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HELYZETELEMZÉS 

Igal Város Önkormányzatának célja, hogy minden lakója számára elérhetővé tegye a 

közszolgáltatásokat, biztosítsa az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű polgárok 

esélyegyenlőségét az élet különböző területein. Ennek érdekében, a fenti célok minél 

hatékonyabb és eredményesebb megvalósítása érdekében megalkotja a települési 

esélyegyenlőségi programját. A program tartalmazza a helyzetelemzést és az erre épülő cél- 

és feladat-meghatározásokat, valamint azok megvalósításának ütemezését. Az 

esélyegyenlőségi program a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál, és 

beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére. 

A helyzetelemzés célja annak megállapítása, hogy az Igal városában élő hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok a teljes lakossághoz viszonyítva milyen jövedelmi, 

foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi mutatókkal 

rendelkeznek, és ezek alapján milyen esélyegyenlőtlenségi problémákkal küzdenek. 

Az esélyegyenlőségi program a település területén élő hátrányos helyzetű csoportokra 

irányul, akik számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó 

fejlesztések és beruházások ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező 

hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül. Az esélyegyenlőségi terv 

alapját képező módszertani segédlet potenciálisan kiemelt hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportnak tekinti a mély szegénységben élőket és a romákat, a gyermekeket, a nőket, a 

gyermekeket, az időseket és a fogyatékkal élő személyeket. Az esélyegyenlőség 

érvényesülésének problémája a további hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különböző 

élethelyzetben lévő egyének esetében is felmerülhet. Ennek megfelelően az esélyegyenlőségi 

program által célzott hátrányos helyzetű társadalmi csoportok köre a helyi sajátosságokra 

reagálva – az esélyegyenlőségi törvény szempontjait figyelembe véve – bővíthető. 

Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Az esélyegyenlőség 

érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú 

érdeke, hiszen azt a célt szolgálja, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a 

karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra – függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges 

vagy fogyatékkal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 
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1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

Az esélyegyenlőség iránti igény, valamint annak elősegítése annak a ténynek a 

felismerésén alapul, miszerint a különböző társadalmi csoportok, és azok tagjai vagyoni, 

családi, gazdasági helyzetük szerint jelentősen különböznek egymástól, és ez a különbség 

kihat mindennapjaikra: aki hátrányosabb helyzetben van, annak kisebb az esélye a 

továbbtanulásra, a szakképzettség elérésére, a munkához jutásra, a magasabb fizetésre, a 

magasabb társadalmi státusz és presztízs elérésére. A hátrányos helyzetű csoportnak az 

említettek eléréséhez szükséges képességeik, adottságaik adottak, ám lehetőségük, esélyük 

alig, vagy számottevően kevesebb van. 

 

1.1. A PROGRAM KÉSZÍTÉSÉT ELŐÍRÓ JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 

Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése és az esélyegyenlőség 

előmozdítása, mint szabályozási tárgy nem előzmények nélküli a magyar jogban: maga az 

Alkotmány is tartalmaz idevágó rendelkezéseket, valamint külön törvények – így például a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 76. §-a, a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 5. §-a vagy a 

fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény egésze – is megállapítanak a hatályuk alá tartozó személyekre, jogviszonyokra és 

intézményekre nézve normatív rendelkezéseket. 

Az Alkotmánybíróság immár évtizedes gyakorlata szerint az Alkotmány 70/A. § (1) 

bekezdése az 54. § (1) bekezdésében biztosított emberi méltósághoz való joggal 

összefüggésben az egész jogrendszer tekintetében az állam kötelezettségévé teszi minden 

személy egyenlő méltóságának tiszteletben tartását és védelmét. Ahogyan azt az 

Alkotmánybíróság először a 61/1992. (XI. 20.) AB határozatban megfogalmazta: „Az állam 

mint közhatalom s mint jogalkotó köteles egyenlő elbánást biztosítani a területén tartózkodó 

minden személy számára. Ebben az összefüggésben nem tehet különbséget közöttük faj, szín, 

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

születési vagy egyéb helyzet szerint.” 

A Magyar Országgyűlés 2003-ban fogadta el az Európai Unió és a hazai társadalom 

elvárásait tükröző 2003. évi CXXV. törvényt az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról, majd az Európai Unióhoz való csatlakozást követően kiemelten megjelentek 

az esélyegyenlőségi szempontok a közösséget érintő programok kialakításában, ill. projektek 

tervezésében. 
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Az esélyegyenlőség érvényesítése Magyarországon is a fejlesztéspolitika alapvető 

szempontjává vált. A 2003. évi CXXV. törvény alapján az egyenlő bánásmód követelménye a 

kötelezettektől azt kívánja meg, hogy tartózkodjanak minden olyan megnyilvánulástól, ami 

megtorlást, zaklatást vagy jogellenes elkülönítést eredményez. 

Az eleve hátrányos helyzetben lévő személyek formálisan egyenlőként való kezelése 

ugyanakkor a hátrányos helyzet konzerválásával járna. Ahhoz, hogy a hátrányos helyzetben 

levő személyek ezt a hátrányukat leküzdhessék, nem elegendő annak biztosítása, hogy őket a 

többiekkel azonos jogok illessék meg, hanem olyan pozitív intézkedésekre van szükség, 

amelyek lehetővé teszik, hogy a helyzetükből fakadó hátrányaikat csökkenteni, illetve 

megszüntetni lehessen. 

Az Ebktv. III. fejezete szerint az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése a 

következő területeken szükséges: 

 Foglalkoztatás 

 Szociális biztonság és egészségügy 

 Lakhatás 

 Oktatás és képzés 

 Áruk forgalma és szolgáltatások igénybe vétele 

A törvény IV. fejezete utal a Köztársasági Esélyegyenlőségi Programra, amely 

hivatott kimondani: az élet valamennyi területén meg kell előzni a hátrányos 

megkülönböztetést és elő kell segíteni az egyes társadalmi csoportok tagjainak 

esélyegyenlőségét. Az esélyegyenlőség biztosítása a kormány, az állam, az önkormányzatok 

és intézményeik feladata. Fontos, hogy minden állampolgár számára egyenlő esélyeket 

biztosítsunk a fő esélyegyenlőségi területek mindegyikén: 

 A családbarát munkahelyi körülmények megteremtésében és erősítésében 

 A nemek közötti esélykülönbségek csökkentésében 

 Az akadálymentesítésben 

 A fogyatékkal élők életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában 

 A romák életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában 

 Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek 

javításában 

Az Ebktv 35. § alapján a települési önkormányzat – a Programban meghatározott 

célokkal összhangban – helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a 
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településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e 

csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Az önkormányzati esélyegyenlőségi program 

tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és a települési önkormányzat által ellátott 

feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk tervezett 

ütemezését. 

A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós 

forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból 

származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor 

részesülhet, ha az Ebktv. rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi 

programmal rendelkezik [Ebktv. 63/A § (6))]. 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 

Alapra vonatkozó szabályozás (1083/2006/EK rendelet) kiemel két olyan támogatási 

alapelvet, amelyet minden pályázat tervezése, elbírálása és végrehajtása során figyelembe kell 

venni: az esélyegyenlőséget és a fenntartható fejlődést. A két alapelv érvényesült az Új 

Széchenyi Terv, valamint az egyes Operatív Programok tervezése során, és érvényesül a 

döntéshozás és végrehajtás intézményrendszereiben, valamint érvényesíteni kell a kiválasztás 

jogosultságai és értékelési szempontjai között is. 

 

1.2. ÁLTALÁNOS FOGALOMÉRTELMEZÉS 

Közvetlen hátrányos megkülönböztetés: Olyan rendelkezés, amelynek 

eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt tulajdonsága miatt részesül más, 

összehasonlítható helyzetben levő személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb 

bánásmódban. 

Közvetett hátrányos megkülönböztetés: Az a közvetlen hátrányos 

megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének 

megfelelő rendelkezés, amely az előző pontban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező 

egyes személyeket vagy csoportokat más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy 

csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz. 

Jogellenes elkülönítés: Az a magatartás, amely meghatározott tulajdonságai alapján 

egyes személyeket vagy személyek csoportját másoktól – tárgyilagos mérlegelés szerinti 

ésszerű indok nélkül – elkülönít. Ez a rendelkezés nem sérthet alapvető jogot, nem biztosíthat 

feltétlen előnyt, és nem zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelését. 

Esélyek javítása, kiegyenlítése: Esélyek javításán azt kell érteni, hogy a település 

önkormányzata hatékonyan eléri az érintetteket információkkal, javítja hozzáférésüket a már 
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létező szolgáltatásokhoz, azaz nagyobb számban vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, 

illetve új szolgáltatásokkal látja el őket. 

Esélyegyenlőség érvényesítése: Néhány társadalmi csoport, így különösen a 

szociálisan hátrányos helyzetűek közé tartozók számtalan hátrányt szenvednek el mindennapi 

életük során. Mindannyiunk érdeke, hogy javuljon ezeknek az embereknek az élete. A 

demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a képzettségbeli hiányosságok orvoslása, a 

vállalkozások versenyképességének növelése, szegregációmentes közoktatás ebben fontos 

eszköz lehet. 

 

1.3. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLCSOPORTOKAT ÉRINTŐ HELYI SZABÁLYOZÁS 

Igalon nincs az esélyegyenlőségi célcsoportokat – mélyszegénységben élők és romák, 

gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők – érintő helyi szabályozás. 
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2. STRATÉGIAI KÖRNYEZET 

2.1. KAPCSOLÓDÁS HELYI STRATÉGIAI ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI 

DOKUMENTUMOKKAL, KONCEPCIÓKKAL, PROGRAMOKKAL 

Igal Város Önkormányzata a korábbi években több jelentős összegű pályázati 

támogatást – DDOP, TÁMOP, TIOP – nyert a közoktatási infrastruktúra fejlesztésére, ami 

elengedhetetlen követelménye volt annak, hogy Igal város oktatási-nevelési mikroközponttá 

fejlődjön. 

2010. szeptember elsején adták át a 451,4 millió Ft összköltségből megépült DDOP-

3.1.2/2F „Igal integrációs iskolabővítés projekt” pályázat keretében felújított igali iskolát. 

Ennek keretén belül kialakításra került egy új étteremmel egybeépített konyha, illetve a régi 

iskola épületét tovább bővítették egy új oktatási szárnnyal, amelyben több tanterem és egy 

nagy, közösségi rendezvények lebonyolítására alkalmas aula is létesült. 

Az előbbi pályázathoz kapcsolódott a TÁMOP-3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, 

egyenlő hozzáférés Igal oktatási intézményeiben” nyertes pályázat, amelyen 64,5 millió Ft 

támogatást nyert a település. A fenti összegből az Igal és Környéke Közoktatási Társulás által 

fenntartott intézményegységekben bevezetésre került a kompetencia alapú oktatás, új 

elemekkel bővült a pedagógusok módszertani kultúrája. 

A közoktatási informatikai infrastruktúra fejlesztésére két sikeres pályázatot nyújtott 

be a település. A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra 

fejlesztésének támogatására kiírt TIOP-1.1.1/09/1 „Igali ÁMK tanulói laptop program” 

pályázaton 20,7 millió Ft-ot nyert az általános iskola. Az „IKT fejlesztés Igal oktatási 

intézményeiben” című TIOP-1.1.1-07/1-2008-0796 pályázaton elnyert támogatás összege 

10,8 millió Ft. Mindkét projektet a Magyar Állam az Európai Unió támogatásával és az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 100%-os vissza nem térítendő 

támogatásban részesítette. 

Ezek a beruházások is jól mutatják, Igal mennyire komolyan gondolja a központi 

szerepet a térségben, legyen szó idegenforgalomról vagy az oktatás területéről. A dél-

dunántúli regionális fejlesztési politikának az egyik kitörési ágazata – miként az országnak is 

– az egészségturizmus, ezért fontos, hogy minél több vonzó, a mai kor igényeinek megfelelő 

fürdő, egészségturisztikai szolgáltatás legyen. Igal legnagyobb lehetősége is a gyógyvízben 

rejlik. Az Igali Gyógyfürdő teljes felújítására és fejlesztésére benyújtott pályázaton a nettó 

400 millió forintos beruházáshoz az Új Széchenyi Terv keretében az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap 200 millió forinttal járult hozzá, a fennmaradó részt az önkormányzat hitelből 
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biztosította, továbbá az időközben százmillió forinttal megemelkedett bekerülési összeget 

saját forrásból pótolta. 

A hazai és uniós pályázatokon való indulás egyik feltétele lesz a települések 

esélyegyenlőségi programjának megléte. A városi önkormányzat a továbbiakban is szeretné 

az állami és uniós forrásokat becsatornázni a város fejlesztésére, ezért elhatározta, hogy az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény alapján 5 évre 

szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogadnak el, melyet meghatározott időszakonként 

felülvizsgálnak. 

 

2.2. A KAPOSVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 

Igal város a Dél-dunántúli Régióban, azon belül Somogy megye Kaposvári 

Kistérségében található. A Kaposvári Kistérség Somogy megye középső részén helyezkedik 

el. Nyugati irányban kiterjedésének határa a Belső-Somogy, délről és keletről a megyehatár, 

északról pedig az Igal-Polány-Felsőmocsolád vonal zárja le. A kistérség 54 településből áll, 

területe 2011. év elején 1 041,14 km2, lakónépessége 100.941 fő, népsűrűsége pedig 96,95 

fő/km2. 

 

Somogy megye kistérségei 

 
A kaposvári kistérség megalakulásakor is az ország egyik legnagyobb kistérsége volt. 

77 települést fedett le, 124 ezer fős lakossági lélekszámmal, benne Kaposvár Megyei Jogú 
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Várossal. A térség polgármesterei már 1993-ban szövetséget alakítottak, majd a 

területfejlesztési törvény szerint területfejlesztési társulást hoztak létre 1996-ban (KKKÖTT – 

Kaposvár és Környéke Kistérségi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás). 

A többcélú társulás (KTKT – Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás) az 

önkormányzati törvény alapján jött létre 2004 júniusában, majd a 2004. évi CVII. törvény 

szerint átalakult. 2004 decemberében megalakult a Kistérségi Fejlesztési Tanács is. 

A többcélú társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melyet a 

települések képviseletében polgármesterek alkotnak. A társulás hatáskörébe a tanács több, 

stratégiai jelentőségű feladatot utalt: települési önkormányzatok kötelező és önként vállalt 

oktatási, egészségügyi, szociális feladataiban az együttműködés koordinálása, segítése, a 

költségvetési szervek belső ellenőrzése, az önkormányzatok érdekképviselete a szilárd 

hulladék közszolgáltatás ellátásban, területfejlesztési projektek végrehajtása. A kistérségi 

társulás az operatív feladatok végzésére létrehozta 2005. február 16-án önálló intézményét, a 

Hivatalt. 

2008. január 1-jével a 77 település által létrehozott Kaposvári Többcélú Kistérségi 

Társulásból kivált 23 település, és megalkotta a Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi 

Társulást. A Kaposvári Többcélú Kistérségi társuláshoz jelenleg 54 település tartozik: 

Alsóbogát, Baté, Bodrog, Bőszénfa, Büssü, Cserénfa, Csoma, Csombárd, Ecseny, Edde, 

Felsőmocsolád, Fonó, Gadács, Gálosfa, Gölle, Hajmás, Hetes, Igal, Juta, Kaposgyarmat, 

Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposvár, Kazsok, Kercseliget, Kisgyalán, Magyaratád, 

Magyaregres, Mernye, Mezőcsokonya, Mosdós, Nagyberki, Orci, Osztopán, Patalom, Polány, 

Ráksi, Sántos, Simonfa, Somodor, Somogyaszaló, Somogygeszti, Somogyjád, Somogysárd, 

Somogyszil, Szabadi, Szentbalázs, Szentgáloskér, Taszár, Újvárfalva, Várda, Zimány, 

Zselickislak, Zselicszentpál. 
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Kaposvári kistérség 

 
A Kaposvári kistérség aprófalvas településszerkezettel rendelkezik. A jelenlegi és a 

jövőbeni tendencia is azt mutatja, hogy a településeken születő gyermeklétszám folyamatosan 

csökken. Az emberi erőforrások tekintetében Somogy megye az országos átlagnál gyengébb 

pozíciókkal bír. Ez az iskolai végzettség és a tudományos kutatás mutatószámaira egyaránt ér-

vényes. Az általános, közép- és felsőfokú végzettségűek megyei aránya elmarad a régió 

átlagától. A kistérség a legtöbb mutató tekintetében a megyei átlag alatt van a humán 

erőforrás területén, az általános iskolai végzettség tekintetében hasonló mutatókkal 

rendelkezik, mint a megye és a régió. A jelentősebb elmaradás a közép- és a felsőfokú 

végzettségűek számában mutatkozik. 

A térség országos közúthálózaton jól megközelíthető. Észak-déli irányban a 

Balatonlelle-Szigetvári 67. sz. főközlekedési út, kelet-nyugati irányban pedig a 61. sz. 

főközlekedési út (Nagykanizsa-Dunaföldvár) szeli át. Valamennyi település szilárd burkolatú 

úton elérhető. Az utak minősége változó, a főútvonalak kivételével jellemzően gyenge, sok 

helyen padka nélküli, hullámos és kátyús. Szélessége a helyi forgalomhoz képest ma 

megfelelő, de teherszállítás és tömegszállító járművek együttes forgalmát csak lassan képesek 

átvezetni. A településeket összekötő országos útvonalakon menetrend szerinti autóbuszjáratok 

közlekednek. A térségben lévő települések nagy része azonban csak Kaposváron keresztül 

kerülhet egymással közúti kapcsolatba, amelyen csak kismértékben javított a kaposvári 61-es 
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elkerülő út kiépítése. A kistérséget átszeli a Gyékényes-Dombóvár-Budapest, vasútvonal, 

valamint végállomása a Kaposvár-Siófok, illetve a Kaposvár-Fonyód vasútvonalaknak. 

A kistérség nagyságából adódóan – illetve a térségek eltérő adottságai miatt –

szükséges volt a mikrokörzeti szintű lehatárolás. Figyelembe véve a földrajzi fekvést is három 

mikrokörzet alakult. Igal a Keleti mikrokörzethez tartozik. Északról a Somogyi-dombság, 

délről és nyugatról a Kapos-völgye határolja. A mikrokörzet települései között Igal az 

egyetlen város, dél-keleti határán Kaposvár közelsége meghatározó. A 21 településből álló 

térség legfontosabb adottsága a táji-természeti adottságok. A természeti erőforrásokon belül a 

földterület és az erdőállomány a meghatározó. Jelentős része alatt termálvízkincs húzódik, 

amely eddig egyedül Igalban került feltárásra. A térség legfontosabb stratégiai erőforrásait a 

termőföld és az idegenforgalmi adottságok jelentik. 

(Forrás: KTKT Kistérségi Közoktatási Fejlesztési Terve 2007-2009, A Kaposvári Kistérség 

Területfejlesztési Koncepciója és Programja) 

 

2.3. IGAL 

2.3.1. Igal földrajzi elhelyezkedése, története 

Fekvését tekintve Igal a Dunántúl egyik legszebb, legjellemzőbb vidékén terül el. A 

Kaposvárt Szántóddal összekötő út mentén, Kaposvártól 24 km, a Balatontól 40 km-re 

helyezkedik el. A települést szántóföldek, szőlők, erdők, dombságok ölelik körül. Északi 

határán húzódik végig – kelet-nyugati irányban – a Somogy-Tolnai-dombság, amely Igalnál 

éri el a legmagasabb pontját, a 301 méter magas Csúcsos dombon. Tiszta időben látható 

északi irányban a Balaton, dél felé pedig a szép zselici táj, a Mecsek és a Zengő. 

A XI. században a mai Igal és környéke királyi birtok volt. Adományozás révén 

azonban a terület kisebb része egyházi, nagyobb hányada világi birtok lett. A XIII. századtól 

kezdve az oklevelek jól mutatják azt a tendenciát, hogy a világi így a királyi birtokok is 

fokozatosan növekvő mértékben kerülnek egyházi tulajdonba. A kétféle birtok típus faluvá 

szerveződése már XII. század második felében elkezdődött, hiszen 1211-ben Igalt villa-nak, 

falunak nevezi az oklevél. 1448-ban már előfordul oklevél, amely Igalt oppidumként, vagyis 

mezővárosként említi. Egy település életében a mezővárosi rang távolról sem jelentett akkora 

kiváltságot, mint a szabad városi jogállás. A mezőváros továbbra is a földesúr tulajdonában 

maradt, de mindenképpen nagyobb szabadsággal rendelkezik mint a falu. Igazán attól kezdve 

tekinthető a település mezővárosnak amikor 1462-ben Mátyás királytól kiváltság levelet 

kapott és engedélyt arra, hogy évente 4 alkalommal országos vásárt rendezzen. 
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A török hódítás a XVI. század második felében éri el Igal mezővárosát. Védekezésül 

megerősített palánkvárat építettek 1632-33-ban. A kis erőd földből és fából épült, sánccal, 

sorompóval és árokkal kerítve. 

1687-ben Eszterházy Pál nádor feljegyzésében szerepel, hogy nemrég foglalták vissza 

a töröktől Igalt is. Korábbi városiasodó jellege visszaesett a településnek, lélekszáma 

nagymértékben csökkent. A Rákóczi-szabadságharc történetének egyik kiemelkedő eseménye 

fűződik Igal históriájához. 1706-ban Vak-Bottyán generális átkelt a befagyott Dunán, hogy az 

ország nyugati részéről is kiűzze a császári csapatokat. A tábor súlyos veszteségeket 

szenvedett, de sokan haltak meg a polgári lakosságból is. Leégett az egész falu, az a templom 

is, amely a jelenlegi templom helyén még 1331-ben épült. 

1772-ből becses forrás a Megyei Közgyűlés jegyzőkönyve, amely összeírást tartalmaz 

a megye járásairól és településeiről. Tartalmazza a közigazgatásban végrement változásokat 

és közli a település jogállását is. E jegyzőkönyv szerint Igal is járás. 59 falu és 3 mezőváros 

tartozik a körzetébe. A Rákóczi-szabadságharc bukása után egyenletesen fejlődésnek indult a 

település. Iparos és kereskedő összesen 4 volt csak, a fő foglalkozás továbbra is a 

mezőgazdaság. 

Igal város Külső-Somogy egyik legjelentősebb települése. Kiemelkedő szerepe 

visszanyúlik a középkorba és ezt a jellegét kisebb megszakításokkal a mai napig megőrizte. 

Érdekes jelenség, hogy nem elsősorban fejlett kézművessége vagy lakóinak száma idézte elő 

ezt a helyzetet, hanem az a tény, hogy jogállásában sajátságos változások történtek. A XV. 

században már mezőváros volt, a XVIII. századtól járási székhely, a tanácsok kialakulása után 

fokozatosan közigazgatási centrummá vált ismét. Lakóinak nagy része általában 

földműveléssel foglalkozott. 

A két világháború között élénk volt a település kisipara és kereskedelme, híresek 

voltak állatvásárai. A szocializmus időszakában több TSZ is szerveződött a faluban, közülük 

az Aranykalász meghatározó szerepet töltött be a foglalkoztatásban. Igal XX. századi 

krónikájának mai napig meghatározó eseménye az 1940-es években indult olajkutatás és 

annak következménye: ekkor tört felszínre a 81 0C-os, bizonyítottan gyógyhatású termálvíz. 

A hatvanas években erre épült fel a település fürdője. 

A község arculatán ma már erősen kirajzolódik a gyógyító hatású termálvíz felszínre 

kerülése után létrejött fürdő hatása. Szinte új település született az elmúlt 30 év során a 

tényleges Igal keleti határában. A fürdőt övező domboldal tarkállik az üdülőktől, nyaralóktól. 

Tavasztól őszig a település lakóinak száma többszörösére emelkedik, mint az állandó 
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lakosság. Igal egyre inkább üdülőhely jelleget ölt. Bizonyítja ezt az is, hogy a legújabban 

kiépült utcasor inkább nyaralóhelyhez hasonlít, kevésbé a hagyományos lakóövezethez. 

A közös községi tanácsok megszűnése ellenére Igal megőrizte a nagyközségi rangot, 

melyet lakóinak száma valójában nem indokol, de a fürdő léte és remélt fejlődése 

megalapozza e települési kategória reális voltát. 2009. július elsején Sólyom László volt 

államfő városi címet adományozott Igalnak, így a fürdőjéről ismert település lett Somogy 

tizenhatodik városa. 

(Forrás: http://falvak.hu/igal, www.igal.hu) 

 

2.3.2. A város gazdasági élete 

2001-ben a foglalkoztatottak többsége (több mint 61%-a) szolgáltatás jellegű 

ágazatokban dolgozott; az ipar, építőipar alkalmazta a foglalkoztatottak közel egynegyedét; a 

mezőgazdaság, vad-, erdő- és halgazdálkodás a 14%-át. Igal munkavállalóinak kötődése a 

mezőgazdasághoz ilyen értelemben már korántsem volt olyan szoros, mint évtizedekkel azt 

megelőzően. 

A településen 2008. december 31-én 216 vállalkozást regisztráltak Igalon. A legtöbb 

vállalkozás nemzetgazdasági ág szerinti profilját tekintve a „mezőgazdaság, vad-, erdő- és 

halgazdálkodás” gazdasági ágba tartozott. Emellett a „kereskedelem, javítás”, valamint az 

„ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás” nemzetgazdasági ágba sorolt gazdasági szervezetek 

jelenléte volt meghatározó. 

 

Igal lakosságának foglalkoztatási szerkezete (2001) 

13%

27%60%

Mezőgazdaság
Ipar
Szolgáltatás

 
(Forrás: Népszámlálás 2001.) 

A lakosság vállalkozói aktivitását jelzi, hogy amíg a megye többi városában átlagosan 

179 vállalkozás jutott ezer lakosra, Igalon – az előbbiektől alig elmaradva – 173. Az igali 

regisztrált vállalkozások létszám szerinti összetétele sem tért el érdemben a városok átlagától. 

Közel egynegyed részük az önfoglalkoztató, míg közelítőleg háromnegyedük az 1–9 főt 

foglalkoztató kategóriába tartozott. Tíznél nagyobb létszámú, de 49 főnél kevesebbet 
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foglalkoztató gazdasági szervezet mindössze 4 működött. Közéjük tartozott az önkormányzat, 

az Aranykalász mezőgazdasági szövetkezet utódja, az Igal-Agro Kft. és az Igal-Fürdő Kft. is. 

A legalább 50 főt foglalkoztató cégeket – a környék legjelentősebb foglalkoztatójaként – 

egyedül a Pek-Snack Kft. képviselte, amely 1998 óta foglalkozik fagyasztott pékáru 

készítésével. 

Magyarország rendkívül nagy földalatti termálvíz kinccsel és számos fürdővel 

büszkélkedhet, Igal mégis egyedülálló a maga nemében: hiszen mind a település, mind pedig 

a fürdő olyan kivételes természeti környezetben fekszik, amit talán egyetlen egy fürdő sem 

mondhat el magáról: több domb illetve völgy ölelésében védve, távol mindenféle forgalmas 

útvonaltól és üzemtől. 

2012. június 15-én 

ünnepélyes keretek között adták át 

az európai uniós támogatással 

megújult igali gyógyfürdőt. A 

pályázat szerinti nettó 400 millió 

forintos beruházáshoz az Új 

Széchenyi Terv keretében az 

Európai Regionális Fejlesztési 

Alap 200 millió forinttal járult hozzá. Az 1.400 négyzetméternyi területnöveléssel is járó 

fejlesztést az idén ötvenéves gyógyfürdő látogatottságának folyamatos növekedése tette 

szükségessé. Átalakították az öltözőket, valamint a gyógyászati részleget, négy szaunát és 

négy új medencét építettek, akadálymentesítették a közlekedést, pihenő- és 

vendéglátóhelyeket alakítottak ki. 

A gyógyfürdő jelentős szerepet tölt be Igal életében: évente több mint százezren 

fordulnak meg itt, s a turizmus a kezdetektől munkát ad a helybelieknek, akik közül sokak 

megélhetését jelenti az üdültetés. A fürdő köré csodálatos üdülőövezet épült ki, barátságos és 

komfortos vendégházakkal. Ezek iránt egyre több külföldi érdeklődik, különösen a németek 

körében népszerűek az igali ingatlanok. Évről-évre nagyon sok a visszatérő vendég, 

többségében idősebbek keresik fel a gyógyhatásáról és nyugalmáról messze földön híres 

nagyközséget. A város arculatán jól látható a fejlődés: virágos utcák, szép porták és tisztaság. 

(Forrás: www.ksh.hu, www.igal.hu) 
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2.3.3. A település demográfiai helyzete 

 

Igal népességszámának alakulása (1870-2009) 

 
Forrás: KSH 

Igalon 2009. január 1-jén 1243 fő élt. Lélekszámát tekintve a legkisebb város a 

megyében, ugyanakkor 52. a somogyi települések teljes sorát tekintve. Lakosainak száma 

1870-től jellemzően növekvő, egészen 1949-ig (az akkori cenzus alkalmával 2467 személyt 

számláltak, 536-tal többet, mint 80 évvel korábban). A szocializmus időszakában – javarészt 

az iparosítási hullám hatására – számottevően csökkent a népesség, 40 év alatt mintegy 1100 

fővel. Azóta mérséklődött a népességfogyás üteme. 

A 2001-es népszámlálási adatok szerint a lakosság mindösszesen 1,5%-a (20 fő) 

tartozott valamilyen nemzetiséghez: ebből cigány 14 fő (1%), német 5 fő és szlovén 1 fő.  

