- Ft). 

   

2017. évben Lenti városban 80 család 119 gyermeke részesült rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben.  
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Év
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2012 248

2013 265

2014 236

2015 195,5

2016 144

2017 119

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek évi átlagos száma

 
 

 
 

Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek évi átlagos 

száma (TS 111)

Fő

2015 196

2016 144

2017 120

2018 104

2019 80

2020 76

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Év

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek 
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Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

 

A jegyző, mint gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált 

gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, amennyiben a Gyvt.-ben 

foglalt feltételek fennállnak. 

A Gyvt. rendelkezései alapján a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának 

megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását 

követően is kérelmezhető. 

A Gyvt. alapján hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő 

mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – 

önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 

bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására 

jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 

hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 

olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez 

szükséges feltételek. 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű  

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, 

aki esetében a hátrányos helyzet megállapításhoz meghatározott körülmények közül legalább 

kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek tanulók támogatási formái különösen: 

- az ingyenes tankönyvellátás a nappali rendszerű oktatásban részt vevő gyermekek részére, 
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- az ingyenes, illetve kedvezményes étkeztetés, 

- a szünidei gyermekétkeztetés, 

- a 3 éves kor alattiak felzárkóztatása, 

- az alap és középfokú oktatásban felzárkóztatásra, differenciált fejlesztést biztosító 

foglalkozások, 

- ingyenes első alapfokú művészetoktatás, 

- az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagság nem szüntethető meg 

fizetési hátralék miatt, 

- az óvodai elhelyezés nem szüntethető meg, ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál 

igazolatlanul többet van távol, 

- útravaló ösztöndíj program, 

- a felsőfokú oktatási intézménybe jelentkező többletpontra jogosult, valamint a 

mentorprogram keretében segítséget vehet igénybe. 

 

2017. évben 20 család 34 gyermeke esetében került megállapításra a hátrányos helyzet. 23 gyermek 

esetében a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége miatt, 8, esetben a szülő 

vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága kapcsán, 3 esetben pedig az elégtelen 

lakáskörülmények miatt. 

Halmozottan hátrányos helyzet 21 család 39 gyermekénél volt megállapítható. 22 gyermek esetében 

a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és a szülő vagy a családbafogadó 

gyám alacsony foglalkoztatottsága miatt, 4 gyermeknél a szülő vagy a családbafogadó gyám 

alacsony foglalkoztatottsága és a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei miatt, 

12 gyermeknél a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és a gyermek 

elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei miatt, 1 esetben pedig a szülő vagy a 

családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony 

foglalkoztatottsága és a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei miatt került sor 

a halmozottan hátrányos helyzet megállapítására. 
 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

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 %

2015 247 29 11,74%

2016 239 32 13,39%

2017 237 32 13,50%

2018 263 38 14,45%

2019 267 16 5,99%

2020 269 14 5,20%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

Év
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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 %

2015 803 104 12,95%

2016 777 111 14,29%

2017 776 123 15,85%

2018 778 129 16,58%

2019 778 55 7,07%

2020 731 62 8,48%

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés

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

Év
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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 %

2015 4 2,56% n.a. - n.a. n.a.

2016 5 3,21% 50 27,93% n.a. n.a.

2017 6 4,17% 44 26,51% n.a. n.a.

2018 8 5,63% 52 33,77% n.a. n.a.

2019 1 0,70% 21 15,67% n.a. n.a.

2020 2 1,41% n.a. - n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.4. a) 3. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a középszintű oktatásban 

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

2015 23 41

2016 29 38

2017 29 37

2018 22 26

2019 12 22

2020 31 18

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Év

4.4. a) 4. számú táblázat -  Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők helyzete száma, aránya 

 

A gyermekek napközbeni ellátásáért, étkeztetéséért fizetendő intézményi térítési díj összegét a 

képviselő-testület évente állapítja meg helyi rendeletben. A 2017. évre vonatkozó térítési díj 

mértékéről Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat közigazgatási 

területén lévő önkormányzati és állami fenntartású intézményekben fizetendő intézményi térítési 

díjakról szóló 18/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete rendelkezett. 

Az igénybe vett ellátásért a törvényes képviselőnek térítési díjat kell fizetnie.  

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 

22/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése alapján, a személyi térítési díj 

kifizetését a család rászorultságától függően az Egészségügyi és Szociális Bizottság egészben, vagy 

részben átvállalhatja.  

 

Térítési díj kedvezményben a kiskorú gyermeket lehet részesíteni abban az esetben, ha a gyermeket 

gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 

mindenkori összegének 50 %-át (63.750.- Ft). 

Indokolt esetben térítési díj kedvezményben részesíthető az a nagykorúvá vált gyermek is, aki 

középfokú oktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. 

életévét még nem töltötte be.  

Indokolt esetben gyermekét egyedül nevelő szülő, három- és többgyermekes család, tartósan beteg 

vagy egészségileg károsodott gyermeket nevelő szülő esetében a fenti értékhatár 30 %-al (82.875.- 

Ft) túlléphető.  

A kedvezmény legfeljebb egy nevelési oktatási időszakra, tanévre állapítható meg.  

 

A 2017/2018-as tanévben 2017. december 31-én 21 család 50 gyermeke részére vállalta át az 

Egészségügyi és Szociális Bizottság a szülő által fizetendő térítési díjat.  

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

Árvaellátásban részesülő 

férfiak száma (fő)

(TS 065) 

Árvaellátásban részesülő 

nők száma (fő)

(TS 066)

Árvaellátásban

 részesülők összesen

Fő Fő Fő

2015 27 29 56

2016 23 25 48

2017 19 18 37

2018 19 18 37

2019 19 17 36

2020 18 16 34

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Év

4.1.3. számú táblázat - Árvaellátás
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d) ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők jellemzői száma, aránya 

 

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődében, mini bölcsődében 

nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át 

(110 224,- Ft) vagy 

- nevelésbe vették.  

Ingyenesen kell biztosítani az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

tanuló számára az intézményi gyermekétkeztetést, ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül, vagy nevelésbe vették, továbbá a fentebb említett azon rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára 

nappali ellátást nyújtó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el. 

Ingyenesen kell biztosítani az intézményi gyermekétkeztetést az 1–8. évfolyamon felül nappali 

rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha nevelésbe vették, vagy utógondozói 

ellátásban részesül. 

 

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell 

biztosítani: 

- az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  

- az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a 

tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben, továbbá  
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- azon tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, aki nem részesül ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetésben. 

 

Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésben részesülők száma 2017. évben: 

 ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetésben részesülők 

száma 

kedvezményes intézményi 

gyermekétkeztetésben részesülők 

száma 

Bölcsőde 26 0 

Óvoda 163 0 

Általános Iskola 88 90 

Középiskola 3 11 

 

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő 

kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. 

Az önkormányzat további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. 

A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére 

a) a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek 

számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt 

valamennyi munkanapon, 

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, 

legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi 

szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső 

valamennyi munkanapon  

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő 

időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 

 

Szünidei gyermekétkeztetésben részesülők száma: 

  hátrányos helyzetű 

gyermek 

halmozottan 

hátrányos helyzetű 

gyermek 

összesen  

HH és HHH 

életkor szerint 0-2 éves 1 0 1 

3-5 éves 4 0 4 

6-13 éves 7 14 21 

14-17 éves 2 3 5 

18 - éves 0 1 1 

összesen 14 18 32 

szünidő szerint tavaszi 1 2 3 

nyári 9 12 21 

őszi 3 4 7 

téli 8 4 12 
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Év

 Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők száma 

óvoda

Ingyenes étkezésben 

résztvevők száma 

iskola 1-8. évfolyam

50 százalékos mértékű 

kedvezményes étkezésre 

jogosultak száma 1-13. 

évfolyam

 Ingyenes 

tankönyv-

ellátásban 

részesülők száma

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők száma 

Nyári étkeztetésben 

részesülők száma

2012 70 1 1 402 6 0

2013 53 218 108 350 10 25

2014 53 216 102 391 7 27

2015 97 204 110 485 7 60

2016 158 54 109 414 N/A 14

2017 163 88 101 506 N/A 19

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

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

 
 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

 Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők száma 

óvoda

Ingyenes étkezésben 

résztvevők száma 

iskola 1-8. évfolyam

50 százalékos mértékű 

kedvezményes étkezésre 

jogosultak száma 1-13. 

évfolyam

 Ingyenes tankönyv-

ellátásban részesülők 

száma

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők száma 

Nyári étkeztetésben 

részesülők száma

Fő Fő Fő Fő Fő Fő

2015 97 204 110 485 7 60

2016 158 54 109 414 n.a. 14

2017 163 88 101 506 n.a. 19

2018 159 72 11 n.a. n.a. 20

2019 157 76 101 n.a. n.a. 15

2020 206 85 104 n.a. n.a. 19

2021 221 76 120 n.a. n.a. 19

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Év

4.1.4. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.)
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e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

A településen ilyen jellegű adatok nem kerülnek nyilvántartásra. 

 
f) állampolgársággal rendelkező, illetve magyar állampolgársággal nem 

rendelkező külföldről visszatért, hátrányos helyzetű családban élő gyerekek 

jellemzői. 

Nincs adat. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Ld. 3.5 pont. 

 
 

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) 

Év

Betöltött védőnői 

álláshelyek száma

(TS 3201)

Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma

2012 4 299,25

2013 4 294

2014 4 283,75

2015 4 286,75

2016 4 288,25

2017 4 291,25

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
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A védőnői álláshelyek száma állandó valamennyi vizsgált évben, az egy főre jutó gyermeklétszám 

közel azonos a vizsgált években. 

A védőnők által végzett tevékenységgel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy részvételük a 

gyermekvédelmi jelzőrendszerben jelentős, hiszen már az anya várandósságától kezdve 

kapcsolatban állnak a szülőkkel, így a gyermekeket érintő veszélyeztetettségi okokról pontos képet 

tudnak adni, eszerint a veszélyeztetettség okai a legtöbb esetben egészségügyi és szociális okokra 

vezethető vissza. A leggyakoribb problémát a védőnői munka során tapasztaltak alapján az 

intézményekbe járó gyermekek esetében fejtetvesség, a kontrollvizsgálatok elmulasztása okozta.   
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Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

Betöltött védőnői 

álláshelyek száma

(TS 109)

0-3 év közötti 

gyermekek száma

Átlagos gyermekszám 

védőnőnként

db Fő Fő

2015 4 245 61

2016 4 249 62

2017 4 251 63

2018 4 270 68

2019 4 247 61,75

2020 4 240 60,00

2021 4 238 59,50

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Év

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz 

való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

A házi gyermekorvosi feladatokat jelenleg 2 fő házi gyermekorvos látja el, mindkét házi 

gyermekorvosi körzet betöltött. A helyi önkormányzat háziorvosi és védőnői körzetek kialakításáról 

szóló rendeletében 2 házi gyermekorvosi körzetet határozott meg. A házi gyermekorvosok rendelési 

ideje heti szinten megfelel a jogszabályban előírt mértéknek. A csecsemők tekintetében kialakult 

gyakorlat, hogy az első látogatás a háziorvos részéről a gyermek otthonában történik. 

Év

Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 

száma

Háziorvos által 

ellátott személyek 

száma

Gyermekorvos 

által ellátott 

gyerekek száma 

Felnőtt házi orvos 

által ellátott 

gyerekek száma 

Házi 

gyermekorvosok 

száma

(TS 4601)

2012 1 N/A N/A N/A 2

2013 1 7448 834 N/A 2

2014 1 7384 840 N/A 2

2015 1 7306 873 N/A 2

2016 1 7143 930 N/A 2

2017 1 7081 944 N/A 2

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

 
 

Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

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

2015 0 4 2 873 n.a.

2016 0 4 2 930 n.a.

2017 0 4 2 944 n.a.

2018 0 4 2 944 n.a.

2019 0 4 2 925 n.a.

2020 0 4 2 896 n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Év

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás
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c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 41.§ (1) bekezdése szerint a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak 

megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni 

azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük – ideértve a 

gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás 

folyósítása melletti munkavégzést is –, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben 

való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint 

szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, 

betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni 

ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő 

munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti 

gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is. 

Az egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell 

biztosítani, 

a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 

b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, 

c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud 

gondoskodni. 

A gyermekek napközbeni ellátásának formái – a gyermekek életkorának megfelelően – 

a) a bölcsődei ellátás, 

b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és 

c) az alternatív napközbeni ellátás. 
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A településen a gyermekek napközbeni ellátását a Bölcsőde Lenti, a Lenti Mesevár Óvoda és a 

Maja a Méhecske Családi Bölcsőde biztosítja. A településen mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, 

napközbeni gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás 2017. évben nem működött.  
 

Év
3-6 éves korú 

gyermekek száma

Óvodai 

gyermekcsoportok 

száma - 

gyógypedagógiai 

neveléssel együtt (TS 

2401) 

Óvodai férőhelyek 

száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 2801)

Óvodai 

feladatellátási helyek 

száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 2701)

Óvodába beírt 

gyermekek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 2601)

Óvodai 

gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 

száma

(TS 2501)

2012 186 11 302 2 275 0

2013 254 11 275 2 256 0

2014 249 11 275 2 248 0

2015 245 11 275 2 247 0

2016 249 11 275 2 239 0

2017 221 11 275 2 237 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

 
 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

Az óvoda telephelyeinek száma

Hány településről járnak be a gyermekek

Óvodai férőhelyek száma

Óvodai gyermekcsoportok száma 

(gyógypedagógiai neveléssel együtt)

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

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám

Óvodapedagógusok száma 23 0

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 23 0

Gyógypedagógusok létszáma 0 0

Dajka/gondozónő 11 0

Kisegítő személyzet 4 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

11

6.30 - 18.00

nincs bezárás

18

db

275

2

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

 
 

A Lenti Mesevár Óvoda Alapító Okirata szerint a maximális létszám 275 fő. Az óvodai 

gyermekcsoportok száma 11. Az óvodai nevelés helyileg Lenti, Vörösmarty u. 41. és Lenti, Petőfi 

S. u. 25. szám alatt folyik.  Az Óvoda főzőkonyhával nem rendelkezik, melegítő konyha a Petőfi S. 
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út 25. szám alatti óvodai épületben működik. Az étkeztetést a Bölcsőde Lenti intézmény biztosítja, 

figyelembe véve a különleges diétás igényeket is. A déli meleg főétkezés mellett, két kisétkeztetést 

tízórait és uzsonnát igényeltek a szülők az óvodás gyermekük részére. 
 

Az ellátottak a napi háromszori étkezést igénybe vevő, úgynevezett egész napos óvodások. A 

változatos szakmai programok megfelelő lehetőséget biztosítanak a 3-7 év közötti gyermekek 

készségeinek fejlesztéséhez, az iskolai oktatás megalapozásához.  

Az óvoda fokozott figyelmet fordít arra, hogy valamennyi óvodás korú kisgyermek járjon óvodába, 

hiszen sok esetben a megfelelő nevelés, gondozás, táplálás csak itt biztosított a gyermekek számára. 

Messzemenően törekednek a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítésére, amely a 

gyermekek alapvető joga is egyben. Segítik a gyermekek beilleszkedését, képességeik 

kibontakozását, az esetleges fejlődésbeli lemaradás és a szociális hátrányok kompenzálását. 

Családlátogatások, fogadóórák, nyílt napok szervezésével, közös rendezvényekkel, programokkal, 

egyéni beszélgetésekkel segítik a gyermekvédelmi munka feladatainak hatékony megvalósulását.  

A szülők szülői értekezleten tájékoztatást kapnak az óvoda gyermekvédelmi tevékenységéről,  

továbbá arról, hogy problémáikkal milyen intézménytípust kereshetnek fel, valamint az étkezési és 

egyéb szociális támogatások lehetőségeiről. Az érzelmi biztonságot a szeretetteljes légkört 

folyamatosan biztosítják.  

Az óvoda alapelvének tekinti a nyugodt, szeretetteljes, másságot elfogadó környezet kialakítását, 

mely biztosítja a sérült kisgyermekek harmonikus személyiség fejlődését. A gyermekek fejlesztése 

speciális, szakemberek segítségével egyénre szabott, minden egyéb tevékenység a normál óvodai 

napirend keretében biztosított.   

Az óvodai feladatellátás tekintetében megállapítható, hogy az óvoda működéséhez szükséges 

szakmai létszám megvan. A gyógypedagógiai és fejlesztési feladatok ellátásáról a későbbi 

pontokban lesz szó. 

A gyermekvédelmi munka hatékonyságát különböző prevenciós programokkal segítik (LECSÓ 

programok, karácsonyi készülődés. Húsvéti játszóház, felvilágosító előadások szakemberek 

bevonásával). 

Az óvoda nagy figyelmet fordít arra, hogy a gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok 

megfelelő képzettséggel rendelkezzenek, ennek érdekében egy fő óvodapedagógus rendelkezik 

gyermekvédelmi szakvizsgával, tevékenységét éves munkaterv alapján végzi, és a gyermekvédelmi 

feladatokat mindkét feladat-ellátási helyen összefogja, gondoskodik arról. 

Az óvodában jelenleg nem előírás gyógypedagógus alkalmazása, a szolgáltatás azonban elérhető a 

város területén.  

Az óvodában 2017. október 1. napi létszámadatok alapján a gyermeklétszám 237 fő, az óvodai 

gyermekcsoportok száma 11, a csoportlétszám átlagos mértéke 22 fő. Ebből 12 fő sajátos nevelési 

igényű, 8 fő beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő, 16 fő hátrányos helyzetű, 16 fő 

halmozottan hátrányos helyzetű, 41 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek, 2 fő tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, 5 fő nevelésbe vételét rendelte el a 

gyámhatóság. 
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Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

Az óvoda telephelyeinek száma (db)

Hány településről járnak be a gyermekek (db)

Óvodai férőhelyek száma (fő)
Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) (db)

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6.30-18.00

A nyári óvoda-bezárás időtartama (nap)

Személyi feltételek Fő
Hiányzó 

létszám
Óvodapedagógusok száma n.a.