(Forrás: Népszámlálás 2001.) 
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A népesség változása (2006-2010) 

Időszak 

Lakónépesség 
száma az év 
végén (a 
népszámlálás 
végleges 
adataiból 
továbbvezetett 
adat) 

A 
lakónépesség 
száma az év 
végén. 
Változás az 
előző év 
százalékában 

Állandó 
népesség 
száma 

Állandó 
népesség, 
férfiak 
összesen 

Állandó 
népesség, 
nők 
összesen 

2001. év 1340 -0,96% 1339 635 704 
2002. év 1336 -0,29% 1325 626 699 
2003. év 1335 -0,07% 1311 623 688 
2004. év 1300 -2,62% 1304 619 685 
2005. év 1274 -0,20% 1288 604 684 
2006. év 1259 -1,17% 1267 603 664 
2007. év 1247 -0,95% 1275 612 663 
2008. év 1243 -0,32% 1292 625 667 
2009. év 1290 +3,78% 1315 633 682 
2010. év 1282 -0,62% 1323 630 693 

(Forrás: KSH) 

 

Születések és halálozások száma (2006-2010) 
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(Forrás: KSH) 
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Vándorlási egyenleg 

Időszak 
Állandó 
odavándorlások 
száma (eset) 

Állandó 
elvándorlások 
száma (eset) 

Vándorlási 
különbözet 

2002. év 32 36 -4 

2003. év 33 38 -5 

2004. év 30 35 -5 

2005. év 24 41 -17 

2006. év 35 57 -22 
2007. év 43 32 11 
2008. év 29 42 -13 
2009. év 49 43 6 
2010. év 54 52 2 

(Forrás: KSH) 

A Magyarországon jellemző népességcsökkenő tendencia a rendszerváltást követő két 

évtizedben Igal városra is jellemző volt, de további jelentős csökkenés nem, inkább a 

népességszám stagnálása várható. Az utóbbi, közel két évtizedben a településen a születések 

száma rendre elmaradt a halálozásokétól, s a jellemzően negatív vándorlási különbözet is 

hozzájárult a lassú népességvesztéshez. A születések száma magasabb a segélyre szoruló, 

hátrányos helyzetű, iskolázatlan családok körében, ezért különös fontossággal bír a város 

Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja. 
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A város lakóinak száma nemenként és korosztályonként (2005-2010) 
 

2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 

Állandó népesség száma 1288 1267 1275 1292 1315 1323 

Ebből 
férfi 604 603 612 625 633 630 

Nő 684 664 663 667 682 693 

0-2 évesek száma 33 34 35 30 25 28 

0-14 évesek száma 189 178 180 166 154 152 

Ebből 
férfi 97 94 91 88 80 82 

Nő 92 84 79 78 74 70 

15-17 évesek száma 53 48 44 31 46 48 

Ebből 
férfi 25 24 25 22 26 25 

Nő 28 24 19 9 20 23 

18-59 évesek száma 753 738 740 740 730 713 

Ebből 
férfi 374 370 373 370 370 355 

Nő 379 368 367 370 360 358 

60-64 évesek száma 75 80 87 95 111 124 

Ebből 
férfi 32 36 36 44 50 61 

Nő 43 44 51 51 61 63 

65-X évesek száma 218 223 234 260 274 286 

Ebből 
férfi 76 79 87 101 107 107 

Nő 142 144 147 159 167 179 

Öregedési index 115 125 130 156 177 188 

(Forrás: KSH) 

Az előbbi folyamatokkal összefüggésben a népesség korösszetétele is 

kedvezőtlenebbre fordult. 2001-ben a gyermekek (0–14 éves korcsoport) népességhez 

viszonyított aránya (17%) még kissé meghaladta a 64 évesnél idősebb „szépkorúak” 

részesedését (16%), azóta az utóbbiaké a magasabb. A különböző korosztályokat vizsgálva az 

elmúlt években drámai csökkenés következett be a 14 éven aluliak létszámában, ezzel 

párhuzamosan jelentősen növekedett a 64 év felettiek aránya. 

A gyermekkorúaknál a vizsgált időszakban a csökkenés 37 fő. Míg 2005-ben a 

gyermekkorúak létszáma 189 fő volt, – a korcsoport a település össznépességének arányában 

14,67% – addig 2010-ben 152 fő volt – a korcsoport a település össznépességének arányában 

11,48%. 

A 2010-es statisztikai adatok szerint Igal város lakónépessége 1282 fő, míg állandó 

népessége 1323 fő volt. A város lakosságának elöregedése az ország többi területéhez 

hasonlóan az utóbbi években folyamatos. Az időskorúaknál a vizsgált időszakban a 
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növekedés 58 fő. Míg 2005-ben az időskorúak létszáma 218 fő volt, – a korcsoport a település 

össznépességének arányában 16,93% – addig 2010-ben 286 fő, – a korcsoport a település 

össznépességének arányában 21,77%. Ennek eredményeképp az öregedési index is jelentős 

mértékben növekedett a településen: 2010-ben 100 gyermekkorúra 188 időskorú lakos jutott. 

A város népességének elöregedése következtében egyre inkább megnövekszik a szociális 

szolgáltatások iránti igény. 

 

2.4. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG SZEMPONTJÁBÓL RELEVÁNS ADATOK, KUTATÁSOK 

ÁTTEKINTÉSE, ADATHIÁNYOK KIMUTATÁSA 

A települési esélyegyenlőségi program a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által 

kiadott Módszertani Segédlet és Gyakorlati Útmutató Helyi Esélyegyenlőségi Programok 

Megalkotásához, az emberi erőforrások minisztere 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelete a helyi 

esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól alapján készült. 

A helyzetelemzés elkészítéséhez a KSH és a TeIR adatbázis valamint a népszámlálási 

adatok szolgáltak alapul. Emellett Igal Város Önkormányzata által szolgáltatott adatok, a 

településen tett személyes látogatások alkalmával gyűjtött anyagok és az elektronikus média 

Igallal foglakozó oldalai is hasznos információkkal szolgáltak. 

A települési önkormányzat nem gyűjtött és nem elemzett adatokat a romákkal, nőkkel 

és a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban. Igal 1349 lélekszámú település, ezért az 

esélyegyenlőségi szempontból érintett társadalmi csoportok helyzete viszonylag jól 

követhető. 
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3. A MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK ÉS A ROMÁK HELYZETE, 

ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

A magyarországi romák kétségkívül az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai 

közé tartoznak. A mintegy 6-700 ezres roma népesség négyötöde él létminimum alatt, többségük 

társadalmi és fizikai értelemben is szegregált, vagy szegregálódó településeken, 

településrészeken. Lakáskörülményeik évtizedekre vannak a magyarországi átlagtól, oktatási és 

munkaerő-piaci esélyeik jóval alacsonyabbak a nem romákénál, egészségügyi helyzetük 

katasztrofális. 

A romák helyzetét pusztán a fenti jellemzőkkel meghatározni – az őket körülölelő 

társadalmi előítéletek hatásának számbavétele nélkül – pontosan mégsem lehet. A szociális 

létbizonytalanság mellett a kirekesztettség a legtöbb roma közös jellemzője, és e két jellemző 

együtthatója az a kilátástalan élethelyzet, amely jó eséllyel egész életükben távol tartja őket a 

társadalmi fősodortól. 

Az egyre erősödő társadalmi feszültségek és az ezzel párhuzamosan megszaporodó 

radikális és szélsőséges megnyilvánulások is mutatják, a roma lakosság társadalmi integrációja 

ma sürgetőbb feladat, mint valaha. A helyzettel történő őszinte, közhelymentes szembenézés, 

valamint a felelős döntéshozatal nem várhat tovább helyi szinten sem. A romák széleskörű 

társadalmi kirekesztődésének erősödése az etnikai feszültségek kezelhetetlen mértékű 

kiéleződéséhez vezethet, egyszersmind súlyosan visszavetheti a település és az egész ország 

gazdasági teljesítőképességét. 

Gyakori tévhit, hogy a romák (érdemtelenül) túltámogatottak, ezzel szemben kutatások 

igazolják, hogy sem a helyi, sem az országos hatáskörű különböző fejlesztési programokban 

nincs kellő mértékben reprezentálva a roma lakosság, sőt a célzottan romáknak szánt források is 

sokszor alacsony hatásfokkal érik el a célcsoportot. 

A helyi esélyegyenlőségi program éppen abban segíthet, hogy megmutassa milyen 

eszközök egymásra építésével lehetséges valódi eredményeket elérni akár anélkül, hogy arra 

jelentős külön forrást biztosítanának. 

A települési önkormányzatnak esélyegyenlőségi programja tervezésekor nem csak arra 

kell ügyelnie, hogy miként javítsa célprogramokkal, vagy többségi programokba történő 

integrálásuk révén a romák lakhatási, oktatási, szociális és egészségügyi helyzetét: olyan 

beavatkozásokat szükséges terveznie, amelyek egyszersmind oldják a romák kirekesztettségét is. 

Nem elég tehát például betonúttal ellátni a cigány telepet, szükség van a szegregációból történő 

kitörés útjainak megkönnyítésére is. Még a legjobban előkészített programok sem fogják elérni 
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hatásukat, ha maguk a romák nem vonódnak be a programok előkészítésétől a végrehajtásig 

minden szinten. 

A romák helyzetének vizsgálatakor óhatatlanul felmerülő alapprobléma, hogy hivatalos 

etnikai adatok nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. A települési 

önkormányzatnak a hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával arra kell törekednie, hogy 

minél több adatot gyűjtsön be a településen élő romák helyzetével kapcsolatban. Amennyiben az 

önkormányzat (illetve partnerei, intézményei) nem rendelkeznek pontos adatokkal, és ezek 

pótlása a tervezés időszakában nem megoldható, a beavatkozások irányultságának 

meghatározásához sokszor már az is elegendő lehet, ha megbecsülik az adott jellemző 

előfordulási gyakoriságát. 

Természetesen nem mindig kell a becslésekre hagyatkozni, ha nincsenek egzakt etnikai 

adatok, hiszen vannak olyan alternatív lehetőségek az információgyűjtésre, amelyek jó eséllyel 

alkalmasak adott problémák feltérképezésére. Oktatási területen ilyen alternatíva például a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek adatainak vizsgálata, míg a lakhatási szegregáció 

meghatározására egy többdimenziós mutatórendszert hívhatunk segítségül. 

 

3.1. JÖVEDELMI ÉS VAGYONI HELYZET 

Somogy megyében a teljes munkaidőben alkalmazásban állóknak 2012. I. negyedévében 

a havi átlagos bruttó keresete 172 876 Ft volt, 6,3%-kal magasabb, mint a megelőző év azonos 

időszakában. A versenyszférában 10,8%-kal nőtt, míg a költségvetési szervezeteknél 1,5%-kal 

csökkent az átlagkereset Somogy megyében. A magánszektorban bruttó 174 556 Ft-ot, míg az 

állami-önkormányzati szervezeteknél 170 220 Ft-ot fizettek az alkalmazottaknak. A nonprofit 

szféra 166 126 Ft-os átlagkeresete 6,5%-kal haladta meg a bázisidőszakit. 

A somogyi foglalkoztatottak – családi kedvezmény nélkül számított – havi nettó 

átlagkeresete nominálisan 1,2%-kal (112 430 Ft-ra) emelkedett, ezen belül a fizikai dolgozóké 

mindössze 0,2%-kal (87 247 Ft-ra), míg a szellemi foglalkozásúaké 2,9%-kal (146 395 Ft-ra) 

növekedett. (Országos átlagban 1,6%-kal, 141 810 Ft-ra nőtt az alkalmazottak nettó 

átlagkeresete.) 

(Forrás: KSH) 



IIGGAALL  VVÁÁRROOSS  TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSII  EESSÉÉLLYYEEGGYYEENNLLŐŐSSÉÉGGII  PPRROOGGRRAAMMJJAA  

24 

Egy adófizetőre jutó összes nettó jövedelem a Kaposvári kistérségben (2010) 

 
(Forrás: TeIR) 
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Egy laksora jutó összes nettó jövedelem a Kaposvári kistérségben (2010) 

 
(Forrás: TeIR) 
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A Kaposvári kistérségben 2010-ben az egy főre jutó összes nettó jövedelmet vizsgálva 

Igal a kistérség középmezőny elején foglalt helyet. Az egy lakosra jutó összes nettó jövedelmet 

tekintve már csak a középmezőny közepén találjuk a települést. Mindkét mutatóban messze 

elmarad a város a kistérség vezető településeitől (Kaposvár, Juta, Orci). 

 

3.2. ISKOLÁZOTTSÁGI MUTATÓK 

Egy településen az alap-, közép- esetleg felsőfokú oktatás léte és minősége nemcsak egy 

település, illetve térség gyermekeinek fejlődését befolyásolja, hanem hozzájárul a település 

népességmegtartó erejének növeléséhez mind a pedagógiai munka, mind az infrastrukturális 

tényezők, és az eszközellátottság tekintetében is. Adott település alap-, közép- és felsőfokú 

végzettséggel rendelkező népességének arányát mindez együttesen határozza meg, különösen 

akkor, amikor kiemelkedő tekintettel kell lenni a környező városok elszívó hatása által generált 

magas fiatalkori elvándorlásra. 

A népesség korösszetétele hasonló súllyal esik a latba egy település lakosságának iskolai 

képzettsége meghatározásakor, hiszen a fiatalabb korosztály aránya általában magasabb 

végzettséget is jelent.  

A népesség iskolázottsága a két legutóbbi népszámlálás között eltelt 11 év során jelentős 

emelkedést mutatott. A számításba vont korcsoportokon belül az alap-, közép-, illetve felsőfokú 

végzettségűek aránya Igalban 1990 kezdetén még a somogyi községekre jellemző átlagokhoz állt 

közelebb, mint a megye városainak átlagaihoz. A 2001. évre csökkent a városokhoz mért 

elmaradás (akkorra érte el a településen élők iskolázottsági szintje az 1990-es városi átlagot), és 

megnőtt a különbség a település és a községek mutatói között. 

Felnőttoktatás nem működik a településen. 

 

Általános iskolai végzettséggel rendelkező 15 éves és idősebb népesség aránya (2001) 

Időszak 15-X éves férfi legalább általános 
iskola 8. évfolyam a megfelelő 
korúak százalékában 

15-X éves nő legalább általános 
iskola 8. évfolyam a megfelelő 
korúak százalékában (db) 

2001. évi népszámlálás 92,1% 82,4% 

(Forrás: TeIR) 
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(Forrás: KSH) 

 

 

 

Felnőttoktatás (2006-2010) 

Időszak 
A 8. évfolyamot 
eredményesen 
befejezte a 
felnőttoktatásban 

Általános iskolai 
felnőttoktatásban 
tanulók létszáma 

Szakiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők 
száma 

Szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők 
száma 

Gimnáziumi 
felnőttoktatásban 
résztvevők 
száma 

2006. év 0 0 0 0 0 
2007. év 0 0 0 0 0 
2008. év 0 0 0 0 0 
2009. év 0 0 0 0 0 
2010. év 0 0 0 0 0 

(Forrás: TeIR) 

 

3.3. FOGLALKOZTATOTTSÁG, MUNKAERŐ-PIACI INTEGRÁCIÓ 

Dél-Dunántúl Magyarország gazdaságilag kevésbé fejlett, országos viszonylatban 

magasabb munkanélküliséggel és alacsonyabb foglalkoztatási és aktivitási aránnyal rendelkező 

régiója. A régió gazdasági élete a szolgáltatásokra és az ipari tevékenységre épül. A lakosság 

megközelítőleg 60%-a a szolgáltatói szférában dolgozott. A régió munkanélküliségi rátája 2010-

ben 12,1%-os volt. A munkanélküliség leginkább a 15-24 éves, pályakezdő korosztályt sújtja. 
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A foglalkoztatottak megoszlása gazdasági ágak szerint (2010) 

 
(Forrás: KSH) 

2012 I. negyedévében Somogy megyében a regisztrált álláskeresők számának 10,7%-os 

csökkenése jelentősen mérsékelte az elmúlt évek munkanélküliségi csúcsait. Somogyban 16,1 

ezer fő munkanélkülit írtak össze, egyötöddel kevesebbet, mint 2011. január–márciusban. Ezen 

létszám alapján 13,1%-os munkanélküliségi rátát számítottak, 3,0 százalékponttal alacsonyabbat, 

mint egy évvel korábban. Az országos arányhoz képest 1,4 százalékpontos hátránya mutatkozott 

a megyének. A gazdaságilag inaktívak csoportja szerény mértékben (0,7%-kal), 121,7 ezer főre 

mérséklődött. Ezek a munkaerő-piacon nem szereplő személyek a vizsgált korcsoport közel felét 

tették ki. 

2012 I. negyedévében Somogy megye népességének természetes fogyási üteme lassult a 

születések számának 2,6%-os és a halálozások 3,2%-os csökkenése mellett. A munkaerőpiacon 

az alkalmazottak havi bruttó átlagkeresete 6,3%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál, 

miközben az alkalmazásban állók száma 1,1%-kal növekedett, lényegében a versenyszférában 

történt változásoknak köszönhetően. 
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Aktivitási arány (2010) 

 

(Forrás: KSH) 

 
 

Munkanélküliségi ráta, 2010 

 

(Forrás: KSH) 

A Kaposvári kistérségben a régebben számos településen működő mezőgazdasági 

termelőszövetkezetek mára átalakultak részvénytársasággá, vagy korlátolt felelősségű társasággá, 

vagy szétdarabolódva kisebb vállalkozások folytatják tovább a mezőgazdasági tevékenységet. A 
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mezőgazdasági területeket nagyobb arányban egyéni gazdaságok (53,5%), illetve kisebb részben 

gazdasági szervezetek (46,5%) művelik. 

A kistérségben az ipari szektor szinte kizárólag Kaposvárra koncentrálódik, a 

térségközponton kívül ipari tevékenység csak néhány településen folyik. Így például 

megemlíthető az igali székhelyű Pek-Snack Kft., a mezőcsokonyai Csányi Pékség, Nagyberki - 

Schreiber Ipari és Kereskedelmi Kft. fémmegmunkálás, Várda - Biogázüzem, Csoma - VTS 

Fémtömegcikkgyártó és Forgalmazó Kft. 

A szolgáltató szektor ágazatai közül a kereskedelemnek van a legnagyobb jelentősége, 

amelynek terén azonban a kistérség vegyes képet mutat. A szolgáltató szektor ágazatai közül a 

kereskedelemnek van a legnagyobb jelentősége, amelynek terén azonban a kistérség vegyes képet 

mutat. Kaposvár és Igal városok, illetve a nagyobb települések helyzete mind az alapellátás, mind 

pedig a szakellátás terén jó, esetenként átlagon felüli, azonban a kistérség egyes elmaradott 

területein az alapellátást szolgáló üzletek jelentik a lakossági ellátás kizárólagos forrását. 

(Forrás: A Kaposvári Kistérség Területfejlesztés Koncepciója és Programja) 

 

A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása a Dél-Dunántúlon (2010) 
Megnevezés 

(megye, régió) 
Munkanélküliségi ráta (%) 

Aktivitási arány 
(%) 

Foglalkoztatási ráta (%) 

Baranya 13,0 55,2 48,0 

Somogy 13,5 52,3 45,3 

Tolna 8,4 52,0 47,6 

Dél-Dunántúl 12,1 53,0 47,0 

Országos összesen 10,8 55,3 49,6 

(Forrás: KSH) 
 

A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása Igalon (2007-2011) 
 

Év 
(szeptember 20.) 

Lakónépesség 
Nyilvántartott 
álláskereső 

Gazdaságilag 

aktív 
népesség 

Munkavállalói 

korú népesség 

Gazdasági 

aktivitás (%) 

Munkanélküliségi 

ráta1 (%) 

2007 1274 41 447 827 54,05 4,96 

2008 1259 47 439 807 54,39 5,82 

2009 1247 61 448 824 54,36 7,40 

2010 1243 68 459 816 56,25 8,33 

2011 1290 56 471 828 57,88 6,76 

(Forrás: www.ddrmk.hu) 
                                                
1 Nyilvántartott álláskeresők a munkavállalói korú népesség %-ában. 
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Munkanélküliek száma negyedéves bontásban (2007-2012) 
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(Forrás: TeIR) 

 

Munkanélküliek száma nemenként negyedéves bontásban (2007-2012) 
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(Forrás: TeIR) 
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Munkanélküliek támogatása negyedéves bontásban (2007-2012) 

Időszak 
Álláskeresési 
segélyben 
részesülők 
száma 

Járadékra 
jogosult 
regisztrált 
munkanélküliek 
száma 

Rendszeres szociális 
segélyben/foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatásban részesülő 
regisztrált 
munkanélküliek száma 

180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált 
munkanélküliek 
száma 

2007 

I. negyedév 11 8 7 5 
II. negyedév 9 7 5 11 
III. negyedév 2 9 3 10 
IV. negyedév 4 8 7 8 

2008 

I. negyedév 6 11 10 10 
II. negyedév 2 10 7 8 
III. negyedév 7 4 9 7 
IV. negyedév 6 11 10 14 

2009 

I. negyedév 4 13 13 15 
II. negyedév 0 14 13 13 
III. negyedév 1 12 11 10 
IV. negyedév 5 11 14 13 

2010 

I. negyedév 10 30 15 16 
II. negyedév 6 14 16 19 
III. negyedév 6 16 12 25 
IV. negyedév 6 16 23 25 

2011 

I. negyedév 11 14 17 26 
II. negyedév 2 6 19 23 
III. negyedév 6 5 22 21 
IV. negyedév 2 9 20 19 

2012 
I. negyedév 0 13 25 13 
II. negyedév 1 5 25 12 

(Forrás: TeIR) 
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Munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint negyedéves bontásban (2007-2012) 

Időszak 
Regisztrált 
munkanélküliek 
száma 

8 általánosnál 
kisebb 
végzettségű 
regisztrált 
munkanélküliek 
száma 

Általános 
iskolát végzett 
regisztrált 
munkanélküliek 
száma 

Szakiskolát 
vagy 
szakmunkás 
képzőt végzett 
regisztrált 
munkanélküliek 
száma 

Technikumot 
végzett 
regisztrált 
munkanélküliek 
száma 

Szakközépiskolai 
végzettségű 
regisztrált 
munkanélküliek 
száma 

Gimnáziumi 
végzettségű 
regisztrált 
munkanélküliek 
száma 

Főiskolai vagy 
egyetemi 
végzettségű 
regisztrált 
munkanélküliek 
száma 

2007 

I. negyedév 53 4 19 17 3 3 6 1 
II. negyedév 43 2 16 12 3 5 5 0 
III. negyedév 38 1 11 14 1 3 7 1 
IV. negyedév 44 6 13 13 1 4 3 4 

2008 

I. negyedév 52 5 17 16 1 5 5 3 
II. negyedév 42 5 14 11 0 5 4 3 
III. negyedév 44 9 15 10 1 4 4 1 
IV. negyedév 55 8 19 13 3 6 4 2 

2009 

I. negyedév 58 6 19 16 3 9 4 1 
II. negyedév 56 5 21 16 1 7 4 2 
III. negyedév 58 3 26 13 2 11 0 3 
IV. negyedév 62 3 31 13 2 9 2 2 

2010 

I. negyedév 95 8 39 30 0 13 3 2 
II. negyedév 75 6 33 22 0 9 3 2 
III. negyedév 74 5 31 17 3 10 2 6 
IV. negyedév 78 5 34 20 5 7 3 4 

2011 

I. negyedév 81 4 34 26 2 8 5 2 
II. negyedév 58 4 27 15 2 5 4 1 
III. negyedév 62 4 30 13 1 6 5 3 
IV. negyedév 60 4 29 12 1 8 5 1 

2012 
I. negyedév 74 4 29 24 0 12 3 2 
II. negyedév 61 5 22 18 2 9 4 1 

(Forrás: TeIR) 
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Munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint negyedéves bontásban (2007-2012) 
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(Forrás: TeIR) 
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Munkanélküliek száma korosztályok szerint negyedéves bontásban (2007-2012) 

Időszak 
Regisztrált 
munkanélküliek 
száma 

20 év 
alatti 

20-24 év 
közötti 

25-29 év 
közötti 

30-34 év 
közötti 

35-39 év 
közötti 

40-44 év 
közötti 

45-49 év 
közötti 

50-54 év 
közötti 

55-59 év 
közötti 

59 év 
feletti 

2007 

I. negyedév 53 0 9 7 9 5 4 5 5 9 0 
II. negyedév 43 0 6 5 7 4 3 5 4 8 1 
III. negyedév 38 2 5 4 6 3 3 6 5 4 0 
IV. negyedév 44 1 6 3 10 2 7 6 5 4 0 

2008 

I. negyedév 52 1 7 6 11 4 4 7 8 4 0 
II. negyedév 42 20 5 7 6 3 2 8 6 3 0 
III. negyedév 44 1 7 6 7 3 2 8 6 4 0 
IV. negyedév 55 2 8 11 7 5 4 11 3 3 1 

2009 

I. negyedév 58 1 8 8 11 8 2 12 4 3 1 
II. negyedév 56 3 9 11 7 5 4 9 6 2 0 
III. negyedév 58 4 12 10 5 6 5 4 6 6 0 
IV. negyedév 62 3 8 9 10 8 5 7 3 9 0 

2010 

I. negyedév 95 4 10 13 15 12 10 11 7 13 0 
II. negyedév 75 3 8 12 13 5 8 9 5 12 0 
III. negyedév 74 2 9 15 12 3 7 7 7 11 1 
IV. negyedév 78 2 8 17 12 4 8 7 11 9 0 

2011 

I. negyedév 81 1 11 10 13 5 7 11 14 8 1 
II. negyedév 58 0 9 9 10 5 3 7 7 7 1 
III. negyedév 62 0 7 12 12 6 5 7 7 5 1 
IV. negyedév 60 1 10 10 6 6 7 4 9 6 1 

2012 
I. negyedév 74 1 10 8 8 7 9 8 13 9 1 
II. negyedév 61 1 9 6 8 9 6 6 6 8 2 

(Forrás: TeIR) 
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Munkanélküliek száma korosztályok szerint negyedéves bontásban (2007-2012) 
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(Forrás: TeIR) 
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Közfoglalkoztatás (2006-2010) 

Időszak 
Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek 
közül foglalkoztatásban részt 
vettek száma (fő) 

A rendelkezésre állási 
támogatásban részesítettek 
közül közcélú foglalkoztatásban 
résztvettek száma (fő) 

2006. év 2 2 
2007. év 4 2 
2008. év 4 3 
2009. év 13 13 
2010. év 30 15 

(Forrás: KSH) 

 

 

Megváltozott munkaképességű személyek ellátása nemenkénti bontásban (2006-2010) 

Időszak 
Megváltozott 
munkaképességű személyek 
ellátásában részesülő férfiak 
száma 

Megváltozott 
munkaképességű személyek 
ellátásában részesülő nők 
száma 

2006. év 18 33 

2007. év 17 29 

2008. év 16 30 

2009. év 15 29 

2010. év 13 27 

(Forrás: TeIR) 
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Igal város foglalkoztatottsági és munkanélküliségi viszonyai (2012) 
  Lakosság Fogyatékkal élő (BECSÜLT) Roma (BECSÜLT) 

férfi nő Összesen férfi nő Összesen férfi nő Összesen 
FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓK    

1. Regisztrált álláskeresők száma a 
településen 39 30 69 0 0 0 14 11 25 

a) legfeljebb 1 éve álláskereső 32 24 56     0 11 9 20 
b) több mint 1 éve álláskereső 7 6 13     0 3 2 5 
2. Álláskeresési támogatásban részesültek 
száma az adatszolgáltatást megelőző hónap 
zárónapján (ennek hiányában a legutóbbi 
adatközlés napján - dátummal): 

6 6 12 0 0 0 2 2 4 

2.1 álláskeresési járadékban részesülők száma:  6 6 12     0 2 2 4 
2.2. álláskeresési segélyben részesülők száma:     0     0     0 
3. Álláskeresési támogatásból kilépők száma 
az adatszolgáltatást megelőző hónap 
zárónapján (ennek hiányában a legutóbbi 
adatközlés napján - dátummal): 

3 2 5 0 0 0 0 0 0 

3.1. Álláskeresési járadékból kilépők száma 3 2 5     0     0 
3.2. Álláskeresési segélyből kilépők száma     0     0     0 
4. Közfoglalkoztatásban résztvevők száma     0     0     0 
5. Rehabilitációs járadékban részesülők 
száma 9 5 14     0     0 

6. A településen élő megváltozott 
munkaképességű személyek száma,  
ebből:  

    0     0     0 

a) 35 évnél fiatalabb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
b) 35-55 év közötti     0     0     0 
c) 55 év feletti     0     0     0 
8. Akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező 
foglalkoztatónál (176/2005 (IX. 2.) Kormány 
rendelet szerint védett szervezet) foglalkoztatott 
személyek száma 

    0     0     0 
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Becsült információk  

kérem adjon egy 0-5 közötti becslést az adott kategória előfordulási gyakoriságára, amelyben a 0 az egyáltalán nem jellemzőt, az 5 pedig a 
kiugróan magas arányban jellemzőt jelenti.  
          
  Összesen Fogyatékkal élő Roma 
 

férfi nő Összesen férfi nő Összesen férfi nő Összesen 

FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓK   
1. A település lakóinak jellemző 
foglalkoztatási ágazatai:                   

a) mezőgazdaság 3 1         2 1   
b) ipar 3 2         2 2   
c) szolgáltatás 2 3         1 1   
2. A településen jellemző-e a minimálbéren 
történő foglalkoztatás?                   

a) nyílt munkaerőpiacon 3 3         2 2   
b) közfoglalkoztatásban 3 3         2 2   
3. A településen jellemző probléma-e a fekete 
foglalkoztatás?  3 3         3 3   

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 
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Az igali munkanélküliségi adatokból egyértelműen látszik a 2008-ban kezdődő és 

azóta is tartó magyarországi gazdasági válság hatása. A válság tetőpontját 2010-ben érte el. 