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma n.a.

Gyógypedagógusok létszáma n.a.

Dajka/gondozónő n.a.

Kisegítő személyzet n.a.

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatgyűjtés

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

 (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.)

3

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

23

15

nincs

n.a

288

12
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3-6 éves korú 

gyermekek száma

Óvodai 

gyermekcsoportok 

száma - gyógypedagógiai 

neveléssel együtt (TS 085) 

Óvodai férőhelyek 

száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 090)

Óvodai feladatellátási 

helyek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 088)

Óvodába beírt 

gyermekek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 087)

Óvodai 

gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 

száma

(TS 086)

Gyógypedagógiai 

oktatásban részesülő 

óvodás gyermekek száma

az integráltan oktatott SNI 

gyermekek nélkül (TS 091)

Egy óvodai 

gyermekcsoportra

 jutó gyermekek 

száma (TS 089)

fő db db db fő db fő fő

2015 245 11 275 2 247 n.a. n.a. 22

2016 249 11 275 2 239 n.a. n.a. 22

2017 221 11 275 2 237 n.a. n.a. 22

2018 235 12 288 3 263 1 10 22

2019 249 12 288 3 267 1 11 22

2020 254 12 288 3 269 1 7 22

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

Év
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d) gyermekjóléti alapellátások, Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, 

gyermekszegénységet csökkentő speciális szolgáltatások 

 

A gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások rendszerét a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozza. A joganyag tartalmazza az ellátásokra 

vonatkozóan alapvető szabályokat, ellátási formákat, valamint a működtetésre vonatkozó 

kötelezettségeket.  

 

A gyermekjóléti alapellátások célja 

Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, 

jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő 

kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak 

leküzdéséhez. Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást – lehetőség szerint – a 

jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy 

intézményben kell biztosítani.  

• Biztos Kezdet Gyerekház 

• Gyermekjóléti szolgáltatás 

• Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, családi bölcsőde) 

• Gyermekek átmeneti gondozása 

 

A gyermekek és családok kiemelt támogatása érdekében a 2016. évtől átstrukturálódott az eddigi 

alapszolgáltatási rendszer és integrált szervezeti egységek gondoskodnak a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatások együttes biztosításáról. Két új intézményi forma jött létre: a család- és 

gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ.  A gyermekjóléti szolgáltatás 

feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő és 

jelző rendszer működtetése. 

Család- és gyermekjóléti szolgálat 

A család- és gyermekjóléti szolgálatot minden települési önkormányzatnak kötelezően biztosítania 

kell a szociális, mentálhigiénés problémákkal küzdő vagy egyéb krízishelyzet megoldásához 

segítséget igénylő gyermekek, egyének, családok számára. 

Családsegítés keretében biztosítani kell: szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást, 

családgondozást, a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetését, közösségfejlesztő, 

egyéni, csoportos terápiás programokat és szolgáltatásokat. A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek 

érdekeit védő speciális 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.  

Család- és gyermekjóléti központ  

A család- és gyermekjóléti központ egy adott járás területén működik és a gyermekvédelmi 

gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések tartoznak a feladatkörébe. Továbbá a járás 

család- és gyermekjóléti szolgálatainak szakmai munkáját támogatja és a gyermekek védelmére 

irányuló tevékenységek ellátására egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat 

szervez. 

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ feladatai Lenti 

Város Önkormányzatának fenntartásában működő „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ 

és Szolgálat Lenti biztosítja, amely a központtal kapcsolatos feladatait Lenti Járás területén, 48 
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településre vonatkozóan látja el. A szolgálat feladatait Lenti városán kívül feladat-ellátási 

szerződéssel 37 településen látja el. 

 

e) Gyermekek napközbeni ellátásai, bölcsődei ellátás 

 

Év

Önkormányzati 

bölcsődék száma

(TS 4801)

Bölcsődébe beírt 

gyermekek száma

(TS 4701)

Szociális szempontból 

felvett gyerekek száma 

(munkanélküli szülő, 

veszélyeztetett 

gyermek, nappali 

tagozaton tanuló 

szülő)

Nem 

önkormányzati 

bölcsődék száma 

(munkahelyi, 

magán stb.)

2012 1 50 0 1

2013 1 46 0 1

2014 1 49 1 1

2015 1 52 0 1

2016 1 52 1 1

2017 1 43 1 1

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

 
 

Év

Működő (összes) 

bölcsődei férőhelyek 

száma

Működő, 

önkormányzati 

bölcsődei férőhelyek 

száma

Egyéb, nem 

önkormányzati 

bölcsődei 

(munkahelyi, magán 

stb.) férőhelyek száma

Családi napköziben 

engedélyezett férőhelyek 

száma (december 31-én)

(TS 4901)

2012 52 52 0 N/A

2013 52 52 0 14

2014 52 52 0 14

2015 52 52 0 14

2016 52 52 0 14

2017 52 52 0 14

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi

4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma
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A bölcsőde olyan napközbeni ellátást nyújtó intézmény, mely a családban nevelkedő 3 éven aluli 

gyermekek szakszerű gondozását, nevelését biztosítja.  

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható 

- ha a harmadik életévét január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 

31-éig, ha  szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-

éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását 

eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani, 

- az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén, ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de 

testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai 

jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a 

gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig, 

- a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult 

gyermek esetén a bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az 

augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti. 

 

Az intézmény ellátási területe Lenti Város közigazgatási területe, valamint az önkormányzattal 

ellátási szerződést kötött 33 település.   

A bölcsődei létszám maximális mértéke a Bölcsőde Lenti Szervezeti és Működési Szabályzata, 

valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának 

határozatában meghatározottak szerint 52 fő. A 2017-es évben az 52 férőhelyre 83,33% volt a 

beiratkozott gyermekekhez viszonyítva a férőhely kihasználtság. A férőhely feletti létszám 

várólistára került, illetve játszócsoporti elhelyezést vehettek igénybe a szülők. 

 

Beíratott gyermekek száma 2017. év folyamán az 52 férőhelyre 
Hónap 

 

Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Átlag 

 

Beíratott 

gyermekek  

száma 

41 42 46 46 48 48 42 43 34 41 45 44 43 
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A gyermekek napközbeni ellátására 2017. január 1. napjától augusztus 31. napjáig 2 darab 12 fős és 

2 darab 14 fős csoportban került sor, míg 2017. szeptember 1 napjától december 31. napjáig 3 darab 

12 fős, és 1 darab 10 fős csoportban került sor.  

A csoportlétszámok a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek kialakításra, mely 

jogszabályok szerint a bölcsődében egy bölcsődei csoportban legfeljebb tizenkét gyermek 

nevelhető, gondozható, kivéve, ha a bölcsődei csoportban 

- valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, ebben az esetben egy bölcsődei csoportban 

legfeljebb tizennégy gyermek nevelhető, gondozható, 

- sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelésének, 

gondozásának esetében, ha egy sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra 

jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb tíz gyermek, ha kettő sajátos nevelési igényű, illetve 

korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb nyolc gyermek, ha 

három–hat sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket 

látnak el, legfeljebb hat gyermek nevelhető, gondozható. 

 

A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeket kiemelten kezelik, a bölcsődei felvételnél előnyt 

élveznek.  

 

Az alapellátáson túl a bölcsőde családi nevelést támogató szolgáltatásokat is végez, többek között 

játszócsoportot működtet, ahol a gyermekek a szüleikkel együtt játszhatnak a intézmény által 

biztosított kedvező körülmények között, a gyermekfelügyelet keretében a szülő bármely 

elfoglaltsága idejére kérheti a gyermeke felügyeletét. 

 

A bölcsőde a gyermekvédelem rendszerében fontos tényezőként szerepel, hiszen a gondozó nevelő 

munkával preventív tevékenységet is folytatnak. Több olyan kisgyermek is részesült bölcsődei 

ellátásban, akiknek az otthoni környezetben nem tudták biztosítani a fejlődéséhez szükséges 

kiegyensúlyozott ellátást. A Bölcsödének jelentős szerepe van a gyermekvédelem rendszerében, 

hiszen nem csak a munkát vállaló szülők gyermekei vehetik igénybe, hanem azok a családok is, 

akik szociális helyzete miatt az alapvető szükségletek kielégítése nehézséget okoz. Fontos lenne, 

hogy az igazán rászorulók minél korábban kerülhessenek a napközbeni ellátás ezen rendszerébe, 

hiszen a bölcsődei ellátás során a kisgyermek minden olyan ellátásban részesül, ami az egészséges 

fejlődéséhez szükséges. A válsághelyzetbe kerülő családok számára egyfajta segítség, alternatíva a 

bölcsődei ellátás. 

A gyermekek érdekében a bölcsőde rendszeres kapcsolatot tart a gyermekvédelmi szakemberekkel, 

így segítve a gyermek helyzetének nyomon követését, és a problémák hatékony megoldását.  
 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 
Tanoda: A Gyvt. 38/B. § alapján a tanoda olyan, elsősorban rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vagy hátrányos helyzetű, vagy 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és kivételesen fiatal felnőttek 

számára nyújtott, önkéntesen igénybe vehető társadalmi felzárkózást segítő, a 

személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó, prevenciós szolgáltatás, amely az 
Nktv. szerinti kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel idején 

kívül, valamint a tanítási szünetekben segíti elő a szociokulturális hátrányok 
kompenzálását, a tanulmányok folytatását, a társadalomba való sikeres 

beilleszkedést, az életpálya-tervezést és a szabadidő hasznos eltöltését. A tanoda 

a szolgáltatásait a helyi sajátosságokra és a gyermekek egyéni szükségleteire 
építve, a szülők bevonásával, a gyermek nevelési-oktatási intézményével, a 

család- és gyermekjóléti szolgálattal, a család- és gyermekjóléti központtal, a 
helyben elérhető egyéb, az érintett korosztály számára szolgáltatást nyújtó 
intézménnyel, valamint szükség esetén a gyermekvédelmi jelzőrendszer egyéb 

tagjával együttműködve nyújtja.  
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A Tanoda a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia alapján, a 

gyermekjólét beavatkozási terület részeként működő szolgáltatás, de további 
stratégiák célkitűzéseinek megvalósításához is hozzájárul, mint például a 

Köznevelési Stratégia és a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni Stratégia. 

Lentiben a Létra Tanoda működik, Lenti Járás ellátási területtel. A Tanoda 
ellátotti számáról jelenleg nincs adat. 

 
 

Működő, önkormányzati 

bölcsődei férőhelyek száma

Önkormányzati bölcsődébe beírt 

gyerekek száma

db Fő

2015 52 52

2016 52 52

2017 52 54

2018 52 50

2019 52 48

2020 52 45

2021 52 44

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés

Év

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

munkahelyi 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma (TS 126)

Munkahelyi 

bölcsődébe 

beírt gyerekek 

száma (TS 122)

Működő családi 

bölcsödei  

férőhelyek 

száma 

(TS 125)

Családi 

bölcsődébe beírt 

gyerekek száma 

(TS 121)

Működő mini 

bölcsődei 

férőhelyek száma 

(TS 127)

Mini 

bölcsődébe 

beírt gyerekek 

száma (TS 123)

Működő 

(összes) 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma (TS 124)

Bölcsődébe 

(összes) beírt 

gyermekek 

száma

(TS 120)

db Fő db Fő db Fő db Fő

2015 0 0 n.a. n.a. 0 0 52 52

2016 0 0 n.a. n.a. 0 0 52 52

2017 0 0 14 10 0 0 66 64

2018 0 0 14 14 0 0 66 64

2019 0 0 12 10 0 0 54 58

2020 0 0 14 14 0 0 66 59

2021 0 0 14 17 0 0 66 61

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Év

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

 
 

 
 

 f) gyermekvédelem 

 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói 

gondoskodásból kikerült gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A 

gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági 

intézkedések biztosítják. 
 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

• gyermektartásdíj megelőlegezése 

• otthonteremtési támogatás 

• gyermekétkeztetés  

 

Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások 

• gyermekjóléti szolgáltatás, 
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• gyermekek napközbeni ellátása, 

• gyermekek átmeneti gondozása, 

• Biztos Kezdet Gyerekház. 

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

• otthont nyújtó ellátás, 

• utógondozói ellátás, 

• terület gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

 

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések 

• a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása, 

• védelembe vétel, 

• családbafogadás, 

• ideiglenes hatályú elhelyezés, 

• nevelésbe vétel, 

• nevelési felügyelet elrendelése,  

• utógondozás elrendelése, 

• utógondozói ellátás elrendelése, 

• megelőző pártfogás elrendelése 
 

A gyermekekkel nap, mint nap foglalkozó gondozók, óvónők, pedagógusok sokat tehetnek a 

veszélyeztetettség kialakulásának megelőzésében. Fontos követelmény, hogy amint észleli a 

gyermekkel foglalkozó személy a veszélyhelyzetet, haladéktalanul tegye meg a szükséges 

jelzéseket és intézkedéseket. Hiszen a család mellett a bölcsőde, óvoda, általános iskola is fontos 

szocializációs közeg a gyermekek számára. A krízishelyzetben lévő gyermek sok esetben nem jelzi 

szóval a problémát, hanem viselkedése, magatartása megváltozásával jelez környezetének. A 

családok helyzete megváltozott a társadalomban, ami a nevelési szemlélet változását eredményezi. 

A szülők is más elvárásokat támasztanak gyermekeikkel kapcsolatban, ezért még körültekintőbben 

kell megszervezni az egyes együttműködési formákat. Fontos a szimmetrikus partneri kapcsolatok 

kialakítása, mivel ez kívánatos a gyermek fejlődésének. Úgyszintén fontos, hogy a gyermekvédelem 

területén dolgozó szakemberek szaktudásukkal és tapasztalatukkal segítsék a gyermekeket a 

beilleszkedésben, fejlődésben, a szülőket pedig a nevelésben.  

Kiemelendő, hogy fokozott odafigyelést érdemel, hol tölti a gyermek a szabadidejét, és milyen 

formában. 

Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fiatalok egészségnevelésére és a felvilágosító tevékenységére. 

Folyamatos felvilágosítással az egyes pszichotróp anyagok felbukkanásának elejét venni, a szülők 

tájékoztatásával is, és közreműködésükkel a megelőzés érdekében. 

Fontosnak tartjuk a gyermeki jogok megismertetését az érintettekkel és a velük foglakozó 

szakemberekkel. A gyermeki jogok megismerése, mások jogainak tiszteletét is eredményezi.  

A szakemberek közötti együttműködés erősítése, közösségfejlesztés, befogadó közeg kialakítása, a 

demokratikus együttélés szabályainak közvetítése mind a gyerekek, mind a szülők, mind a 

szakemberek felé. 

Kiemelt fontosságú a gyermekvédelem területen tevékenykedő állami és civil szervezetek, továbbá 

magánszemélyek együttműködésének megfelelő összehangolása a még magasabb szinten történő 

megvalósítás érdekében. 

A gyermekek védelmének egyik legfontosabb eszköze a prevenció, amelyhez a legfontosabb egy jól 

működő jelzőrendszer, melynek tagjai folyamatosan kapcsolatban állnak egymással.  

A prevenciós tevékenység a gyermekjóléti alapellátásban a veszélyeztetettség kialakulásának 

megelőzését szolgálja, ennek keretében a gyermek számára olyan szabadidős programokat kell 

szervezni, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak 
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enyhítését célozzák, illetve megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan 

nehézséget okozna. 

Így feladatként jelenik meg a változatos szabadidős tevékenységek megszervezése, a szabadidő-

szervezésben az egészséget támogató programok ösztönzése, a megfelelő színterek biztosítása, 

amely által megakadályozható egyes gyermekek elkallódása, kirekesztődése, a veszélyhelyzetek és 

a veszélyeztetettség kialakulása. Törekedni kell arra, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek a többi 

gyermekkel együtt tölthessék el szabadidejüket, a problémás gyermekeket nem kell elkülöníteni 

társaiktól, hiszen a társak példája több segítséget adhat a viselkedési problémák megoldására, mint a 

felnőttek korlátozása.  

Hangsúlyozni kell, hogy a gyermekvédelmi munka nem látványos tevékenység. Az e területen 

dolgozók napi szinten tesznek meg mindent azért, hogy megóvják a gyermekeket a környezet által 

gerjesztett veszélyektől vagy éppen önmaguk önpusztító viselkedésétől, életmódjától. A munka 

sikere nem most mutatkozik meg, hanem majd akkor, mikor a mai kor ifjúsága válik szülővé, és a 

gyermekvédelmi tevékenység eredményeként képes lesz megküzdeni önmaga erejével a társadalmi 

és egyéb problémákkal.  

A gyermekek védelme olyan – a családok és társadalom számára is – kiemelt jelentőségű terület, 

melynek folyamatos korszerűsítése, fejlesztése és alakítása minden gyermekvédelmi szakember 

legfontosabb ügye. 

A vizsgált évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a gyermekvédelmi rendszer szereplőinek hatékony 

együttműködése, a minőségi kommunikáció és a rendszeres információcsere továbbra is 

elengedhetetlenek. A korábban bevált jó gyakorlatok alkalmazásával, majd továbbfejlesztésével a 

társadalom által generált változásokra eredményesebb a reagálás.  

Lényeges, hogy a napi kihívásoknál továbbra is jelen legyen a legmegfelelőbb megoldások 

megkeresésének szándéka és kiválasztása. Mindez szakmailag kompetens és elhivatott szociális, 

segítő szakemberek közreműködésével valósítható meg, akik a morális és erkölcsi normák 

megtartása mellett beemelik a rendszerbe a változásokat. 