2008-tól jelentősen emelkedett a munkanélküliek száma. Amíg 2007 elején 53 regisztrált 

munkanélkülit tartottak számon a településen, addig 2010 elején már 95-öt, ami 79%-os 

emelkedést jelent. A munkanélküliségi ráta 2007-ben csak 4,96%-os volt, a válság 

mélypontján, 2010-ben már 8,33%. A munkanélküliségi ráta az elmúlt években még így is 

kedvezőbben alakult mind a megyei (13,5%), mind a régiós (12,1%), mind pedig az országos 

(10,8%) mutatókkal összehasonlítva. A munkanélküliségi statisztikai adatok 2011-től lassú 

javulást jeleznek, amit jól mutat, hogy 2012 elejére 74 főre csökkent a munkanélküliek száma. 

A munkanélküliek számának növekedése együtt járt a különböző támogatásban részesítettek – 

álláskeresési segély, álláskeresési járadék, rendszeres szociális segély – számának 

emelkedésével. 

A munkanélküliek körében a vizsgált időszakban emelkedett azok száma, akik 180 

napnál hosszabb ideje nem találtak munkát. A munkanélküliek aránya minden év első és 

negyedik negyedévben a legmagasabb, évközben pedig mérséklődik. Érdekes tény, hogy 

amíg a válság előtti években a munkanélküliség inkább a férfiakat sújtotta, addig 2009-től a 

munkanélküli nők aránya jóval meghaladja a férfiakét. Korcsoportos bontásban elmondható, 

hogy a munkanélküliség elsősorban a 30 évnél fiatalabb, jellemzően pályakezdő, valamint a 

45 évnél idősebb korosztályokat érinti. Az adatokból az is egyértelműen kirajzolódik, hogy az 

álláskeresők nagyobb hányada legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik. 

Ugyanakkor a munkavállalói korú népesség gazdasági aktivitási aránya az utóbbi 

években emelkedett, 2011-ben elérte az 57%-ot. A lakosság aktivitási aránya a vizsgált 

időszakban minden évben meghaladta mind a megyei, mind a régiós és az országos átlagot is. 

A település becsült adatokkal rendelkezik, a fogyatékkal élő munkavállalók, valamint 

a roma népesség körében jelentkező álláskeresők számáról. Ezek szerint a romák körében a 

regisztrált munkanélküliek száma 25 fő körül mozog. A munkanélküliek 36,23%-a roma 

származású, közülük 5 fő tartósan munkanélküli. A településen megváltozott 

munkaképességű személyt nem tartanak nyilván és akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező 

foglalkoztató sem található. 

Közfoglalkoztatásban alkalmazottak száma a vizsgált időszakban növekedett. 2010-

ben 30-an dolgoztak közfoglalkoztatásban, ez a gazdaságilag aktív népesség 6,5%-a. Az 

önkormányzatnál és intézményeiben nem jellemző a roma munkaerő alkalmazása. Az 

önkormányzatnak nincsenek eszközei a helyi romák foglalkoztatására a versenyszférában. A 
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roma munkanélkülieket a közmunkaprogramokban tudják alkalmazni, ahol téli közmunkákon, 

belvíz-elvezetési munkálatokon és a mezőgazdasági utak karbantartásán dolgoznak. 

A becsült adatok szerint a kereső lakosság nagyobb része minimálbérért dolgozik. A 

fekete foglalkoztatás problémája is jelen van a településen. 

A munkaügyi központ számos eszközzel – átképzések, vállalkozóvá válás támogatása, 

bértámogatás, közhasznú foglalkoztatás támogatása – igyekszik az álláskeresőket 

visszavezetni a munka világába. A foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű 

csoportok a gazdasági válság következményeként egyre tartósabban szorulnak ki a 

munkaerőpiacról, egyre nagyobb számban kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, ezzel 

elveszítik a szervezett segítségnyújtás legfontosabb esélyét. 

 

3.4. LAKHATÁSI JELLEMZŐK ÉS INFRASTRUKTÚRA A TELEPÜLÉSEN 

 

Lakásállomány 

Időszak Lakásállomány (db) Épített lakások száma (db) 

2006. év 577 1 
2007. év 579 2 
2008. év 579   
2009. év 579   
2010. év 583 4 

(Forrás: KSH) 
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LAKHATÁSI HELYZET MUTATÓI (2011) 
LAKOSSÁG Fogyatékkal élő Roma 

férfi nő Összesen férfi nő Összesen férfi nő Összesen 
   

                    
saját tulajdonú lakásban élők 647 692 1339 6 4 10 57 59 116 
önkormányzati bérlakásban élők 3 7 10 0 0 0 0 2 2 
ebből szociális bérlakásban élők - - - - - - - - - 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 

INFRASTRUKTURA A TELEPÜLÉSEN 
1. Lakhatás  
Lakásállomány (db) 580 
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya  170 
Önkormányzati bérlakások száma 4 
ebből szociális bérlakások száma - 
2. Infrastruktúra   
Vezetékes vízhálózat %-ban 100% 
Csatornázottság %-ban 20% 
Szilárd burkolatú út %-ban 100% 
Szegregátum/ok száma - 
3. Tömegközlekedési lehetőség - van-e a 
településen:   

helyi tömegközlekedés Nincs 
távolsági buszjárat Van 
vasútállomás Nincs 
tömegközlekedéssel közvetlenül elérhető 
települések száma 66 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 
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A város pontos adatokkal rendelkezik a település infrastrukturális ellátottságával 

kapcsolatban. A lakosság szinte teljes egészében saját tulajdonú lakásban él. Az 580 lakásból 

170 tekinthető alacsony komfortfokozatúnak. Az önkormányzat 4 bérlakással rendelkezik, 

szociális bérlakás nincs az önkormányzat tulajdonában. A bérlakásokban 10 fő él. 

Igal két településrészből áll. Az egyik része a lakott terület, a másik pedig az 

üdülőövezet. Igalon a vezetékes vízhálózat 100%-os, a csatornázottság a lakott városrészben 

20%-os, viszont az üdülőövezetben 100%-os kiépítettségű. Az úthálózat teljes egészében szilárd 

burkolattal rendelkezik. Szegregált lakórész a településen nincs. 

A várost közúton négy irányból is meg lehet közelíteni, tehát közlekedési csomópont 

szerepet is betölt a térségben. Távolság és helyközi autóbuszjárattal 66 település érhető el Igalról 

átszállás nélkül. Vasútállomással nem rendelkezik a település. A városban – méreténél fogva – 

helyi tömegközlekedéssel nem utazhatunk. 

 

3.5. TELEPEK SZEGREGÁTUMOK HELYZETE 

Szegregátumnak nevezzük azokat a területeket, ahol az aktív korú népességen belül a 

legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya mindkét mutató tekintetében magasabb, mint 50%. Az általános 

tapasztalatok alapján elmondható, hogy ezen területeken az alacsony státuszú 

mélyszegénységben élő és roma népesség koncentrációja igen magas, éppen ezért a városi 

szegregátumok meghatározásának egyik elsődleges célja az ilyen jellegű területek lehatárolása. 

Városszerkezetileg a szegregátumoknak alapvetően kétféle típusa jelentkezik: 

 a városszövetbe agyazódott szegregált, szegregálódó területek (általában ezek 

jelentik a telepszerű környezetet), 

 a városszövettől elkülönült, alapvetően nem lakó-funkciójú területekbe ékelődött 

szegregátumok (általában ezek jelentik a telepeket). 
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2012-es mutatók 
Összesen összes 

népesség 
Roma 

(Becsült) 
összes 
roma 

HHH 
gyermek 

összes 
HHH 

gyermek férfi nő férfi nő fiú lány 
Lakónépesség száma 641 688 1329 57 61 118 27 19 46 
Állandó népesség 
száma 

650 699 1349 57 61 118 27 19 46 

ebből  a 0-2 évesek 
száma 

11 20 31 5 6 11 2 4 6 

   a 3-5 évesek 
száma 

14 13 27 6 7 13 4 3 7 

   a 6-14 évesek 
száma 

48 41 89 7 8 15 14 8 22 

   a 15-18 évesek 
száma 

23 36 59 7 7 14 7 4 11 

   a 19-24 évesek 
száma 

39 49 88 6 5 11    

   a 25-44 évesek 
száma 

129 195 324 8 5 13    

   a 45-54 évesek 
száma 

80 94 174 5 7 13    

   a 55-64 évesek 
száma 

115 128 243 6 5 11    

   a 65 év felettiek 
száma 

142 172 314 6 7 13    

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 

A 2001-es népszámláláskor mindösszesen 14 ember vallotta magát romának, ez a 

lakosság alig több, mint 1%-a. A népszámlálási adatok azért megbízhatatlanok, mert a legtöbb 

roma származású ember nem vallja magát romának. 

A városban a népességen belül jellemzően alacsony a romák aránya, a roma lakosság a 

városban szétszóródva él. A lakosságon belüli arányukról pontos szám nem, csak becsült adatok 

állnak rendelkezésre, ám az nyilvánvaló, hogy a városban nagy tömegben nem találhatók meg 

egy-egy területen, így az is elmondható, hogy erőteljes etnikai szegregáció Igalon nem 

tapasztalható. 
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3.6. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS 

 

 
lakosság Fogyatékkal élő Roma 

férfi nő Összesen férfi nő Összesen férfi nő Összesen 

EGÉSZSÉGÜGYI HELYZET MUTATÓI (2012)   
1. GYES-en, GYED-en lévők száma   22 22     0     0 
2. Fogyatékossági támogatást kap, vagy saját jogon magasabb 
összegű családi pótlékban részesül (1998. évi LXXXIV. tv)     0     0     0 

3. Közlekedési támogatást kap 12 15 27     0     0 
4. Népegészségügyi szűrésekre vonatkozó adatok                   

4.1. Kötelező rendszeres népegészségügyi szűrésen résztvevők 
aránya-nincs kötelező szűrés 

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

4.2. Méhnyak-szűrésen résztvevők száma   25 25     0     0 
4.3. A méhnyak-szűrés átszűrtségének aránya %   6.63% 6.63%     0,00%     0,00% 
4.4. Emlőszűrésen résztvevők száma   45 45     0     0 
4.5. Az emlőszűrés átszűrtségének aránya %   27,10% 27,10%     0,00%     0,00% 
5. Kötelező védőoltásból kimaradók száma     0     0     0 

6. Egészségügyi ellátás keretében végzett felvilágosító 
tevékenység által az elmúlt évben elért személyek száma 

  57 57     0     0 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 
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Kötelező jellegű népegészségügyi szűrések már nem léteznek. A behívóleveles 

szűrések ajánlottak. Kötelezően elrendelt szűrővizsgálat járványügyi indokkal lehetséges, 

ezek nem tartoznak a népegészségügyi szűrések közé. 

Az egészségügyi mutatók viszonylag pontos képet adnak a település egészségügyi 

helyzetéről. Mind a méhnyakrák-, mind az emlőszűréseken alacsony a felnőtt nők részvételi 

aránya. A szervezett központi szűrővizsgálatokon a helyi romák kis arányban vesznek részt. A 

kötelező védőoltásokból senki sem maradt ki. Egészségügyi felvilágosító tevékenység keretei 

között az elmúlt évben 57 személyt értek el. 2012-ben a GYES-en és GYED-en lévők száma 

22 fő. 

A helyi önkormányzat az egészségvédelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztésében, a 

helyi társadalom egészségtudatos attitűdjének formálásában közvetlenül nem vállal szerepet. 

A hatékony egészségvédelem hangsúlyos eleme az önkormányzat által fenntartott közoktatási 

intézmények nevelési, oktatási programjának. Az önkormányzat által biztosított közétkeztetés 

megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak. A 0-18 éves 

roma korosztály körében az alultápláltság nem jellemző probléma. 

 

Egészségügyi alapellátás 

Időszak 

Felnőttek és 
gyerekek 
részére 
szervezett 
háziorvosi 
szolgálatok 
száma 

A háziorvosi 
ellátásban a 
megjelentek és a 
meglátogatottak 
száma összesen (eset) 

Háziorvosi 
szolgálathoz 
tartozó körzeti 
ápolónők száma 
(fő) 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 
(db) 

2006. év 1 10451 1 1 
2007. év 1 9800 1 1 
2008. év 1 11005 1 1 
2009. év 1 11886 1 1 
2010. év 1 11179 1 1 

(Forrás: KSH) 
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Egészségügyi alapellátásra vonatkozó adatok Összesen  Ebből betöltetlen  
Háziorvosi praxisok száma    
Iskolaorvosi praxisok száma    
Vegyes praxisok száma 1 0 
Gyermekorvosi praxisok száma    
Védőnői státuszok száma 1 0 
Közösségi ápolónői státuszok száma 1 0 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 

2012-ben a városban 1 vegyes praxis működik, emellett 1 védőnő és 1 ápolónő 

tevékenykedik. Betöltetlen háziorvosi, védőnői valamint ápolónői státusz nincs Igalon. A 

vizsgált időszakban az ellátásban megjelentek száma arányos a település lakónépessége 

számának változásával. 

 

Egészségügyi szakellátásra 
vonatkozó adatok Összesen  Ellátás helye(i) 

A legközelebbi ellátás 
távolsága 
(amennyiben más 
településen történik) 

Kórházak száma 50 km-en belül 1 Kaposvár 25 km 
Sürgősségi ellátást nyújtó intézmények 
száma  1 Kaposvár 25 km 

Emlőszűrő-állomás 100 km belül 1 Kaposvár 25 km 
Méhnyak szűrő szakrendelők száma 30 
km-en belül 1 Kaposvár 25 km 

Fogyatékos személyek rehabilitációja, 
habilitációját biztosító intézmények 
száma  

1 Kaposvár 25 km 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 

 

  Igen/Nem  
Biztosítottak-e a településen az életminőség 
javítását és egészségfejlesztést szolgáló 
intézkedések? (Eütv.) Igen 

Biztosított-e a településen a család és 
nővédelmi gondozás? (Eütv.) (Családtervezés, 
fogamzás előtti gondozás, genetikai tanácsadás, 
várandós szoptatós anya gondozása) Igen 
Biztosított-e a településen az ifjúság 
egészségügyi gondozás speciális feladatainak 
ellátása? (Eütv.) Igen 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 
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az elmúlt 2 évben a településen 18 évesnél 
fiatalabb korban szült anyák száma 2010 2011 

ebből iskolai 
tanulmányait 
megszakította 

17-18 éves n.a. n.a. n.a. 
16-17 éves n.a. n.a. n.a. 
14-15 éves n.a. n.a. n.a. 
14 évesnél fiatalabb n.a. n.a. n.a. 
Összesen n.a. n.a. n.a. 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 

Az életminőség javítását és egészségfejlesztést szolgáló intézkedések (Eütv.) 

biztosítottak Igalon. A család- és nővédelmi gondozás (Eütv., családtervezés, fogamzás előtti 

gondozás, genetikai tanácsadás, várandós szoptatós anya gondozása) a védőnői feladatellátás 

keretében biztosított a településen. Az ifjúsági egészségügyi gondozás speciális feladatainak 

ellátása (Eütv.) a kistérségben biztosított. 

18 éves kornál fiatalabb korban szülő nőkről nyilvántartott adat nincs, de becslések 

szerint a vizsgált időszakban nincs 18. életévénél korábban szülő nő a településen. 

Egészségügyi szakellátás helyben (kórház, sürgősségi ellátás, emlő-szűrő állomás, 

méhnyak-szűrő szakrendelés és fogyatékos személyek rehabilitációja) nem biztosított. Ezeket 

az ellátásokat a 25 km-re lévő megyeközpontban, Kaposváron lehet igénybe venni. 



IIGGAALL  VVÁÁRROOSS  TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSII  EESSÉÉLLYYEEGGYYEENNLLŐŐSSÉÉGGII  PPRROOGGRRAAMMJJAA  

49 

3.7. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS 

 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli támogatások I. (2006-2010) 

Időszak 
Közgyógyellátási 
igazolvánnyal 
rendelkezők 
száma (fő) 

Időskorúak 
járadékában 
részesítettek 
száma (fő) 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek 
száma (fő) 

Ápolási 
díjban 
részesítettek 
száma (fő) 

Lakásfenntartási 
támogatásban 
részesültek 
száma (fő) 

Rendszeres 
szociális 
segélyben 
részesítettek 
száma (fő) 

Átmeneti 
segélyezésben 
részesültek 
száma (fő) 

2006. év 107 1 117 n.a n.a 3 122 
2007. év 89 0 100 n.a n.a 11 117 
2008. év 89 1 90 4 n.a 17 60 
2009. év 75 1 94 3 n.a n.a 83 
2010. év 124 1 121 4 n.a n.a 124 

(Forrás: KSH) 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli támogatások II. (2006-2010) 

Időszak 

Foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban 
részesítettek közül 
foglalkoztatásban részt 
vettek száma (fő) 

A rendelkezésre állási 
támogatásban részesítettek 
közül közcélú 
foglalkoztatásban résztvettek 
száma (fő) 

Az önkormányzat által a 
munkanélküliek 
jövedelempótló 
támogatásában részesítettek 
évi átlagos száma (fő) 

2006. év 2 2 n.a 
2007. év 4 2 n.a 
2008. év 4 3 n.a 
2009. év 13 13 n.a 
2010. év 30 15 n.a 

(Forrás: KSH) 
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I. számú adattábla 
Ellátást igénybe vevők Fogyatékkal élők Roma 

férfi nő Összesen férfi nő Összesen férfi nő Összesen 
SZOCIÁLIS HELYZET MUTATÓI (2012)  
Szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli ellátások (Szt.)                   

1. Időskorúak járadékában részesülő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Aktív korúak ellátására jogosult 27 21 48 0 0 0 9 10 19 
Ebből                   
2.1. Rendszeres szociális segélyre 
jogosult 4 3 7 0 0 0 1 1 2 

a) egészségkárosodott személy 
1 1 2    0     0 

b) 55. életévét betöltötte 3 2 5     0 1 1 2 
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel     0     0     0 
d) önkormányzat helyi rendelete alapján 
mentesített     0     0     0 

2.2. Rendelkezésre állási támogatásra 
jogosult 14 16 30 0 0 0 5 7 12 

a) 35 évnél fiatalabb 3 6 9     0 1 4 5 
b) 35-55 év közötti 7 6 13     0 2 2 4 
c) 55 év feletti 4 4 8     0 2 1 3 
2.3. Közcélú foglalkoztatásban részt 
vevő 9 2 11 0 0 0 3 2 5 

a) 35 évnél fiatalabb     0     0 3 2 5 
b) 35-55 év közötti 7 2 9     0     0 
c) 55 év feletti 2   2     0     0 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 
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II. számú adattábla 
ellátást igénybe vevők Fogyatékkal élő Roma 

férfi nő Összesen férfi nő Összesen férfi nő Összesen 
SZOCIÁLIS HELYZET MUTATÓI (2012) 
Szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli ellátások (Szt.)          

3. Lakásfenntartási támogatásban 
részesülők száma összesen 28 47 75 0 0 0 9 16 25 

ebből természetbeni támogatásban 
részesülők száma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1. normatív LFT-ben részesülők 28 47 75     0 9 16 25 
ebből természetbeni támogatásban 
részesülők száma     0     0     0 

3.2. adósságkezeléshez kötött LFT-ben 
részesülők     0     0     0 

ebből természetbeni támogatásban 
részesülők száma     0     0     0 

3.3. helyi LFT-ben részesülők      0     0     0 
ebből természetbeni támogatásban 
részesülők száma     0     0     0 

4. Ápolási díjban részesülők összesen 0 5 5 0 0 0 0 2 2 
4.1. Szt. 41. § szerint jogosultak száma 0 1 1     0 0   0 
4.2. méltányossági ápolási díjra 
jogosultak száma 0 4 4     0 0 2 2 

5. Átmeneti segélyben részesülők 
száma 40 49 89 5 3 8 20 27 47 

ebből természetbeni támogatásban 
részesülők száma 19 24 43       12 16 28 

6. Temetési segélyben részesülők 
száma 4 10 14     0 2 4 6 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 



IIGGAALL  VVÁÁRROOSS  TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSII  EESSÉÉLLYYEEGGYYEENNLLŐŐSSÉÉGGII  PPRROOGGRRAAMMJJAA  

52 

Igal Város Önkormányzata biztosítja a jogszabályban meghatározott rendszeres 

megélhetést nyújtó segélyeket (rendszeres szociális segély, ápolási díj), a meghatározott 

szükségletekhez igazodó támogatásokat (lakásfenntartási támogatás, temetési segély), 

valamint az eseti segélyeket (átmeneti segély). 

A KSH adatokat és a települési adatszolgáltatást vizsgálva megállapítható, hogy a 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli támogatások a lakosság viszonylag nagy részét érintik 

és közülük is a lakosságon belüli arányait tekintve felül reprezentáltak a roma származású 

személyek. 

2012-ben az aktív korúak ellátására 48-an jogosultak, közülük 19-en roma 

származásúak. 2012-ben rendszeres szociális segélyben támogatottak köre mindösszesen 7 fő, 

viszont rendelkezésre álló támogatásban 30-an részesülnek, 40%-uk roma származású. 

Lakásfenntartási támogatásban 2012-ben 75 fő részesült, ez a lakosság 5,8%-a. A 

rászorulók egyharmada – 25 fő – roma származású. 

Az átmeneti segélyben részesültek száma 2006-2012 között szintén magasnak 

mondható. Az elmúlt években 2010-ben kaptak a legtöbben ilyen jellegű támogatást az 

önkormányzattól, összesen 124-en. 2012-ben 89-en kaptak átmeneti segélyt, a lakosság 6,9%-

a. A támogatottak több mint fele roma származású és 8 fő fogyatékkal élő. Átmeneti 

segélyben részesíthető az, aki: 

– létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, 

– időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, 

– önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, 

– alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul 

– és családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. 
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III. számú adattábla 
ellátást igénybe vevők Fogyatékkal élő Roma 

férfi nő Összesen férfi Nő Összesen férfi nő Összesen 
SZOCIÁLIS HELYZET MUTATÓI (2012) 
Természetben nyújtott szociális 
ellátások (Szt)                   

1. Köztemetés 1 0 1             
2. Közgyógyellátásban részesülők 
száma összesen 10 16 26 0 0 0 2 6 8 

ebből:                   
Átmeneti gondozott, átmeneti vagy tartós 
nevelésbe vett kiskorú 

    0     0     0 

rendszeres szociális segélyben 
részesülő egészségkárosodott személy 

2 0 2     0     0 

pénzellátásban részesülő hadigondozott 
és a nemzeti gondozott 

    0     0     0 

központi szociális segélyben részesülő     0     0     0 
rokkantsági járadékos 1 2 3     0     0 
I., II. csoportú rokkantsága alapján 
részesül nyugellátásban, baleseti 
nyugellátásban; 

1 2 3     0 0 1 1 

aki, vagy aki után szülője vagy eltartója 
magasabb összegű családi pótlékban 
részesül. 

1 4 5     0 0 2 2 

a települési önkormányzat rendeletében 
meghatározott feltételek alapján 
szociálisan rászorult személy 

5 8 13     0 2 3 5 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 
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IV. számú adattábla 
ellátást igénybe vevők Fogyatékkal élő Roma 

férfi nő Összesen férfi Nő Összesen férfi nő Összesen 
SZOCIÁLIS HELYZET MUTATÓI (2012) 
Természetben nyújtott szociális 
ellátások (Szt)          

3. Egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság 13 8 21     0 6 4 10 

4. Adósságkezelési szolgáltatásban 
részesülők száma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ebből:                   
közüzemi díj, közös költség vagy 
lakbérhátralékosok száma     0     0     0 

hitelintézettel kötött lakáscélú 
kölcsönszerződésből fennálló 
hátralékosok száma 

    0     0     0 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 

A természetben nyújtott támogatások köréből kiemelkedik a közgyógyellátásban részesülők száma. 2012-ben 26 fő részesül 

közgyógyellátásban, ez az állandó népesség 2%-a, közel egyharmaduk roma származású. A támogatottak fele a települési önkormányzat 

rendeletében meghatározott feltételek alapján szociálisan rászorult személy. Egészségügyi szolgáltatásra 21-en jogosultak, 10-en roma 

származásúak. 
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Szociális alapszolgáltatások (2006-2010) 

Időszak 
Időseket (is) 
ellátó nappali 
intézmények 
száma (db) 

Szociális 
étkeztetésben 
részesülők 
száma (fő) 

Házi 
segítségnyújtásb
an részesülők 
száma (fő) 

Idősek nappali 
ellátásában 
engedélyezett 
férőhelyek száma 
(db) 

Idősek nappali 
ellátásában 
részesülők 
száma (fő) 

Fogyatékosok 
nappali 
ellátásában 
részesülők 
száma (fő) 

A családsegítő 
szolgáltatást 
igénybe vevők 
száma (fő) 

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásban 
részesülők száma 
(fő) 

2006. év 1 15 4 30 14 0 n.a n.a 
2007. év 1 110 4 30 23 0 888 n.a 
2008. év 1 22 5 30 25 0 872 22 
2009. év 1 31 n.a 30 31 0 62 21 
2010. év 1 32 n.a 30 32 0 54 18 

(Forrás: KSH) 
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V. számú adattábla 
Ellátást igénybe vevők Fogyatékkal élők Roma 

férfi nő Összesen férfi nő Összesen férfi nő Összesen 
SZOCIÁLIS HELYZET MUTATÓI (2012) 
Szociális szolgáltatások   
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK                   
1. Alapellátások                   
1.1. Családsegítés 15 11 26 2 1 3     0 
1.2. Étkeztetés 19 25 44 2 1 3 1 0 1 
1.3. Falugondnoki és tanyagondnoki 
szolgáltatás 

    0     0     0 

1.4. Házi segítségnyújtás     0     0     0 
1.5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4 11 15 1 0 1     0 
1.6. Pszichiátriai betegek részére nyújtott 
közösségi alapellátás 

    0     0     0 

1.7. Szenvedélybetegek részére nyújtott 
alacsonyküszöbű ellátás 

    0     0     0 

1.8. Szenvedélybetegek részére nyújtott 
közösségi alapellátás 

    0     0     0 

1.9. Támogató szolgáltatás     0     0     0 
1.10. Utcai szociális munka     0     0     0 
2. Nappali ellátások                   
2.1. Nappali ellátás Fogyatékos személyek 
részére 

    0     0     0 

2.2. Nappali ellátás Hajléktalanok részére     0     0     0 
2.3. Nappali ellátás Időskorúak részére 9 26 35 1 1 2 1 1 2 
2.4. Nappali ellátás Pszichiátriai betegek 
részére 

    0     0     0 

2.5. Nappali ellátás Szenvedélybetegek 
részére 

    0     0     0 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 
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Szociális alapszolgáltatásokban részesülők (2012) 
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A szociális alapellátások közül Igalon elérhető az étkeztetés és a jelzőrendszeres 

segítségnyújtás. A nappali ellátások keretében lehetőség van az időskorúak ellátására. A 

szociális alapszolgáltatásokat az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ fenntartói 

társulás keretében biztosítja. Az alapszolgáltatási központ működési területe kiterjed Büssü, 

Felsőmocsolád, Gadács, Gölle, Kazsok, Kisgyalán, Magyaregres, Orci, Ráksi, Somodor, 

Somogyaszaló, Somogygeszti, Somogyszil, Zimány községekre is. 

Az időseket ellátó nappali intézmény Igalon 30 férőhelyes, kihasználtsága az elmúlt 

néhány évben meghaladta a 100%-ot. 2012-ben az ellátottak száma 35 fő. Fogyatékos 

személyek, hajléktalanok, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek helyi ellátása nem 

megoldott. 
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VI. számú adattábla 
ellátást igénybe vevők Fogyatékkal élő Roma 

férfi nő Összesen férfi nő Összesen férfi nő Összesen 
SZOCIÁLIS HELYZET MUTATÓI (2012) 
SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK - 
BENTLAKÁST NYÚJTÓ 
INTÉZMÉNYEK 

                  

1. Ápolást-gondozást nyújtó 
intézmények                   

1.1. Fogyatékos személyek otthona     0     0     0 
1.2. Hajléktalanok otthona     0     0     0 
1.3. Idősek otthona     0     0     0 
1.4. Pszichiátriai betegek otthona     0     0     0 
1.5. Szenvedélybetegek átmeneti otthona     0     0     0 
2. Lakóotthonok                   
2.1. Fogyatékos személyek ápoló-
gondozó célú lakóotthona 

    0     0     0 

2.2. Fogyatékos személyek Rehabilitációs 
célú lakóotthona 

    0     0     0 

2.3. Pszichiátriai betegek lakóotthona     0     0     0 
2.4. Szenvedélybetegek lakóotthona     0     0     0 
3. Rehabilitációs intézmények                   
3.1. Fogyatékos személyek Rehabilitációs 
intézménye 

    0     0     0 

3.2. Hajléktalanok Rehabilitációs 
intézménye 

    0     0     0 

3.3. Pszichiátriai betegek Rehabilitációs 
intézménye 

    0     0     0 

3.4. Szenvedélybetegek Rehabilitációs 
intézménye 

    0     0     0 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 
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VII. számú adattábla 
ellátást igénybe vevők Fogyatékkal élő Roma 

férfi nő Összesen férfi nő Összesen férfi nő Összesen 
SZOCIÁLIS HELYZET MUTATÓI (2012) 
SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK - 
BENTLAKÁST NYÚJTÓ 
INTÉZMÉNYEK 

                  

4. Átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmények                   

4.1. bázis szállás     0     0     0 
4.2. Éjjeli menedékhely     0     0     0 
4.3. Fogyatékos személyek gondozóháza     0     0     0 
4.4. Hajléktalan személyek átmeneti 
szállása     0     0     0 

4.5. Időskorúak gondozóháza     0     0     0 
4.6. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona     0     0     0 
4.7. Szenvedélybetegek átmeneti otthona     0     0     0 
5. Szociális foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.1. Munka-rehabilitáció     0     0     0 
5.2. Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
a) Intézményi foglalkozató általi fejlesztő 
felkészítő foglalkoztatás     0     0     0 

b) Külső foglalkoztató általi fejlesztő 
felkészítő foglalkoztatás     0     0     0 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 

Szakosított ellátások körében bentlakást nyújtó intézmények nem működnek a településen. 
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3.8. KÖZÖSSÉGI VISZONYOK, HELYI KÖZÉLET 

Igalon nincs roma kisebbségi önkormányzat. Az önkormányzat tisztviselői jártasak a 

romák esélyegyenlőségének biztosításával kapcsolatos kérdésekben. A helyi önkormányzatnál 

van az esélyegyenlőségi feladatokra kijelölt, és az ezen a területen képzett szakember. 

Az elmúlt három évben nem fordult elő a településen a romákat ért, feltételezhetően 

rasszista indítékú támadás, inzultus. A romák és nem romák között erőszakba torkolló 

konfliktus sem volt. Az önkormányzat nem működtet olyan panaszkezelési eljárásokat, 

amelyek a településen a romák elleni diszkrimináció eseteinek feltárását és a jogsértések 

elszenvedőinek számára jóvátételt biztosítanak. Az önkormányzat kommunikációjában 

tudatosan fellép a helyi társadalom esetleges előítéletességével, cigányellenességével 

szemben.  

A közpolitika helyi képviselői, döntéshozói megnyilvánulásaikkal elősegítik a 

kisebbségeket védő alkotmányos értékek érvényesülését és a társadalmi szolidaritást, 

ösztönzik a többség és a romák közötti hatékony együttműködést. A helyi sajtóban, 

médiumokban nem jelentek és jelennek meg olyan közlések, amelyek a romákkal szembeni 

előítéletességet növelhetik. 

Igalon nincs a romák kisebbségi kultúrájának ápolását célzó helyi kezdeményezés. Az 

önkormányzat által fenntartott, illetve támogatott közművelődési intézmények és kulturális 

programok kínálatában nem jelennek meg a társadalom multikulturális jellegét, a kultúrák 

közötti párbeszédet és a roma kisebbségi kultúrát, mint értéket bemutató elemek. 

A település szolgáltatásszervezési koncepciójában nem szerepelnek a romák 

esélyegyenlőségét elősegítő konkrét intézkedések. Az önkormányzat nem gyűjt és értékel 

adatokat arra vonatkozólag, hogy az általa működtetett, vagy felügyelt közszolgáltatásokhoz 

(oktatás, nevelés, szociális ellátás, egészségügy, közétkeztetés, gyermekjólét, közművelődés, 

stb.) való hozzáférés mennyire biztosított a településen élő hátrányos helyzetű romák számára, 

illetve, hogy a gyakorlatban mennyire veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat. 

 

3.9. A ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÉLCSOPORTOKKAL KAPCSOLATOS 

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TEVÉKENYSÉGE, PARTNERSÉGE A TELEPÜLÉSI 

ÖNKORMÁNYZATTAL 

Igalon nem működik roma kisebbségi önkormányzat, így a kérdés nem releváns. Bár 

becslések szerint a roma lakosság aránya a települése 8,4%-os, a rendszerváltást követő egyik 

önkormányzati választáson sem éltek a kisebbségi önkormányzat megalakításának jogával. 
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3.10. KÖVETKEZTETÉSEK: PROBLÉMÁK BEAZONOSÍTÁSA, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

A mélyszegénységben élőkkel és romákkal kapcsolatban csak becsült adatokkal 

rendelkezik a település. A város a gazdasági-társadalmi mutatók alapján kedvező helyzetben 

van: megyei és régiós szinten magasabb jövedelmi helyzet, alacsonyabb munkanélküliség, 

magasabb foglalkozatási ráta jellemzi a települést. Az is bizonyítható, hogy a tartós 

munkanélküliek elsősorban az aluliskolázott, alacsonyabb státuszú lakosok köréből kerül ki. 

Mindenképpen fontos a mélyszegénységben élők ösztönzése a szakmaszerzésre.   

Igalon nincs szegregált településrész. Az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz 

való egyenlő hozzáférés biztosított a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára is.  

A város nem rendelkezik adatokkal arra nézve, hogy a lakosság milyen arányban 

rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal, így a lakások komfortfokozatáról sem készült 

felmérés. Így csak becsült adatokra lehet támaszkodni, hogy milyen arányban élnek az 

alacsony komfortfokozatú lakásokban romák. 

A településen nincs olyan döntés vagy folyamat, ami az említett társadalmi csoportok 

esélyeit tovább rontaná. Az önkormányzatnak feladata, hogy minden lehetőséget kiaknázzon, 

hogy a mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlőségét előmozdítsa. 

A jövőre nézve a mélyszegénységben élőkkel kapcsolatos adatbázis elkészítésével 

pontosabb képet lehet festeni ezen társadalmi réteg helyzetéről. A romákkal kapcsolatos 

adatbázis elkészítésére nyilván korlátozott lehetőségek nyílnak, mivel ez jogi aggályokat is 

szülhet, ezért ezen a téren továbbra is csak becsült adatokra lehet majd támaszkodni.  

A városban nem működik CKÖ, ezért a cél elérése érdekében javasolt a Kaposvári 

CKÖ segítségét igénybe venni. 
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4. A GYERMEKEK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE, 

GYERMEKSZEGÉNYSÉG 

Már születésünk s talán fogantatásunk pillanatától esélyegyenlőtlenség állhat fenn, 

hiszen nem mindegy, hogy milyen családba születünk, hazánk keleti vagy nyugati térségében, 

tanyán, kis vagy nagy településen, kisvárosban avagy nagyvárosban. Az esélyegyenlőségre 

ebben a helyzetben is törekedni kell, tehát a cél az, hogy mindenki egyenlő eséllyel jusson az 

ellátásokhoz, rendelkezzen a kellő információval, tisztában legyen vele, hol érdeklődhet, 

tudja, milyen ellátások illetik meg, van-e választási lehetősége. Az ellátásokat hol igényelheti 

és az igénylésnek mi a módja! Az utóbbi években született szociális vonatkozású 

jogszabályokban megvalósult a jogalkotó azon törekvése, hogy az irányelveknek megfelelő, 

az egyenlő esélyeket biztosító jogszabályok szülessenek. 

 

4.1. A GYERMEKEK HELYZETÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

A gyermekekhez kapcsolódó ellátások és szolgáltatások (2006-2010) 

Időszak 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek 
száma (fő) 

Veszélyeztetett 
kiskorú 
gyermekek 
száma (fő) 

Védelembe vett 
kiskorú 
gyermekek 
száma (fő) 

Gyermekjóléti 
szolgálatok 
száma (db) 

A gyermekjóléti 
szolgálat által 
gondozott 
kiskorúak száma 
(fő) 

2006. év 117     
2007. év 100 1    
2008. év 90 16 0 1 72 
2009. év 94 12 0 1 158 
2010. év 121 6 0 1 17 

(Forrás: TeIR) 
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VIII. számú adattábla 
ellátást igénybe vevők Fogyatékkal élő Roma 

férfi nő Összesen férfi nő Összesen férfi nő Összesen 

GYERMEKEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELLÁTÁSOK ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK MUTATÓI (2012)   

1. Védelembe vétel (Gyvt.) 1 0 1     0     0 
2. Családbafogadás (Gyvt)     0     0     0 
3. Ideiglenes hatályú elhelyezés (Gyvt)     0     0     0 
4. Átmeneti / tartós nevelésbe vétel (Gyvt) 

    0     0     0 

5. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermekek száma 38 79 117 0 0 0 20 38 58 

ebből:                   
5.1. Azon gyermekek száma, akiknek a szülei nyilatkoztak 
halmozottan hátrányos helyzetükről 11 25 36     0 6 14 20 

5.2. Azon gyermekek száma, akiknek a szülei 8 
általánosnál magasabb iskolai végzettségről nyilatkoztak 17 44 61     0 9 19 28 

5.3. Azon gyermekek száma, akinek szülei nem 
nyilatkoztak 10 10 20     0 5 5 10 

6. Óvodáztatási támogatásban részesülő gyermekek 
száma 1 18 19     0 1 6 7 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 
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2012-ben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a szülők 117 gyermek után 

igényelnek, közel 50%-uk roma származású. Közülük 36 esetben nyilatkoztak a szülők 

halmozottan hátrányos helyzetükről. A HHH gyermekek 55,6%-a roma származású. 

Óvodáztatási támogatásban 17 gyermek szülei kaptak, harmaduk romaroma származású. 

Mindösszesen 1 gyermeket vett a jegyző védelembe, családba fogadott, vagy átmeneti 

illetve tartós nevelt státusszal rendelkező gyermek nincs a településen. 

 

4.2. SZEGREGÁLT, TELEPSZERŰ LAKÓKÖRNYEZETEBEN ÉLŐ GYERMEKEK HELYZETE, 

ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

A kérdés nem releváns, szegregált, telepszerű lakókörnyezet nincs Igalon. 
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4.3. A HH, ILLETVE HHH, VALAMINT FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ GYERMEKEK SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSE 

IX. számú adattábla 
Ellátást igénybe vevők Fogyatékkal élő Roma 

férfi nő Összesen férfi nő Összesen férfi nő Összesen 
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás mutatói 

                  

I. Gyermekjóléti alapellátás                   
1. gyermekek átmeneti gondozása                   
1.1. családok átmeneti otthona     0     0     0 
1.2. gyermekek átmeneti otthona     0     0     0 
1.3. helyettes szülői hálózat     0     0     0 
2. gyermekek napközbeni ellátása                   
2.1. bölcsőde     0     0     0 
2.2. családi napközi     0     0     0 
2.3. egyéb alternatív napközbeni ellátás     0     0     0 
2.4. házi gyermekfelügyelet     0     0     0 
2.5. hetes bölcsőde     0     0     0 
2.6. játszóház     0     0     0 
2.7. klubfoglalkozás     0     0     0 
3. gyermekjóléti szolgáltatás                   
3.1. gyermekjóléti központ     0     0     0 
3.2. gyermekjóléti szolgálat     0     0     0 
3.3. önálló gyermekjóléti szolgáltató     0     0     0 
II. Gyermekvédelmi szakellátás                   
1. otthont nyújtó ellátás                   
1.1. gyermekotthon     0     0     0 
1.2. különleges gyermekotthon     0     0     0 
1.3. lakásotthon     0     0     0 
1.4. nevelőszülői hálózat     0     0     0 
1.5. speciális gyermekotthon     0     0     0 
2. területi gyermekvédelmi szakszolgálat     0     0     0 
3. utógondozói ellátás                   
3.1. külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás     0     0     0 
3.2. utógondozó otthon     0     0     0 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 
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A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások közül helyben megoldott a 

gyermekjóléti szolgáltatás. A gyermekjóléti szolgáltatást intézményfenntartó társulás keretei 

között az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ látja el. A gyermekjóléti szolgáltatás 

tevékenysége kiterjed Büssü, Felsőmocsolád, Gadács, Gölle, Kazsok, Kisgyalán, 

Magyaregres, Orci, Ráksi, Somodor, Somogyaszaló, Somogygeszti, Somogyszil és Zimány 

településekre is. 

Házi gyermekorvosi praxis nem működik a városban, legközelebb Kaposváron 

elérhető. 

 

4.4. A KÖZOKTATÁS ÉS A KULTÚRA HELYZETE 

2007-ben a Kaposvári kistérségben jelentősen megnőtt a társulásban fenntartott 

intézmények száma. 2011-re már olyan intézmény-integrációk fenntartására is vállalkoztak 

társulások, amelyek a középiskolai oktatás kivételével igyekeznek valamennyi közoktatási 

alapfeladatot ellátni több óvoda, általános iskola összevonásával, biztosítva egyben az így 

kialakított intézményegységen belül a szakszolgálati, szakmai szolgáltatási és alapfokú 

művészet oktatási feladatok ellátását is a társult települések számára. Ezt az együttműködést a 

korábbi közoktatás-finanszírozási gyakorlat ösztönözte is, ezért a nagyobb települések, mint a 

közoktatási társulások gesztorai pont a kisiskolák megmaradása érdekében, felvállalták a 

társulások működtetését. Az így a megalakított integrációk eredményeként kialakulóban 

vannak kistérségen belül a közoktatási mikrotérségek, mint például az Igali ÁMK, amelynek 

fenntartója az Igal és Környéke Közoktatási Intézményfenntartói Társulás. Az ÁMK összetett 

szervezeti struktúrával rendelkező többcélú intézmény, amely rendelkezik óvodával, általános 

iskolával, speciális általános iskolával és szakiskolával, valamint pedagógiai szakszolgálattal, 

művelődési házzal és könyvtárral. Bölcsődei ellátás nincs a településen. 

Az igali mikrotérségi közoktatási központ megteremtéséhez sikerült jelentős uniós 

forrásokat is bevonni az intézményi infrastruktúra a humánerőforrás és a szakmai 

együttműködés fejlesztésére. Az intézmény létét és színvonalas működését a települések 

összehangolt és megállapodásokban rögzített együttműködésének köszönheti. Ugyanakkor az 

oktatási rendszer finanszírozási rendszerének köszönhetően, bármely település pénzügyi 

gondja veszélyeztetheti az intézményeknek, intézményfenntartóknak az együttműködését. 

Jellemző, hogy az önkormányzatok a költségvetési erőforrásaik maximális kihasználásával 

igyekeznek az óvodai és az általános iskolai szolgáltatásokat helyben ellátni. 

Az Igali ÁMK 2009. szeptember 1-jei dátummal intézmények egyesítésével jött létre: 

a Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, valamint a Margaréta Óvoda Igal és 
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tagóvodái – a Tarkabarka Tagóvoda Büssü és a Tagóvoda Zimány – beolvadtak a Batthyány 

Károly Körzeti Általános Iskolába, mely így Általános Művelődési Központtá alakult át. Az 

Igali Általános Művelődési Központ új intézményegységeként jött létre az Arany János 

Művelődési Ház és Városi Könyvtár. 

2010. szeptember 1-jén szervezetileg az Igali ÁMK Batthyány Károly Körzeti 

Általános Iskolához csatlakozott a Pedagógiai Szakszolgálat. Majd 2011. szeptember 1-jén 

csatlakozott az Igali Általános Művelődési Központhoz a Margaréta Óvoda Igal 

Tagóvodájaként a Somogyszili Tagóvoda. 

Minden intézményegységre elmondható, hogy a gyerekek szociokulturális helyzete 

évről-évre romlik, egyre nagyobb eltéréseket mutat. Sajnos nő a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyerekek száma, ezért szükségessé vált az esélyegyenlőségi terv 

elkészítése a felzárkóztatás megkönnyítése érdekében. 

 

4.4.1. Óvodai feladatellátás 

Az igali Margaréta Óvoda fenntartója az 

Igal és Környéke Közoktatási 

Intézményfenntartói Társulás. Az óvoda 3 

csoporttal működő, 100 férőhelyes intézmény. Az 

igali óvodának a környező településeken – Büssü, 

Zimány, Somogyszil – működnek tagóvodái egy-

egy csoporttal, de az intézmény működési területe 

kiterjed Gadács, Ráksi és Kazsok települések 

területére is. Ennek következményeként bővítették az utóbbi években a 80 férőhelyes óvodát 

100 férőhelyesre. Az óvodában 7 óvodapedagógus és 3 dajka dolgozik. 

Az óvodában bevezetésre került a kompetencia alapú nevelés. Felvállalják a hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztését, integrációs nevelését. 

Emellett megvalósítják az SNI-integrációt is, a gyerekek fejlesztése a szakértői és 

rehabilitációs bizottság által kiadott szakvélemény alapján történik. A szülők kérésére 2007-

től játékos angol nyelvoktatás folyik. 

Az óvoda épületét 1978-ban építették, legutoljára 2006-ban újították fel. Az óvoda 

épülete megfelelő, berendezése otthonos, esztétikus, gyermekbarát környezetet tükröz. A 

nyílászárók cseréjére 2009-ben került sor. A fűtés és világítás korszerűsítésre, az 

akadálymentesítésre, valamint a vizes blokk felújításra rászorul az épület. A technikai 

felszereltség megfelel a korszerű pedagógiai elveknek. Az óvoda rendelkezik tornaszobával, 
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logopédiai teremmel és két fejlesztő teremmel is. Az informatikai infrastruktúra – amelyet 

folyamatosan fejlesztenek – megfelel a 21. század követelményeinek. 

Az udvar rendezett, jól karbantartott. A kültéri játékok folyamatos karbantartást 

igényelnek, szükséges lenne EU-s szabványnak megfelelő kültéri játékok beszerzésére. 

 

Óvodai nevelés I. 

Időszak 
Óvodai feladat-
ellátási helyek 
száma (db) 

Óvodai férőhelyek 
száma (fő) 

Az óvodai 
gyermekcsoportok 
száma (db) 

Óvodapedagógusok 
száma (fő) 

2006. év 1 80 3 7 
2007. év 1 80 3 6 
2008. év 1 80 3 7 
2009. év 1 90 3 7 
2010. év 1 100 3 7 

(Forrás: TeIR) 

 

Óvodai nevelés II. 

Időszak 
Óvodába beírt 
gyermekek száma 
(fő) 

Óvodai nevelést 
igénylők száma a 
férőhelyek 
arányában (%) 

Óvodai nevelést igénylők 
száma a férőhelyek 
arányában sajátos nevelési 
igényű gyerekek körében(%) 

Óvodai gyógypedagógiai 
gyermekcsoportok 
száma 

2006. év 66 82,5% - - 

2007. év 63 78,75% - - 

2008. év 70 87,5% - - 

2009. év 84 93,33% - - 

2010. év 88 88% - - 

(Forrás: TeIR) 
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Óvodai feladat-ellátási helyek száma, funkciója és a gyermekek létszáma (2011/2012-es nevelési év) 

Feladat-ellátási hely megnevezése Funkció 
Főállású 

pedagógusok 
létszáma 

Gyermekek, 
tanulók 
száma 

HH 
gyermekek, 

tanulók 
száma 

HH 
gyermekek, 
tanulók % 

HHH 
gyermekek, 

tanulók 
száma 

HHH 
gyermekek, 
tanulók % 

SNI 
gyermekek, 

tanulók 
száma 

SNI 
gyermekek, 
tanulók % 

Margaréta Óvoda Igal óvodai nevelés 7 85 16 18,82% 5 5,88% 1 1,12% 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 

 

Óvodás gyermekek száma (2011/12-es nevelési év) 
   

Összesen: HH HH %-a HHH HHH %-a SNI 
SNI tanulók 
aránya (%) 

A gyermekek, tanulók létszáma az intézményben az összes 
feladat-ellátási hely vonatkozásában               

Óvodába jár  85 16 18,82% 5 5,88% 1 1,12% 

E
bb

ől
 

helyben 
(lakhelyével azonos 
településen) 

41       

más településről 
bejáró (lakhelyével 
nem azonos 
településen) 

44       

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 
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Bejáró gyermek és utazási feltételek (2011/2012) 
Gyermeklétszám (fő) 85 

Bejáró gyermekek (fő) 44 

Bejáró gyermekek 
aránya (%) 

51,76% 

Települések, ahonnan 
bejárnak 

Gadács, 

Ráksi, Kazsok 
Átlagos bejárási 
távolság (km) 

6 

Iskolabusszal bejárók 
(fő) 

29 

Tömegközlekedéssel 
bejárók (fő) 

15 

(Forrás: Kaposvári Kistérség Közoktatási Intézkedési Terve) 

A településen az intézményfenntartó társulás térségéből érkező óvodáskorú 

gyermekek elhelyezése biztosított. Az óvodában három csoportban (kis, középső, nagy) 

végzik az óvodapedagógusok a nevelőmunkát. Az óvodai férőhelyek száma 100. 2011. 

október 1-jén 85 gyermek jár az igali óvodába, ami azt jelenti, hogy az óvoda kihasználtsága 

85%-os. Az elmúlt években bővíteni kellett az óvodai férőhelyek számát, mert az 

intézményfenntartó társulás létrejöttével nőtt az óvodába bejáró gyermekek létszáma. 

A közoktatási törvény 3. sz. melléklete szerint az óvodai csoport átlaglétszáma 20, 

maximális létszáma 25 fő. A minisztérium által kiadott Statisztikai Évkönyv szerint a 

2009/2010. tanévben Magyarországon az egy óvodai csoportra jutó átlaglétszám 22,8 fő volt. 

Igalon az óvodai csoportok átlaglétszáma 2011/12-es nevelési évben 28,3 fő, meghaladja a 

törvény által előírt maximumot. 

Az óvodába járó hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) 

gyermek aránya – összehasonlítva a kistérség többi óvodájával2 – alacsony. A 2011/12-es 

nevelési évben 16 HH óvodás (18,82%) és 5 HHH gyermek (5,88%) jár a helyi óvodába. 

Sajátos nevelési igényű (SNI) óvodás csak egy van. 

                                                
2 A Kaposvári kistérségben jellemzően magas a hátrányos helyzetű óvodás gyermekek száma, arányuk átlagosan 
50%. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya 19%-a az összes gyermeklétszámnak. 
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(Forrás: Kaposvári Kistérség Közoktatási Intézkedési Terve) 

Magas a bejáró óvodások száma. A 85 óvodásból 44-en más településről járnak be. 

Közülük 29-en iskolabusszal, 15-en pedig tömegközlekedéssel utaznak az igali óvodába. 

Az óvodai alkalmazottak létszámát a törvénynek megfelelően szabályozta a fenntartó 

Önkormányzat. Igal Város óvodáiban száz százalékos a szakos ellátottság a pedagógusok és 

dajkák körében. 

 

Intézményi és szervezeti együttműködések (2011) 

 Cigány 
kisebbségi 

önkormányzat 
Családsegítő Gyermekjóléti 

szolgálat Védőnők Civil 
szervezetek 

Margaréta 
Óvoda Igal 

0 1 1 2 0 

 Nincs kapcsolat = 0 Alkalmi kapcsolat = 1 Rendszeres kapcsolat = 2 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 

Az óvoda heti rendszerességgel tart kapcsolatot a védőnőkkel, alkalmi kapcsolatot 

folytat családsegítővel és a gyermekjóléti szolgálattal. Cigány kisebbségi önkormányzat nincs 

a településen, civil szervezetekkel nem tartanak kapcsolatot. 
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4.4.2. Általános iskolai feladatellátás 

A településen két feladat-ellátási helyen működik általános iskola: a Batthyány Károly 

Körzeti Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Speciális Általános Iskola, 

Szakiskola és Diákotthon. Az iskolák a közoktatási intézményfenntartó társulás által 

fenntartott intézmények, működési területük kiterjed Ráksi, Kazsok, Somogyszil, Gadács és 

Büssü településekre is, de más településekről is felvehetnek növendékeket az engedélyezett 

létszámon belül. 

 

 

Általános iskolai feladatellátás I. 

Időszak 
Általános 
iskolai feladat-
ellátási helyek 
száma 

Az általános 
iskolai osztályok 
száma a nappali 
oktatásban 
(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 
(db) 

Az általános 
iskolai osztályok 
száma a 
gyógypedagógiai 
oktatásban (a 
nappali 
oktatásban) (db) 

Általános iskolai 
tanulók száma a 
nappali 
oktatásban 
(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 
(fő) 

2006. év 2 18 - 294 
2007. év 2 18 5 333 
2008. év 2 18 6 317 
2009. év 2 19 7 310 
2010. év 2 19 6 302 

(Forrás: KSH) 

 

Általános iskolai feladatellátás II. 

Időszak 
Általános iskolai 
főállású 
pedagógusok 
száma  

Gyógypedagógiai 
oktatásban 
részesülő 
általános iskolai 
tanulók száma a 
nappali 
oktatásban (fő) 

A napközis 
tanulók száma 
a nappali 
oktatásban az 
általános 
iskolákban 
(iskolaotthonos 
tanulókkal 
együtt) (fő) 

Kollégiumban 
lakó általános 
iskolai tanulók 
száma a nappali 
oktatásban 
(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 
(fő) 

Más 
településről 
bejáró 
általános 
iskolai tanulók 
száma a 
nappali 
oktatásban (fő) 

2006. év 27 45 111 22 192 
2007. év 30 63 93 35 218 
2008. év 31 66 63 32 213 
2009. év 32 60 99 30 203 
2010. év 33 50 158 32 195 

(Forrás: KSH) 
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Általános iskolai feladatellátás III. 

Időszak 

Általános 
iskolában tanuló 
első 
évfolyamosok 
száma a nappali 
oktatásban 
(gyógypedagógiai 
előkészitő 
osztályok 
tanulóival együtt) 
(fő) 

Általános 
iskolában tanuló 
1-4. 
évfolyamosok 
száma a nappali 
oktatásban (gy 
(fő) 

Általános 
iskolában tanuló 
5-8. 
évfolyamosok 
száma a nappali 
oktatásban (gy 
(fő) 

A 8. 
évfolyamot 
eredményesen 
befejezte a 
nappali 
oktatásban (fő) 

2006. év 26 n.a n.a n.a 
2007. év 49 164 169 n.a 
2008. év 36 149 168 n.a 
2009. év 38 150 160 35 
2010. év 36 150 152 33 

(Forrás: KSH) 

 

Az elmúlt években csökkent az általános iskolai tanulók száma, ami demográfiai 

okokkal, a tartósan alacsony születési számmal magyarázható. A szomszédos településekről 

érkező gyerekek aránya magas, meghaladja az 50%-ot. Az igali intézmények fogadni tudják a 

szomszédos települések általános iskoláskorú gyermekeit, beleértve a hátrányos és a 

halmozottan hátrányos helyzetű, és sajátos nevelési igényű tanulókat is. 
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Általános iskolai feladat-ellátási helyek száma, funkciója és a gyermekek létszáma (2011/2012) 

Feladatellátási hely megnevezése Funkció 
Főállású 

pedagógusok 
létszáma 

Gyermekek, 
tanulók 
száma 

HH 
gyermekek, 

tanulók 
száma 

HH 
gyermekek, 
tanulók % 

HHH 
gyermekek, 

tanulók 
száma 

HHH 
gyermekek, 
tanulók % 

SNI 
gyermekek, 

tanulók 
száma 

SNI 
gyermekek, 
tanulók % 

Igali ÁMK Batthyány Károly 
Körzeti Általános Iskola  általános iskola 27 258 188 72,87% 112 43,41% 16 6,2% 

Igali ÁMK Speciális Általános 
Iskola, Szakiskola és Diákotthon 

speciális általános 
iskola, szakiskola 
és diákotthon 

10 58 58 84,06% 31 53,44% 58 100% 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 

 

Általános iskolás tanulók száma, bejárók, utazási feltételek (2011/2012) 
 

Összesen: HH HH %-a HHH HHH %-a SNI 
SNI tanulók 
aránya (%) 

A gyermekek, tanulók létszáma az intézményben az összes feladat-ellátási hely 
vonatkozásában 303 246 81,18% 143 47,19% 61 20,13% 

Alsó tagozatos (1-4.) 150       

eb
bő

l 

helyben (lakhelyével azonos településen)        
más településre eljáró (lakhelyével nem azonos 
településen)        

A három 
leggyakrabban 

választott 
céltelepülés neve: 

  
  

 

Felső tagozatos (5-8.) 153       

eb
bő

l 

helyben (lakhelyével azonos településen)        
más településre eljáró (lakhelyével nem azonos 
településen)        

A három 
leggyakrabban 

választott 
céltelepülés neve: 

 

   

 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 
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Az Igali ÁMK két általános iskolájába a 2011. évi októberi statisztikai adatok szerint 

303 tanuló jár. A Batthyány Károly Körzeti Általános Iskolába 258 tanuló, míg a Speciális 

Általános Iskolába 45 gyerek tanul. Az igali általános iskolákba 207 vidéki, elsősorban az 

intézményfenntartó társulás területéről – Ráksi, Kazsok, Somogyszil, Gadács és Büssü – 

érkező tanuló jár. A bejáró tanulók aránya igen magas, az összes gyereklétszám 68,31%. 

Az iskolákban kiemelkedően magas a HH gyermekek aránya. Igalon 228 HH gyermek 

tanul, ez az iskolás gyereklétszám 75,25%-a. A HH tanulók aránya a Batthyányi Károly 

Körzeti Általános Iskolában (72,87%), míg a Speciális Általános Iskolában (88,89%). Magas 

a HHH tanulók száma/aránya is. Az iskolákba 134 HHH gyermek jár, ez a tanulói létszám 

44,22%-a. A feladat-ellátási helyek között a HHH gyermek eloszlása egyenletes. 

A Speciális Általános Iskola feladatából adódóan szegregáló intézmény. A Batthyány 

Károly Körzeti Általános Iskolában szegregáció nem tapasztalható, a párhuzamos 

osztályokban a HH/HHH gyermekek eloszlása egyenletes. 