A hatékony működés alapja az abban résztvevők korrekt együttműködése, a gyermek érdekeit és 

szakmai kompetenciákat figyelembe vevő kölcsönös tájékoztatás. Aki a problémát már a 

kialakulásnak idején észleli és jelzi, az segíti a gyermekjóléti szolgálatot abban, hogy a megoldás 

érdekében a leghatékonyabb, legkompetensebb segítőket tudja összehozni.  

 

g) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

A krízishelyzetbe került családok számára igénybe vehető szolgáltatások helyben nem, hanem a 

megyeszékhelyen, illetve Nagykanizsán érhetőek el, továbbá Dunántúl területén, ezek anyaotthon, 

illetve családok átmeneti otthona.  

 

Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

Országos szinten a krízisközpontok és a titkos menedékházak a kapcsolati 
erőszak áldozatainak nyújtanak segítséget. A kettő között az a különbség, hogy 

míg a krízisközpontban maximum 8 hetet, addig a titkos menedékházban 
legfeljebb 6 hónapot tölthetnek az áldozatok. Ez utóbbiban kifejezetten az 

életveszélyből menekülőket helyezi el az Országos Kríziskezelő és Információs 

Telefonszolgálat. A félutas házak, amelyekbe a korábban krízisközpontban vagy 
titkos menedékházban lakott családok költözhetnek, akik nagy valószínűséggel 

képesek önálló életvitelre. A félutas házakban 5 évet tartózkodhatnak a 

rászorulók. 

 
 
 
 

https://csalad.hu/csaladban-elni/a-kapcsolati-eroszak-nem-maganugy
https://csalad.hu/csaladban-elni/a-kapcsolati-eroszak-nem-maganugy
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h) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

 

A gyermekvédelmi munka hatékonyságát különböző prevenciós programokkal segítik (LECSÓ 

programok, karácsonyi készülődés, húsvéti játszóház, felvilágosító előadások szakemberek 

bevonásával). 

A LECSÓ, azaz Legyen egészség, család, óvoda! programsorozat keretében szeptembertől kezdve 

egészen az év végéig, az egyes ünnepekhez kapcsolódó programsorozatot szervez az óvoda, 

amelyben nemcsak a gyermekek, hanem a szülők, tehát az egészcsalád részt vesz. 

Az állami és civil tevékenység egymást kiegészítő szereppel bír, a civil szervezetek által ellátott 

közfeladatok teljesítésével munkamegosztás valósulhat meg.  

Lenti Város Önkormányzata kiemelkedő figyelmet fordít a civil szférára. A következő civil 

szervezetek kaptak különböző forrásokból támogatást, melyek tevékenysége közvetlenül 

kapcsolódik a gyermekekhez: 

− „Civilkurázsi” Közalapítvány, 

− 362 számú Szent Mihály Cserkészcsapat, 

− Kerka Kulturális Egyesület, 

− Kerka Gyermekfoci Alapítvány 

− Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 

− Iszkiri Futóklub 

− Kerkamenti Ifjúsági és Szabadidő Egyesület, 

− Pro Arte Kulturális Egyesület Napsugár bábcsoport. 

 

Ld. továbbá a 3.6. e) pontban leírtakat. 
 

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

 

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődében, mini bölcsődében 

nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át 

(110 224,- Ft) vagy 

- nevelésbe vették.  

Ingyenesen kell biztosítani az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

tanuló számára, az intézményi gyermekétkeztetést, ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül, vagy nevelésbe vették, továbbá a fentebb említett azon rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára 

nappali ellátást nyújtó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el. 

Ingyenesen kell biztosítani az intézményi gyermekétkeztetést az 1–8. évfolyamon felül nappali 

rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha nevelésbe vették, vagy utógondozói 

ellátásban részesül. 

 

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell 

biztosítani: 
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- az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  

- az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a 

tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben, továbbá  

- azon tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, aki nem részesül ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetésben. 

 

Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésben részesülők száma: 

 

 ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetésben részesülők 

száma 

kedvezményes intézményi 

gyermekétkeztetésben részesülők 

száma 

Bölcsőde 26 0 

Óvoda 163 0 

Általános Iskola 88 90 

Középiskola 3 11 

 

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő 

kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. 

Az önkormányzat további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. 

A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére 

a) a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek 

számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt 

valamennyi munkanapon, 

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, 

legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi 

szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső 

valamennyi munkanapon  

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő 

időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 

 

Szünidei gyermekétkeztetésben részesülők száma: 

  hátrányos helyzetű 

gyermek 

halmozottan 

hátrányos helyzetű 

gyermek 

összesen  

HH és HHH 

életkor szerint 0-2 éves 1 0 1 

3-5 éves 4 0 4 

6-13 éves 7 14 21 

14-17 éves 2 3 5 

18 - éves 0 1 1 

összesen 14 18 32 

szünidő szerint tavaszi 1 2 3 

nyári 9 12 21 

őszi 3 4 7 

téli 8 4 12 
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j) eltérő kultúrájú, vagy a hátrányos és nem hátrányos helyzetű 

gyermekcsoportok közötti programok 

 

Nincs adat. 

 

k) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Az önkormányzatnak nincs tudomása arról, hogy hátrányos megkülönböztetésre, vagy az egyenlő 

bánásmód követelményének megsértésére sor került volna a szolgáltatások nyújtásakor. 
 

l) előnyben részesítés pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

az ellátórendszerek keretein belül 

 

Az önkormányzat a korábbi pontokban említett eszközökkel – helyi ösztöndíj, térítési díj átvállalás 

stb. – igyekszik a hozzájárulni az esélyegyenlőség biztosításának megteremtése érdekében. 
 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 

Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, amely 

államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy amelynek megszervezéséhez 

az állam közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, illetve amelyhez közvetve – így 

különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján – hozzájárul.  

Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és képzéssel kapcsolatban, 

így különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek 

elbírálása, az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, a teljesítmények 

értékelése, az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, az oktatással 

összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, a kollégiumi elhelyezés és ellátás, az oktatásban 

megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, a pályaválasztási tanácsadáshoz 

való hozzáférés, valamint az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése 

során 
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Általános iskola 1-4. 

évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai oktatással 

együtt)

(TS 1801)

Általános iskola 5-8. 

évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 1901)

Általános iskolások 

száma

fő fő fő fő %

2011/2012 355 418 773 435 56,3%

2012/2013 378 420 798 467 58,5%

2013/2014 375 407 782 472 60,4%

2014/2015 392 411 803 491 61,1%

2015/2016 377 400 777 495 63,7%

2016/2017 N/A N/A #ÉRTÉK! N/A #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma

Tanév

Napközis általános iskolai tanulók 

száma a nappali oktatásban 

(iskolaotthonos tanulókkal együtt) 

(TS 1701)

 
 

 
 

Az általános iskolában tanulók több, mint fele részesül napközis ellátásban, ezeknél a gyermekeknél 

nemcsak az egész napi felügyelet megoldott, hanem az intézményben számukra biztosított a napi 

háromszori étkezés is. 
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Az általános iskolai 

osztályok száma a 

gyógypedagógiai 

oktatásban (a 

nappali 

oktatásban)

(TS 2101)

Az általános 

iskolai osztályok 

száma (a 

gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 2201)

Általános iskolai feladat-

ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 2001)

1-8 évfolyamon 

összesen

1-8 évfolyamon 

összesen
db

2011/2012 9 41 3

2012/2013 8 40 3

2013/2014 8 40 3

2014/2015 9 41 3

2015/2016 8 40 3

2016/2017 N/A N/A N/A

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

osztályok, feladatellátási helyek

Tanév
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A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a 

nappali oktatásban (TS 2301)

Fő

2011/2012 112

2012/2013 97

2013/2014 103

2014/2015 86

2015/2016 121

2016/2017 N/A

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

tankerületi adatok

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

nappali oktatásban

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

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

ellátása a köznevelési intézménybe és más településen található fejlesztő 

programokra való eljutás módja, lehetőségei 

 

A hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók helyi általános iskolában történő 

nevelése, oktatása megoldott. A jelenleg a tankerület fenntartásában és működtetésében lévő két 

általános iskolába nemcsak Lentiből, hanem más településekről is járnak gyermekek. A sajátos 

nevelési igényű tanulók 3,2 %-ot tesznek ki az általános iskolák tanulói között. A fejlesztő 

foglalkozások az általános iskolákban zajlanak.  

Az óvodában a sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztésére lehetőség van, a 

gyógypedagógiai ellátás biztosítása a Móricz Zsigmond EGYMI útján történik. 

A Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül működik a nevelési tanácsadás, a 

logopédiai szakszolgálat, a korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés, a Móricz Zsigmond EGYMI 

keretein belül pedig a gyógypedagógiai ellátás.   

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 
 

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 %

2015 247 29 11,74%

2016 239 32 13,39%

2017 237 32 13,50%

2018 263 38 14,45%

2019 267 16 5,99%

2020 269 14 5,20%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

Év
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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 %

2015 803 104 12,95%

2016 777 111 14,29%

2017 776 123 15,85%

2018 778 129 16,58%

2019 778 55 7,07%

2020 731 62 8,48%

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés

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

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 %

2015 4 2,56% n.a. - n.a. n.a.

2016 5 3,21% 50 27,93% n.a. n.a.

2017 6 4,17% 44 26,51% n.a. n.a.

2018 8 5,63% 52 33,77% n.a. n.a.

2019 1 0,70% 21 15,67% n.a. n.a.

2020 2 1,41% n.a. - n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.4. a) 3. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a középszintű oktatásban 

Év
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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

2015 23 41

2016 29 38

2017 29 37

2018 22 26

2019 12 22

2020 31 18

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Év

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

 
 

 
 
 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

A Lenti Mesevár Óvoda a gyógytestnevelés nyújtásáról heti rendszerességgel gondoskodik, a korai 

fejlesztés, továbbá nevelési tanácsadás szintén megoldott.  
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Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

Az óvoda telephelyeinek száma (db)

Hány településről járnak be a gyermekek (db)

Óvodai férőhelyek száma (fő)
Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) (db)

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6.30-18.00

A nyári óvoda-bezárás időtartama (nap)

Személyi feltételek Fő
Hiányzó 

létszám
Óvodapedagógusok száma n.a.

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma n.a.

Gyógypedagógusok létszáma n.a.

Dajka/gondozónő n.a.

Kisegítő személyzet n.a.

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatgyűjtés

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

 (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.)

3

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

23

15

nincs

n.a

288

12

 
 

 
 

3-6 éves korú 

gyermekek száma

Óvodai 

gyermekcsoportok 

száma - gyógypedagógiai 

neveléssel együtt (TS 085) 

Óvodai férőhelyek 

száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 090)

Óvodai feladatellátási 

helyek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 088)

Óvodába beírt 

gyermekek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 087)

Óvodai 

gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 

száma

(TS 086)

Gyógypedagógiai 

oktatásban részesülő 

óvodás gyermekek száma

az integráltan oktatott SNI 

gyermekek nélkül (TS 091)

Egy óvodai 

gyermekcsoportra

 jutó gyermekek 

száma (TS 089)

fő db db db fő db fő fő

2015 245 11 275 2 247 n.a. n.a. 22

2016 249 11 275 2 239 n.a. n.a. 22

2017 221 11 275 2 237 n.a. n.a. 22

2018 235 12 288 3 263 1 10 22

2019 249 12 288 3 267 1 11 22

2020 254 12 288 3 269 1 7 22

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

Év
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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 %

2014/2015 9 41 3 20 35,24%

2015/2016 8 40 3 19 33,72%

2016/2017 8 40 3 19 34,92%

2017/2018 8 40 3 19 34,45%

2018/2019 8 40 3 19 42,93%

2019/2020 8 40 3 18 44,46%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.4.4. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, feladatellátási helyek

Tanév
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A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a 

nappali oktatásban (TS 083)

Fő

2014/2015 86

2015/2016 121

2016/2017 94

2017/2018 91

2018/2019 89

2019/2020 108

Forrás: TeIR, KSH Tstar  

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

nappali oktatásban

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció  

 

Az önkormányzat elkötelezett az esélyegyenlőség biztosítása mellett, ezért a közoktatás területén is 

a diszkriminációmentességet, a szegregációmentességet, továbbá az oktatási és társadalmi 

integrációt támogatta. Az óvodai nevelésben óvodai szegregáció sem települési, sem intézményi 

szinten nincs.  

 

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

mutatkozó eltérések 

 

Az önkormányzat működtetésében és fenntartásában jelenleg nincs általános iskola, ezért adattal 

nem rendelkezünk ebben a témakörben. 

 

e) előnyben részesítés pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

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

2015 n.a. n.a. n.a. 60

2016 n.a. n.a. n.a. 14

2017 n.a. n.a. n.a. 19

2018 n.a. n.a. n.a. 20

2019 n.a. n.a. n.a. 15

2020 n.a. n.a. n.a. 19

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményfenntartói adatok

4.4.6. számú táblázat - Gyermekjóléti, hátránykompenzáló szolgáltatások

Év

 
Ld. korábbi pontok. 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

védelembe vett gyermekek magas száma A védelembe vett gyermekek számának 

visszaszorítása. Szakemberek bevonásával 

szülői felkészítések, tanácsadások. 

iskolabusz hiánya A rendszeres intézménybe járás elősegítése 

érdekében a városrészekben élő gyermekek 

óvodába, iskolába jutásának elősegítése 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a 

munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 

követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az 

elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges 

szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci 

viszonyokat kell figyelembe venni. 

 

Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy 

az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő 

személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a 

nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

Férfiak

(TS 0803)

Nők

(TS 0804)
Férfiak Nők

Férfiak

(TS 0801)

Nők

(TS 0802)

2012 3068 2996 2950,25 2842,50 117,75 153,50

2013 3027 2959 2873,50 2784,75 153,50 174,25

2014 2963 2941 2842,25 2818,50 120,75 122,50

2015 2895 2870 2816,25 2791,75 78,75 78,25

2016 2819 2772 2741,25 2703,25 77,75 68,75

2017 2757 2720 2702,50 2658,50 54,50 61,50

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Év

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
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A rendelkezésre álló adatok alapján a 2012-2017 év között a Lenti város közigazgatási területén élő 

munkanélküliek száma 2013 évben növekedést, majd azt követő években folyamatos csökkenést 

mutat. A nemek közötti arány hasonlóságot tükröz. Adattal arra vonatkozóan, hogy a 

foglalkoztatottak száma mekkora a munkavállalási korúakhoz képest nem rendelkezünk.  

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

 

Férfiak aránya 

(TS 033)

Nők aránya 

(TS 034)
Összesen

% % %

2015 2,28% 2,33% 2,31%

2016 2,34% 1,73% 2,04%

2017 1,89% 2,13% 2,01%

2018 1,79% 2,01% 1,90%

2019 1,60% 2,04% 1,82%

2020 2,91% 3,09% 3,00%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Év 

Nyilvántartott álláskeresők aránya az 

állandó népességben a 15-64 évesek körében

5.1.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint

(a 3.2.1. táblával azonos) 
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% %

2015 42,86% 52,63%

2016 50,88% 50,00%

2017 45,45% 52,00%

2018 50,50% 56,86%

2019 46,81% 54,55%

2020 48,00% 48,61%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nők aránya a 180 napon túli 

nyilvántartott álláskeresőkön 

belül (TS 058)

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)
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Nyilvántartott 

álláskeresők száma

(TS 052)

Nyilvántartott pályakezdő 

álláskeresők száma

(TS 053)

fő Fő

2015 133 7

2016 114 6

2017 110 6

2018 101 1

2019 94 2

2020 150 4

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

5.1.3. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma 

(a 3.2.6. táblával azonos)

Év 

 
 

 
 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

Az önkormányzat nem rendelkezik adattal erre a témára vonatkozóan. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Az alacsony iskolai végzettség kapcsán elmondható a HEP 3. pontban leírtaknak megfelelően, hogy 

az elhelyezkedési lehetőségek esélyét ez jelentősen befolyásolja. Az alacsony iskolai végzettségűek 

elhelyezkedési esélyei rosszabbak, mint a szakképzett vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezőké. 

A nők számára az alacsony iskolai végzettség azért is jelent hátrány, mert a férfiak számára az 

egyes évszakokhoz kapcsolódó idénymunkák – építőiparban, mezőgazdaságban, erdészetnél – vagy 

bizonyos szakképzettséget nem igénylő komoly fizikai megterhelést jelentő munkák a nők számára 

– fizikai korlátaik miatt – nem elérhetőek. Előbbiekre tekintettel ennél az esélyegyenlőségi 

csoportnál kiemelt jelentősége van annak, hogy egyrészt a fiatal nők, akik még nem aktív korúak, 

ne csak az alapfokú általános iskolai oktatásban vegyenek részt, hanem a középfokú oktatásban is 

részt vegyenek. Itt ismét vissza kell utalni a HEP 3. helyzetelemező pontjában feltárt problémára, az 

iskolai hiányzások magas számára, amely a középfokú oktatásban jelent komoly problémát, itt 

fordul elő tömegesen. A tankötelezettség változásával – megfelelő támogatás nélkül – tovább nő a 
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szakképzetlen lakosság, ezáltal a szakképzetlen női lakosság aránya, hiszen előbb hagyhatják el az 

oktatási intézményt és megfelelő motiváció – elsősorban a családi segítő háttér hiánya – nélkül nem 

tanulnak tovább, esélyeik így csökkennek a munkaerő-piacon.    

 

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

 

Az önkormányzatnak nincs tudomása arról, hogy ilyen területen sor került volna hátrányos 

megkülönböztetésre. 

 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. 

bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas 

munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 

A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott 

napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés. 

 

A gyermekek napközbeni ellátásának formái – a gyermekek életkorának megfelelően – a bölcsődei 

ellátás, a napközbeni gyermekfelügyelet, és az alternatív napközbeni ellátás.  

 

Az önkormányzat e célból bölcsődét és óvodát tart fenn, továbbá egy családi napközi, két általános 

iskola, egy gyógypedagógiai intézmény, és két középiskola működik a városban. 

 

Bölcsőde   

A bölcsőde olyan napközbeni ellátást nyújtó intézmény, mely a családban nevelkedő 3 éven aluli 

gyermekek szakszerű gondozását, nevelését biztosítja.  

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható 

- ha a harmadik életévét január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 

31-éig, ha  szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-

éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását 

eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani, 

- az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén, ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de 

testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai 

jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a 

gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig, 

- a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult 

gyermek esetén a bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az 

augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti. 

A Bölcsődében szolgáltatásként működik a gyermekfelügyelet és a játszócsoport, elsősorban 

azoknak a családoknak nyújt segítséget, ahol időlegesen nem tudnak megfelelő felügyeletet 

biztosítani a gyermekek számára, emellett azoknak a gyermekeknek az elhelyezése is megoldható 

így, akik férőhely hiányában nem kerülhetnek bölcsődei csoportba. 

A városban működő bölcsőde rugalmas nyitva tartással igazodik a munkavállaló szülők igényeihez, 

a férőhelyszám meghatározása során a cél az, hogy nemcsak a veszélyeztetett gyermekek 

intézményi elhelyezése legyen megoldott, hanem valamennyi, az intézménybe felvételre jelentkező 

gyermeké.  

 

Családi bölcsőde 

A családi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a szolgáltatás nyújtója a 

saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben biztosít. 
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A WÜN-CSANA Nonprofit Kft. fenntartásában működtetett Maja a Méhecske Családi Bölcsőde 

2013. augusztus 21. napjától rendelkezik működési engedéllyel, mely alapján a férőhelyszám 2x7 

fő. 
 

Óvoda 

Az óvodai feladatokat ellátása során szintén az a cél, hogy a férőhelyszám meghatározásakor 

valamennyi, az intézménybe jelentkező gyermek felvételére sor kerülhessen. Azonban nemcsak az a 

fontos, hogy a gyermekek az intézménybe felvételre kerüljenek, hanem, hogy ott olyan 

környezetben lehessenek, amely nevelésükről, gondozásukról a lehető legmagasabb szinten 

gondoskodjon, ez nemcsak a megfelelő képzettséggel rendelkező szakemberek biztosítását, hanem 

megfelelő környezet kialakítását is jelenti. 

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

Működő, önkormányzati 

bölcsődei férőhelyek száma

Önkormányzati bölcsődébe beírt gyerekek 

száma

db Fő

2015 52 52

2016 52 52

2017 52 54

2018 52 50

2019 52 48

2020 52 45

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés

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

Év
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Működő 

munkahelyi 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma (TS 126)

Munkahelyi 

bölcsődébe 

beírt gyerekek 

száma (TS 122)

Működő családi 

bölcsödei  

férőhelyek 

száma 

(TS 125)

Családi 

bölcsődébe beírt 

gyerekek száma 

(TS 121)

Működő mini 

bölcsődei 

férőhelyek száma 

(TS 127)

Mini 

bölcsődébe 

beírt gyerekek 

száma (TS 123)

Működő 

(összes) 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma (TS 124)

Bölcsődébe 

(összes) beírt 

gyermekek 

száma

(TS 120)

db Fő db Fő db Fő db Fő

2015 0 0 n.a. n.a. 0 0 52 52

2016 0 0 n.a. n.a. 0 0 52 52

2017 0 0 14 10 0 0 66 64

2018 0 0 14 14 0 0 66 64

2019 0 0 12 10 0 0 54 58

2020 0 0 14 14 0 0 66 59

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

Év

 
 

 
 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét is szolgálja. A 

családtervezéssel, gyermekvállalással összefüggő ismeretek átadása, a szolgáltatáshoz történő 

hozzáférés a védőnői szolgálaton keresztül zajlik, emellett a mindennapokban a családgondozást – a 

gyermekjóléti alapellátáshoz kapcsolódóan - segíti a „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ 

és Szolgálat Lenti intézmény is.  

A család- és nővédelmi gondozás keretében biztosítani szükséges a gyermekvállalás 

körülményeinek elősegítését a tanácsadás és gondozás eszközeivel, a családtervezéssel összefüggő 

ismeretek átadását és a nők egészségvédelmét szolgáló intézkedéseket. 
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Év
Védőnők száma

(TS 3201)

0-3 év közötti 

gyermekek száma

Átlagos gyermekszám 

védőnőnként

2012 4 186 47

2013 4 242 61

2014 4 230 58

2015 4 245 61

2016 4 249 62

2017 4 251 63

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

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

 
 

 
 

A védőnői feladatellátással a gyermekek, mint esélyegyenlőségi célcsoportnál leírtak itt is 

irányadóak. 

 

Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

Betöltött védőnői 

álláshelyek száma

(TS 109)

0-3 év közötti 

gyermekek száma

Átlagos gyermekszám 

védőnőnként

db fő fő

2015 4 245 61,25

2016 4 249 62,25

2017 4 251 63

2018 4 270 67,5

2019 4 247 61,75

2020 4 240 60

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Év

5. 2. 1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma (a 4.3.1. táblával azonos)
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

A téma vonatkozásában nem áll az Önkormányzat rendelkezésére információ. 

 

 

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

otthona) 

 

A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások helyben nem, hanem a megyeszékhelyen és 

Nagykanizsán érhetőek el, itt családok átmeneti otthona működik. Anyaotthon Nágocson, 

Kaposváron, Pécsett továbbá Érden található. 

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

Országos szinten a krízisközpontok és a titkos menedékházak a kapcsolati 
erőszak áldozatainak nyújtanak segítséget. A kettő között az a különbség, hogy 

míg a krízisközpontban maximum 8 hetet, addig a titkos menedékházban 

legfeljebb 6 hónapot tölthetnek az áldozatok. Ez utóbbiban kifejezetten az 
életveszélyből menekülőket helyezi el az Országos Kríziskezelő és Információs 

Telefonszolgálat. A félutas házak, amelyekbe a korábban krízisközpontban vagy 
titkos menedékházban lakott családok költözhetnek, akik nagy valószínűséggel 

képesek önálló életvitelre. A félutas házakban 5 évet tartózkodhatnak a 

rászorulók. 

 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A képviselő-testület 9 tagjából 2 fő nő, az önkormányzat három állandó bizottságában a nők aránya 

változó, a legmagasabb számban az egészségügyi és szociális bizottságban képviseltetik magukat, 

itt az öt fős bizottságból 3 fő nő.  

 
 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

 

https://csalad.hu/csaladban-elni/a-kapcsolati-eroszak-nem-maganugy
https://csalad.hu/csaladban-elni/a-kapcsolati-eroszak-nem-maganugy
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Kifejezetten ezen célcsoportot érintő társadalmi problémákat felszámoló kezdeményezés nem 

történt az önkormányzat részéről. A romák és mélyszegénységben élők, továbbá a gyermekek 

kapcsán elmondottak itt is helytállóak.   

 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

szűrővizsgálatok kihasználatlansága Szűrővizsgálatok számának, az azokon való 

részvétel növelése. A szűrővizsgálatok 

népszerűsítése, figyelemfelhívás azok 

fontosságára. Egészséges életmódra történő 

nevelés. 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

trendek stb.) 

 

Év

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 

száma (TS 5201)

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 

száma (TS 5301)

Összes nyugdíjas

2012 1034 1456 2 490

2013 983 1447 2 430

2014 946 1451 2 397

2015 904 1440 2 344

2016 899 1453 2 352

2017 N/A N/A #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma

 
 

 
 

Az ellátások tekintetében a 2017. évre vonatkozóan nem rendelkezünk adattal. 

A táblázat adataiból jól látható, hogy a nyugdíjasok száma a teljes népesség arányához viszonyítva 

magas, erre vonatkozóan a HEP már tartalmaz következtetéseket a HEP helyzetelemzésének 

bevezető részében a népességre vonatkozó adatoknál. Az elöregedő lakosság miatt kiemelt 

figyelmet kell fordítani az idősekre és számba kell venni azt is, hogy a fiatalok elvándorlásával nő 

az egyedül élő idősek száma, akiknek egészségi állapota már nem megfelelő, folyamatos illetve 

rendszeres orvosi ellátásra van szükségük, továbbá kiszolgáltatottabbak, ezért előbb válhatnak 

bűncselekmények áldozatává is, hiszen koruk, fizikai állapotuk miatt nem képesek megvédeni 

magukat. 
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A helyzetelemezés során nemcsak az otthon élő időseket kell figyelembe venni, hanem azokat is, 

akik intézményi ellátásra szorulnak. Az idősek részére nyújtott ellátások során fontos szempont, 

hogy korlátolt anyagi lehetőségeik miatt az ellátásokat ingyen, vagy lehetőség szerint olyan áron 

kapják meg, amely megfizethető számukra.  

Fontos kiemelni, hogy a demográfiai trendek változásával az idősek ellátását szolgáló egészségügyi 

és szociális szolgáltatásokat szélesíteni kell, ez egyrészt férőhelybővítést jelent mind az intézményi, 

mind a nappali ellátás tekintetében, másrészt a már meglévő, működő szolgáltatások színvonalának 

megtartása, illetve az igényekhez való igazodása a cél (az idősekkel foglalkozó munkaerő megfelelő 

képzése, szakképesítés megszerzése) e tekintetben.  
 

A nyugdíjasak részére járó ellátások az alábbiak: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszer saját jogú; és hozzátartozói nyugellátásokat biztosít. 

A saját jogú nyugellátások körébe tartozik: 

• az öregségi nyugdíj, 

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás: 

• az özvegyi nyugdíj; 

• az árvaellátás; 

• a szülői nyugdíj; 

• a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint 

• az özvegyi járadék. 
 
Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. § 28.500,- Ft/hó 

Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 

együttfolyósítási összeghatára 2018. január 1-jétől 168/1997. (X. 6.) 

Korm. rend. 62. § (7) bek. 

91.080,- Ft/hó 

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

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)

2015 1 513 924 163,74%

2016 1 579 943 167,44%

2017 1 623 940 172,66%

2018 1 681 943 178,26%

2019 1 744 924 188,74%

2020 1 827 918 199,02%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

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

2015 904 1440 2344

2016 899 1453 2352

2017 878 1422 2300

2018 888 1436 2324

2019 901 1447 2348

2020 894 1442 2336

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők 

száma
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Év

Életkoron alapuló 

ellátásban részesülő 

férfiak száma

(TS 067)

Életkoron alapuló 

ellátásban részesülő 

nők száma

(TS 068)

Öregségi nyugdíjban 

részesülő férfiak száma

(TS 069)

Öregségi nyugdíjban 

részesülő nők száma

(TS 070)

Özvegyi és szülői 

nyugdíjban részesülő 

férfiak száma

(TS 071)

Özvegyi és szülői 

nyugdíjban részesülő 

nők száma

(TS 072)

Időskorúak járadékában 

részesítettek havi átlagos 

száma (fő)

 (TS 134)

2015 93 29 658 1147 3 64 n.a.

2016 82 2 672 1196 6 61 n.a.

2017 80 2 664 1186 3 52 6

2018 79 1 677 1218 3 43 5

2019 73 1 702 1243 3 37 5

2020 69 1 704 1246 4 34 4

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.1.2. számú táblázat - Nyugdíjszerű ellátások
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

Az Flt. 24. §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti 

álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

A városban élő idősek számára olyan foglalkoztató nem működik, aki őket folyamatosan tudná 

alkalmazni.  

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

Év 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fő összesen 133 114 110 101 94 150

Fő 12 15 9 9 9 13

% 9,02% 13,16% 8,18% 8,91% 9,57% 8,67%

Fő 19 10 10 4 6 11

% 14,29% 8,77% 9,09% 3,96% 6,38% 7,33%

Fő 15 15 10 14 13 17

% 11,28% 13,16% 9,09% 13,86% 13,83% 11,33%

Fő 22 18 11 10 7 14

% 16,54% 15,79% 10,00% 9,90% 7,45% 9,33%

Fő 13 16 25 23 24 29

% 9,77% 14,04% 22,73% 22,77% 25,53% 19,33%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

56-60 év (TS 045)

61 éves, vagy afeletti (TS 046)

41-45 év (TS 042)

46-50 év (TS 043)

51-55 év (TS 044)

Nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen

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

 
 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

A településen élő idős korosztály aktívnak mondható, számos kezdeményezésben működnek közre. 

A közművelődési intézmény szolgáltatásait – könyvtár, tájékoztató előadások, kiállítás – 

folyamatosan, szervezetten veszik igénybe. Az idős korosztály ezen kívül aktív a civil 

szerveződések területét tekintve is, ezt fejti ki részletesen a 6.4 pont. 
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c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Regisztrált 

munkanélküliek 

száma

Tartós 

munkanélküliek 

száma

Fő Fő % Fő Fő %

2012 271 37 14% 103 10 10%

2013 328 48 15% 135 15 11%

2014 243 41 17% 87 17 20%

2015 157 39 25% 57 17 30%

2016 147 34 23% 58 20 34%

2017 116 35 30% 47 21 45%

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

Év

55 év feletti regisztrált 

munkanélküliek száma

(TS 1010 és TS 1011)

55 év feletti tartós 

munkanélküliek száma

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

 
 

 
 

 
 

Az önkormányzatnak nincs tudomása arról, hogy ezen a területen jogsértés történt volna. 
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Alapszolgáltatások 

A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget 

nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 

fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó 

problémáik megoldásában.  

Szakosított ellátási formák 

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az 

alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek 

megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. 

 

Az önkormányzat az alapszolgáltatásokról, illetve a szakosított ellátási formákról a Kolping 

Gondozási Központ Lenti és kistérsége útján gondoskodik.  

 

Lentiben a Gondozási Központ székhelyén az alábbi szolgáltatások biztosítottak: 

• Étkeztetés igény szerinti számban Lenti város közigazgatási területén  

• Házi segítségnyújtás: 36 fő Lenti város közigazgatási területén (Kistérségi társulás 

keretein belül)  

• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 216 készülékkel (Kistérségi társulás keretein belül)  

       Lenti kistérségben 51 településen, 152 db készülék van 

• Nappali ellátás (Idősek klubja) 30 fő Lenti város közigazgatási területén  

• Tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményi ellátás (Idősek Otthona): 46 fő Lenti 

város közigazgatási területén, szabad férőhely esetén Zala megye közigazgatási területe. 

 

A Gondozási Központ integrált szervezeti formában működik. Több ellátási típus működik egy 

intézmény keretein belül: alap, nappali, bentlakásos intézményi formák egymásra épülésével. 

Az évente rendszeresített (fenntartói, államkincstári, szakmai-hatósági) vizsgálatok és ellenőrzések 

alapján megállapítható, hogy az intézmény szolgáltatásainak a minősége jó színvonalú, hatékony, 

korszerű és probléma-érzékeny. A széleskörű szolgáltatásai révén az intézmény ember- és 

családközpontú szociális szolgáltatások biztosítására törekszik. A napi munkában felkészült, 

szociálisan elkötelezett, szakképzett alkalmazottak állnak a rendelkezésre. 

 

65 év feletti lakosság száma

(TS 0328)

Fő Fő %

2012 1 400 36 2,57%

2013 1 426 35 2,45%

2014 1 468 39 2,66%

2015 1 513 36 2,38%

2016 1 579 38 2,41%

2017 1 623 N/A #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma (TS 

5101)Év

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma
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Az idősek nappali ellátásának biztosítása során olyan elfoglaltságot kell keresni az idős emberek 

számára, amely megfelel egészségi állapotuknak és érdeklődési körüknek. A nappali ellátással az 

idősek több figyelmet kapnak. 

 

Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

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

2015 904 1440 2344

2016 899 1453 2352

2017 878 1422 2300

2018 888 1436 2324

2019 901 1447 2348

2020 894 1442 2336

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.3. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma 

(Megegyezik a 6.1.1-es táblázattal)
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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

2015 1 513 36 51 117

2016 1 579 38 56 122

2017 1 623 37 64 112

2018 1 681 35 68 112

2019 1 744 33 61 124

2020 1 827 25 64 137

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

Év

 
 

 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A városban nemcsak a Kolping Gondozási Központ gondoskodik a kulturális és közművelődési 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésről, hanem Lenti Város Idősügyi Tanácsa is. A Kolping 

Gondozási Központ által biztosított nappali ellátás keretében az idősek klubjában a klubtagok, 

közösen a bentlakókkal az intézmény által szervezett foglalkozásokon vehetnek részt. A programok 

családias légkörben zajlanak, cél a szellemi frissesség megőrzése és tartalmas szórakozás 

biztosítása. Az egyes ünnepekhez kapcsolódóan szintén szerveznek műsorokat, amelyeken nemcsak 

az idősek, hanem az óvodás gyermekek is fellépnek előadásaikkal. 

 

c) idősek informatikai jártassága 

 

A Városi Könyvtár Lenti ingyenesen biztosítja az internet használatát a könyvtár tagjainak, azonban 

a szolgáltatást igénybe vevők elsősorban fiatalok, az aktív korosztály, akik kellő jártassággal 

rendelkeznek az informatika területén.  
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Magyarországon 2013. szeptember 1. és 2014. május 31. között az idősek életminőségének javítása 

érdekében egy országos mintaprogram került lefolytatásra 32 hátrányos helyzetű településen, 

valamint Szombathelyen és Budapest V. kerületében. 

Az országos mintaprogram eredményeinek és a nemzetközi jó gyakorlatnak a figyelembevételével a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium útjára indította 2015. szeptember 1-én az Infokommunikációs 

Modellprogramot, amely az EGÉSZSÉG-BIZTONSÁG-MAGÁNY ENYHÍTÉSE pillérekre épül. 