 

Gyógypedagógiai nevelés, oktatás (2012) 

A település nevelési-oktatási intézményeiben 

összesen: 

Ebből 
gyógypedagógiai 
csoportban, 
tagozaton tanul:  

SNI gyermekek, tanulók létszáma összesen: 74 58 

ebből 

Enyhe fokban értelmi sérült 50 50 
Középsúlyos értelmi sérült 5 5 
Diszlexia( egyéb részképesség zavar) 19 3 
Súlyos magatartási, tanulási zavar 0 0 
Egyéb 1 1 
A szakvélemény alapján a többi 
gyermekkel, tanulóval közösen is részt 
vehet az óvodai nevelésben, iskolai 
nevelésben, oktatásban  16 0 

Főállású gyógypedagógusok létszáma összesen: 13 10 

ebből 

oligofrén(pedagógus) 3 3 
tanulásban akadályozottak vagy 
oligofrénpedagógia szakos 8 7 
értelmileg akadályozottak pedagógiája 
szakos 0 0 
logopédus 2 0 
pszichopedagógus 0 0 
szurdopedagógus vagy hallássérültek 
pedagógiája szakos 0 0 
szomatopedagógus vagy 
mozgássérültek pedagógiája szakos 0 0 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 
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Az együttnevelésre javasolt SNI gyermekek, tanulók integrált oktatása-nevelése a 

megvalósul a városban. 16 sajátos nevelési igényű gyermek jár a Batthyány Károly Körzeti 

Általános Iskolába, ők mindannyian diszlexia-diszgráfia problémákkal küzdenek. Az SNI 

gyerekek eloszlása a párhuzamos osztályokban nem mutat nagy eltérést. 2 főállású logopédus 

segíti az oktató-nevelő munkát. 

A Speciális Általános Iskola mind az 58 tanulója sajátos nevelési igényű, közülük 50-

en enyhe fokban, míg 5-en középsúlyos értelmi sérültek. Az iskolában 10 főállású 

gyógypedagógus segíti a fejlesztő, rehabilitáló munkát. 

 

Lemorzsolódás az intézményekben 

  
összlétszámon 

belül: 

HH-
tanulók 
körében 

(fő) 
HH 

aránya(%) 

HHH-
tanulók 
körében 

(fő) 
HHH 

aránya(%) 
Évfolyamismétlők száma (fő)   

2009/2010 

Batthyány Károly Körzeti 
Általános Iskola 10 10 100% 8 80% 

Speciális Általános 
Iskola 25 24 96% 22 88% 

2010/2011 

Batthyány Károly Körzeti 
Általános Iskola 6 6 100% 4 66,66% 

Speciális Általános 
Iskola 14 11 78,57% 9 64,28% 

Magántanulók száma (fő)   

2009/2010 

Batthyány Károly Körzeti 
Általános Iskola 1 0 0% 1 100% 

Speciális Általános 
Iskola 0 0 0% 0 0% 

2010/2011 

Batthyány Károly Körzeti 
Általános Iskola 0 0 0% 0 0% 

Speciális Általános 
Iskola 0 0 0% 0 0% 

250 óránál többet hiányzott (fő)   

2009/2010 

Batthyány Károly Körzeti 
Általános Iskola 0 0 0% 0 0% 

Speciális Általános 
Iskola 0 0 0% 0 0% 

2010/2011 

Batthyány Károly Körzeti 
Általános Iskola 3 3 100% 3 100% 

Speciális Általános 
Iskola 4 4 0% 4 100% 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 

A Batthyány Károly Körzeti Általános Iskolában a lemorzsolódási arány az elmúlt 

években 2-3%-os volt az összlétszámon belül. Az adatokból jól látható, hogy a lemorzsolódás 
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mindkét vizsgált évben kizárólag HH és HHH tanulókat érintett. A magántanulóvá válás és a 

250 óránál magasabb óraszámú hiányzás nem jellemző az intézményben. 

A Speciális Általános Iskolában magas a lemorzsolódási arány. Az 

évfolyamismétlők többségükben HH és HHH tanulók. Magántanuló a vizsgált időszakban 

nem járt az intézménybe, viszont 250 óránál többet hiányzó tanulója volt az iskolának, ők 

mindannyian HHH tanulók. 



IIGGAALL  VVÁÁRROOSS  TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSII  EESSÉÉLLYYEEGGYYEENNLLŐŐSSÉÉGGII  PPRROOGGRRAAMMJJAA  

78 

Továbbtanulási mutatók 

 Összlétszámon 
belül (fő) % 

HH 
tanulók 
körében 

(fő) 

HH 
arány 
(%) 

HHH 
tanulók 
körében 

(fő) 

HHH 
arány 
(%) 

Gimnázium (fő) 

2009/2010 

Batthyány Károly 
Körzeti Általános Iskola 3 8,57% 0 0% 0 0% 

Speciális Általános 
Iskola 0 0% 0 0% 0 0% 

2010/2011 

Batthyány Károly 
Körzeti Általános Iskola 3 12% 0 0% 0 0% 

Speciális Általános 
Iskola 0 0% 0 0% 0 0% 

Szakközépiskola (fő)  

2009/2010 

Batthyány Károly 
Körzeti Általános Iskola 17 48,57% 7 38,88% 2 20% 

Speciális Általános 
Iskola 0 0% 0 0% 0 0% 

2010/2011 

Batthyány Károly 
Körzeti Általános Iskola 11 44% 4 50% 0 0% 

Speciális Általános 
Iskola 0 0% 0 0% 0 0% 

Szakiskola (fő)  

2009/2010 

Batthyány Károly 
Körzeti Általános Iskola 15 42,85% 11 61,11% 8 40% 

Speciális Általános 
Iskola 11 52,38% 11 52,38% 10 52,63% 

2010/2011 

Batthyány Károly 
Körzeti Általános Iskola 11 44% 4 50% 2 100% 

Speciális Általános 
Iskola 11 68,75% 11 68,75% 8 66,66% 

Speciális szakiskola (fő)  

2009/2010 

Batthyány Károly 
Körzeti Általános Iskola 0 0% 0 0% 0 0% 

Speciális Általános 
Iskola 0 0% 0 0% 0 0% 

2010/2011 

Batthyány Károly 
Körzeti Általános Iskola 0 0% 0 0% 0 0% 

Speciális Általános 
Iskola 0 0% 0 0% 0 0% 

Nem tanult tovább (fő)  

2009/2010 

Batthyány Károly 
Körzeti Általános Iskola 0 0% 0 0% 0 0% 

Speciális Általános 
Iskola 10 47,62% 10 47,62% 9 47,37% 

2010/2011 

Batthyány Károly 
Körzeti Általános Iskola 0 0% 0 0% 0 0% 

Speciális Általános 
Iskola 5 31,25% 5 31,25% 4 33,33% 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 
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A továbbtanulási mutatók szerint a Batthyány Károly Körzeti Általános Iskolából a 

vizsgált időszakban a tanulók 56-57%-a érettségit adó középiskolában folytatta tanulmányait: 

túlnyomó többségük szakközépiskolába, néhányan gimnáziumba jelentkeztek. A HH és HHH 

tanulók közül senki sem választott gimnáziumi képzést. A továbbtanulók 43-44%-a 

szakiskolában folytatta tanulmányait. A HH és HHH végzős diákok túlnyomó többségében 

szakiskolában tanultak tovább. Nem volt olyan diák, aki ne tanult volna tovább valamilyen 

középiskolában. 

A Speciális Általános Iskolából továbbtanulók – a tanulói összetétel következtében – 

kizárólag szakiskolába jelentkeztek. A végzősök közül sokan nem tanulnak tovább, tőlük az 

általános iskolai végbizonyítvány megszerzése is szép eredménynek számít. 
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Tanórán kívüli programokon való részvétel az általános iskolai oktatásban 

Programok 

Létszám Létszám 
2009/2010 2010/2011 

Összlét-
számon 

belül 

HH-
tanulók 
körében 

(fő) 

HH 
aránya(%) 

HHH- 
tanulók 
körében 

(fő) 

HHH 
aránya(%) Összlét-

számon 
belül 

HH-
tanulók 
körében 

(fő) 

HH 
aránya(%) 

HHH- 
tanulók 
körében 

(fő) 

HHH 
aránya(%) 

Alapfokú 
művészet-
oktatás 

Batthyány Ált. 
Isk. 65 43 66,15% 23 35,38% 66 53 65% 43 66,15% 

Speciális Ált. 
Isk. 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 

Kisebbségi 
program 

Batthyány Ált. 
Isk. 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 

Speciális Ált. 
Isk. 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 

Napközi 

Batthyány Ált. 
Isk. 145 125 86,21% 72 49,66% 188 150 79,79% 81 43,09% 

Speciális Ált. 
Isk. 0 0 0% 0 0% 18 14 77,78% 14 77,78% 

Szakkör 

Batthyány Ált. 
Isk. 221 131 59,28% 78 35,29% 155 89 57,42% 53 34,19% 

Speciális Ált. 
Isk. 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 

Iskolai 
nyári tábor 

Batthyány Ált. 
Isk. 25 11 44,00% 3 12,00% 65 45 69,23% 40 61,54% 

Speciális Ált. 
Isk. 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 

Erdei 
iskola 

Batthyány Ált. 
Isk. 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 

Speciális Ált. 
Isk. 15 15 100% 12 80,00% 15 15 100,00% 15 100,00% 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 
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Iskolán kívüli segítő programokban való részvétel 

Programok 

Létszám tervezett létszám 
2009/2010 2010/2011 

Összlét-
számon 

belül 

HH-
tanulók 
körében 

(fő) 

HH 
aránya(%) 

HHH- 
tanulók 
körében 

(fő) 

HHH 
aránya(%) Összlét-

számon 
belül 

HH-
tanulók 
körében 

(fő) 

HH 
aránya(%) 

HHH- 
tanulók 
körében 

(fő) 

HHH 
aránya(%) 

Útravaló Program 0         0         
Arany János Program 0         0         
Tanoda 0         0         
Egyéb 0         0         

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 

A Batthyány Károly Körzeti Általános Iskola különböző tanórán kívüli programokat kínál a gyerekeknek. Alapfokú művészetoktatás és a 

szakkörök széles palettája várja délután az érdeklődő és tehetséges gyerekeket, ahol Az alapfokú művészetoktatás és a szakkörök munkájában 

HH/HHH gyerekek is szép számban vesznek részt. Kisebbségi program nem működik Igalon. Az iskola biztosítja a napközis ellátást a gyerekek 

számára, amit a HH/HHH gyermekek szülei magas arányban vesznek igénybe. Nyáron lehetőség van iskolai táborozásra is, ahol a HH és HHH 

gyermekek nagy számban vesznek részt. 

A Speciális Általános Iskolában szintén lehetőség van napközis ellátás igénybe vételére. A tanév során erdei iskolát is szerveznek a 

nevelők a gyerekeknek. 

Iskolán kívüli segítő programokban – pl. Útravaló Program, Arany János Program – az iskolák nem vesznek részt. A Batthyány Károly 

Körzeti Általános Iskola bekapcsolódott az IPR (Integrációs Pedagógiai Rendszer) programba, amelynek célja a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése. 
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Országos kompetenciamérés eredményei (2009-2010) 

 2009 2010 
Országos kompetencia-mérés 
eredménye 

Iskola 
átlaga 

HH 
tanulók 
átlaga 

HHH tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HH 
tanulók 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Szövegértés 
6. évfolyam 470,00 412,00 316,00 519 435,00 410,00 376,00 513 
8. évfolyam 468,00 403,00 354,00 506 428,00 396,00 289,00 502 

Matematika 
6. évfolyam 449,00 413,00 324,00 499 399,00 362,00 332,00 489 
8. évfolyam 489,00 428,00 347,00 497 390,00 325,00 283,00 484 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 

Az országos kompetenciamérések olvasás-szövegértés és matematikai logika kompetenciaterületen mérik a gyerekek képességeit. A 

Batthyány Károly Körzeti Általános Iskola eredményei jelentősen elmaradnak az országos átlagtól. A HH és HHH tanulók 

kompetenciaméréseken nyújtott teljesítménye jóval az iskolai átlag alatt maradnak. 
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Intézményi és szervezeti együttműködések (2011) 

Batthyány Károly Körzeti 
Általános Iskola 

Együttműködés jellege 

Rendszeres 
kapcsolat 

(gyakoriság) 

Alkalmi 
találkozók 
(jelölje X-

szel) 

Nincs kapcsolat 
(jelölje X-szel) 

Cigány kisebbségi 
önkormányzat 

  
  x 

Családsegítő X     
Gyermekjóléti szolgálat X     
Védőnők X     
Civil szervezetek (Kérjük sorolja fel azokat) 
Önkéntes Tűzoltó és 
Polgárőr Egyesület Igal 

  
x   

Igal Sport Egyesület   x   
Együtt Igal Városért 
Egyesület 

  x   

Speciális Általános Iskola 

Együttműködés jellege 

Rendszeres 
kapcsolat 

(gyakoriság) 

Alkalmi 
találkozók 
(jelölje X-

szel) 

Nincs kapcsolat 
(jelölje X-szel) 

Cigány kisebbségi 
önkormányzat 

  
  x 

Családsegítő X     
Gyermekjóléti szolgálat X     
Védőnők X     
Civil szervezetek (Kérjük sorolja fel azokat) 
  

  

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 

A városi általános iskolák a családsegítő intézettel, a gyermekjóléti szolgálattal és a 

védőnői hálózattal tartanak szorosabb kapcsolatot. A Batthyány Károly Körzeti Általános 

Iskola alkalmi kapcsolatot ápol az igali civil szervezetekkel. Cigány kisebbségi önkormányzat 

nem működik a városban. 

Az Igali ÁMK pedagógiai szakszolgáltató tevékenység keretében ellátja az ÁMK 

tagintézményeiben a logopédiai ellátást és a gyógytestnevelést. A Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata által fenntartott Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális 

Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ biztosítja az Igali ÁMK tagintézményeiben a 

nevelési tanácsadási, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadási, valamint az 

iskolapszichológusi közoktatási szakszolgálati feladatokat, a közoktatási törvény 34.§-ban, és 

35.§-ban foglaltaknak megfelelően. 
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Igali ÁMK 

Batthyány Károly Körzeti 

Általános Iskola 

7275, Igal, Farkas János u. 2. 

OM-azonosító: 034029-001 

 

Az iskola körzeti általános iskola, fenntartója az Igal és Környéke Intézményfenntartó 

Társulás. A beiskolázási körzeten kívülről is szívesen jönnek ide diákok tanulni, az iskola 

kapacitása 300 fő. A vidéki tanulók vagy iskolabusszal, vagy menetrend szerinti járattal 

érkeznek az iskolába. 

Az iskola hagyományai, szellemisége régi múltra tekint vissza. Mindezt megpróbálták 

átvinni a 2002-ben átadott új iskolába. Nagyon szép, korszerű épület, amely a település 

arculatát is meghatározza. Nagy területen, csendes helyen fekszik, melynek udvara 

parkosított. 

2010. szeptember elsején hivatalosan is átadták a DDOP-3.1.2/2F pályázaton nyert 

451,4 millió Ft összköltségből megépült „Igal integrációs iskolabővítés projekt” létesítményt, 

melynek keretén belül kialakításra került egy új étteremmel egybeépített konyha, illetve a régi 

iskola épületét tovább bővítették egy új oktatási szárnnyal, amelyben több tanterem és egy 

nagy, közösségi rendezvények lebonyolítására alkalmas aula is létesült. 

Az iskola pedagógiai szolgáltatásai biztosítják, hogy a gyermekek ideális körülmények 

között tanulhassanak, fejlődhessenek. A tantestület elhivatott, megfelelő végzettségű 

pedagógusok tanítanak. Folyamatosak a szakmai továbbképzések, belső tanfolyamok, 

önképzések. A helyi szakszolgálat működése lehetővé teszi, hogy a szülőknek ne kelljen 

Kaposvárra utazni gyermekükkel, helyben kapják meg a szükséges, színvonalas ellátást. Az 

önkormányzat és az iskola széleskörű pályázati tevékenységének köszönhetően az intézmény 

eszközellátottsága kiváló, az uniós elvárásoknak megfelelő. Az iskola rendelkezik interaktív 

táblákkal, tanulói laptopokkal, audiovizuális- és egyéb szemléltető eszközökkel. Az 

intézmény helyet biztosít katolikus, református és evangélikus hitoktatásnak. 
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Igali ÁMK 

Speciális Általános Iskola, 

Szakiskola és Diákotthon 

7275, Igal, Szabadság tér 10. 

OM-azonosító: 034029-002 

 

Az intézményt 1970-ben alapították. Ekkor még tagozatként működött, 1995-től 

önálló intézmény lett és 2003-ban került bevezetésre a 9-10. osztály a szakiskola 

előkészítéseként. 2009-től az igali Általános Művelődési Központ intézményegysége. Az 

iskola 90 főt képes fogadni. 

Az iskola enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulókat nevel. A Tanulási 

Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok határozata alapján kerülnek ide 

a gyerekek. Az iskola szegregált gyógypedagógiai intézmény. A 9-10. osztályba sajátos 

nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő tanulókat oktatnak. Az iskola elsősorban – a 

tanulók összetétele miatt – a nevelésre fordít nagy gondot. Gyógypedagógiai intézményként a 

fejlesztő, rehabilitáló tevékenységet sem hanyagolják el. Ha szükséges logopédus, 

gyógytestnevelő és iskola pszichológus foglalkozik a gyerekekkel. 

A tanulók a délutáni órákban szakkörökön vehetnek részt, továbbá iskolai könyvtár 

várja az érdeklődőket. A pedagógusok szakképzettek, több nevelő rendelkezik 

másoddiplomával. Az intézmény gyakorlati képzőhely is egyben, a KECSVMP 

gyógypedagógus hallgatói töltik itt a kötelező gyakorlatukat. 

A gyerekek nehéz szociális körülmények között élnek. Legtöbbjük halmozottan 

hátrányos helyzetű, cigány tanuló. Szoros együttműködést alakítottak ki a családsegítő 

szolgálattal, rendőrséggel, gyámhivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal, valamint a 

védőnőkkel, háziorvosokkal, különböző anyaotthonokkal, és a még működő szegregált 

gyógypedagógiai intézményekkel. 

Az iskola diákotthonnal is rendelkezik, amely megszünteti a bejárási nehézségeket. A 

diákotthon feladata olyan feltételeket teremteni, amelyben a nyugodt tanulás, a személyiség 

formálása, a szabadidő hasznos eltöltése, önálló életre nevelés folyhat. A tanulók különleges 

gondozási igényeit kielégítve fejlesztő csoportokat szerveznek. Tanácsadással,  ügyeik konkrét 

intézésével is segítik a családokat. Gondoskodnak a tanulók napi ügyeletéről, étkezéséről, 

alapvető egészségügyi szokások, önálló tevékenységek elsajátításáról, alkalmazásáról. A 

diákotthon és a hozzá tartozó tágas udvar, futballpálya, biztosítja a vidékről érkező tanulók 

hétközikollégiumi szállását, nevelését, változatos tanórán kívüli programjait. 
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4.4.3. A KULTÚRA HELYZETE 

 

Kultúra (2006-2010) 

Időszak 
A nyilvános 
könyvtárak száma 
(db) 

A nyilvános 
könyvtárak 
egységeinek száma 
(leltári állomány) 
(db) 

Muzeális 
intézmények 
száma (db) 

Közművelődési 
intézmények 
száma (db) 

2006. év 1 8482 0 0 
2007. év 1 8516 0 0 
2008. év 1 8906 0 0 
2009. év 1 9090 0 0 
2010. év 1 9146 0 1 

(Forrás: KSH) 

Az Arany János Művelődési Ház és a Városi 

és Iskolai Könyvtár az Igali ÁMK-hoz tartozó 

intézmények, muzeális intézmény nem működik a 

városban. A 2011-ben szinte teljesen felújított 

művelődési ház Igal központjában helyezkedik el. A 

kultúrközpont városi rendezvényeknek, báloknak és 

időszakos kiállításoknak biztosít helyszínt. 

A könyvtár jelenlegi állománya megközelítőleg 17.000 dokumentum. Ez tartalmazza a 

nyomtatott dokumentumokat (könyvek, periodikák, térképek, kották, stb.) és az audiovizuális 

dokumentumokat (CD-k, DVD-k, hanglemezek, videofilmek). A Márai-programra benyújtott 

sikeres pályázat eredményeként 500.000 forint értékben 193 db új könyvvel bővült a könyvtár 

állománya. 

 

4.5. KÖVETKEZTETÉSEK: PROBLÉMÁK BEAZONOSÍTÁSA, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

Igalon óvoda, általános iskola és speciális általános iskola is működik. A nevelési-

oktatási intézmények fogadni tudják az SNI gyermekeket is. Az intézmények – kivéve a 

speciális általános iskolát –nem folytatnak a szegregáló tevékenységet.  

Az óvodába járó hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) 

gyermek aránya – összehasonlítva a kistérség többi óvodájával3 – alacsony. A 2011/12-es 

                                                
3 A Kaposvári kistérségben jellemzően magas a hátrányos helyzetű óvodás gyermekek száma, arányuk átlagosan 
50%. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya 19%-a az összes gyermeklétszámnak. 
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nevelési évben 16 HH óvodás (18,82%) és 5 HHH gyermek (5,88%) jár a helyi óvodába. 

Sajátos nevelési igényű (SNI) óvodás csak egy van. 

Vélelmezhető, hogy az óvodában is magasabb a HH/HHH gyermekek aránya. A 

Batthyány Károly Körzeti Általános Iskolában HH 72, 87%, a HHH tanulók aránya 43,41%. 

Szükséges egy naprakész HHH adatbázis létrehozása. A kimutatás alapján mérlegelni 

kellenene az óvodai IPR bevezetését. 

A HH és HHH tanulók eredményességi mutatóinak javulni kell. Az általános 

iskolában az adatok tanúsága szerint a lemorzsolódás csak a HH és a HHH tanulókat érinti. A 

Batthyány Károly Körzeti Általános Iskola kompetenciamérés eredményei jelentősen 

elmaradnak az országos átlagtól. A HH és HHH tanulók kompetenciaméréseken nyújtott 

teljesítménye jóval az iskolai átlag alatt maradnak. Mindenképpen beavatkozás szükséges a 

kompetencia mérés eredményeinek javítása érdekében. Az eredmények azt igazolják, hogy  

Intézkedési Terv készítése szükséges és ennek függvényében kell elindítani a fejlesztő 

munkát. A HH/HHH tanulók iskolai sikeressége érdekében fontos: a kompetencia alapú 

oktatás folytatása, az IPR teljes körű kiépítése, hospitálás más „Jó” gyakorlatokat működtető 

intézményekben, a pedagógusok módszertani képzettségének szinten tartása, az iskola 

kapcsolódjon be az iskolán kívüli segítő programokban – pl. Útravaló Program, Arany János 

Program – mivel e programokban az iskola nem vesz részt. Ennek függvényében javulni fog a 

továbbtanulási mutató is. 
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5. A NŐK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

Az önkormányzat és annak intézményei csak nagyon kevés, vagy semmilyen adattal 

nem rendelkeznek a gender szempontok és problémák tekintetében. Az önkormányzat nem 

rendelkezik gender-szakértelemmel is bíró munkatárssal. A nők és férfiak közötti egyenlőség 

vizsgálatához azonban a lehető legrészletesebb adatok, információk szükségesek az 

önkormányzat tevékenysége szempontjából releváns területeken és témakörökben. 

A nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem mindig könnyű észrevenni: sokszor 

maguk a nők – különösen, ha vezető pozíciót töltenek be – tiltakoznak a leghevesebben, 

amikor arról esik szó, hogy az otthoni, a munkahelyi vagy a közéleti szférában személyesen 

ők maguk, vagy a nők általában hátrányt szenvednének el a férfiakhoz képest. Bármily nehéz 

is a nemek helyzetére érzékeny elemzést lehetővé tevő adatokat gyűjteni (hiszen ezeket még a 

nagy adatgyűjtő szervek – munkaügyi központok, KSH, APEH vagy OEP – sem kérik kellő 

részletességgel), mégis meg kell próbálni a lehető legpontosabb információkat beszerezni. 

A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést néhány jogszabály tiltja ugyan (pl. 

Alkotmány 66 és 70§, Munka Törvénykönyve 5§, és természetesen az EbTv), de a nők és 

férfiak között a társadalmi élet minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének 

okainak feltárását és persze felszámolását nem írja elő jogszabály. 

A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenség minden bizonnyal a legmélyebben 

gyökerező, legnehezebben tetten érhető, a társadalom részéről a leginkább, a legtisztább 

lelkiismerettel támogatott igazságtalanság. Nem könnyű fellépni ellene. Pedig a nemek 

közötti egyenlőtlenséget – mint a társadalmi egyenlőtlenségeket általában – nem csupán azért 

érdemes leküzdeni, mert igazságérzetünk, emberi szolidaritás-érzésünk ezt diktálja, hanem 

azért is, és elsősorban azért, mert az egyenlőtlenség: pazarlás. A társadalmi csoportok – így a 

férfiak és nők – közötti egyenlőtlen hatalom-megosztás az erőforrások egyenlőtlen 

felhasználásához vezet: a rendelkezésre álló potenciálok parlagon hagyásával egyenértékű. 

Ahhoz, hogy egyáltalán szembenézhessünk a problémákkal, első és legfontosabb 

lépésként érzékeny háttérelemzéseket kell készíteni. Látnunk kell, hogy egy sor gazdasági, 

szociális, gyermekvédelmi, munkaügyi, bűnözési, egészségügyi problémának nincs 

megoldása, ha nem gender-érzékeny eszközökkel nyúlnak hozzájuk. Az adatok elemzése, az 

általuk tükrözött társadalmi folyamatok feltárása segít megérteni, hogy a nők és férfiak 

közötti egyenlőtlenségek – a látszattal és a gyakran hangoztatott ideológiákkal szemben – 

nem lelki, nem is biológiai alapokon nyugszanak elsősorban, hanem politikai, hatalmi, 

gazdasági természetük van. 
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A Kormány biztosítani kívánja, hogy a nőknek a férfiakkal azonos jogai a 

mindennapokban is érvényesüljenek, a nők férfi társaikkal azonos esélyt kapjanak az 

érvényesülésre. Magyarország ígéretet tett az Európai Unió irányelveinek következetes 

érvényesítésére, amely irányelvek kiemelt fontosságot tulajdonítanak az élet minden területén 

a nők nyílt vagy rejtett diszkriminációja felszámolásának, és meghatározzák a nemek közötti 

egyenlőség érvényesítésének nemzetközileg elismert terminológiáját is, a gender 

mainstreaming szóhasználatát. 

A Települési Esélyegyenlőségi Program – mint minden más fejlesztési program – két úton 

is szolgálhatja az egyenlőséget: közvetlen, célzott, a nők és férfiak egyenlőségének 

előmozdítását szolgáló eszközökkel, és általánosságban, mindenre kiterjedően, 

„horizontálisan”: a folyamatokban mindenütt a nők és a férfiak eltérő helyzetét és 

szükségleteit feltáró, ezekhez igazodó tervezés és tevékenység révén. 

Mindkét útra szükség van. Horizontális szemléleten azt is értjük, hogy a többi, a 

nemek közötti egyenlőség konkrét kérdéskörén kívül eső probléma kezelésekor is tekintettel 

vagyunk erre: az egészségügyben, az oktatásban, a területfejlesztésben, a roma és fogyatékos 

emberek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedésekben, a foglalkoztatásban, a gazdaságban, a 

helyi- és a nagypolitikában és a kultúrában is. Figyelünk rá, tekintettel vagyunk a férfiak és 

nők eltérő helyzetére és szükségletére, és észrevesszük speciális, éppen nemük miatt rájuk 

jellemző problémáikat. 

A direkt, a nők és férfiak egyenlőségét egy-egy konkrét területen előmozdítani hivatott 

célzott programok megtervezését és kivitelezését is ez a horizontális szemlélet alapozhatja 

meg. Az itt következő elemzés néhány kulcsprobléma köré szervezi a tennivalókat: mindig a 

helyzet megismerése, a fontosabb problémák feltárása a kiindulópont. Ezt követően a 

lehetséges aktorok számbavétele, feladataik megjelölése következik. A nemek 

egyenlőségének érdekében a helyzetelemzés mellett a legtöbb, amit tehetünk, hogy képzett és 

felkészült, a probléma iránt érzékeny, elkötelezett együttműködő partnerek hálózatát alakítjuk 

ki. 

 

5.1. A NŐK GAZDASÁGI SZEREPE ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

A városban található, nőket is foglalkoztató munkahelyek jellemzően a közszféra és a 

szolgáltatási szektor. A foglalkoztatott, az inaktív és a munkanélküli női népesség főbb 

demográfiai adatai nem állnak teljes körűen a rendelkezésre (gyermekszám, képzettség, 

családi állapot, demográfiai adatok). A gyermekes családok gazdasági aktivitásáról az 

önkormányzat nem szolgáltatott adatokat, ilyen jellegű felmérés nem készült a településen. 
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A nők anyagi kiszolgáltatottságát fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a 

nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt. A település nem rendelkezik 

adatokkal a ledolgozott munkaidő tekintetében. 

A gyermeküket egyedül nevelő nők gazdaságilag (és jogilag is) ki vannak 

szolgáltatva. A település nem rendelkezik felméréssel a gyermeküket egyedül nevelő nők, 

férfiak szükségleteit illetőleg. 

A nők és férfiak foglalkozási (horizontális) szegregációja, és az ún. „üvegplafon” (a 

vertikális szegregáció) az egyenlőtlen bérezést és általában a javakhoz, kompetenciákhoz és 

lehetőségekhez való egyenlőtlen hozzáférést eredményezi. A nők jellegzetesen az alacsony 

fizetésű munkakörökbe szorulnak. A település nem rendelkezik kimutatással a férfiak és nők 

bérezését illetőleg. A várandós és kisgyermekes anyák visszatérése biztosított és támogatott 

az önkormányzati munkahelyeken. Munkaerőpiaci-helyzetükről azonban nem készült 

felmérés. 

 

5.2. A MUNKAERŐ-PIACI ÉS CSALÁDI FELADATOK ÖSSZEEGYEZTETÉSÉT SEGÍTŐ 

SZOLGÁLTATÁSOK 

A nők foglalkoztatását gátló legfőbb akadály a gyermeknevelés. A családi, 

magánéletbeli feladatok és felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik. A település 

nem rendelkezik adatokkal a nők családon belüli túlterheltségéről. 