A Modellprogram kiemelt célja az idősek életminőségének javítása mellett a gondozó női családtag 

idősgondozásból eredő terheinek csökkentése és munkavállalásának elősegítése, a szociális és 

egészségügyi rendszer tehermentesítése. 

Lenti Város Önkormányzata a 2017. évben csatlakozott a programhoz. A program működtetése két 

szinten valósul meg:  

- az állapotmérő-, vészjelző karperec helyi rendszerbe illesztése a szociális törvény 

(jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó) rendelkezéseiben foglaltakkal 

megegyezően, az EMMI intézményének, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak 

(továbbiakban SZGYF) a koordinálásával valósul meg. Az eszközök és a 100 

közfoglalkoztatott szociális segítő települések közötti elosztásáról az idősek kiválasztását 

követően az SZGYF rendelkezik.  

- a számítógép- és internet-használat (különösen a Skype-rendszer) elsajátítása az idős saját 

lakásában történik. A időslátogató és informatikus diszpécser kapcsolattartó és szolgáltatást 

támogató tevékenysége a helyi szinten újonnan létrehozott diszpécserközpontból történik. 

 

A számítógép- és internet-használat során az idősek részvétele három szinten valósul meg. A 

program a résztvevő idősek 15 százalékának tud internet-hozzáférést biztosítani, 85 százalékuk 

vagy saját költségén vagy az önkormányzat támogatásával (helyi döntés szerint) tud bekapcsolódni 

a programba. Továbbá lehetőség van arra, hogy ugyanennyi idős, saját számítógépével is 

csatlakozzon a programhoz. A diszpécserközponttal való kapcsolattartás és az azt megelőző 

tudásátadás számukra is ingyenesen hozzáférhetővé válik.  

 

A fentieken túl indokolt lenne olyan foglalkozás szervezése, ahol az idősek is bevonásra kerülnének 

a számítógép alapismeretnek elsajátításába. Így elérhetővé válhat számukra az internet, amely 

szintén tartalmas szórakozást nyújthat számukra, vagy egyéb hasznos információkat találhatnak a 

világhálón.  

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 
d) a generációk közötti programok 

 

A Városi Könyvtár Lenti a generációk közötti szakadék csökkentése érdekében, a 
különböző korosztályok összehozása céljából, a különböző hátrányos helyzetű 

csoportokkal szembeni érzékenyítés szem előtt tartásával szervez programokat. 
Ilyen program többek között az idősek a könyvtárban – foglalkozássorozat, a 

Kolping Gondozási Központ és a Lenti Mesevár Óvoda közös mesedélutánjai.  

 

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

 

Az önkormányzat együttműködő partnerének tekinti az idősügyben szerepet vállaló civil 

szervezeteket, klubokat, egyesületeket. Ügyelünk arra, hogy az időskorú lakosság a szervezeteiken 

keresztül minél szélesebb körben bekapcsolódhasson a helyi közéletbe. 

 

Lenti Város Idősügyi Tanácsa: 2005. január 1. napjától működik az Idősügyi Tanács, amelyet 10 

fős konzultatív testület irányít. Munkáját munkaterv alapján végzi, a meghatározott feladatokat 

időarányosan, naprakészen teljesíti. Szervezésében az idősek részére egészségügyi, jogi, művészeti, 

földrajzi, honismereti előadások megtartására kerül sor. Minden évben a polgármesterrel közösen az 

Idősügyi Tanács elnöke köszönti a 90. és 100. életévüket betöltött polgárokat, akik nagy örömmel 
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veszik e megemlékezést jeles évfordulójuk alkalmával. A 80. és 90. életévüket betöltötteket egy 

képeslappal köszönti a polgármester és az Idősügyi Tanács elnöke. Évente megünnepli a város idős 

lakossága az Idősek Világnapját, ennek keretében színvonalas műsorral kedveskednek a 

szépkorúaknak. Decemberben minden évben sor kerül az idősek karácsonyi ünnepségére is, itt 

óvodások és iskolások, valamint a város felnőtt ének kórusa köszönti az idős polgárokat. Az 

Idősügyi Tanács testületének tagjai mindannyian tagságot vállalnak valamely nyugdíjas 

szervezetben.   

 

Szent Katalin Kolping Családi Egyesület: Eredendően nem idősügyi szervezet, de tagsága mára 

elsősorban az idősödő, 50-60 éves korosztályból tevődik össze, de a generációk közötti 

kapcsolattartás jegyében programjaikra elhívják a fiatalokat és az unokákat. Kulturális életet 

felpezsdítő programokat szerveznek. Évi 3-4 alkalommal bált tartanak, mely az aktív közösségi 

életet segíti. 

 

Fehérbottal a Kerka Mentén Együtt-Egymásért Egyesület alapításának éve 2001. 

Látásfogyatékosok, mint hátrányos helyzetű csoport társadalmi esélyegyenlőségét fejlesztő 

tevékenységgel, egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító tevékenység végzésével s 

munkaerőpiacon hátrányos helyzetű réteg képzésével, foglalkozásuk elősegítésével, nevelési és 

oktatási feladatok végzésével segíti az Önkormányzatot a szociális tevékenység érdekében végzett 

munkájában, tevékeny közreműködéssel részt vesz az egészségmegőrzés, családsegítés, időskorúak 

gondozása feladatok ellátásában.  

 

Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete Lenti Csoportja 1989 óta működő civil szervezet. 

Célcsoport a fogyatékossággal élők, mozgássérültek. Működési formát tekintve egyesület. 

Programjaik között szerepel: kirándulások, összejövetelek, farsangi rendezvények. Többek között 

ők véleményezték a felújítandó létesítmények műszaki átadásánál a teljes akadálymentesség 

biztosítását. Közös programokon vesznek részt a többi civil szervezettel. Folyamatosan részt 

vesznek egyházi és városi rendezvényeken.  
 

Magyar Vöröskereszt Lenti Szervezet a hatékony, jól célzott, a lakosság széles tömegeit 

megmozgató akciókkal elősegíti a vöröskeresztes alaptevékenységek sikeres teljesítését. A 

munkájuk során fontosnak tartják a Vöröskereszt, mint szervezet hagyományos értékeinek 

közvetítését a közvélemény felé, azonban folyamatosan új tevékenységelemekkel is gazdagítják az 

általuk nyújtott szolgáltatások körét. Fontosnak tartják, hogy a Vöröskereszt megbízható, 

célorientált, segíteni akaró és tudó civil szervezetként jelenjen meg a köztudatban, hiszen a pozitív 

arculattal nem csak a segítségre szoruló állampolgárok mind szélesebb köréhez juthatunk el, de a 

segíteni szándékozó embertársaikat is sikeresebben tudják megszólítani, és ösztönözni, hogy 

csatlakozzanak célkitűzéseinkhez, akár tagként, akár önkéntes segítőként, akár adományozóként, 

akár véradóként. Társadalmi szervezetként ugyanis kiemelt fontosságot tulajdonítanak annak, hogy 

tevékenységeik minél szélesebb bázison működjenek, ezért biztosítani kívánják a taglétszám 

növelését, és az önkéntes segítők körének bővítését. Célkitűzéseik megvalósításában a magas 

színvonalú szakmai munka és az átlátható működés mellett fontosnak tartják a partnerségen alapuló 

együttműködést a működési területünkön található önkormányzatokkal, a hatóságokkal, 

társintézményekkel, más civil szervezetekkel és az egyházakkal.  

 

Siketek és Nagyothallók Zala Megyei Szervezete Lenti Csoportja 1980 óta működik a szervezet. 

Szervezeti forma: Egyesület. A Civil Kurázsi segíti a működésüket. Ezen a szervezeten keresztül 

nyújtanak be pályázatokat, rendezvények szervezése, fejlesztés céljából. Fő feladatuk a 

nagyothallók jogi védelme, segítségnyújtás. Havonta klub délutánt tartanak, ahol megbeszélik a 

problémájukat, és ha kell, segítséget nyújtanak a megfelelő szervek, szervezetek bevonásával. 

Kisebb rendezvényeik a hegyi kirándulások, túrák, mikulás ünnepek, évzáró programok. Nagyon jó 

kapcsolatot építettek ki, a helyi civil szervezetekkel.  
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Honismereti Egyesület Lenti 1988-ban alakult, de hivatalosan 1992–ben jegyezték be. 

Tudományos tevékenységek, kutatás, ismeretterjesztés a fő profiljuk. A múlt emlékeiből építik fel 

tevékenységüket. Rendszeresen tartanak összejöveteleket, közös programokat. Tantalics Béla 

évtizedek óta elismert helytörténésze volt a dél-dunántúli régiónak, a szervezet az ő munkásságát 

szem előtt tartva végezte és végzi a feladatait. Jó kapcsolatot tartanak fenn a Lentiben működő többi 

civil szervezettel. 

 

Szépkorúak Civil Szervezete: Tagsága elsősorban idősekből, idősödőkből áll, illetve 

programjaikon főként nyugdíjasok vesznek részt. Tagjai és közvetlen családtagjai számára 

lehetőséget nyújt a fegyveres szervekhez való kötődés fenntartásához, a szervezet közösségi életre, 

a hasznos elfoglaltság megteremtésére, tájékoztatási - művelődési és szórakozási igények 

kielégítésére. 
 

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Országos szervezet tagszervezeteként működik Lentiben 

(közhasznú), 1990-ben alapították a Lenti szervezetet. A szervezet tevékenységi köre kulturális 

tevékenység. 

 

„Civil” Nyugdíjas Klub: A klub önszerveződés formájában működik, közös programokat 

szerveznek, és igyekeznek hagyományt teremteni tevékenységeikhez. Céljuk a hagyományok 

ápolása és a kulturális élet összefogása a nyugdíjasok körében.  

 

Az önkormányzat a városrészek tekintetében saját maga gondoskodik az idősek napi rendezvények 

megszervezéséről, amelyekre minden évben késő ősszel kerül sor.  

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Elöregedés következtében férőhelyek száma 

alacsony 

A jelenleg meglévő időseket célzó ellátások 

bővítése. Férőhelyek, ellátható személyek 

számának növelése 

Tájékoztatás, felvilágosítás alacsony száma A rendszeresen megtartott tájékoztatás 

bűnmegelőzés, elmagányosodás, 

kiszolgáltatottság érdekében 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

A „fogyatékossággal élők” fogalmának definiálása az elmúlt évtizedben nagyon sok változáson 

esett át, még sem alakult még ki egységes változat a nemzetközi szabályozásban. Ez részben annak 

tudható be, hogy nagyon heterogén társadalmi csoportról van szó, akik az integráció során teljesen 

más igényekkel, készségekkel és képességekkel rendelkeznek. 

Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 

képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 

számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív 

részvétel során.  

A fogyatékosság nem zárja ki az egészséget, nem betegség! Egy testi vagy érzékszervi fogyatékos 

személy élhet teljes lelki és szociális jólétben, sőt a kieső képesség megfelelő kompenzálása 

(megmaradó képességek kihasználása, segédeszközökkel való ellátottság) esetén a testi jólét 

állapotában is. Egy testileg ép ember ugyanakkor szenvedhet súlyos lelki, szociális problémáktól. A 

fogyatékosság egy élettapasztalat, amit bárki átélhet, amikor károsodott, vagy hiányos képességei 

korlátozzák tevékenységében, társadalmi életben való részvételében - az adott helyen és időben 

adott környezeti és társas feltételek között. Fejlesztési lehetőségük, munkavégzési képességük 

egyénfüggő, az egyes ember pontos állapotán, képességein múlik. 

Több országban bővebb kört tekintenek fogyatékossággal élőnek, így ott a pszichiátriai betegek és a 

krónikus betegek is annak számítanak. Nálunk ennek a fogalomnak leginkább a megváltozott 

munkaképességű felel meg. 

A fogyatékos személy számára – figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő 

speciális szükségleteit – biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy 

minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, 

amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal 

egyenlő társadalmi szerepvállalását. 

 

A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják, 

évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi tényező hátráltatja. 

Az Európai Unióban közös feladatunk annak lehetővé tétele, hogy egyenlő esélyekkel 

érvényesülhessenek a mindennapi életük során – a fizikai és szellemi környezetben, a lakhatás és 

közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és 

munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet valamint a sport és a szórakozás területén is. 

Kiemelt prioritásként a minőségi közszolgáltatások (oktatás,  

egészségügy, szociális ügyek, közlekedés stb.) egyenlő hozzáférésének megteremtése fogalmazható 

meg. 

 

A fogyatékos ügy – és általában az esélyegyenlőség – talán legfontosabb feladata, hogy az 

államigazgatás területén meghonosodjon az a szemlélet, hogy a fogyatékos emberek ügye nem 

(csak) szociális kérdés: valamennyi ágazat, minden közigazgatási szereplő kötelessége és 

felelőssége, hogy a saját területén érvényesítse a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének 

szempontjait, és megtegye az ehhez szükséges  

szakmapolitikai lépéseket. 

Mint általában az esélyegyenlőség területén, a fogyatékosságügyben is a társadalmi 

szemléletformálás az egyik legnagyobb kihívás. Komoly kihívás, és súlyos feladat hárul a 

döntéshozókra és végrehajtókra a társadalom egésze tekintetében: mindenki számára világossá kell 

tenni, hogy a fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata, és – bár jelentős anyagi 

forrásokat emészt fel – nem csupán pénz kérdése. Hiszen a fogyatékosság olyan élethelyzet, 

amelyet élete folyamán bárki megtapasztalhat, az integráció nem csupán a fogyatékkal élőket, 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9szs%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Betegs%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Megv%C3%A1ltozott_munkak%C3%A9pess%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Megv%C3%A1ltozott_munkak%C3%A9pess%C3%A9g
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hanem a társadalom összes tagját, mint potenciális fogyatékkal élőt segíti. Nemcsak liftek, rámpák, 

speciális táblák vagy éppen hangos térkép alkalmazását jelenti, hanem azt a szemléletet is, amely a 

fogyatékos embert egyenjogúnak és egyenrangúnak tekinti.  

 
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

Év

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 

Férfiak (TS 6201)

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - Nők 

(TS 6301)

Összesen

2012 130 168 298

2013 131 167 298

2014 122 164 286

2015 108 151 259

2016 101 148 249

2017 N/A N/A 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma nemenként

 
 

 
 

Adattal arra vonatkozóan, hogy a megváltozott munkaképességűek szociális ellátást milyen 

számban kapnak, nem rendelkezünk.  

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 
 

Év

Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 

száma - Férfiak (TS 061)

Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 

száma - Nők (TS 062)

Összesen

2015 108 151 259

2016 101 148 249

2017 97 142 239

2018 97 135 232

2019 91 129 220

2020 85 126 211

Forrás: TeIR, KSH Tstar

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma 

nemenként
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Év

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos 

személyek száma 

(TS 128)

2015 30

2016 30

2017 35

2018 32

2019 32

2020 33

Forrás: TeIR, KSH Tstar; és helyi adatszolgáltatók 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő 

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

közfoglalkoztatás) 

 

Azon személyeknek, akik fogyatékosságuk jellegéből, mértékéből adódóan nem felelnek meg az 

elsődleges munkaerő-piacon támasztott követelményeknek, az akkreditált foglalkoztatóknál történő 

munkavállalás, illetve a szociális foglalkoztató lehet a megoldás. Lentiben fogyatékos személyek 

foglalkoztatását biztosító munkahely az Alfa Rehabilitációs Nonprofit Kft., amely akkreditált 

foglalkoztató – korábban védett munkáltató -, amely azt jelenti, hogy kizárólag olyan 

munkavállalókat foglalkoztat, akik megváltozott munkaképességűek. A Budapesten székhellyel 

rendelkező cég Lentiben telephellyel működik, ahol infúzió összeszerelése a munkavállalók 

feladata. Zalaegerszegen működő cég a Szerapisz-Zala Kft., a vállalat munkavállalóinak 85 

százaléka megváltozott munkaképességű, akiket elektronikai berendezéseket összeszerelő 

műhelyben foglalkoztatnak. A Kft. által biztosított munkalehetőség keretében összeszerelői 

feladatokat kell ellátni a dolgozóknak.  

Az önkormányzat még becsült adattal sem rendelkezik arról, hogy a jogszabályban előírt 

foglalkoztatotti létszám eléri-e az 5%-ot a statisztikai állományhoz képest a fogyatékkal élők 

tekintetében az egyes városban működő foglalkoztatóknál.  

A megváltozott munkaképességűek munkához jutását nagyban segíti a városban telephellyel 

működő „Gondoskodás” Alapítvány, amelynek feladatai közé tartozik egyrészt, hogy a 

Rehabilitációs Alapból kiírt pályázatokon az állami foglalkoztatási szervvel együttműködve 

megváltozott munkaképességűeket foglalkoztat, másrészt együttműködik a Zala Megyei 

Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervével. Az együttműködés célja az, hogy a 

Lentiben élő fogyatékkel élő személyek helyben tudjanak kapcsolatot tartani komplex 

rehabilitációjuk érdekében, ezáltal a Lentiben élőknek nem kell Zalaegerszegre, a hatósághoz 

közvetlenül elutazniuk, hanem a kapcsolattartás, így a fejlesztési tervek kidolgozása, továbbá 

végrehajtása, dokumentálása helyben megtörténhet.        

A fogyatékkal élő személyek esetében is fontos szempont az integrált foglalkoztatás. 

A megváltozott munkaképességű/ fogyatékkal élő személyek foglalkoztatására az állam is ösztönzi 

a foglalkoztatókat.  

A rehabilitációs hozzájárulást, mint fizetési kötelezettséget, azzal a céllal vezették be, hogy a 

megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítsék, rehabilitációjukat szolgálják. 

Azoknak a munkáltatóknak kell számolniuk vele, akiknél a munkavállalók száma a 25 főt 

meghaladja, és az általuk foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el 

a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint) Mértéke a tárgyév első napján megállapított 

alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év. (2018-ban 138.000 x 9 = 1.242.000 Ft / 

fő/év) Éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs 

hozzájárulás szorzata.  

Az ügyfelek foglalkoztatásának másik ösztönző eszköze a rehabilitációs kártya. 

- Rehabilitációs kártya 

A munkaadó szociális hozzájárulási adókedvezményt vehet igénybe annak a megváltozott 

munkaképességű személynek az adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyára 

tekintettel, az ezt terhelő számított adóból, aki érvényes rehabilitációs kártyával rendelkezik  

A kedvezmény mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő 

közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér – de legfeljebb a minimálbér 

kétszeresének – 27 százaléka. Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás 

keretében nem megvalósítható, úgy számára a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani 
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kell. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatókat és a 

szociális foglalkoztatást végző foglalkoztatókat a központi költségvetés – jogszabályban 

meghatározottak szerint – támogatásban részesíti. A fogyatékosok nehezen találnak munkát, ezért 

legtöbbjük segélyből, rokkantsági, illetve egyéb nyugdíjszerű ellátásból kénytelen élni. A 

fogyatékosság szegénységhez, vagy nyomorhoz vezethet. 

 

A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a 

munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az 

átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. Ha 

a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy 

számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani 

kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti.  

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

b) munkavállalást segítő lehetőségek 

 

Azon személyeknek, akik fogyatékosságuk jellegéből, mértékéből adódóan nem 

felelnek meg az elsődleges munkaerő-piacon támasztott követelményeknek, az 

akkreditált foglalkoztatóknál történő munkavállalás, illetve a szociális 
foglalkoztató lehet a megoldás. Lentiben fogyatékos személyek foglalkoztatását 

biztosító munkahely az Alfa Rehabilitációs Nonprofit Kft., amely akkreditált 
foglalkoztató – korábban védett munkáltató -, amely azt jelenti, hogy kizárólag 

olyan munkavállalókat foglalkoztat, akik megváltozott munkaképességűek. A 

Budapesten székhellyel rendelkező cég Lentiben telephellyel működik, ahol 
infúzió összeszerelése a munkavállalók feladata. Zalaegerszegen működő cég a 

Szerapisz-Zala Kft., a vállalat munkavállalóinak 85 százaléka megváltozott 
munkaképességű, akiket elektronikai berendezéseket összeszerelő műhelyben 

foglalkoztatnak. A Kft. által biztosított munkalehetőség keretében összeszerelői 

feladatokat kell ellátni a dolgozóknak.  

Az önkormányzat még becsült adattal sem rendelkezik arról, hogy a 
jogszabályban előírt foglalkoztatotti létszám eléri-e az 5%-ot a statisztikai 

állományhoz képest a fogyatékkal élők tekintetében az egyes városban működő 

foglalkoztatóknál.  

A megváltozott munkaképességűek munkához jutását nagyban segíti a városban 

telephellyel működő „Gondoskodás” Alapítvány, amelynek feladatai közé tartozik 

egyrészt, hogy a Rehabilitációs Alapból kiírt pályázatokon az állami 
foglalkoztatási szervvel együttműködve megváltozott munkaképességűeket 

foglalkoztat, másrészt együttműködik a Zala Megyei Kormányhivatal 
Rehabilitációs Szakigazgatási Szervével. Az együttműködés célja az, hogy a 

Lentiben élő fogyatékkel élő személyek helyben tudjanak kapcsolatot tartani 

komplex rehabilitációjuk érdekében, ezáltal a Lentiben élőknek nem kell 
Zalaegerszegre, a hatósághoz közvetlenül elutazniuk, hanem a kapcsolattartás, 

így a fejlesztési tervek kidolgozása, továbbá végrehajtása, dokumentálása 

helyben megtörténhet.        

 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Az önkormányzatnak nincs tudomása arról, hogy a foglalkoztatás terén sor került volna hátrányos 

megkülönböztetésre. 
 

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

Nappali ellátásban részesülő 

fogyatékos személyek száma 

(TS 5001)

Egyházi fenntartású 

intézményben

Civil fenntartású 

intézményben 

2012 23 23 0

2013 22 22 0

2014 27 27 0

2015 30 30 0

2016 30 30 0

2017 N/A N/A N/A

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma

 
 

 
 

A saját lakókörnyezetben, lakóotthonban élő fogyatékos személyeknek nyújt alapszolgáltatást a 

támogató szolgálat. A támogató szolgálat többek között a különböző közösségi és szabadidős 

szolgáltatások elérésében (mind szállítás, mind kommunikáció szintjén) ad támogatást, emellett az 

igénybevevő környezetében, lakásán nyújt fejlesztést, gondozást, segíti az önálló életvitelt, 

támogatja az ön-érdekérvényesítést. A szolgáltatás 2011-ben 20 258 fő számára volt elérhető 

országosan. 
 

A személyes szociális gondoskodási ellátások közül nappali ellátás (klub, fejlesztő napközi otthon 

stb.) keretében 2011-ben 6 727 fő részére biztosítottak ellátást. A nappali ellátás a saját 

lakókörnyezetben élő fogyatékos személyeknek napközben nyújt fejlesztést, étkezést, segít az 

önálló életvitelben és a társadalmi szerepek gyakorlásában.(országos adat) 

 

Az átmeneti elhelyezésben részesülők, gondozóházban elhelyezettek száma csekély, 262 ellátott 

volt 2011-ben. Tartós bentlakásos szociális intézményi ellátásban 16 668 engedélyezett férőhely 

volt. Ápoló-gondozó intézményi ellátásban 13 802 fő részesült, amiből 50 férőhelyet meghaladó 

nagyságú intézmény 11 939 férőhellyel rendelkezett. Az ápoló-gondozó célú ellátást biztosító 

férőhelyek közül 8% működött lakóotthoni formában. Rehabilitációs intézményi ellátásban az 
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engedélyezett férőhelyek száma 1773, melyből 473 rehabilitációs célú lakóotthoni férőhely. 

(országos adat) 

 

Fogyatékos személyek számára a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet által 

fenntartott Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ nyújt szociális alapszolgáltatásokat 

Lenti és kistérsége területén 

 

Fogyatékos személyek nappali ellátása: 

Harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de 

felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni 

tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, 

továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni 

étkeztetését. 

A 2011. júniusa óta működő intézmény működési területe nemcsak Lentire, hanem a Lenti 

kistérségre is kiterjed.  

 

Támogató szolgáltatás:  

 A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, 

elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük 

önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. 

 

A Kolping Támogató és Foglalkoztató Központnak 2017. évben három nyertes pályázat révén 

sikerült beszerezni többek között egy 8+1 személyes akadálymentesített gépkocsit, mely fogyatékos 

személyek szállítására alkalmas, valamint az intézmény rendezvényeinek finanszírozása is 

megoldható pályázati forrásból. A legnagyobb sikernek a foglalkoztatási pályázat kedvező 

elbírálását tekintik, melynek keretében 14 fő fogyatékos személy részére tudnak fejlesztő 

foglalkoztatást nyújtani.  

 

A Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ felmérései szerint 10-12 fő számára kialakított 

lakóotthoni elhelyezésre lenne igény. Ezzel az intézménytípussal megoldható lenne a fogyatékos 

emberek részére a bentlakásos elhelyezés a térségben. Jelenleg Zalaegerszeg és Magyarszerdahely 

biztosítja ezt a típusú ellátást. 
 

Az oktatás területén vezető szerepet játszik a Móricz Zsigmond Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.  

 

Az intézmény olyan többcélú, közoktatási intézmény, amelyben a sajátos nevelési igényű tanulók 

fejlesztő iskolai, általános iskolai, speciális – készségfejlesztő speciális szakiskolai képzése folyik. 

Tanulóik számára biztosítani tudják a kollégiumi ellátást, valamint intézményegységenként 

gyermekotthont működtetnek 

Az intézmény által ellátott alapfeladatok: fejlesztő nevelés-oktatás; azoknak a sajátos nevelési 

igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai nevelése, iskolai nevelése-oktatása, kollégiumi 

ellátása, akik az e célra létrehozott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási 

intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi csoportban eredményesebben 

foglalkoztathatóak; szakiskolai nevelés-oktatás; készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás; utazó 

gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése.  

Lenti Város oktatási intézményeiben az integrált oktatás lehetősége biztosított az óvodákban, az 

általános iskolákban és középiskolákban a Móricz Zs. EGYMI utazó gyógypedagógiai szolgálat 

gyógypedagógusai által. 
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Helyi fogyatékos személyeket tömörítő önsegítő csoportok (Fehérbottal a Kerka Mentén 

Látásfogyatékosok Egyesülete, SINOSZ Lenti csoportja, Mozgáskorlátozottak Zala megyei 

Egyesületének Lenti Csoportja) aktívan részt vesznek a térség társadalmi életében, elősegítik a 

tagok tájékoztatását, ismertetik a számukra fontos törvényi, jogszabályi változásokat, lehetőségeket, 

közös rendezvényeik, programjaik keretében segítik a társadalmi elfogadást, a fogyatékos 

személyek integrációját. 

 

Nem helyi intézményi szolgáltatás, de a helyi intézmények együttműködésére igényt tartó 

szolgáltatás, amely a Lentiben élő látássérültek rehabilitációját érinti, továbbá elérhető a helyben élő 

lakosok számára is: 

"Perspektivák -Látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése a 

Vakok Állami Intezetében" megnevezésű, TAMOP 5.4.7-12/1-2012-0001 kódjelű pályázat 

keretében a Vakok Állami Intézete zala megyei munkatársa 2013 március 1-jén kezdte meg 

megyénkben, így Lentiben is , a látássérült személyek elemi rehabilitációjára irányuló szolgáltatást.  

Az elemi rehabilitáció egyik fő célja, hogy a látássérült személy a lehető legjobb életminőséget 

érhesse el, önálló és biztonságos életvezetésre legyen képes. Másik fő cél, hogy az aktív korú 

klienseket felkészítsük a foglalkozási rehabilitáció számára.  

A rehabilitációs folyamat során a látássérültek az alábbi területeken kaphatnak segítséget: 

tájékozódás-közlekedés, speciális kommunikáció (informatika és tapintható írások), - mindennapi 

életvezetés speciális technikái, optikai rehabilitáció. A szolgáltatásokat ambulánsan és otthontanítás 

formájában lehet igénybe venni. A rehabilitációs munka egyénileg, a látássérült személy igényeihez 

és szükségleteihez igazodva folyik.  

A rehabilitációs szakember a látássérültekkel kapcsolatba kerülők (egészségügyi és szociális 

szolgáltatók, hivatali dolgozók, civil és kulturális szervezetek, családtagok, diákok, lakosság stb ) 

számára igény szerint érzékenyítő programokat , felvilágosító , szemléletformáló előadásokat tart. 

(munkahelyi környezetben, iskolákban, civil vagy városi rendezvényeken stb.) 

  
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák: 

Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 

Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek otthona, 

rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon. 

 

Parkolási igazolvány:  

Parkolási igazolvány a mozgáskorlátozott személyt vagy az őt szállító jármű vezetőjét jogosítja fel 

különböző kedvezmények igénybevételére. 

Parkolási igazolványra jogosult az a személy: 

- aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 

29.) Korm. rendelet 2. § a) pont ac) alpontja értelmében közlekedőképességében súlyosan 

akadályozott, 

- aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági 

támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) 

bekezdésének értelmében látási fogyatékosnak; (3) bekezdésének értelmében értelmi, 
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fogyatékosnak; (4) bekezdésének értelmében autistának; illetve (5) bekezdésének értelmében 

mozgásszervi fogyatékosnak minősül, 

- akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat 

végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően 

vaknak minősítettek, 

- aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 

5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak 

(K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L), értelmi fogyatékosnak (M) vagy autistának (N.1.) 

minősül. 

 

Közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 

szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében szerzési és átalakítási támogatásra 

(közlekedési kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult 

 

Fogyatékossági támogatás: A fogyatékossági támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos 

személy jövedelmétől függetlenül - anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos 

állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. A támogatásra az a 18. életévét betöltött 

súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon 

élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású, illetve hontalanként elismert. 

 
Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege – foglalkoztathatóság 

rehabilitációval helyreállítható 2011. évi CXCI. tv. 9. § (1) bek. a) pont, (2) bek. 

a) pont, 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. § 

alapösszeg (98.890,- Ft) 

30%-a –29.667,- Ft/hó 

Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege – tartós foglalkoztatási 

rehabilitáció 2011. évi CXCI. tv. 9. § (1) bek. b) pont, (2) bek. b) pont, 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. § 

alapösszeg (98.890,- Ft) 

40%-a – 39.556,- Ft/hó 

Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem javasolt, egészségi 

állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a 

komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb 

körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, 2011. évi CXCI. tv 

12. § (1)bek a) és (2)bek a), 327/2011 (XII. 29.) Korm.rendelet 8/A. § 

alapösszeg (98.890,- Ft) 

30%-a – 29.667,- Ft/hó 

Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem javasolt, egészségi 

állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex 

minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb 

körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, 2011. évi CXCI. tv 

12. § (1)bek b) és (2)bek b).,327/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. § 

alapösszeg (98.890,- Ft) 

45%-a – 44.501,- Ft/hó 

Rokkantsági ellátás minimális összege– rehabilitációja nem javasolt, kizárólag 

folyamatos támogatással foglalkoztatható, 2011. évi CXCI. tv 12. § (1)bek c) 

(2)bek c)., 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. § 

alapösszeg (98.890,- Ft) 

50%-a – 49.445,- Ft/hó 

Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem javasolt, 

egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes 

2011. évi CXCI. tv. 12. § (1)bek d) (2)bek d)., 327/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 8/A. § 

alapösszeg (98.890,- Ft) 

55%-a – 54.390,- Ft/hó 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

Környezet: A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és 

biztonságos épített környezetre. Ez a jog vonatkozik különösen a közlekedéssel és az épített 

környezettel kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre. (Fot. 5. § (1)- (2)) 

Kommunikáció: A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés 

lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a 

fogyatékos személyeket megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal 
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kapcsolatosak. A kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások 

igénybevételekor lehetővé kell tenni a tájékozódás és a személyi segítés feltételeit. (Fot. 6.- 7. §)      

A megfelelően hozzáférhető információ létrehozása olyan szakmai feladat, mely kezdetben 

nehézséget okozhat.  

Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés: A fogyatékos személy számára a Fot-ban 

meghatározottak szerint - figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális 

szükségleteit - biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.  

A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a fogyatékos személy 

az önálló életvitelét segítő kutyáját - külön jogszabályban meghatározottak szerint - beviheti a 

közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva álló területére. (Fot. 

7/A.- 7/C. §) 

Közlekedés: A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi 

létesítményeknek - beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is - alkalmasnak kell lenniük a 

fogyatékos személy általi biztonságos igénybevételre. Közhasználatú parkolóban a közlekedésében 

akadályozott fogyatékos személyek számára - a külön jogszabály szerint - megfelelő számú és 

alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. (Fot. 8.- 10. §) A hozzáférés 

biztosításakor két kihívás biztosan felmerül: egyrészt a megfelelő szaktudás bevonásának a kérdése, 

másrészt pedig az ehhez szükséges forrás. Támogató szolgálat, segédeszköz: fogyatékos személy 

részére biztosítani kell a fogyatékossága által indokolt szükségleteinek megfelelő támogató 

szolgálat igénybevételét, továbbá segédeszközt. Az árhoz nyújtott támogatással beszerezhető 

segédeszközök körét és a támogatás módját, valamint mértékét külön jogszabály határozza meg. 

(Fot. 11. §) 

Egészségügy: A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során figyelemmel kell lenni a 

fogyatékosságából adódó szükségleteire. A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során 

törekedni kell arra, hogy az ellátás segítse elő a rehabilitációját, társadalmi beilleszkedését, továbbá, 

hogy ne erősítse a betegségtudatát. (Fot. 12. §) A modern emberi jogi szemlélet érvényesülése a 

fogyatékos emberek ellátása során alapelv.  

Oktatás, képzés: A fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelően és életkorától 

függően korai fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, 

fejlesztő felkészítésben, szakképzésben, felnőttképzésben, továbbá felsőoktatásban vegyen részt a 

vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. Abban az esetben, ha az - az e célra 

létrehozott szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint - a 

fogyatékos személy képességeinek kibontakoztatása céljából előnyös, a fogyatékos személy az 

óvodai nevelésben és oktatásban a többi gyermekkel, tanulóval együtt - azonos óvodai csoportban, 

illetve iskolai osztályban - vesz részt. A kiskorú fogyatékos személyt megilleti az a jog, hogy 

fejlesztése késedelem nélkül megkezdődjön, amint fogyatékosságát megállapították (Fot. 13. §). 

Lakóhely, közösségbe való befogadás, önálló életvitel: A fogyatékos személynek joga van a 

fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő - családi, lakóotthoni, intézményi - 

lakhatási forma megválasztásához (Fot. 17. §) A 2011. évben megkezdődött a nagy létszámú ápoló–

gondozó intézetek kiváltása támogatott lakhatási megoldásokkal.  

Kultúra, sport: A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- és 

más közösségi célú létesítmények látogatását. A fogyatékos személy számára - sportolási 

lehetőségeinek megteremtéséhez - a sportolási célú, szabadidős intézmények használatát 

hozzáférhetővé kell tenni (Fot. 18. §)  

A rehabilitációhoz való jog: A fogyatékos személynek joga van a rehabilitációra. E jog 

érvényesítését rehabilitációs szolgáltatások, ellátások biztosítják. Az ehhez kapcsolódó állami 

feladatot a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítására létrehozott, a társadalmi 

esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter szakmai felügyelete alatt álló szervezet látja el. A 

szervezet számára törvény vagy kormányrendelet további feladatokat állapíthat meg ([Fot. 19.- 20. 