Igalon bölcsőde és családi napközi nem működik. Az óvodai férőhelyek száma 

megfelelő, férőhelyhiány miatt még óvodás korú gyermeket nem utasítottak el a helyi 

óvodában. Az általános iskolában reggel 7-től várják a diákokat és a napközis ellátást igénybe 

vevő szülők délután fél 5-ig biztonságban tudhatják gyerekeiket. 

 

5.3. CSALÁDTERVEZÉS, ANYA- ÉS GYERMEKGONDOZÁS TERÜLETE 

A fogamzásszabályozás és szexualitás gyakran még a mai családokban is tabu 

témának számít. Ezért kiemelten fontos szerepet kapnak a közoktatási intézmények a 

gyerekek felvilágosításában. A gyerekek szexuális felvilágosítását célzó programok, tanórák 

már az általános iskolában megkezdődnek, majd a középiskolákban folytatódnak; 

osztályfőnöki, biológia óra keretében előadást tartanak a védőnők. A gyerekágyas gondozás 

során a szülés után mindenki megkapja a kellő tanácsadást, hogy milyen fogamzásgátlást 

használjon. 

Várandós tanácsadást heti rendszerességgel tartanak a védőnők. A védőnő koordinálja 

a terhesség idejének megfelelő vizsgálatok megtörténtét. A védőnő otthonában is 
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meglátogatja a várandósokat és életvezetési-, lakásrendezési tanácsokat ad, hogy megfelelő 

legyen a csecsemő fogadása. 

 

5.4. A NŐKET ÉRŐ ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK 

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a nők ellen elkövetett bűncselekmények 

között egyértelműen a családon belüli erőszak a leggyakoribb halálozási ok. A helyzetet 

tovább nehezíti, hogy a családban, az otthon falai mögött folyó erőszak a privát szféra 

sérthetetlenségénél fogva gyakran láthatatlan, ami az áldozat számára jelentősen megnehezíti 

a segítségkérést, a környezet számára pedig a segítségnyújtást. 

Mind a nyugati, mind a magyar adatok azt mutatják, hogy minden ötödik nő él vagy 

élt valaha olyan kapcsolatban, ahol partnere rendszeresen testileg bántalmazta őt. Ezt az 

adatot tovább súlyosbítja, hogy a testi erőszak csak a jéghegy csúcsa. A folyamatos lelki 

erőszakban élő nők száma ennél jóval magasabb. 

Célzottan a nők elleni erőszak, családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó ellátás 

a városban nem folyik. A település nem jelezte, hogy a fiatal lányok védelme érdekében külön 

erőfeszítéseket kell tenni. 

 

5.5. KRÍZISHELYZETBEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

legközelebb Kaposváron érhetők el. 1998-ban nyitotta 

meg kapuit a Borostyánvirág Anyaotthon, amely 

családok átmeneti otthonaként működik, de csak 

gyermekeket és anyákat fogad az ország egész 

területéről. Az otthonban 11 lakószobában összesen 34 

főt tudnak egyidejűleg elhelyezni. 

A családok önként kérhetik felvételüket az intézményvezetőnél személyesen, 

telefonon vagy levélben. A jelentkezés oka lehet anyagi probléma (megélhetési nehézségek, 

rossz lakáskörülmények, albérlet felmondása), konfliktus, családon belüli erőszak, 

bántalmazás, titkolt terhesség, egyéb. 

Az átmeneti intézményben az egyszülős családok átlagosan 12 hónapig 

tartózkodhatnak. A gondozási időszak alatt a gyermekek teljes körű ellátást kapnak (étkezés, 

iskoláztatás költsége, ruházat, szabadidős tevékenység járulékos költség), a felnőttek szükség 

szerinti ellátásban részesülnek. A gondozottak folyamatos személyi segítséget kapnak annak 

érdekében, hogy az intézményen kívüli életüket minél előbb megkezdhessék. 
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2005-től az intézmény egy modell-kísérletben vesz részt. A szakminisztérium 

támogatásával családon belüli erőszak áldozatává vált egyedülálló nőket, valamint gyermekes 

anyákat fogadnak be. Az úgynevezett „krízis-ellátásban” más segítő munkát alkalmaznak, 

mint az átmeneti otthonba került családoknál. Az akut bántalmazás miatt bekerülő nők és 

gyermekek néhány hétig (4-8 hét) maradhatnak, ahol teljes körű, ingyenes ellátásban 

részesülnek. A krízis ellátás célja, hogy az akut krízist feldolgozhassák a bántalmazottak, 

illetve a megfelelő pszichés, mentális, jogi, anyagi és személyi segítséggel tartós, biztonságos 

lakhatáshoz jussanak. A krízis-ellátást az intézményen belül integráltan végezik. A 

bántalmazottak így a profi szakemberek támogatásán kívül az átmeneti otthonban élők 

segítségét is élvezhetik. 

 

5.6. A NŐK SZEREPE A HELYI KÖZÉLETBEN 

A városi önkormányzati képviselőtestületben a polgármester és a 6 képviselő között 

mindösszesen két nő foglal helyet. Az önkormányzati hivatal és a közoktatási intézmények is 

többségében női alkalmazottakat foglalkoztatnak. 

Országos jelenség, hogy a pedagógusok eloszlása a szakterületek, ill. vezetői szintek 

között merev nemi sztereotípiákat követ. Ugyanígy a gyerekek, diákok részvétele egyes 

szakkörökön, különórákon, tanulmányi versenyeken, továbbtanulást előkészítő 

tanfolyamokon, felvételi jelentkezésekkor merev nemi sztereotípiákat követ. Nincs kimutatás, 

elemzés az intézményekben az egyes foglalkozásokon, versenyeken való részvevők, valamint 

a felvételi jelentkezések nemek szerinti eloszlásáról. 

Egyéb munkahelyről nem szolgáltatott adatot a települési önkormányzat. 

 

5.7. A NŐKET HELYI SZINTEN FOKOZOTTAN ÉRINTŐ TÁRSADALMI PROBLÉMÁK ÉS 

FELSZÁMOLÁSUKRA IRÁNYULÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK 

A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák Igalon nem jellemzőek, ezért az 

önkormányzat tervei között nem szerepel ilyen irányú intézkedés. 

 

5.8. KÖVETKEZTETÉSEK: PROBLÉMÁK BEAZONOSÍTÁSA, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

MEGHATÁROZÁSA 

Az önkormányzat és annak intézményei csak nagyon kevés, vagy semmilyen adattal 

nem rendelkeznek a gender szempontok és problémák tekintetében. Az önkormányzat nem 

rendelkezik gender-szakértelemmel is bíró munkatárssal. A nők és férfiak közötti egyenlőség 

vizsgálatához azonban a lehető legrészletesebb adatok, információk szükségesek az 
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önkormányzat tevékenysége szempontjából releváns területeken és témakörökben. Ezért 

szükséges a nők esélyegyenlőségét támogató adatbázis létrehozása 
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6. AZ IDŐSEK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

Az esélyegyenlőségi szempontok fejlesztését az európai közösségi politikában 

elsődlegesen gazdasági és foglalkoztatáspolitikai szempontok vezérelték, ám fokozatosan 

teret nyert az a felismerés, hogy az esélyegyenlőség elvének e téren történő biztosítása 

önmagában nem képes a már meglevő egyéb társadalmi egyenlőtlenségeket felszámolni. 

Azok viszont negatívan befolyásolják az országok gazdasági teljesítményét és 

versenyképességét. Az emberi jogi kérdések térnyerésével párhuzamosan az esélyegyenlőségi 

szempontok fokozatosan középpontba kerültek, velük együtt az életkor alapú diszkrimináció 

is. Az Európai Unió a tagországok számára fontos esélyegyenlőségi ajánlásokat fogalmaz 

meg a szakpolitikai stratégiák fejlesztésének érdekében. Az európai jogalkotásban az idősebb 

személyek csak 1987-ben, illetve 1989-ben szerepeltek először úgy, mint a közösségi 

cselekvés kedvezményezettjei. 

Az ageizmus az életkor alapú diszkriminációt jelöli. E fogalmat Európában és a 

világban is főként az idősekkel szembeni diszkriminációval összefüggésben használjuk. Az 

ageizmus, akárcsak a más típusú megkülönböztetések, megvalósulhat direkt vagy indirekt 

módon, és következményei is hasonlóak az egyéb típusú diszkriminációnál tapasztaltakhoz. 

Az idevágó tudományos elméletek szerint, a korszerinti diszkriminációt elkövetők az 

idősödésről alkotott negatív nézeteket teszik magukévá, és ennek a negatív képnek 

megfelelően kezdenek el viselkedni. Habár a társadalom egy jelentős csoportját érinti ez a 

fajta diszkrimináció, mégis alig van jelen a köztudatban. 

Az időseket az élet számos területén éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon. 

Legjelentősebb az idősek foglalkoztatásbeli diszkriminációja, mely súlyos 

következményekkel jár, különösen a nők esetében. Ezen kívül gyakori még az 

egészségügyben és a szociális ellátások, szolgáltatások biztosítása területén elszenvedett 

diszkrimináció. Habár a 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) és a munka törvénykönyve is tiltja 

az életkor alapú diszkriminációt, a magyarországi idősebb korosztály már 45–50 éves kortól 

nagyobb mértékben kitett a foglalkoztatásbeli diszkriminációnak, mint a hasonló korú Uniós 

állampolgárok. A kor alapú megkülönböztetés az új állások betöltésénél, a létszámleépítésnél 

és az elbocsátásoknál is gyakori. 
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6.1. AZ IDŐSKORÚ NÉPESSÉG FŐBB JELLEMZŐI 

 

Nyugellátásban részesülők (2006-2010) 

Időszak 

Egészségká
rosodott 
személyek 
szociális 
járadékaiban 
részesülő 
férfiak 
száma (fő) 

Egészségkáro
sodott 
személyek 
szociális 
járadékaiban 
részesülő nők 
száma (fő) 

Korbetöltött 
rokkantsági 
nyugdíjban 
részesülő 
férfiak száma 
(fő) 

Korbetöltött 
rokkantsági 
nyugdíjban 
részesülő nők 
száma (fő) 

Korhatár 
alatti 
rokkantsági 
nyugdíjban 
részesülő 
férfiak száma 
(fő) 

Korhatár 
alatti 
rokkantsági 
nyugdíjban 
részesülő 
nők száma 
(fő) 

Öregségi 
nyugdíjban 
részesülő 
férfiak 
száma (fő) 

Öregségi 
nyugdíjban 
részesülő 
nők száma 
(fő) 

Nyugdíjban, 
nyugdíjszerű 
ellátásban 
részesülő 
férfiak 
száma (fő) 

Nyugdíjban, 
nyugdíjszer
ű ellátásban 
részesülő 
nők száma 
(fő) 

2006. év 18 33 29 25 37 26 69 143 162 272 
2007. év 17 29 29 25 34 28 70 148 159 270 
2008. év 16 30 28 25 34 25 81 149 171 262 
2009. év 15 29 31 26 27 22 82 153 166 266 
2010. év 13 27 31 23 23 19 82 148 160 259 

(Forrás: KSH) 
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Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők (2006-2010) 
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A település nem rendelkezik részletes statisztikai adatokkal a nyugdíjas lakosságról. 

2010-ben a lakosság 32%-a részesült valamilyen nyugellátási formában. Összességében 

elmondható, hogy a férfiakkal összehasonlítva jóval magasabb a nyugdíjas korú nők száma. 

Ez a mutató egyértelműen a már vizsgált demográfiai folyamatokkal magyarázható, ti. a nők 

magasabb életkort élnek meg, mint a férfiak. 

A vizsgált időszakban egészségkárosodás miatt szociális járadékban részesülő nők 

aránya kb. 40-50%-kal magasabb, mint a férfiaké. A nyugdíjasok körében magas a 

rokkantnyugdíjasok aránya. A rokkantnyugdíjasoknál viszont magasabb a férfiak aránya a 

nőkénél. A vizsgált időszakban a nyugdíjasok 25%-a rokkantnyugdíjas volt. 
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I. számú adattábla 
lakosság Fogyatékkal élő Roma 

férfi nő Összesen férfi nő Összesen férfi nő Összesen 

EGÉSZSÉGÜGYI HELYZET MUTATÓI (2012)   

1. Tny. szerinti saját jogú nyugellátásban részesülők összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ebből:                   
öregségi nyugdíjban részesülők száma     0     0     0 
rokkantsági nyugdíjban részesülők      0     0     0 
baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülők     0     0     0 
2. Tny. szerinti hozzátartozói nyugellátásban részesülők 
összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ebből:                   
özvegyi nyugdíjban részesülők     0     0     0 
árvaellátásban részesülők     0     0     0 
szülői nyugdíjban részesülők     0     0     0 
baleseti hozzátartozói nyugellátásban részesülők     0     0     0 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 

Az önkormányzat nem rendelkezik naprakész kimutatással a településen lakó nyugdíjasokról. 
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6.2. AZ IDŐSEK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE 

A munkanélküliségi ráta a térségben meghaladja az országos átlagot, bár Igalon a 

munkanélküliek aránya kedvezőbb az országos, regionális, megyei, sőt a kistérségi adatoknál. 

A magas munkanélküliségi adatok kedvezőtlenek az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

előmozdítására. A munkanélküliek korcsoportonkénti megoszlásából is egyértelműen 

kivehető, hogy az idősebb korosztályokat arányaiban jobban sújtja munkanélküliség 

problematikája. A kormány által bevezetett munkahelyvédelmi program esetleg segíthet az 

idősebb lakosság elhelyezkedési problémáján, hiszen az 55 év felettieket foglalkozatók 50%-

os társadalombiztosítási járulékcsökkentési kedvezményben részesülnek. 

Igalon az idősebbek számára is lehetőség az üdülő-vendéglátásba való bekapcsolódás. 

A város üdülőövezetében lévő ingatlanok kiadása plusz bevételi forrást jelenthet e korosztály 

számára is főleg a nyári szezon során. 

 

6.3. A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ, KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSHEZ, INFORMÁCIÓHOZ ÉS A 

KÖZÖSSÉGI ÉLET GYAKORLÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS 

A közszolgáltatások info-kommunikációs akadálymentesítése csak részben megoldott. 

Az önkormányzat saját honlapot üzemeltet, ahol a települést érintő friss hírek, információk is 

elérhetők. A honlapon működik e-ügyintézés is, amelynek keretében elérhetők és letölthetők 

az ügyintézéshez szükséges dokumentumok. Az idősek informatikai jártasságáról nem készült 

felmérés, így nem rendelkezünk pontos adatokkal arról, hogy az idősebb korosztály mennyire 

képes kihasználni ezeket a lehetőségeket. 

A szociális alapszolgáltatások közül Igalon elérhető az étkeztetés és a jelzőrendszeres 

segítségnyújtás. A nappali ellátások keretében lehetőség van az időskorúak ellátására. A 

szociális alapszolgáltatásokat az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ fenntartói 

társulás keretében biztosítja. 

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosított az idősebb korosztály számára 

is. A településen működik háziorvosi praxis. Szakrendelés és kórházi ellátás igénybe vételére 

a 30 km-re fekvő Kaposváron van lehetőség. 

A közösségi közlekedéshez való hozzáférés az idősek számára is biztosított. Igal 

közlekedési csomópontnak is tekinthető, amit jól jelez, hogy 66 települést lehet távolsági és 

helyközi járatokkal elérni. Csak Kaposvárra egy nap folyamán 28 járat indul Igalból. 
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6.4. AZ IDŐSEKET, AZ ÉLETKORRAL JÁRÓ SAJÁTOS IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSÉT CÉLZÓ 

PROGRAMOK A TELEPÜLÉSEN 

Igalon működik Idősek Klubja. A klubba azokat az egyedülálló nyugdíjasokat várják, 

akik társaságra és programokra vágynak. Várják azokat a nyugdíjasokat is, akik párjukkal 

élnek és szeretnék a napjaikat nagyobb társaságban eltölteni. A nappali ellátások keretében 

lehetőség van az időskorúak ellátására. Az időseket ellátó nappali intézmény Igalon 30 

férőhelyes, kihasználtsága az elmúlt néhány évben meghaladta a 100%-ot. 2012-ben az 

ellátottak száma 35 fő. 

Nagy beszélgetések, filmnézés, kártyacsaták, társasjátékozás, szalonnasütés, 

bográcsozás, előadások, kímélő torna, kirándulások, dolgos, kézműves napok, zenés 

programok, egyéb rendezvények várják az érdeklődő nyugdíjasokat. 

Igalon a gyógyfürdőnél, családias igényes 

környezetben található az Igali Nyugdíjasház. Az Igali 

Nyugdíjasház azoknak a nyugdíjas korú embereknek épült, 

akik az állandóságot, a biztos támaszt keresik és 

hivatalosan elérték az öregségi nyugdíjkorhatárt. A 

Nyugdíjasházban akadálymentesített, igényes, tágas terek 

között, a közösség aktív, önálló tagjaként élhetnek a nyugdíjasok a kiszolgáltatottság érzése 

nélkül, családias környezetben, biztonságban. Személyre szóló gondoskodás, gondozás, 

korszerű életkörülmények biztosítanak, egy apartman vagy szoba bérleti jogának 

gyakorlásával. Az Igali Nyugdíjas Apartmanházhoz gyönyörű 3.200 m2-es akadálymentesített 

díszkert tartozik, ez szolgálja a lakók kényelmét és növeli komfortérzetüket. 

Az Igali Nyugdíjas Apartmanházban 1-2 személyes 

apartmanok, illetve 1-2 személyes fürdőszobás szobák 

találhatóak. Az apartmanok nagy részéhez saját terasz, 

mindegyikéhez zuhanyzós fürdőszoba, minikonyha 

tartozik. A konyha hűtőszekrénnyel, mosogatóval, 

főzőlappal, felszerelt. 

A lakók biztonsága és kényelme érdekében minden apartman segélyhívóval ellátott. A 

lakóknak apartmanjukon, szobájukon belül lehetőségük van saját telefonvonal igénylésére, a 

kedvelt TV csatornák használatára, illetve ingyenes internet szolgáltatás igénybevételére. 

A Nyugdíjasházban igénybe vehető egészségügyi és szociális szolgáltatások: 

 háziorvosi rendelés helyben  

 24 órás felügyelet 
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 segítségnyújtás fürdésben- öltözködésben 

 segítségnyújtás étkezésben 

 mosás-takarítás 

 gyógyszerek kiváltása / a felírt gyógyszerek egyénileg fizetendők 

 karbantartó szolgálat 

 egyéni főzési lehetőség 

 kisállat tartás meghatározott apartmanban egyedi feltételekkel 

 apartmanházunk háziorvosán keresztül szakorvoshoz jutás  

 hivatalos ügyek intézésének segítése 

 lakásokban felszerelt segélyhívó használata 

 kábel televízió használata 

 internet szolgáltatás WIFI használata 

 közös helyiségek rezsi költsége, közös költség 

 rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatok: vércukor 

 vérnyomásmérés, diétás tanácsadás 

 életviteli támogatás 

 mentálhigiénés tanácsadás– egyéni esetkezelés  

 gyógyfürdő látogatása szervezetten 

 gyógyfürdőben a TB által támogatott reumatológiai kezelések 

igénybevételének segítése 

 zárt parkolóhely igénybevétele 

 

A Nyugdíjasházban a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló szolgáltatások: 

 Könyvtár, internet elérhetősége 

 Közösségépítési közösségi programok  

 Hozzátartozók és lakók közötti kapcsolattartás elősegítése 

 Játékok, vetélkedők, kártya-és társasjátékok 

 Egyházi és állami ünnepek, névnapok születésnapok megünneplése 

 Egészségügyi és életvitelre vonatkozó tanácsadás-felvilágosító előadások 

 Kirándulások szervezése 

 Gyógyfürdő látogatása szervezetten és egyénileg 

 Igalon a horgásztónál horgászati lehetőség térítési díj ellenében 

 Az Apartmanház közös helyiségeinek és a díszkert használata  
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6.5. KÖVETKEZTETÉSEK: PROBLÉMÁK BEAZONOSÍTÁSA, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

MEGHATÁROZÁSA 

A település nem rendelkezik részletes statisztikai adatokkal a nyugdíjas lakosságról. A 

szociális alapszolgáltatások közül Igalon elérhető az étkeztetés és a jelzőrendszeres 

segítségnyújtás. A nappali ellátások keretében lehetőség van az időskorúak ellátására. Az 

egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosított az idősebb korosztály számára is. 

Az idősebb korosztály problémáinak feltárására elengedhetetlenül szükséges egy az 

idősekkel foglalkozó adatbázis létrehozása. 
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7. A FOGYATÉKKAL ÉLŐK HELZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy az állampolgárok – 

köztük a fogyatékossággal élő emberek – számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a 

társadalmi élet minden színterén; a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és 

közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és 

munkaalkalmak, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is. 

Kiemelt prioritásként a minőségi szolgáltatások egyenlő hozzáférésének megteremtése 

fogalmazható meg. A fogyatékossággal élő emberek számára megszervezendő hatékony 

ellátórendszer kialakításához szükség van helyi, kistérségi és regionális szinten szerveződő 

civil szervezetekre, amelyek a klasszikus érdekvédelmi feladatok ellátása mellett aktívan 

szerepet vállalnak az államtól átvállalt közfeladatok megvalósításában, valamint 

együttműködő partnerei kívánnak lenni a területen dolgozó valamennyi állami és nem-állami 

szereplőnek. 

Biztosítani kell az esélyegyenlőséget az intézményes ellátások szolgáltató jellegének 

erősítésével, az intézmények kiépítésével, korszerűsítésével és átalakításával, illetve a 

lakókörnyezeti és az integrált formában történő ellátásszervezés erősítésével. 

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 26. cikke elismeri a fogyatékkal élő személyek 

jogát az önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség 

életében való részvételük biztosítását célzó intézkedésekre. 

Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006. december 13-án egyhangúan fogadta el a 

Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezményt és az ahhoz kapcsolódó 

Fakultatív Jegyzőkönyvet. Az új nemzetközi egyezmény közel 650 millió fogyatékossággal 

élő embert érint a világon. 

A hazai fogyatékosságügyi politika kiemelkedő sikere, hogy hazánk volt a világon az 

első állam, amely mind az Egyezményt, mind pedig a Jegyzőkönyvet ratifikálta a 2007. évi 

XCII. törvénnyel. Az Egyezmény szerint „fogyatékossággal élő személy minden olyan 

személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely 

számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal 

egyenlő társadalmi szerepvállalását”. 

Az egyenlőség, az egyenlőtlenségek kérdése különböző mértékben ugyan, de 

valamennyi – a többségtől eltérő jellemzőkkel rendelkező – személyt, csoportot érint ma 

Magyarországon. Különösen veszélyeztetett csoport a cigányság, más szempontból a nők, 

ismét más szempontból, de külön figyelmet érdemel a fogyatékos emberek helyzete is. 
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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. 

Magyarországon a legutóbbi népszámlálás (2001) adatai szerint 577 ezer fogyatékos 

ember van, az aktív korú, megváltozott munkaképességű személyek számát pedig a NYUFIG 

2007-es adatai alapján mintegy 700 ezer főre tehetjük. Az Európai Unióban e populáció 40%-

a dolgozik, ez az arány ma Magyarországon 7-9%, amely rendkívül alacsony, különösen 

amellett, hogy az aktív korú célcsoport 80-85%-a akar és tudna is dolgozni, védett, vagy nyílt 

munkaerő-piaci körülmények között. 

A fogyatékos személyek körén belül: 

– a testi fogyatékos és mozgássérült emberek aránya együttesen 43,6%  

– a vak és gyengénlátó emberek aránya 14,4%.  

– hallás-, beszédzavar-fogyatékosságban kb. 10%-uk szenved. 

– Az egyéb fogyatékosságban szenvedők aránya 21,6% 

(Forrás: 10/2006. (II. 16.) OGY határozat Az Új Fogyatékosügyi Programról) 

 

A fogyatékosságügy – és általában az esélyegyenlőség – talán legfontosabb feladata, 

hogy az államigazgatás területén meghonosodjon a mainstreaming elve, vagyis 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. Az egyenlő esélyű 
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hozzáférés nemcsak liftek, rámpák, speciális táblák vagy éppen hangos térkép alkalmazását 

jelenti, hanem azt a szemléletet is, amely a fogyatékos embert egyenjogúnak és 

egyenrangúnak tekinti. Ennek egyik igen fontos eszköze az esélyegyenlőségi tervek 

elkészítése és az abban foglaltak végrehajtása is. 

Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma 

az utóbbi években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz 

tartozó ember – azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista 

és súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek – speciális szükségleteinek figyelembevételét 

kell a komplex akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt 

érteni. Ez olyan eszközök és megoldások telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-

egy szolgáltatást a mozgássérült embereken túl látás- vagy hallássérült, valamint értelmi 

fogyatékos emberek is igénybe vehessenek. (Hangos térkép, indukciós hurok, könnyen 

érthető tájékoztató füzetek, stb.) A kulcs az, hogy ma már nem pusztán épületek 

akadálymentesítéséről, hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk, 

amely tehát magában foglalja az épületek komplex akadálymentességét, de annál jóval több. 

Az akadálymentesítés követelménye beépítésre került a nem kifejezetten 

akadálymentesítési célú pályázatokba is, hogy a különböző közszolgáltatásokat nyújtó 

szervek vezetői szembesüljenek azzal, hogy az ő ügyfélkörükben is vannak, lehetnek 

fogyatékos emberek. A fentieken túl pedig minden lehetséges eszközzel küzdeni kell azért, 

hogy széles körben elterjedtté váljon a mainstreaming szemlélete, vagyis az a felfogás, amely 

alapján az esélyegyenlőségi feladatok megoldása nem egyetlen szerv feladata, hanem 

természetes, hogy az ehhez kapcsolódó követelményeknek való megfelelés a saját területén 

mindenkinek a maga feladata és felelőssége. 

Ugyancsak elengedhetetlen, hogy alapkövetelménnyé váljon az egyetemes tervezés 

módszere. Ennek lényege, hogy a használati tárgyaktól az épületeken át egészen a 

közszolgáltatásokig mindent úgy kell megtervezni, hogy az már a létrejöttekor, eleve 

megfeleljen az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek, s hogy ezért ne kelljen – jelentős 

idő, energia és pénz ráfordításával – utólag akadálymentesíteni. 

A 2009. év legnagyobb fogyatékosságügyi sikere kétségkívül az, hogy – bő egy éves 

előkészítő munka után – az Országgyűlés 2009. november 9-i ülésén 359 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv 

használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvényt, amely szintén az Egyezményben foglaltak 

teljesítése érdekében történt. A jelnyelvi törvény a siket, nagyothalló és siketvak emberek ún. 
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nyelvi jogainak deklarálása mellett a hazánkban 6 éve működő ingyenes jelnyelvi 

tolmácsszolgáltatás jogi szabályozását is tartalmazza. Folyamatosan megjelenő pályázatok 

támogatják a kormányzati és önkormányzati intézmények akadálymentesítését, melynek 

köszönhetően évről évre több száz közszolgáltatás válik egyenlő eséllyel hozzáférhetővé. 

Európa jóléti államai, ahogy hazánk is igyekszik különböző intézkedésekkel, 

programokkal, törvényekkel, rendeletekkel elősegíteni a fogyatékosok esélyegyenlőségét. 

Hatalmas anyagi forrásokat bevonva, természetbeni és anyagi juttatásokat igyekeznek 

biztosítani a rászorulóknak. Különböző hivatalokat, szakértői bizottságokat állítottak fel, 

támogatják a fogyatékosok által alapított szervezeteket. Pozitív diszkriminációt alkalmaznak 

az oktatásban és a munkaerő piacon. 

Mindezek ellenére a statisztikák csúnyán rácáfolnak az erőfeszítésekre. Ahelyett hogy 

a fogyatékkal élők felfelé mobilitását mutatnának, megrekednek, sőt lecsúsznak, elszakadnak 

és kirekesztődnek a társadalomból. 
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7.1. A TELEPÜLÉSEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK FŐBB JELLEMZŐI 

Fogyatékkal élők (2012) 

Fogyatékossági 
csoportok szerint 
differenciált 
demográfiai adatok 

Összesen 

Fogyatékkal élő személyek 
Látás 

fogyatékos 
(vak, 

aliglátó, 
gyengénlátó) 

Hallási 
fogyatékos 

(siket, 
nagyothalló) 

Értelmi 
fogyatékos  

Autista, 
Autisztikus  

Mozgásszervi 
fogyatékos 

Halmozottan 
fogyatékos 

Lakónépesség 
száma        
Állandó népesség 
száma        
ebből 0-18 évesek 

száma        
  19-54 

évesek 
száma 

       

  55 év 
felettiek 
száma 

       

Iskolai végzettségi 
adatok 

       

a) 8 általánost nem 
végzettek 

       

b) 8 általánost 
végzettek 

       

c)szakmunkás/szakis
kolai végzettség 

       

d) 
szakközép/technikus 
végzettség 

             

e) gimnáziumi 
érettségi 

             

f) egyetemi/főiskolai 
végzettség 

             

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékos ember élt 

Magyarországon, a népesség 5,7%-a. Az 1990. évi népszámláláshoz képest a fogyatékos 

emberek létszáma és aránya jelentősen emelkedett. A létszámnövekedés azzal is 

összefügghet, hogy 2001-ben a fogyatékos emberek – többek között a jól előkészített és 

végrehajtott kommunikáció eredményeképpen – többen vállalták fogyatékosságukat, mint 

1990-ben. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a fogyatékosság mind pontosabb 

meghatározása következtében többen vannak tisztában egészségi állapotuk fogyatékossággal 

kapcsolatos jellegével. 
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FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓK 
Fogyatékkal élő 

férfi nő Összesen 
1. Regisztrált álláskeresők száma a 
településen    

a) legfeljebb 1 éve álláskereső    
b) több mint 1 éve álláskereső    
2. Álláskeresési támogatásban részesültek 
száma az adatszolgáltatást megelőző hónap 
zárónapján (ennek hiányában a legutóbbi 
adatközlés napján - dátummal): 

   

2.1 álláskeresési járadékban részesülők száma:     
2.2. álláskeresési segélyben részesülők száma:    
3. Álláskeresési támogatásból kilépők száma 
az adatszolgáltatást megelőző hónap 
zárónapján (ennek hiányában a legutóbbi 
adatközlés napján - dátummal): 

   

3.1. Álláskeresési járadékból kilépők száma    
3.2. Álláskeresési segélyből kilépők száma    
4. Közfoglalkoztatásban résztvevők száma    
5. Rehabilitációs járadékban részesülők 
száma    

6. A településen élő megváltozott 
munkaképességű személyek száma 
ebből:  

   

a) 35 évnél fiatalabb    
b) 35-55 év közötti    
c) 55 év feletti    
7. Akkreditációs tanusítvánnyal rendelkező 
foglakoztatónál (176/2005 (IX. 2.) Kormány 
rendelet szerint védett szervezet) foglakoztatott 
személyek száma 

   

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 
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becsült információk  
kérem adjon egy 0-5 közötti becslést az adott kategória előfordulási 

gyakoriságára, amelyben a 0 az egyáltalán nem jellemzőt, az 5 pedig a 
kiugróan magas arányban jellemzőt jelenti. 