§).  
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A helyi politikai életben és közéletben való részvételhez való jog: másokkal azonos alapon, 

hatékonyan és teljes körűen vehessenek részt a helyi politikai életben és a közéletben, közvetlenül 

vagy szabadon választott képviselőkön keresztül, beleértve a fogyatékossággal élő személyek jogát 

és lehetőségét a szavazásra és választhatóságra (2007. évi XCII. tv 29. cikk) A fogyatékos emberek 

önérvényesítő mozgalmainak erősödése, saját maguk képviseleti lehetőségének támogatása kiemelt 

feladat.  

 

Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

a) egészségügyi és rehabilitációs ellátások elérhetősége, együttműködése 

A Lenti Szakorvosi Rendelőintézetben elérhető fizioterápia és gyógytorna 
szolgáltatás. A Lenti Egészségfejlesztési Iroda számos programot szervez a 

fogyatékkal élők részére. Ilyen program többek között a terápiás lovaglás, a 

gyógy úszóklub is. 

 

b) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

A települési önkormányzat a középületek felújítása során folyamatosan gondoskodik az 

akadálymentesítés megteremtéséről. Az akadálymentesítés ebben az esetben azt jelenti, hogy a 

közszolgáltatások egyenlő eséllyel való hozzáférése akkor biztosított, ha az épület, amelyben a 

közszolgáltatást nyújtják, a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben 

biztonsággal elhagyható. A teljes körű, illetve komplex akadálymentesítés keretében olyan 

kialakítású épület jön létre, amely bárki számára megközelíthető, az ott nyújtott közszolgáltatás 

ezáltal bárki számára igénybe vehető. 

 

c) közszolgáltatásokhoz, köznevelési intézményekhez, kulturális és sportprogramokhoz 

való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, 

lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 

 

Azon önkormányzati intézmények, illetve középületek, amelyek felújítására, vagy kialakítására sor 

került az utóbbi években, valamennyi esetben akadálymentesítésre kerültek teljes mértékben. 

 

d) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

A munkahelyek akadálymentesítése a munkáltató feladata, az önkormányzat intézményeinek 

akadálymentesítése megtörtént. 
 

e) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

A járdák és parkok akadálymentesítésének biztosításáról az önkormányzat anyagi lehetőségei 

függvényében gondoskodik, a közösségi közlekedés tekintetében az akadálymentesítés nem 

megoldott. 

 

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

közlekedési megoldások, fogyatékosoksággal élő személyek nappali intézménye, stb.) 

 

Ld. 7.1.c) pont. 
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g) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

A jogszabályi juttatásokon túl a település gazdasági helyzete nem teszi lehetővé a további 

juttatásokat. Az önkormányzat elkötelezett a fogyatékkal élő személyek életkörülményeinek 

javítása iránt. 

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

7.4 Fogyatékossággal élők sajátos igényeinek kielégítését célzó programok a 

településen 
 

A Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ rendszeres foglalkoztatásokat 
szervez az intézményben. Az Egészségfejlesztési Irodával közösen kerül sor a 

lovasterápia és hidroterápia programok megszervezésére. A Városi Könyvtár Lenti 

intézménnyel közösen a Könyvtári látogatások programot bonyolítják le. Az 
intézmény szervez még mozgásterápiás programokat, kézműves foglalkozásokat 

(festés, agyagozás, szövés, varrás). A háztartásvezetési program keretében a 
főzéssel ismerkedhetnek az érdeklődők, melynek során olyan gyakorlati 

tapasztalatokat szerezhetnek, melyeket a saját otthonukban is hasznosítani 

tudnak. 
A Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ szervezésében minden évben 

megrendezésre kerül a „Fogyatékosság nem akadály” –Játék határok nélkül 
rendezvény. 

 

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

 
Nincs adat. 

 

7.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

teljes akadálymentesítés hiánya A közintézmények részben 

akadálymentesítettek, azonban a fogyatékkal 

élők esélyegyenlősége érdekében szükséges a 

teljes akadálymentesítés megvalósítása. 

munkahely hiánya A fogyatékkal élők további foglalkoztatásának 

biztosítása, lehetőség szerint a foglalkoztatás 

bővítése. 

pszichiátriai betegek bentlakásos 

elhelyezésének, és nappali ellátásának hiánya 

A pszichiátriai betegségben élők lakóhelyükhöz 

minél közelebb, ismerős környezetben történő 

elhelyezése, gondozása 
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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 szolgáltató és érdekvédelmi 

szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 

közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 

Az önkormányzat az esélyegyenlőség biztosítása során figyelmet fordít a civil szervezetek 

támogatására, ennek keretében az alábbi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásokat:  

Kerka Mente Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület  

Kerka Gyermekfoci Alapítvány  

Szépkorúak Civil Szervezete 

Bázakerettye és Térsége Polgárőr Egyesület  

Fehérbottal a Kerka Mentén Együtt-Egymásért Egyesület  

Lenti és térsége Polgárőr Egyesület 

Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület 

 

Az önkormányzat a Civilkurázsi Közalapítványon keresztül minden évben támogatja a város civil 

szervezeteit. 2017. évben az alábbi szervezeteknek nyújtott támogatást a közalapítvány:  

Arany János Alapítvány, Kerka Gyermekfoci Alapítvány, Négy Kos Hagyományőrző és Íjász 

Egyesület, Lenti Kertbarátkör Egyesület, Kerkamenti Ifjúsági és Szabadidő Egyesület, ISZKIRI 

Futóklub Lenti, Lenti és Vidékéért Alapítvány, Honismereti Egyesület Lenti, Lenti „Szent Katalin” 

Kolping Család Egyesület, Belső Utak Iskolája Harcművészeti, Sport, Rekreációs és 

Egészségmegőrző Egyesület, Zala Megyei Mozgássérültek Egyesülete Lenti Csoport, Fehérbottal a 

Kerka Mentén Együtt-Egymásért Egyesület, Kerka Kulturális Egyesület, Civil Nyugdíjas Klub, 

Szépkorúak Civil Szervezete, Lenti és Térsége Polgárőr Egyesület, Városi Idősügyi Tanács Lenti, 

362. sz. Szent Mihály Cserkészcsapat, Pro Arte Kulturális Egyesület – Napvirág bábcsoport 

Pro Arte Kulturális Egyesület – „Spulni” Csoport, Nefelejcs Dalkör, Lenti Kosárlabda Klub 

Egyesület, Bárszentmihályfáért Alapítvány- 

Ld. a romák és mélyszegénységben élők célcsoport helyzetelemzésénél leírtakat. 
 

 

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

szereplők közötti partnerség bemutatása 

 

Ld. a romák és mélyszegénységben élők célcsoport helyzetelemzésénél leírtakat. 

 

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

felzárkózást segítő közös programok bemutatása 

 

 

Lenti Város Önkormányzata Lenti Kistérség Többcélú Társulásának tagja, a Társuláson keresztül 

gondoskodik olyan kötelező egészségügyi feladatokról, mint az orvosi ügyelet, szociális feladatok 

tekintetében a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása. A 

családsegítés és gyermekvédelmi szolgáltatást a járásban Lentin kívül még 37 településen látja el 

ellátási szerződés keretében. 

 

 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
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Lentiben működik roma nemzetiségi önkormányzat. Lenti Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) önállóan, szabadon, demokratikus 

módon gyakorolja Lenti város közigazgatási területén a roma nemzetiségi lakosság érdekeinek 

képviseletében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.), valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Nj.tv.) alapján hatáskörét és látja el feladatait. A nemzetiségi önkormányzat 

törvényben meghatározott nemzetiségi közszolgáltatási feladatokat ellátó, testületi formában 

működő, jogi személyiséggel rendelkező, demokratikus választások útján a Nj.tv. alapján 

létrehozott szervezet, amely a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésére, a 

nemzetiség érdekeinek védelmére és képviseletére, a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetiségi 

közügyek Lenti települési szinten történő önálló intézésére jött létre. 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők aktívan részt vesznek a település munkájában, a 

nemzetiségi önkormányzat és Lenti Város Önkormányzata közötti megállapodás alapján a 

nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi feltételeket Lenti Város Önkormányzata 

biztosítja, ezen kívül a város támogatja a nemzetiségi önkormányzat kulturális szerveződéseit. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

„Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti 

Caritas Lenti Szervezete 

Szent Katalin Kolping Családi Egyesület 

Fehérbottal a Kerka Mentén Együtt-Egymásért Egyesület  

Lenti Város Idősügyi Tanácsa 

Mozgássérültek Lenti Csoportja 

Magyar Vöröskereszt Lenti Szervezete 

Völgy Alapítvány  

Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ  

Siketek és Nagyothallók Zala Megyei Szervezetének Lenti Csoportja 

Vakok Állami Intézete  

 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil 

szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének folyamatába 

 

A HEP elkészítésében Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testületének Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága szervezésében működő Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal aktív szerepet 

vállalt. A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal 2013. május 23-i ülésén megalakította a HEP Fórumot, 

amely munkacsoportokat hozott létre az öt esélyegyenlőségi célcsoportot illetően. A résztvevők 

megállapodtak abban, hogy az egyes területek helyzetelemzéséhez és az intézkedési tervhez 

adatokat szolgáltatnak és szakmai konzultációval is segítik a HEP elkészítését. A folyamatos 

kapcsolattartásnak köszönhetően készült el a HEP helyzetelemzése, továbbá a munkacsoportok által 

felvázolt problémák alapján került kialakításra az intézkedési terv tartalma. 

   

 

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 Szociálpolitikai Kerekasztal tagjainak jelentős része napi kapcsolatban áll az 

esélyegyenlőségi célcsoportok szereplőivel, ezért a helyzetelemzés, valamint a problémák feltárása 

során a célcsoportok résztvevőivel történő konzultációra támaszkodtak, így a HEP helyzetelemzése 

valóban teljes és hiteles képet mutat a célcsoportok aktuális helyzetéről. A HEP Fórum 

munkacsoportjainak felállításával, amelynek tagjai a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai a 

HEP végrehajtása, illetve a HEP IT-ben foglaltak megvalósulása folyamatosan figyelemmel 

kísérhető, hiszen az intézkedési tervvel megvalósított programok kapcsán a Fórum tagjai 

folyamatos visszajelzést kapnak az egyes esélyegyenlőségi célcsoportba tartozóktól. 

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

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.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 

 

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 

munkanélküliség 

Inaktív személyek felkutatása, 

valamint az olyan alacsony 

iskolai végzettséggel 
rendelkezők, akik pszichés 

problémákkal küzdenek, 
szenvedélybetegek, magatartás 

zavarosak stb.. 

Gyermekek 

védelembe vett gyermekek 
magas száma 

A védelembe vett gyermekek 
számának visszaszorítása. 

Szakemberek bevonásával 

szülői felkészítések, 
tanácsadások. 

iskolabusz hiánya A rendszeres intézménybe járás 

elősegítése érdekében a 
városrészekben élő gyermekek 

óvodába, iskolába jutásának 
elősegítése 

Idősek 

Elöregedés következtében 

férőhelyek száma alacsony 

A jelenleg meglévő időseket 

célzó ellátások bővítése. 
Férőhelyek, ellátható 

személyek számának növelése 

Tájékoztatás, felvilágosítás 
alacsony száma 

A rendszeresen megtartott 
tájékoztatás bűnmegelőzés, 

elmagányosodás, 

kiszolgáltatottság érdekében 

Nők 

szűrővizsgálatok 

kihasználatlansága 

Szűrővizsgálatok számának, az 

azokon való részvétel növelése. 

A szűrővizsgálatok 
népszerűsítése, 

figyelemfelhívás azok 
fontosságára. Egészséges 

életmódra történő nevelés. 

Fogyatékkal 
élők 

teljes akadálymentesítés 
hiánya 

A közintézmények részben 
akadálymentesítettek, azonban 

a fogyatékkal élők 
esélyegyenlősége érdekében 

szükséges a teljes 

akadálymentesítés 
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megvalósítása. 

 

munkahely hiánya A fogyatékkal élők további 
foglalkoztatásának 

biztosítása, lehetőség szerint a 

foglalkoztatás bővítése. 

 

pszichiátriai betegek 

bentlakásos elhelyezésének, és 

nappali ellátásának hiánya 

A pszichiátriai betegségben 

élők lakóhelyükhöz minél 

közelebb, ismerős környezetben 
történő elhelyezése, gondozása 

Több 
célcsoportot 

érintő, 

településszintű 
megállapítás 

közösségi terek bővítése 

A meglévő épület belső tereinek 

teljes kihasználásával, a 
működő és az esetleges 

újonnan szerveződő 
csoportoknak közösségi tér 

biztosítása. 
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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 

Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal 

A cél kapcsolódása 

országos 

szakmapolitikai 

stratégiákhoz 

Az intézkedés tartalma Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Önkormányzatok 

közötti 

együttműködésben 

megvalósuló 

intézkedés 

esetében az 

együttműködés 

bemutatása 

0. Település szintű probléma 

1 Közösségi terek 

bővítése 

Művelődési Központ 

kihasználtságának 

növelése 

A meglévő épület 

belső tereinek teljes 

kihasználásával, a 

működő és az 

esetleges újonan 

szervezeődő 

csoportoknak 

közösségi tér 

biztosítása. 

Településfejlesztési 

koncepció 

Nemzeti Ifjúsági 

Stratégia (2009-

2024), Idősügyi 

Nemzeti Stratégia 

(2010-2022), 

(2023-2024) 

Az önkormányzat a 

rendelkezésére álló 

lehetőségek minél 

szélesebb körű igénybe 

vételével próbálta a 

közösségi terek 

kihasználtságának 

növelését, és a Lenti 

Városi Művelődési 

Központ belső tereinek 

teljes kihasználása 

érdekében a TOP Plusz 

2021-2027 

programozási 

időszakban pályázatot 

kíván benyújtani a 

közösségi 

találkozóhelyek 

fejlesztése céljából. 

Városi Művelődési 

Központ vezetője 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 

A probléma 

folyamatos, a 

határidő 

módosításra 

kerül. 

A meglévő 

közösségi tér 10%-al 

történő növelése 

Pályázati forrásból 

történő 

finanszírozás, az 

épület biztosítása 

Folyamatosan 

fenntartható. 

Nem releváns. 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Munkanélküliség 

csökkentése 

A településen a 

munkanélküliség a 

2020. évben kialakult 

pandémia miatt a 2%-

os munkanélküliség 2,8 

%-ra emelkedett. 

Inaktív személyek 

felkutatása, valamint 

az olyan alacsony 

iskolai végzettséggel 

rendelkezők, akik 

pszichés 

problémákkal 

küzdenek, 

szenvedélybetegek, 

Szociális térkép, 

Gazdasági program, 

Új Roma Stratégia 

(2019-2030) 

Az önkormányzat a cél 

megvalósítása 

érdekében egyes 

pályázatai esetében - 

amennyiben az adott 

pályázat erre 

lehetőséget ad - 

vállalja, hogy a 

közbeszerzési eljárás 

"Napsugár" 

Család- és 

Gyermekjóléti 

Központ és 

Szolgálat Lenti 

vezetője, Lenti 

Polgármesteri 

Hivatal 

önkormányzati 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 

A probléma 

folyamatos, a 

határidő 

módosításra 

kerül. 

A 2,8%-os 

munkanélküliség 

csökkentése 

Családsegítők 

bevonása a feladat 

elvégzésébe. 

Szociális 

szakember 

foglakoztatása. 

Pályázati forrásból 

történő 

finanszírozás. 

Az erőforrások 

hosszú távú 

megléte esetén 

biztosított. 

Nem releváns. 
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magatartás zavarosak 

stb.. 

során kiválasztásra 

kerülő kivitelező cég 

számára feltételként 

előírja a hátrányos 

helyzetű lakosság 

bevonását a 

megvalósításba, 

továbbá a pályázat 

fenntartási 

időszakában is 

törekszik hátrányos 

helyzetű lakosok 

bevonására. A cél 

elérése érdekében 

továbbra is pélyázati 

forrásokat kíván az 

önkormányzat igénybe 

venni. 

osztályvezető Infrastruktúra 

biztosítása (iroda, 

IT eszközök). 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Védelembe vett 

gyermekek 

számának 

csökkentése 

A védelembe vétel oka 

legtöbb esetben az 

igazolatlan hiányzások 

száma, a szülők 

neveléshez való 

hozzáállása, a szülők 

kötelezettségének 

hiánya. 

A védelembe vett 

gyermekek számának 

visszaszorítása. 

Éves 

gyermekvédelmi 

beszámoló 

Nemzeti Ifjúsági 

Stratégia (2009-

2024), „Legyen 

jobb a 

gyermekeknek” 

Nemzeti Stratégia 

(2007-2032), 

Szakemberek 

bevonásával szülői 

felkészítések, 

tanácsadások. 

"Napsugár" 

Család- és 

Gyermekjóléti 

Központ és 

Szolgálat Lenti 

vezetője 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 

A probléma 

folyamatos, a 

határidő 

módosításra 

kerül. 

A védelembe vett 

gyermekek 

számának legalább 

20%-al történő 

csökkentése. 

Gyermekvédelmi 

szakember, 

szociális 

tanácsadó, 

szociálpedagógus, 

pszichológus 

bevonása. 

Pályázati forrásból 

történő 

finanszírozás. 

Tanácsadáshoz 

szükséges helyiség 

és eszközök 

biztosítása. 

Az erőforrások 

hosszútávú 

megléte esetén 

biztosított. 

Nem releváns. 

2 Iskolabusz 

beszerzése 

A 

településszerkezetből 

adódóan a 

városrészekben élő 

gyermekek 

városközponti 

intézménybe történő 

szállításának 

lehetősége 

A rendszeres 

intézménybe járás 

elősegítése 

érdekében a 

városrészekben élő 

gyermekek óvodába, 

iskolába jutásának 

elősegítése. 

Költségvetés, 

gazdasági terv 

Nemzeti Ifjúsági 

Stratégia (2009-

2024), „Legyen 

jobb a 

gyermekeknek” 

Nemzeti Stratégia 

(2007-2032), 

Az önkormányzat 

továbbra is keresi a 

pályázati források 

igénybe vételének 

lehetőségét a feltárt 

probléma 

megvalósítása 

érdekében. 

Lenti Város 

Polgármestere 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 

A probléma 

folyamatos, a 

határidő 

módosításra 

kerül. 

1 db iskolabusz 

beszerzése 

Gépjárművezető, 

kísérő személy. 

Pályázati forrásból 

történő 

biztosítása. 

Az erőforrások 

hosszútávú 

megléte esetén 

biztosított. 

Nem releváns. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Egészséges 

életmód, 

Szemléletformáló 

előadások, egészséges 

Szűrővizsgálatok 

számának, az azokon  

Szolgáltatástervezési 

koncepció,  Idősügyi 

Nők és Férfiak 

Társadalmi 

A szűrővizsgálatok 

népszerűsítése, 

Egészségfejlesztési 2023. 12. 31. 

(vasárnap) 

Szűróvizsgálatokon 

megjelentek 

Pályázati forrásból 

történő 

Folyamatosan Nem releváns. 
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életszemlélet táplálkozás 

felismerése, 

szűrővizsgálatok 

fontosságára való 

figyelemfelhívás. 

való részvétel 

növelése. 

stratégia Egyenlőségét 

Elősegítő Nemzeti 

Stratégia (2010-

2021), 

figyelemfelhívás azok 

fontosságára. 

Egészséges életmódra 

történő nevelés. 

Iroda vezetője A probléma 

folyamatos, a 

határidő 

módosításra 

kerül. 

számának 10%-al 

történő növelése. 

finanszírozás, a 

szűrővizsgálatok 

tájékoztatásához 

honlap, városi TV, 

szórólapok 

igénybevétele 

fenntartható. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Idősek ellátásának 

bővítése 

Az idősek számának 

folyamatos 

növekedése kapcsán 

szügséges a 

célcsoportot érintő 

ellátások bővítése. 

A jelenleg meglévő 

időseket célzó 

ellátások bővítése. 

Lenti Város 

Önkormányzati 

Képviselő-

testületének a 

szociális 

gondoskodásról 

szóló 3/2015. (II. 

26.) önkormányzati 

rendelete 

Idősügyi Nemzeti 

Stratégia (2010-

2022), (2023-

2024) 

Férőhelyek, ellátható 

személyek számának 

növelése. 

Kolping Gondozási 

Központ Lenti és 

Kistérsége 

vezetője, Lenti 

Város 

Polgármestere 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 

A probléma 

folyamatos, a 

határidő 

módosításra 

kerül. 

Az ellátotti létszám 

10%-os növekedése 

Szociális gondozó 

és ápoló, 

mentálhigiénés 

szakember 

alkalmazása, 

pályázati forrásból 

történő 

finanszírozással, 

házi segítségnyújtó 

részére szolgálati 

jármű biztosítása. 

Hep lejártáig, 

azaz 2023. 

december 31. 

Folyamatosan 

fenntartható. 

2 Idősek 

tájékoztatása 

Életkori 

sajátosságokból adódó 

problémák 

prevenciója. 

Bűnmegelőzés, 

elmagányosodás, 

kiszolgáltatottság 

csökkentése. 

Idősügyi Stratégia Idősügyi Nemzeti 

Stratégia (2010-

2022), (2023-

2024) 

A rendszeresen 

megtartott 

tájékoztatás 

bűnmegelőzés, 

elmagányosodás, 

kiszolgáltatottság 

csökkentése 

érdekében. 

Idősügyi Tanács, 

Kolping Gondozási 

Központ vezetője 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 

A probléma 

folyamatos, a 

határidő 

módosításra 

kerül. 

Évi 2 tájékoztató 

megtartása. 

Előadó felkérése, 

előadás 

helyszínének 

biztosítása, Lenti 

Rendőrkapitányság 

munkatársa, 

pályázati forrásból 

történő 

finanszírozás 

Folyamatosan 

fenntartható. 

Nem releváns. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Teljes 

akadálymentesítés 

A település 

közintézményeinek 

taljes 

akadálymentesítésének 

megoldása. 

A közintézmények 

részben 

akadálymentesítettek, 

azonban a fogyatékkal 

élők esélyegyenlősége 

érdekében szükséges 

a teljes 

akadálymentesítés 

megvalósítása. 

Település arculati 

kézikönyv, Helyi 

Építési Szabályzat, 

Gazdasági Program 

Országos 

Fogyatékosságügyi 

Program (2015-

2025). 

A közintézmények 

teljes 

akadálymentesítésének 

megvalósítása. 

Lenti 

Polgármesteri 

Hivatal aljegyző, 

önkormányzati 

osztályvezető 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 

A probléma 

folyamatos. 

A közintézmények 

100%-os 

akadálymentesítése. 

Pályázati forrás 

igénybe vétele. 

Folyamatosan 

fenntartható. 

Nem releváns. 

2 Pszichiátriai 

betegek 

elhelyezésének 

megoldása 

A pszichiátriai betegek 

gyakoribbá válásával 

igényként merült fel a 

lakóhelyen történő 

támogatott lakhatás, 

pszichiátriai nappali 

ellátás kialakítása. 

A pszichiátriai 

betegségben élők 

lakóhelyükhöz minél 

közelebb, ismerős 

környezetben történő 

elhelyezése, 

gondozása. 

Szolgáltatástervezési 

Koncepció, 

Gazdasági program 

Országos 

Fogyatékosságügyi 

Program (2015-

2025). 

A támogatott lakhatás 

és pszichiátriai nappali 

ellátás szolgáltatások 

biztosítása. 

Lenti Város 

Polgármestere, 

Kolping Támogató 

és Foglalkoztató 

Központ vezetője 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 

A probléma 

folyamatos. 

1 db szolgáltatás 

kialakítása 

Szociális, 

egészségügyi 

szakemberek, 

pályázati forrásból 

történő 

finanszírozás, 

Folyamatosan 

fenntartható. 

Nem releváns. 
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Felülvizsgálat 2020. december: 
 
A HEP Intézkedési Tervében megfogalmazott megállapítások és az ezekhez rendelt intézkedések 
áttekintése során az alábbiak kerültek megállapításra: 
 

0. Település szintű probléma 
1. közösségi terek bővítése: A probléma folyamatos, a határidő módosításra kerül. 
Az önkormányzat rendelkezésére álló pályázati források igénybe vételével a feltárt probléma 
kapcsán elérni kívánt cél megvalósításához az intézkedések részben megtörténtek. Az 
önkormányzat a célkitűzést a továbbiakban is pályázati forrásból kívánja a teljesíteni. 
Határidő: 2022. december 31. 
 

I. Mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége 
1. munkanélküliség csökkentése: A probléma folyamatos, a határidő módosításra kerül. A 
probléma kezelése érdekében elvégzett intézkedések ellenére a 2020. évben kialakult pandémia 
miatt az elérni kívánt cél csak részben valósult meg. Az önkormányzat a rendelkezésére álló 
pályázati források felhasználásával számos intézkedést tett (célcsoport számára kompetencia 
fejlesztés, foglalkoztatáshoz szükséges alapkészségek elsajátítása, munkaerő-piaci beilleszkedést 
segítő akció keretében álláskereséshez, állásmegtartáshoz szükséges szociális kompetenciák, 
kommunikáció és problémamegoldó képességek fejlesztése, álláskeresést segítő önéletrajz írási 
technikák, képzési és bértámogatások stb.) a cél megvalósításához. 
Határidő: 2022. december 31. 
 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 
1. Védelembe vett gyermekek számának csökkentése: A probléma folyamatos, a határidő 
módosításra kerül. Az önkormányzat rendelkezésére álló pályázati források igénybe vételével a 
feltárt probléma kapcsán elérni kívánt cél megvalósításához az intézkedések részben megtörténtek 
(a gyermekek iskolai felzárkóztatását segítő oktatási és készségfejlesztési programok az 5-14 éves 
korosztály számára, hátrányos- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatásának 
megállapítása, szülők részére családi élet szervezése, gyermeknevelés témakörben foglalkozások 
szervezése, szülőklub várandós nők és 0-4 év közötti gyermekek szülei részére). Az önkormányzat a 
célkitűzést a továbbiakban is pályázati forrásból kívánja a teljesíteni. 
Határidő: 2022. december 31. 
 

2. iskolabusz beszerzése: A probléma folyamatos, a határidő módosításra kerül.  
Határidő: 2022. december 31. 
 

III. A nők esélyegyenlősége 
1. egészséges életmód, életszemlélet: A probléma folyamatos, a határidő módosításra kerül. A 
probléma kezelése érdekében elvégzett intézkedések ellenére a 2020. évben kialakult pandémia 
miatt az elérni kívánt cél csak részben valósult meg. Az önkormányzat rendelkezésére álló pályázati 
források igénybe vételével a feltárt probléma kapcsán elérni kívánt cél megvalósításához az 
intézkedések részben megtörténtek (családi élet szervezése, gyermeknevelés témakörben 
foglalkozások szervezése, egészség prevenciós program szűrővizsgálattal, életvezetési- és egészség 
megőrzési képzések, személyi és környezeti higiéné megteremtésének elősegítéséről, egészséges 
táplálkozással összefüggő ismeretekről szóló előadások, szűrővizsgálatok fontosságára történő 
felhívások).  Az önkormányzat a célkitűzést a továbbiakban is pályázati forrásból kívánja a 
teljesíteni. 
Határidő: 2022. december 31. 
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IV. Az idősek esélyegyenlősége 
1. Idősek ellátásának bővítése: A probléma folyamatos, a határidő módosításra kerül.  
Határidő: 2022. december 31. 
 

2. idősek tájékoztatása: A probléma folyamatos, a határidő módosításra kerül. A probléma 
kezelése érdekében elvégzett intézkedések ellenére a 2020. évben kialakult pandémia miatt az 
elérni kívánt cél csak részben valósult meg. A Lenti Rendőrkapitányság rendszeresen, amennyiben 
szükséges kampányszerűen is tart bűnmegelőzési előadásokat, tájékoztatókat.  
Határidő: 2022. december 31. 
 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
1. Teljes akadálymentesítés: A probléma folyamatos, az intézkedés megvalósításának határideje 
2023. 12. 31. napjában került meghatározásra, így annak módosítása nem szükséges. Az 
önkormányzat rendelkezésére álló pályázati források igénybe vételével a feltárt probléma kapcsán 
elérni kívánt cél megvalósítása érdekében történtek intézkedések (Kápolnai városrész 
kultúrházának fizikai akadálymentesítése valamint akadálymentes parkoló kialakítása). Az 
önkormányzat a célkitűzést a továbbiakban is pályázati forrásból kívánja a teljesíteni. 
Határidő: 2023. 12. 31. 
 

2. Fogyatékkal élők foglalkoztatásának fenntartása, növelése: A feltárt probléma kapcsán az elérni 
kívánt cél megvalósult, az eddig 14 fő fogyatékkal élő személy helyett 20 fő fogyatékkal élő 
személy vonható be a foglalkoztatásba, jelenleg 16 fő az aktív foglalkoztatottak száma, mivel 4 
személy ellátotti jogviszonya megszűnt a fogyatékosok nappali ellátásában. Az intézkedés 
eredményességét mérő indikátor teljesült, azaz a foglalkoztatásba bevont személyek száma 10%-
kal emelkedett.  
 
3. pszichiátriai betegek elhelyezésének megoldása: A probléma folyamatos, az intézkedés 
megvalósításának határideje 2023. 12. 31. napjában került meghatározásra, így annak módosítása 
nem szükséges. A Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ befogadást nyert 25 fő részére 
történő pszichiátriai nappali ellátás nyújtására, azonban megfelelő helyiség hiányában a működés 
még nem biztosított. Az intézmény tulajdonában lévő ingatlan felújításával a szolgáltatás 
működése megoldható lenne, melyet pályázati forrás bevonásával kívánnak megvalósítani. 
Határidő: 2023. 12. 31. 
 

 
Felülvizsgálat 2022. szeptember: 
 
A HEP Intézkedési Tervében megfogalmazott megállapítások és az ezekhez rendelt 

intézkedések áttekintése során az alábbiak kerültek megállapításra: 
 
0. Település szintű probléma 
1. közösségi terek bővítése: A probléma folyamatos, a határidő módosításra kerül. 

Az önkormányzat a rendelkezésére álló lehetőségek minél szélesebb körű igénybe 

vételével próbálta a közösségi terek kihasználtságának növelését, és a Lenti Városi 
Művelődési Központ belső tereinek teljes kihasználása érdekében a TOP Plusz 2021-

2027 programozási időszakban pályázatot kíván benyújtani a közösségi 
találkozóhelyek fejlesztése céljából.  

Határidő: 2023. december 31. 

 
I. Mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége 

1. munkanélküliség csökkentése: A probléma folyamatos, a határidő módosításra 
kerül. Az önkormányzat az inaktív személyek felkutatása, és az alacsony iskolai 
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végzettséggel rendelkező pszichés problémákkal küzdő munkanélküli személyek 

ismételt munkába történő bevonása érdekében EFOP pályázatok igénybe vételével 
próbálta a feltárt problémát megoldani, azonban a 2020. évben kialakult pandémia 

miatt az elérni kívánt cél nem valósult meg, sőt a 2%-os munkanélküliség 2,8 %-ra 

nőtt. Az önkormányzat a cél megvalósítása érdekében egyes pályázatai esetében - 
amennyiben az adott pályázat erre lehetőséget ad - vállalja, hogy a közbeszerzési 

eljárás során kiválasztásra kerülő kivitelező cég számára feltételként előírja a 
hátrányos helyzetű lakosság bevonását a megvalósításba, továbbá a pályázat 

fenntartási időszakában is törekszik hátrányos helyzetű lakosok bevonására. 

Határidő: 2023. december 31. 
 
II. A gyermekek esélyegyenlősége 
1. Védelembe vett gyermekek számának csökkentése: A probléma folyamatos, a 

határidő módosításra kerül. A rendelkezésre álló adatok alapján 2020. évben 

jelentősen csökkent a védelembe vett gyermekek száma, azonban ez az érték a 
2020. évben kialakult pandémia okán nem mutat teljes képet, hiszen a védelembe 

vétel speciális esete az igazolatlan hiányzás miatt indított védelembe vételi eljárás. 
A 2020. év márciusától a gyermekek online oktatásban vettek részt, és így az 

igazolatlan hiányzás sem valósult meg. Az önkormányzat továbbra is keresi a 

pályázati források igénybe vételének lehetőségét a feltárt probléma megvalósítása 
érdekében.  

Határidő: 2023. december 31. 
 
2. iskolabusz beszerzése: A probléma folyamatos, a határidő módosításra kerül.  

Határidő: 2023. december 31. 
 
III. A nők esélyegyenlősége 
1. egészséges életmód, életszemlélet: A probléma folyamatos, a határidő 

módosításra kerül. A probléma kezelése érdekében elvégzett intézkedések ellenére a 

2020. évben kialakult pandémia miatt az elérni kívánt cél csak részben valósult 
meg. Az önkormányzat a TOP Plusz 2021-2027 programozási időszakban pályázatot 

kíván benyújtani az egészségügyi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 
céljából.  

Határidő: 2023. december 31. 

 
IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1. Idősek ellátásának bővítése: A probléma folyamatos, a határidő módosításra 
kerül.  

Határidő: 2023. december 31. 

 
2. idősek tájékoztatása: A probléma folyamatos, a határidő módosításra kerül. A 

probléma kezelése érdekében elvégzett intézkedések ellenére a 2020. évben 
kialakult pandémia miatt az elérni kívánt cél csak részben valósult meg. A Lenti 

Rendőrkapitányság rendszeresen, amennyiben szükséges kampányszerűen is tart 

bűnmegelőzési előadásokat, tájékoztatókat.  
Határidő: 2023. december 31. 

 
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1. Teljes akadálymentesítés: A probléma folyamatos, az intézkedés 

megvalósításának határideje 2023. 12. 31. napjában került meghatározásra, így 
annak módosítása nem szükséges. Az önkormányzat rendelkezésére álló pályázati 

források igénybe vételével az akadálymentesítés megvalósítása érdekében történtek 
intézkedések (buszváró szigetek felújítása). Az önkormányzat a célkitűzést a 

továbbiakban is pályázati forrásból kívánja a teljesíteni. 

Határidő: 2023. 12. 31. 
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2. pszichiátriai betegek elhelyezésének megoldása: A probléma folyamatos, az 

intézkedés megvalósításának határideje 2023. 12. 31. napjában került 
meghatározásra, így annak módosítása nem szükséges. A Kolping Támogató és 

Foglalkoztató Központ befogadást nyert 25 fő részére történő pszichiátriai nappali 

ellátás nyújtására, azonban megfelelő helyiség hiányában a működés még nem 
biztosított. Az intézmény tulajdonában lévő ingatlan felújításával a szolgáltatás 

működése megoldható lenne, melyet pályázati forrás bevonásával kívánnak 
megvalósítani. 

Határidő: 2023. 12. 31. 
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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 Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének 

nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének 

rendszeres tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges 

új beavatkozások meghatározása 

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése 

képviselő-testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 
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kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 

Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 

 

 

 
 

 

A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 
 
 
 
 
 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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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 éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát 

igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 

érdekében. 

 

3.5 Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Lenti Város 

Polgármestere felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy 

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

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

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 

elhárításáról intézkedni  
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A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 

tevékenységének összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 

jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 

befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 

vegyenek.  

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

annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 

szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként 

kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell 

foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, 

együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló 

szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a 

köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 

 

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 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 

indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 

felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 

vonásáról. 

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

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

következményeinek elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 

következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
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