 Fogyatékkal élő 

FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓK férfi nő Összesen 

1. A település lakóinak jellemző 
foglalkoztatási ágazatai: n.a n.a n.a 

a) mezőgazdaság n.a n.a n.a 
b) ipar n.a n.a n.a 
c) szolgáltatás n.a n.a n.a 
2. A településen jellemző-e a minimálbéren 
történő foglalkoztatás? n.a n.a n.a 

a) nyílt munkaerőpiacon n.a n.a n.a 
b) közfoglalkoztatásban n.a n.a n.a 
3. A településen jellemző probléma-e a fekete 
foglalkoztatás?  n.a n.a n.a 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 

Igal városban nincs pontos felmérés a fogyatékkal élőkről, ezért nem lehet pontos 

elemzést készíteni a fogyatékkal élők helyzetéről, szükségleteiről. 

 

7.2. A FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSA, 

KEDVEZMÉNYEI 

A fogyatékkal élő személyek számára külön pénzbeli és természetbeli ellátást és 

kedvezményeket az önkormányzat nem nyújt. 

 

7.3. A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ, KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSHEZ, INFORMÁCIÓHOZ ÉS A 

KÖZÖSSÉGI ÉLET GYAKORLÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS LEHETŐSÉGEI, 

AKADÁLYMENTESÍTÉS 

Az építésügyi hatóság megfelelően felkészült az akadálymentesítés építészeti 

szempontjainak vizsgálatára. Az önkormányzat tulajdonában lévő középületek 

akadálymentesítése még nem 100%-os. Az egészségügyi intézmények akadálymentességéről 

nincs adat, az óvoda épületének teljes akadálymentesítése sem megoldott. A 2010-ben 

megújult épületbe költözött Batthyány Károly Körzeti Általános Iskola épületét teljes körűen 

akadálymentesítették. Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó közszolgáltatásokat nyújtó 

épületek akadálymentesítéséről az önkormányzat nem szolgáltatott adatokat. 

A közszolgáltatások info-kommunikációs akadálymentesítése csak részben megoldott. 

Az önkormányzat saját honlapot üzemeltet, ahol a települést érintő friss hírek, információk is 
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elérhetők. A honlapon működik e-ügyintézés is, amelynek keretében elérhetők és letölthetők 

az ügyintézéshez szükséges dokumentumok. 

Az egészségügyi ellátórendszer és rehabilitációs intézmények közti 

információáramlást és együttműködést megfelelőnek tartja az önkormányzat. Egészségügyi 

dolgozók képzéséről, a fogyatékos emberekkel kapcsolatos ismeretekről nem nyilatkozott az 

önkormányzat. 

 

Szociális szolgáltatások Fogyatékkal élő 
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK férfi nő Összesen 
1. Alapellátások       
1.1. Családsegítés 2 1 3 
1.2. Étkeztetés 2 1 3 
1.3. Falugondnoki és 
tanyagondnoki szolgáltatás 

    0 

1.4. Házi segítségnyújtás     0 
1.5. Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 1 0 1 

1.6. Pszichiátriai betegek 
részére nyújtott közösségi 
alapellátás 

    0 

1.7. Szenvedélybetegek 
részére nyújtott 
alacsonyküszöbű ellátás 

    0 

1.8. Szenvedélybetegek 
részére nyújtott közösségi 
alapellátás 

    0 

1.9. Támogató szolgáltatás     0 
1.10. Utcai szociális munka     0 
2. Nappali ellátások       
2.1. Nappali ellátás 
Fogyatékos személyek 
részére 

    0 

2.2. Nappali ellátás 
Hajléktalanok részére     0 

2.3. Nappali ellátás 
Időskorúak részére 1 1 2 

2.4. Nappali ellátás 
Pszichiátriai betegek részére 

    0 

2.5. Nappali ellátás 
Szenvedélybetegek részére 

    0 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 

A szociális alapszolgáltatások közül Igalon elérhető a családsegítés, az étkeztetés és a 

jelzőrendszeres segítségnyújtás. A nappali ellátások keretében lehetőség van az időskorúak 

ellátására. A szociális alapszolgáltatásokat az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ 

fenntartói társulás keretében biztosítja. A település méretéből adódóan a fogyatékos 

személyek, hajléktalanok, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek helyi ellátása, valamint 
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a fogyatékos emberek szociális szakellátása helyben nem megoldott, legközelebb Kaposváron 

vehetők igénybe ezek a szolgáltatások. 

Szociális szolgáltatások 
Fogyatékkal élő 

Férfi Nő Összesen 
SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK - 
BENTLAKÁST NYÚJTÓ 
INTÉZMÉNYEK 

      

1. Ápolást-gondozást nyújtó 
intézmények    

1.1. Fogyatékos személyek otthona    
1.2. Hajléktalanok otthona    
1.3. Idősek otthona    
1.4. Pszichiátriai betegek otthona    
1.5. Szenvedélybetegek átmeneti 
otthona    

2. Lakóotthonok    
2.1. Fogyatékos személyek ápoló-
gondozó célú lakóotthona 

   

2.2. Fogyatékos személyek 
Rehabilitációs célú lakóotthona 

    0 

2.3. Pszichiátriai betegek 
lakóotthona     0 

2.4. Szenvedélybetegek lakóotthona     0 
3. Rehabilitációs intézmények       
3.1. Fogyatékos személyek 
Rehabilitációs intézménye 

    0 

3.2. Hajléktalanok Rehabilitációs 
intézménye 

    0 

3.3. Pszichiátriai betegek 
Rehabilitációs intézménye 

    0 

3.4. Szenvedélybetegek 
Rehabilitációs intézménye 

    0 

4. Átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmények       

4.1. bázis szállás     0 
4.2. Éjjeli menedékhely   0 
4.3. Fogyatékos személyek 
gondozóháza     0 

4.4. Hajléktalan személyek átmeneti 
szállása 

    0 

4.5. Időskorúak gondozóháza     0 
4.6. Pszichiátriai betegek átmeneti 
otthona     0 

4.7. Szenvedélybetegek átmeneti 
otthona     0 

5. Szociális foglalkoztatás   0 
5.1. Munka-rehabilitáció     0 
3.2. Hajléktalanok Rehabilitációs 
intézménye     0 

3.3. Pszichiátriai betegek 
Rehabilitációs intézménye     0 

3.4. Szenvedélybetegek 
Rehabilitációs intézménye     0 

(Forrás: települési adatszolgáltatás) 
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Az óvodai nevelést, általános iskolai oktatást, alapfokú művészetoktatást, logopédiai 

ellátást, az iskolai napközit és a gyógytestnevelést az Önkormányzat saját fenntartású 

intézményekkel oldja meg. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 

Diákotthon és Módszertani Központ biztosítja az Igali ÁMK tagintézményeiben a nevelési 

tanácsadási, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadási, valamint az iskolapszichológusi 

közoktatási szakszolgálati feladatokat. 

Igalon egy óvoda egy általános iskola és egy speciális általános iskola működik az 

Igali ÁMK tagintézményeiként. A közoktatási intézmények földrajzilag könnyen 

megközelíthető helyen fekszenek, hozzáférhetőek a SNI tanulók számára. Az intézmények 

fogadni tudják a város és a mikrotérségi települések óvodásait, általános iskolás korú 

gyermekeit, beleértve a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, és sajátos nevelési 

igényű tanulókat is. A városi óvoda és általános iskola alapító okiratában szerepel az 

integráltan oktatható SNI gyermekek felvétele, a fogyatékossági típusnak megfelelő 

korlátozással. A magántanulóvá válás nem jellemző Igalon. A város közoktatási 

intézményeibe járnak a város tanulói. Az eljáró tanulók száma nem számottevő. 

A Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon azzal a céllal jött létre, hogy 

gyógypedagógiai ellátást biztosítson azon gyermekek számára, akiknek lakóhelyén – a kisebb 

falvakban, településeken – nincsenek meg az oktatás speciális feltételei. Az intézmény 

fogadja az értelmileg akadályozott gyermekeket is. 

Az oktatási intézményekben megoldott az egyenlő esélyű hozzáférés, az 

oktatásszervezési keretek demokratizálása az esélyegyenlőséget biztosítja. Elsődleges 

szempont az egyenlő esélyek biztosítása, azaz az együttműködés szellemében inkluzívvá váló 

pedagógiai intézmény kialakítása, amely megtörtént és az itt dolgozó pedagógusok ebben a 

szellemben nevelik-oktatják a gyermekeket. A befogadó intézménynek mindenképpen 

érvényesítenie kell a társadalmi környezet heterogenitását. Ez megnyilvánul az oktatási 

intézmények szolgáltatásaiban is oly módon, hogy az intézmény társadalmi 

kapcsolatrendszere és a tanulási-tanítási eszközrendszere valóban az egész érintett közösség 

számára egyenlő eséllyel hozzáférhető. 

 

7.4. KÖVETKEZTETÉSEK: PROBLÉMÁK BEAZONOSÍTÁSA, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

MEGHATÁROZÁSA 

Igal városban nincs pontos felmérés a fogyatékkal élőkről, ezért nem lehet pontos 

elemzést készíteni a fogyatékkal élők helyzetéről, szükségleteiről. Az önkormányzat 

tulajdonában lévő középületek akadálymentesítése még nem 100%-os. 
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Létre kell hozni egy adatbázist, amely felméri a fogyatékosok számát, a fogyatékosság 

fokát valamint szükségleteiket. A pályázati lehetőségeket kihasználva az önkormányzat 

tulajdonában lévő épületek akadálymentesítését meg kell oldani. 
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8. HELYI PARTNERSÉG, LAKOSSÁGI ÖNSZERVEZŐDÉSEK, CIVIL 

SZERVEZETEK 

Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta a 2003. évi L. törvényt, a Nemzeti Civil 

Alapprogramról. Ezzel elismerte a szervezetek működési feltételeihez források biztosításának 

szükségességét. A Nemzeti Civil Alapprogram célja a civil társadalom erősítése, a civil 

szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése. 

Igalon mindössze néhány civil szervezet működik de erős az összefogás, példaértékű a 

civilek jelenléte a település kulturális, művelődési életében. Számos városi rendezvény 

szervezésében, lebonyolításában is aktívan kiveszi a részét a civil társadalom, illetve saját 

programokat, rendezvényeket is szerveznek. 

 

8.1. IGALI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 

Az Igali Önkéntes Tűzoltó Testület 1891-ben alakult, és azóta is folyamatosan 

működik. Az 1970-es években a Tanács Rendszer idején a környező települések, mint 

Somogyszil, Kazsok, Magyaratád és Ráksi testületei beleolvadtak az igaliba és egyesületté 

alakultak. A rendszerváltást követően a fenti településeken önálló önkormányzatok alakultak, 

így a korábban csatlakozott egyesületek az igaliból kiváltak és valamennyi meg is szűnt. 

Jelenleg szinte kizárólagos támogatója Igal Város Önkormányzata, amit a Magyar 

Tűzoltószövetség pályázatain nyert pénzzel egészítenek ki. Az egyesület alkalmi kapcsolatot 

ápol az igali oktatási-nevelési intézményekkel. 

 

8.2. EGYÜTT IGAL VÁROSÉRT EGYESÜLET 

Az egyesület önkéntesen létrehozott, érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet, 

amelynek kiemelt célja: 

 Az emberi értékek védelme 

 A család, az anyai szerep és egyéb női értékek elismerése, és elismertetése 

 A városban élő, aktív társadalmi tevékenységet önkéntesen végzők 

munkájának megismerése, elismerése és támogatása 

 Igal népi értékeinek felkutatása, megőrzése, bemutatása 

 Hagyományok életre keltése, felidézése, ápolása, tovább adása a fiatalabb 

generációknak 

 A testi, lelki egészséges életmódra nevelés, ebben való tevékeny részvétel 

 A természeti és épített környezet védelme 
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Az egyesület kapcsolatokat épít itthoni és országhatáron túl működő hasonló civil 

szervezetekkel. Az egyesület együttműködik az igali oktató-nevelő intézmények 

programjainak lebonyolításában. 

 

8.3. IGAL SE 

Az igali labdarúgó csapat jelenleg a Megye II. osztály északi csoportjában szerepel. 

Az egyesület lehetőséget kínál a sportolni vágyó fiatal és felnőtt korú lakosság számára az 

egészséges életmód gyakorlására. 

(Forrás: www.igal.hu) 
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INTÉZKEDÉSI TERV 

Az intézkedési terv célja olyan beavatkozások tervezése, amelyek a 

helyzetértékelésben felvetett problémákra megoldást nyújtanak. A helyi esélyegyenlőségi 

programnak kiemelt figyelmet kell fordítania: 

– az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, 

megszüntetésére; 

– az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció 

megváltoztatására; 

– a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való 

egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására; 

– munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítására; 

– a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, 

foglalkoztatási esélyeik javítására; 

– az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat 

döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott 

intézményekben, és az önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében; 

– a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a 

döntéshozatalban, ill. a közügyek irányításában. 

 

A helyzetelemzés megállapításai szerint a településen a következő problématerületek 

esetében kell beavatkozásokat tervezni: 

Az esélyegyenlőségi programban tervezett beavatkozások megvalósítása érdekében az 

önkormányzat, minden olyan önkormányzati döntés előkészítésekor, amely az önkormányzat 

által helyben biztosított szolgáltatások átalakítását vagy fejlesztését célozza, ideértve a 

fejlesztési vagy beruházási projektek megtervezését is, olyan esélyegyenlőségi hatáselemzést 

szükséges készítenie, amely alapján tervezhetők az intézkedésnek/fejlesztési projektnek a 

három kiemelt esélyegyenlőségi célcsoportra gyakorolt konkrét hatásai, és biztosítható azok 

eredményeihez való hozzáférésük. Az esélyegyenlőségi hatáselemzés elvégzése szükséges 

feltétele annak, hogy az önkormányzat az esélyegyenlőségi programban kitűzött céljaival és 

vállalt feladataival összhangban valósítson meg fejlesztéseket, beruházásokat a település 

területén.
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A helyi esélyegyenlőségi program intézkedési terve 
 A B C D E F G H I J 
Intéz
kedé
s 
sorsz
áma 
 

Az 
intézkedés 
címe, 
megnevez
ése 

A 
helyzetelem
zés 
következtet
éseiben 
feltárt 
esélyegyenlő
ségi 
probléma 
megnevezés
e 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A 
célkitűzés 
összhangj
a egyéb 
stratégiai 
dokumen
tumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az 
intézked
és 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításá
nak 
határideje 

Az intézkedés 
eredményessé
gét 
mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításá
hoz 
szükséges 
erőforrások 
(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeine
k 
fenntarthatós
ága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
1 Roma 

népesség 
aránya 

A roma 
népesség 
arányáról 
nincs pontos 
adat 
(becsült) 

A városban élő 
roma népességről 
naprakész 
adatbázis készítése 

Integráció
s 
Városfejle
sztési 
Stratégia 
Antiszegr
egációs 
Terv 

Kapcsolatfelvé
tel a Roma 
vezetővel, 
megyei CKÖ-
vel Civil 
szervezetekkel
, cselekvési 
terv 
kidolgozása a 
romák 
adatainak 
feltárására 
Adatbázis 
építése 

Szociális 
Bizottság
, jegyző 

2013. 05. 31. A városban élő 
roma népesség 
pontos száma, 
adatai (iskolai 
végzettség, 
szociális és 
egészségügyi 
helyzet, 
foglalkoztatotts
ág) ismertté 
válik 

humánerőforrás A városban 
élő roma 
népesség 
pontos száma, 
adatai (iskolai 
végzettség, 
szociális és 
egészségügyi 
helyzet, 
foglalkoztatott
ság) ismertté 
válik 

2. Jövedelmi 
viszonyok 

 
A várost 
általánosság
ban jellemzi 
a 
minimálbére
n történő 
foglalkoztatá
s 

A városban élők és 
a 
mélyszegénységbe
n élők  jövedelmi 
viszonyai érjék el 
az országos átlagot 
 

Kaposvári 
Kistérség 
Területfejl
esztési 
Koncepci
ója és 
Programja 

Hiányszakmák 
adatbázisának 
elkészítése 
OKJ-s 
Szakképzés a 
hiányszakmák
nak 
megfelelően 
lehetőleg 
pályázati 

polgárme
stere 

2014..06.15 A városban 
élők és a 
mélyszegénysé
gben élők  
jövedelmi 
viszonyai 
elérik az 
országos 
átlagot 

Pályázati forrás A városban 
élő roma 
népesség 
pontos száma, 
adatai (iskolai 
végzettség, 
szociális és 
egészségügyi 
helyzet, 
foglalkoztatott
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forrásból ság) ismertté 
válik 
A városban 
élők és a 
mélyszegénys
égben élők  
jövedelmi 
viszonyai 
elérik az 
országos 
átlagot 
 

3 A 
településen 
élők 
foglalkozta
tottsági 
helyzete  

A település 
nem 
rendelkezik 
pontos 
adatokkal a 
mélyszegény
ségben élők, 
valamint a 
roma 
emberek 
foglalkoztato
ttságáról 

Romák és a 
mélyszegénységbe
n élők 
foglalkoztatási 
helyzete 

 
Integráció
s 
Városfejle
sztési 
Stratégia 
Antiszegr
egációs 
Terv 

Kapcsolatfelvé
tel a 
munkaügyi 
központtal 
A kistérségi, 
mikrotérségi 
iroda által 
készített 
munkaerő-
piaci elemzés 
eljuttatása a 
településhez 
 

Szociális 
Bizottság
, jegyző 

2013. 08. 31. A város pontos 
adatokkal 
rendelkezik a 
fogyatékkal 
élők és a roma 
lakosság 
foglalkoztatotts
ági helyzetéről 

humánerőforrás A város 
pontos 
adatokkal 
rendelkezik a 
fogyatékkal 
élők és a roma 
lakosság 
foglalkoztatott
sági 
helyzetéről 

3 Csatornázo
ttság 
aránya 

A városban  
20 %-os  
csatornázotts
ág  

A csatornázás 
aránya érje el a 90 
%-ot 

Integráció
s 
Városfejle
sztési 
Stratégia 
Antiszegr
egációs 
Terv 

Pályázati 
források 
bevonásával a 
szilárd 
burkolatú utak 
és a 
csatornázás 
arányának 
növelése 

Település 
polgárme
stere 

2014. 12. 31. A csatornázás 
aránya érje el a 
90 %-ot 

Pályázati 
források 

A városban 
élők 
életminősége 
javult 

4 Az 
önkormány
zatnak 
milyen 
eszközei 

Az 
önkormányz
at 
semmilyen 

Koncepció 
kidolgozása 

Antiszegr
egációs 
Terv 

Koncepció 
kidolgozása: 
Helyi 
iparűzési 
adóban 

Polgárme
ster 

2014.12..31 Koncepció 
kidolgozása 

humánerőforrás Roma 
származásúak 
folyamatos 
foglalkoztatás
a 
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vannak a 
helyi 
romák 
foglalkozta
tásának 
növelésére 
a 
versenyszf
érában? 

eszközzel 
nem 
rendelkezik 
a romák 
foglalkoztatá
sának 
növelésére a 
versenyszfér
ában. 
 

kedvezmény 
biztosítása a 
roma 
származású 
foglalkoztatott
ak esetén 
Önkormányzat
i 
megrendelések 
esetén azon 
cégek 
előnyben 
részesítése, 
amelyek 
alkalmaznak 
roma 
származású 
embereket. 

 
5 A település 

szociális 
szolgáltatá
sszervezési 
koncepciój
ában 
tervezett-e 
a romák 
esélyegyen
lőségét 
elősegítő 
konkrét 
intézkedés
eket? Az 
intézkedés
ek 
hatékonya
k, 
eredménye
sek-e? 

A romák 
esélyegyenlő
ségét 
biztosító 
konkrét 
intézkedések 
nincsenek a 
város 
szolgáltatáss
zervezési 
koncepciójá
ban. 
 

Az önkormányzat 
által biztosított 
szociális ellátások 
területén a 
romáknak a 
szolgáltatásokhoz 
való hozzáférését 
javító konkrét 
tervek szerepelnek 
a koncepcióban, 
illetve a helyi 
szolgáltatásszervez
és 
hatékonyságának 
értékelésében 
kiemelt 
szempontként 
érvényesül, hogy a 
szolgáltatások a 
romák 

Integráció
s 
Városfejle
sztési 
Stratégia 

A település 
szociális 
szolgáltatássze
rvezési 
koncepciójána
k elemzése és 
értékelése (és 
szükség esetén 
felülvizsgálata
, átdolgozása). 

Polgárme
ster 

2014.12.31 A romák 
esélyegyenlősé
gét biztosító 
konkrét 
intézkedéseket 
tartalmaz a 
város 
szolgáltatássze
rvezési 
koncepciója 
 

humánerőforrás A romák 
esélyegyenlős
égét biztosító 
konkrét 
intézkedéseket 
tartalmaz a 
város 
szolgáltatássze
rvezési 
koncepciója 
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 integrációját 
hatékonyan 
támogatják-e. 

 
 
 
6 

Az 
önkormány
zat 
tisztviselői 
jártasak-e a 
romák 
esélyegyen
lőségének 
biztosításá
val 
kapcsolato
s 
kérdésekbe
n? 
 

Igen. 
 

A romák 
esélyegyenlősége 
biztosításában 
jártas képviselők 
és 
köztisztségviselők 
a településeken. 

Integráció
s 
Városfejle
sztési 
Stratégia 
Antiszegr
egációs 
Terv 

Az 
önkormányzati 
munkatársak 
legalább 10%-
ának, – köztük 
legalább két 
felső és 
középvezető 
beosztású 
tisztviselő és a 
humánpolitika
i felelős 
részvételének 
biztosítása 
esélyegyenlős
égi képzésen. 

Polgárme
ster 

2012.12.31 Az 
önkormányzat 
tisztviselői 
jártasak-e a 
romák 
esélyegyenlősé
gének 
biztosításával 
kapcsolatos 
kérdésekben 
 

Pályázati forrás Esélyegyenlős
ég 
biztosításával 
kapcsolatos 
intézkedések 

7 Milyen 
arányban 
érik el a 
helyi 
romákat a 
szervezett 
központi 
szűrővizsg
álatok? 
Milyen 
arányban 
vesznek 
részt a 
rendszeres 
szűrővizsg
álatokon? 
 

A 
szűrővizsgál
atok 
valamennyi 
lakos részére 
biztosítottak, 
viszont csak 
nagyon 
kevesen 
éltek a 
lehetőséggel. 
A 
gyermekeket 
100%-ban 
elérik az 
oktatási 
intézmények
en keresztül. 

A roma népesség a 
települési átlagnak 
megfelelően 
vegyen részt a 
szűrővizsgálatoko
n. 

.  
IVS 

Meg kell 
vizsgálni, 
hogy mely 
tényezők 
hátráltatják a 
szűrővizsgálat
okon történő 
részvételt, 
azokra 
megoldást 
szükséges 
kidolgozni 
Helyi civil 
szervezetek, a 
védőnő és a 
körzeti orvos 
együttműködé
sében 
tájékoztató 
fórumok 

polgárme
ster 

-2013.12.31. A 
szűrővizsgálato
k valamennyi 
lakos részére 
biztosítottak 

Humánerőforrá
s 

Esélyegyenlős
ég 
biztosításával 
kapcsolatos 
intézkedések 
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tartása a 
szűrővizsgálat
ok 
fontosságáról 

8 Érzékelhet
ő 
probléma-e 
az 
alultáplálts
ág a 0-18 
éves roma 
korosztály 
körében? 
 

Az 
alultápláltsá
g nem 
jellemző. 
 

Egyetlen 
alultáplált 
gyermek sincs a 
településen. 

. IVS-
Antiszegr
egációs 
Program 

Amennyiben 
előfordul, az 
önkormányzat 
segélyezési 
gyakorlatában 
kiemelt 
figyelmet kell 
szentelni az 
alultáplált 
gyerekek 
családjainak 
akár 
természetbeni 
támogatására 

polgárme
ster 

2011.12.31. Nem probléma 
,nincs 
alultápláltság a 
0-18 éves roma 
korosztály 
körében 

önkormányzati 
költségvetés, 
pályázati forrás 

Esélyegyenlős
ég 
biztosításával 
kapcsolatos 
intézkedések 

9 Van-e az 
önkormány
zatnál/ 
társulásnál 
esélyegyen
lőségi 
feladatokra 
kijelölt, és 
ezen a 
területen 
képzett 
munkatárs
? 
 

Az 
önkormányz
at nem 
jelzett ilyen 
munkatársat. 

Esélyegyenlőségi 
felelős 
alkalmazása 
kistérségi szinten. 

IVS-
Antiszegr
egációs 
Program 

A 20 ezer fő 
feletti 
településeken/t
ársulásoknál, 
illetve azokon 
a 
településeken, 
ahol a romák 
aránya eléri a 
15%-ot 
ajánlott 
esélyegyenlős
égi munkatárs 
kijelölése és 
képzése a 
romák (és más 
hátrányos 
helyzetű 
csoportok) 
esélyegyenlős
égének 

polgárme
ster 

2014.12.31. Szükség esetén 
Esélyegyenlősé
gi felelős 
alkalmazása 
kistérségi 
szinten 

pályázati forrás Esélyegyenlős
ég 
biztosításával 
kapcsolatos 
intézkedések 
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hatékony 
elősegítése 
érdekében az 
önkormányzati 
döntések 
előkészítésébe
n és 
végrehajtásába
n. 
Az 
esélyegyenlős
égi felelős 
koordinálja az 
esélyegyenlős
égi program 
kidolgozását 
és 
megvalósítását
, gondoskodik 
a rendszeres 
felülvizsgálatá
ról, gyűjti és 
elemzi az 
önkormányzat
nál az 
esélyegyenlős
égre 
vonatkozó 
adatokat, 
biztosítja az 
ezzel 
kapcsolatos 
tájékoztatást, 
esélyegyenlős
égi képzést 
szervez, és 
segít 
kidolgozni és 
működtetni az 
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esélyegyenlős
ég 
megsértésével 
kapcsolatban 
felmerülő 
problémák 
kezelésének 
rendjét. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 
1 HHH 

adatbázis 
A 
települések
en meg kell 
teremteni a  
HHH-s 
gyermekek 
naprakész 
pontos 
nyilvántartá
sát. 

Naprakész HHH 
adatbázis 
 

Integráció
s 
Városfejle
sztési 
Stratégia 
Antiszegr
egációs 
Terv 

Családsegítő, 
védőnői 
hálózat 
együttműködé
ssel az 
érintettek 
felkutatása. 
Szülői 
nyilatkozatok 
alapján készül-
jön HHH 
adatbázis a 
szolgáltatások 
megszervezésé
re 
 

Jegyző, 
intézmén
yvezető 

2013. 03. 30. A nyilvántartás 
folyamatos 
karbantartása, 
folyamatos 
naprakész 
információk 
alapján a 
támogatások 
igényelhetőség
e 
 

humán 
erőforrás 

Esélyegyenlős
ég 
biztosításával 
kapcsolatos 
intézkedések 

 Teljes kürű 
beóvodázta
tás, 
különös 
tekintettel 
a HH/HHH 
gyermekek 
körében 3 
éves kortól 

 

Nem minden 
HH/HHH 3 
éves 
gyermek 
részesül 
óvodai 
ellátásba, 
holott a 
férőhely 
biztosított 

Az óvodai 
férőhelyek 
rendelkezésre 
állnak, így csak 
szülői döntés 
eredménye lehet, 
ha 3 éves korban 
nem lesz minden 
gyerek óvodás. El 
kell érni, hogy 
HHH gyerek ne 
legyen köztük. 

Integráció
s 
Városfejle
sztési 
Stratégia 
Antiszegr
egációs 
Terv 
Intézmény
i 
mukaterv
Pedagógia
i Program 

Lehetőség 
szerint teljes 
körű 
óvodáztatás 
megvalósítása 
3 éves kortól, 
kiemelten a 
HHH 
gyermekek 
esetében. Az 
óvodák és a 
védőnői 
hálózat 
együttműködé

Óvodave

zető 

2013.04. 01. Nincs 3 éves 
korú HHH 
gyermek. A 
többiek közül 
is csak a kései 
születésűek 
közül fordul 
elő 

humán 
erőforrás 

Férőhely 
biztosítás 
Esélyegyenlős
ég 
biztosításával 
kapcsolatos 
intézkedések 
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se a HHH 
gyermekek 
teljes körű 
beóvodázása 
érdekében. 
Szükség 
esetén az 
óvodai IPR 
bevezetése 

2 Tanórán 
kívüli 
foglalkozá
sokon a 
HHH 
tanulók 
részvétele 
növekedje
n 

A HH/HHH 
tanulók 
részvételi 
aránya 43%, 
ill, 34% a 
napközi és a 
szakköri 
foglalkozáso
kon. 

Tájékoztatás, 
fórumok 
szervezése 
szülőknek és 
tanulóknak. A 
szülők 
meggyőzése 

Integráció
s 
Városfejle
sztési 
Stratégia 
Antiszegr
egációs 
Terv 
Intézmény
i 
mukaterv, 
Pedagógia
i Program 

Tájékoztatás, 
fórumok 
szervezése 
szülőknek és 
tanulóknak. A 
szülők 
meggyőzése 
A napközis 
rendszer 
elemzése, 
esetleges 
átalakítása, 
szakköri 
igények 
felmérése 

 iskola 
igazgató, 
osztályfő
nök 

2013. 09. 01. A HH/HHH 
tanulók 60%-a 
részt vesz a 
napközis 
foglalkozásoko
n 

humán 
erőforrás 

Tanórán kívüli 
foglalkozások
on való 
részvétel 
60%-os, nő a 
HH/HHH 
tanulók iskolai 
sikeressége 

3 Kompeten
ciamérések 
eredménye
i 

A 
kompetencia 
mérés 
eredménye, 
mind 
matematikáb
ól, mind 
szövegértésb
ől jelentősen 
elmarad az 
országos 
átlagtól. 

Kompetenciaméré
s eredményei 
közelítsék az 
országos átlagot. A 
HH/HHH 
tanulókra nézve is 
készüljön 
összehasonlító 
elemzés. 

Integráció
s 
Városfejle
sztési 
Stratégia.I
ntézményi 
mukaterv, 
Pedagógia
i Program 
IPR 
Program 

Innovatív 
pedagógiai 
módszerek 
eljárások 
alkalmazása, 
pedagógus 
továbbképzése
k tervezése, 
módszertani 
kultúra szinten 
tartása. 
Intézkedési 
terv 
kidolgozásáho
z. 

iskola 
igazgató 

2014.05.30. A kompetencia 
mérés 
eredményei 
megközelítik 
az országos 
átlagot 

pályázati forrás HH/HHH 
tanulók iskolai 
sikeressége 
Esélyegyenlős
ég 
biztosításával 
kapcsolatos 
intézkedések 
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Intézményi 
mérési csoport 
létrehozása 
Intézkedési 
Terv készítése, 
fejlesztések 
elindítása az 
elért eredmény 
javítása 
érdekében 

 HH/HHH 
tanulók 
eredménye
sség 
mutatói 

HH/HHH 
tanulók 
iskolai 
sikeressége 
nőjön és 
javuljon a 
továbbtanulá
si esélyei 

HH/HHH tanulók 
iskolai sikeressége 
nőjön és javuljon a 
továbbtanulási 
esélyei 

IVS 
Intézmény
i 
mukaterv, 
Pedagógia
i Program, 
IPR 
Program 

A középiskolai 
beiskolázásnál 
törekedni arra, 
hogy a 
HH/HHH 
tanulók 
körében a 
szakközépisko
lába és 
gimnáziumba 
jelentkezők  
aránya 
növekedjen. 
Egyéni 
fejlesztési 
tervek 
készítése a 
felvételihez 
Felvételi 
nyilvántartás 
vezetése 

igazgató folyamatos A középiskolai 
beiskolázásnál 
törekedni arra, 
hogy a 
HH/HHH 
tanulók 
körében a 
szakközépiskol
ába és 
gimnáziumba 
jelentkezők  
aránya 
növekedjen 

humán 
erőforrás 

Esélyegyenlős
ég 
biztosításával 
kapcsolatos 
intézkedések 
utánkövetés 

 Az iskolán 
kívüli 
segítő 
programok
ban való 
részvétel 

Az iskolán 
kívüli segítő 
programokb
an való 
részvétel 
növekedjen. 

Minél több 
HH/HHH tanuló 
bejuttatása ezen 
programokba 

Intézmény
i 
Mukaterv, 
Pedagógia
i Program, 
IPR 
Program 

Mentortanárok 
kiválasztása, 
pályázat 
benyújtása 

igazgató, 
gyermek
védelmi 
felleős 

2013/2014.tané
v 

Az Útravaló 
programban 
részt vevő 
HHH 
gyermekek 
aránya 10%kal 
nő 

Pályázati forrás Folyamatos 
pályázat 
 
Bekapcsolódás 
az Arany 
János 
programba 
Esélyegyenlős
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ég 
biztosításával 
kapcsolatos 
intézkedések 

III. A nők esélyegyenlősége 
1 Nemekre 

nemekre 
érzékeny 
adatgyűjté
s, elemzés 
és 
értékelés 
az 
önkormán
yzat által 
felügyelt 
minden 
szakterüle
teken 

Nemekre 
érzékeny 
adatgyűjtés 
csak részben 
áll 
rendelkezésr
e az 
önkormányz
at által 
felügyelt 
szakterületek
en. 
Nemenkénti 
bontásban 
adatokkal 
rendelkezne
k a 
foglalkoztatá
s, a szociális 
ellátás, az 
egészségügy
i ellátás és a 
közoktatás 
terén. 

Nemekre érzékeny 
adatbázis 
elkészítése a 
következő 
területeken: 
 Foglalkoztatás 
 Közoktatás 
 Szakképzés 
 Szociális 

ellátás 
 Egészségügyi 

ellátás 
 Bűnmegelőzés, 

áldozatvédele
m 

 Településfejles
ztés 

 

IVS,  A 
településen: 
A kötelező 
adatszolgáltatá
sok áttekintése 
után rövid- és 
középtávú 
adatgyűjtési- 
és elemzési 
terv készítése 
(szakértői 
segítség, 
esetleg a KSH 
bevonásával). 
 

polgárme
ster, 
jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
intézmén
yvezetők 

 
2015.01.31. 

Nemekre 
érzékeny 
adatbázis 
elkészítése a 
következő 
területeken: 
Foglalkoztatás 
Közoktatás 
Szakképzés 
Szociális 
ellátás 
Egészségügyi 
ellátás 
Bűnmegelőzés, 
áldozatvédele
m 
Településfejles
ztés 
 

pályázati forrás Nemekre 
nemekre 
érzékeny 
adatgyűjtés, 
elemzés és 
értékelés 
Esélyegyenlős
ég 
biztosításával 
kapcsolatos 
intézkedések 

2 Van-e a 
területen 
elérhető 
munkaleh
etőség 
(nőknek 
is)? 

A községben 
található, 
nőket is 
foglalkoztató 
munkahelye
k (közszféra, 
szolgáltatási 
szektor, 
mezőgazdas
ág). A 

A településen: 
Adatgyűjtés 
(Munkaerőpiaci 
központ, KSH 
segítségét igénybe 
véve) a munkaerő- 
és a munkahely-
kínálat 
összehasonlítása 
céljából, 

IVS A 
településen: 
Adatgyűjtés 
(Munkaerőpia
ci központ, 
KSH 
segítségét 
igénybe véve) 
a munkaerő- 
és a 

polgárme
ster 

2014.12.31. A településen: 
Adatgyűjtés 
(Munkaerőpiac
i központ, 
KSH segítségét 
igénybe véve) 
a munkaerő- és 
a munkahely-
kínálat 
összehasonlítás

pályázati forrás A munkaerő- 
és a 
munkahely-
kínálat 
összehangolás
a, 
humánerőforrá
s 
Esélyegyenlős
ég 
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foglalkoztatá
s 
elemzésekor 
kiderült, a 
munkanélkül
iség a nők 
(30 
fő)körében 
nem 
magasabb, 
mint a 
férfiak (39 
fő) körében  

szakképzettség, 
nemek szerint is 
bontva, a helyben 
rendelkezésre álló 
átképzési 
lehetőségekre és a 
lehetséges 
alternatív 
munkavégzési 
formákra is 
tekintettel 

munkahely-
kínálat 
összehasonlítá
sa céljából, 
szakképzettség
, nemek 
szerint is 
bontva, a 
helyben 
rendelkezésre 
álló átképzési 
lehetőségekre 
és a lehetséges 
alternatív 
munkavégzési 
formákra is 
tekintettel 

a céljából, 
szakképzettség
, nemek szerint 
is bontva, a 
helyben 
rendelkezésre 
álló átképzési 
lehetőségekre 
és a lehetséges 
alternatív 
munkavégzési 
formákra is 
tekintettel 

biztosításával 
kapcsolatos 
intézkedések 

3 Melyek a 
nők 
foglalkozta
tását 
(foglalkozt
athatóságát
) gátló 
főbb 
akadályok? 

A 
foglalkoztato
tt, az inaktív 
és a 
munkanélkül
i női 
népesség 
főbb 
demográfiai 
adatainak 
teljes körűen 
nem 
nyilvántartot
tak  
(gyermekszá
m, 
képzettség,  
családi 
állapot, 
demográfiai 
adatok). A 
gyermekes 

A nők munkába 
állását gátló 
tényezők 
feltérképezése, 
beavatkozások 
elhárításuk 
érdekében 

IVS A településen: 
A 

foglalkoztatott
, az inaktív és 

a 
munkanélküli 
női népesség 

főbb 
demográfiai 
adatainak 
áttekintése 

(gyermekszám
, képzettség, 

életkor, 
családi állapot, 

demográfiai 
adatok), teljes 

körű vagy 
reprezentatív 

vizsgálat 
elvégeztetése 
körükben a 

polgárme
ster 

 

2013.12.31. A nők 
munkába 
állását gátló 
tényezők 
feltérképezése, 
beavatkozások 
elhárításuk 
érdekében 

pályázati forrás A nők 
munkába 
állását gátló 
tényezők 
feltérképezése, 
beavatkozások 
elhárításuk 
érdekében 
humánerőforrá
s 
Esélyegyenlős
ég 
biztosításával 
kapcsolatos 
intézkedések 
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családok 
gazdasági 
aktivitásáról 
a település 
nem 
szolgáltatott 
adatokat, 
ilyen jellegű 
felmérés 
nem készült 
a 
településen. 

 

munkavállalás
t akadályozó 

vagy nehezítő 
tényezőkről 

(szakértő 
segítség 

igénybevételé
vel). 

4 Egyenlőtle
n bérezés, 
a nők és 
férfiak 
bérezését 
illetően. 
 

A település 
nem 
rendelkezne
k 
kimutatások
kal a férfiak 
és nők 
bérezését 
illetőleg. 

 

Egyenlő bérezés a 
nemek 
tekintetében 

IVS Kimutatás 
készítése 
az 
önkormányzat
nál és 
intézményeiné
l dolgozók 
bére, keresete 
nem, 
korcsoport, 
beosztás, 
szakma vagy 
végzettség 
szerint, majd 
ennek alapján 
munkakör-, 
munkabér-
elemzés 
készítése. 

pogármes
ter 

2013.12.31. Kimutatás 
készítése 
az 
önkormányzatn
ál és 
intézményeinél 
dolgozók bére, 
keresete nem, 
korcsoport, 
beosztás, 
szakma vagy 
végzettség 
szerint, majd 
ennek alapján 
munkakör-, 
munkabér-
elemzés 
készítése 

humánerőforrás humánerőforrá
s  
Kimutatás 
készítése 
Esélyegyenlős
ég 
biztosításával 
kapcsolatos 
intézkedések 

5 Van-e a 
településen 
célzottan a 
nők elleni 
erőszak 
áldozataiva
l 

Célzottan a 
nők elleni 
erőszak 
áldozataival 
foglalkozó 
ellátás a 
településen 

Szükség esetén a 
nők elleni erőszak 
áldozataival 
foglalkozó ellátás 
megteremtése 

IVS Adattábla 
elkészítése a 
rendőrség és 
az ügyészség 
segítségével: 
nemek szerint 
bontott adatok, 

Polgárme
ster 

2013.12.31. Adattábla 
elkészítése a 
rendőrség és az 
ügyészség 
segítségével: 
nemek szerint 
bontott adatok, 

pályázati forrás Humánerőforr
ás 
Adattábla 
elkészítése a 
rendőrség és 
az ügyészség 
segítségével: 
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foglalkozó 
ellátás? 
Folyik-e 
rendszeres, 
gender - 
szemléletű 
tovább- és 
átképzés  

nem folyik. 
Nők elleni 
erőszakos 
cselekedetet 
a település 
nem 
jelentett. 
 

szükség esetén 
főbb 

korcsoportokb
an, a családi 
kapcsolatok 

szerint 
leválogatva, a 

kiemelt 
bűncselekmén
yek (személy, 
vagyon, nemi 
erkölcs elleni 

stb. 
bűncselekmén
yek) elkövetői, 

sértettjei 
[bűnmegelőzé

si és 
áldozatvédelm

i adattábla 

szükség esetén 
főbb 
korcsoportokba
n, a családi 
kapcsolatok 
szerint 
leválogatva, a 
kiemelt 
bűncselekmény
ek (személy, 
vagyon, nemi 
erkölcs elleni 
stb. 
bűncselekmény
ek) elkövetői, 
sértettjei 
[bűnmegelőzés
i és 
áldozatvédelmi 
adattábla 

nemek szerint 
bontott adatok 
Esélyegyenlős
ég 
biztosításával 
kapcsolatos 
intézkedések 

6 Miképp 
alakul a 
nők 
részvétele 
a 
munkaerőp
iacon, a 
gazdasági 
és politikai 
döntéshoza
tali 
pozíciókba
n? 
 

A települési 
önkormányz
ati 
képviselőtest
ületben a 
polgármester 
mellett a hat 
képviselő 
közül 2 nő 
található 
férfi. Az 
önkormányz
at 
többségében 
is női 
alkalmazotta
kat 
foglalkoztat. 
A 

A férfiak és nők 
arányának 
egyenleteseb 
eloszlása a 
gazdasági és 
politikai 
döntéshozatali 
pozíciókban. 

IVS Adatgyűjtés és 
elemzés a 
településen 
működő 
intézmények 
és gazdálkodó 
szervezetek 
munkaerő-
politikájáról, 
különös 
tekintettel a 
nők és férfiak 
helyzetére 

Programok a 
lányok 

majdani 
közéleti 

szerepvállalás

Polgárme
ster 

 

2013.12.31. 
 

A férfiak és 
nők arányának 
egyenletesebb 
eloszlása a 
gazdasági és 
politikai 
döntéshozatali 
pozíciókban 

pályázati forrás pályázati 
forrás 
Esélyegyenlős
ég 
biztosításával 
kapcsolatos 
intézkedések 
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közoktatási 
intézmények
ben is nőket 
foglalkoztatn
ak túlnyomó 
többségben. 
Egyéb 
munkahelyrő
l nem 
szolgáltatott 
adatot a 
települési 
önkormányz
at. A 
várandós és 
kisgyermeke
s anyák 
visszatérése 
biztosított és 
támogatott 
az 
önkormányz
ati 
munkahelye
ken. 
Munkaerőpi
aci-
helyzetükről 
azonban 
nem készült 
felmérés. 

ának 
elősegítése 
érdekében. 

           

IV. Az idősek esélyegyenlősége 
1 Idősek-

Nyugdíjas 
korúak 

A város nem 
rendelkezik 
még becsült 
adattal sem 
az 

Pontos kimutatás 
készítése az 
időskorúakról 
-saját jogú 
nyugellátásban 

IVS, 
Önkormán
yzat 
statisztikai 
adatbázisa 

Adatgyűjtés és 
elemzés a 
településen 

Jegyző, 
Szociális 
Bizottság 

2013. 02. 28. Naprakész 
adatbázis  
A nyilvántartás 
folyamatos 
karbantartása, 

Humánerőforrá
s 

Esélyegyenlős
ég 
biztosításával 
kapcsolatos 
intézkedések 
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időskorúakró
l 

részesülők 
-hozzátartozói 
nyugellátásban 
részesülők 

folyamatos 
Naprakész 
információk 
alapján a 
támogatások 
igényelhetőség
e 
 

2 Részesül-e 
Valamenn
yi időskorú 
nyugdíjsze
rű 
ellátásba? 

A város nem 
rendelkezik 
még becsült 
adattal sem 
az 
időskorúak 
ellátásáról 
KSH 
adatbázis 
szerint 2010-
ben 419 fő 
nyugdíjszerű 
ellátásba 
részesült. 

Minden időskorú 
ellátásba 
részesüljön 

IVS, 
Önkormán
yzat 
statisztikai 
adatbázisa 

Adatgyűjtés és 
elemzés a 
településen 

Jegyző, 
Szociális 
Bizottság 

2013. 02. 28. Naprakész 
adatbázis  
A nyilvántartás 
folyamatos 
karbantartása, 
folyamatos 
Naprakész 
információk 
alapján a 
támogatások 
igényelhetőség
e 
 

Humánerőforrá Esélyegyenlős
ég 
biztosításával 
kapcsolatos 
intézkedések 

3 Milyen 
arányban 
érik el a 
helyi 
idősek a 
szervezett 
központi 
szűrővizsg
álatok? 
Milyen 
arányban 
vesznek 
részt a 
rendszeres 
szűrővizsg
álatokon? 
 

A 
szűrővizsgál
atok 
valamennyi 
lakos részére 
biztosítottak, 
viszont csak 
nagyon 
kevesen 
éltek a 
lehetőséggel.  

Az időskorúak 
vegyen részt a 
szűrővizsgálatoko
n. 

IVS 
Önkormán
yzat 
Egészségü
ggyel 
kapcsolato
s 
dokument
umai 

Meg kell 
vizsgálni, 
hogy mely 
tényezők 
hátráltatják a 
szűrővizsgálat
okon történő 
részvételt, 
azokra 
megoldást 
szükséges 
kidolgozni ---
tájékoztató 
fórumok 
tartása a 
szűrővizsgálat
ok 

polgárme
ster, 
védőnői 
hálózat 

-2013.12.31. A 
szűrővizsgálato
k valamennyi 
lakos részére 
biztosítottak 

Humánerőforrá
s 

Esélyegyenlős
ég 
biztosításával 
kapcsolatos 
intézkedések 
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fontosságáról 
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
1 A 

közszféráb
an és a 
versenypia
con 
arányukna
k 
megfelelő 
mértékben 
dolgoznak-
e 
fogyatékos 
munkaváll
alók? 

Az 
önkormányz
at nem 
rendelkezik 
pontos 
adatokkal 

A közszférában és 
a versenypiacon 
arányuknak 
megfelelően 
dolgoznak 
fogyatékkal élő 
munkavállalók 

 IVS Fogyatékkal 
élő 
munkavállaló 
alkalmazása az 
önkormányzat
nál, 
önkormányzati 
fenntartású 
intézményekb
en. 
A fogyatékkal 
élő 
munkavállaló 
beilleszkedésé
t segítő 
programokban 
való részvétel. 

polgárme
ster 

2013.12.31. A 
közszférában 
és a 
versenypiacon 
arányuknak 
megfelelő 
mértékben 
dolgoznak 
fogyatékos 
munkavállalók 

pályázati forrás, 
önkormányzati 
költségvetés 

A fogyatékkal 
élő 
munkavállaló 
beilleszkedésé
t segítő 
programokban 
való részvétel 
Esélyegyenlős
ég 
biztosításával 
kapcsolatos 
intézkedések 

2 Teljesítik-e 
a 
munkaadó
k a 
közszféráb
an a 
kötelező 
foglalkozta
tási kvótát? 

Erre 
vonatkozóan 
nincs adat. 

 

A munkáltatók 
legalább az előírt 
kvóta (20 fő 
alkalmazott fölött 
5 %) erejéig 
alkalmaznak 
fogyatékkal élő 
munkavállalókat. 

IVS Felmérés 
készítése a 
vállalkozásokr
ól, valamint az 
önkormányzati 
intézményekb
en a 
foglalkoztatás 
mértékéről. 

polgárme
ster 

2013.12.31. Teljesítik a 
munkaadók a 
közszférában 
a kötelező 
foglalkoztatási 
kvótát 

pályázati forrás, 
önkormányzati 
költségvetés 

Esélyegyenlős
ég 
biztosításával 
kapcsolatos 
intézkedések 

3 Maradéktal
anul 
érvényesül
-e a 
fogyatékos 
munkaváll
alók 
munkahely
i 
esélyegyen

Az 
önkormányz
at 
tulajdonában 
lévő 
középületek 
fele – 
egészségház, 
községháza, 
idősek 

A fogyatékkal élők 
esélyegyenlősége 
biztosítottá válik: a 
munkakörök 
akadálymentesítés
e folyamatosan 
történik, a 
munkavédelmi 
előírások 
maradéktalanul 

IVS Meg kell 
vizsgálni, 
hogy a 
munkavédelmi 
előírások 
betartása 
maradéktalanu
l megvalósul-
e; érdemes 
fejleszteni, 

jegyző 2013.12.31 Érvényesül a 
fogyatékos 
munkavállalók 
munkahelyi 
esélyegyenlősé
ge 
 

humánerőforrás A fogyatékkal 
élők 
esélyegyenlős
ége 
biztosítottá 
válik 
Esélyegyenlős
ég 
biztosításával 
kapcsolatos 
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lősége? 
 

napközi 
otthona, 
művelődési 
ház, orvosi 
rendelő – 
akadályment
esített. Az 
önkormányz
at 
tulajdonában 
lévő többi 
középületnél 
is 
műszakilag 
kivitelezhető 
az 
akadályment
esítés. 

betartásra 
kerülnek. 

illetve 
ergonómiailag 
a 
legoptimálisab
b 
munkakörnyez
etet 
kialakítani. 
Érvényesíteni 
kell a humán-
erőforrás 
stratégiában az 
esélyegyenlős
éget. 
Biztosítani 
kell a 
munkakörök 
és 
munkaterülete
k folyamatos 
akadálymentes
ítését.  
Új álláshelyek 
meghirdetések
or biztosítani 
kell a 
jelentkezők 
részére, hogy 
fogyatékosság
ukból eredő 
speciális 
igényeiket az 
állásinterjú 
előtt jelezzék, 
illetve az 
állásinterjún a 
szükséges 
akadálymentes
ítéseket elő 

intézkedések 
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kell készíteni. 
4 Elérhetők-

e az 
egészségü
gyi 
ellátások a 
fogyatékos 
emberek 
számára? 

 

Az 
egészségügy
i 
intézmények 
közül az 
orvosi 
rendelő és az 
egészségház 
akadályment
esített, a 
gyógyszertár 
nem. 
Egészségügy
i dolgozók 
képzéséről a 
fogyatékos 
emberekkel 
kapcsolatos 
ismeretekről 
nem 
nyilatkozott 
az 
önkormányz
at. 

Akadálymentes 
fizikai környezet 
az egészségügyi 
létesítményekben 
(orvostechnikai 
eszközök 
tekintetében is) 
Képzett dolgozók 
a fogyatékkal élő 
emberekkel 
kapcsolatos 
ismeretekről. 

.IVS Az 
önkormányzati 
fenntartású, 
nem 
akadálymentes 
egészségügyi 
szolgáltatást 
nyújtó 
intézményekn
él biztosítani 
az egyenlő 
esélyű 
hozzáférést, a 
fizikai és 
infokommunik
ációs 
akadálymenete
sítés 
megvalósítása 
érdekében 
ütemterv 
készítése a 
források, 
felelősök, 
határidők 
megjelölésével
. 
Együttműködé
si 
megállapodás 
kötése az 
önkormányzat 
székhelyéhez 
közel működő, 
fogyatékos 
személyek 
érdekvédelmét 
ellátó 

polgárme
ster 

2013.12.31. Elérhetőek az 
egészségügyi 
ellátások a 
fogyatékos 
emberek 
számára 

pályázati forrás Esélyegyenlős
ég 
biztosításával 
kapcsolatos 
intézkedések 
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társadalmi 
szervezettel 
(szervezetekke
l), mert ezek 
számos 
hasznos 
információval, 
tanáccsal 
tudják segíteni 
az 
önkormányzat 
munkáját 

5 A szociális 
alap- és 
szakszolgá
ltatások 
hozzáférhe
tőek és 
elérhetőek-
e a 
fogyatékos 
emberek 
számára? 

 

A 
településen 
286 fő 
fogyatékkal 
élő ember él. 
A település 
nem 
rendelkezik 
a 
fogyatékkal 
élők 
nyilvántartás
ával a 
szociális 
szolgáltatáso
k terén. 
Beavatkozás 
tervezése 
szükséges 
azon 
fogyatékkal 
élők 
számának 
nyilvántartás
ára, akik a 
szociális 
alap- és 

Pontos adatok arról, 
 milyen szociális  
alapellátásban részesülnek
 a fogyatékkal élők.  
A szociális ellátás  
alapszolgáltatásai  
valamennyi rászoruló, 
fogyatékkal élő ember 
számára elérhetőek. 

IVS Az intézmény 
dolgozóinak 
felkészítése 
(továbbképzés
sel, 
szolgáltatás 
átszervezéséve
l) a súlyosan 
fogyatékos 
ügyfelek 
fogadására. 
Együttműködé
sek kialakítása 
területen 
működő, a 
fogyatékos 
emberekért 
tevékenykedő 
szolgáltatókka
l. 
Szolgáltatási 
hálózatok 
kialakulásának 
ösztönzése. 
Szolgáltatás 
szervezettebb 
é tételével 

polgárme
ster 

2014.06.31 Van pontos 
kimutatás a 
fogyatékkal 
élőkről. A 
szociális alap- 
és 
szakszolgáltatá
sok 
hozzáférhetőek 
és elérhetőek a 
fogyatékkal 
élők számára 

pályázati forrás A szociális ellátás 
alapszolgáltatásai 
valamennyi rászoruló, 
fogyatékkal élő ember 
számára 
elérhetőek 
Esélyegyenlős
ég 
biztosításával 
kapcsolatos 
intézkedések 
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szakszolgált
atásokat 
vesznek 
igénybe. 

 

fokozni a 
hatékonyságot. 
Minőségirányí
tási rendszerek 
bevezetése a 
szociális 
szolgáltatások
ban. 
 

6 Az 
önkormány
zat által 
szervezett 
szolgáltatá
sok 
szervezése 
megfelel-e 
az egyenlő 
esélyű 
hozzáférés
nek? 

Az oktatási 
intézmények
ben 
megoldott az 
egyenlő 
esélyű 
hozzáférés, 
az 
oktatásszerv
ezési keretek 
demokratizál
ása az 
esélyegyenlő
séget 
biztosítja. 
Az 
önkormányz
at által 
szervezett 
többi 
szolgáltatásr
ól nem áll 
rendelkezésr
e adat. 

Az önkormányzat 
által biztosított 
szolgáltatások 
egyenlő esélyű 
hozzáférése 
biztosított a 
fogyatékkel élő 
emberek számára 
is. 

IVS Az egyenlő 
esélyű 
hozzáférés 
egyes 
kritériumai a 
bonyolult és 
költséges 
átalakítások 
helyett olykor 
megoldhatók 
egyszerű 
szervezési 
változtatásokk
al is. Javasolt 
ezért a 
szolgáltatás-
szervezés 
tekintetében is 
kikérni a 
környezetterve
ző 
rehabilitációs 
szakmérnök, 
szakértő, 
illetve a 
fogyatékosság
ügyi 
érdekvédelmi 
szervezetek 
véleményét. 

polgárme
ster 

2013.12.31. Az 
önkormányzat 
által szervezett 
szolgáltatások 
szervezése 
megfelel az 
egyenlő esélyű 
hozzáférésnek 

pályázati forrás Az 
önkormányzat 
által szervezett 
szolgáltatások 
szervezése 
megfelel az 
egyenlő esélyű 
hozzáférésnek 
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Javasolt az 
önkormányzat/
intézmény 
szervezetrends
zerén belül 
olyan 
munkatárs 
kijelölése, 
akinek 
kifejezett 
feladata és 
felelőssége az 
egyenlő esélyű 
hozzáférés 
megteremtése 
és folyamatos 
fenntartása. 
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9. A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGA 

9.1. ÉS KONZULTÁCIÓ, MONITORING VISSZACSATOLÁS 

A települési esélyegyenlőségi program készítése az önkormányzat tevőleges 

bevonásával történt, az adattáblák kitöltése alapján létrejött helyzetelemzés alapozta meg a 

program akciótervét. 

Az esélyegyenlőségi tervet a település a helyben szokásos módon közzéteszi, az 

esetleges hozzászólásokat a jegyző összegyűjti, majd az esetleges módosítási javaslatokat a 

képviselő testület elé terjesztik. A képviselő testület dönt a módosítások bevezetéséről. 

Az esélyegyenlőségi program öt évre készül. Időarányos megvalósítását, illetve a 

helyzetelemzésben feltártak esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, és a helyi 

esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni. 

Az esélyegyenlőségi program előkészítésébe, áttekintésébe, valamint felülvizsgálatába 

esélyegyenlőségi szakértőt kell bevonni. 

 

9.2. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉGI KÖRÖK 

Igal Város Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve végrehajtásáért felelős személy a 

település jegyzője, akinek felelőssége:  

 
 Annak biztosítása, hogy a település lakói, megismerjék a Települési 

Esélyegyenlőségi Programot. 

 Az önkormányzat és intézményei dolgozói minden ponton megkapják a szükséges 

felkészítést és segítséget az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv végrehajtásához. 

 Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetben meg kell tenni a szükséges lépéseket. 

 
A program megvalósításáért felelős személy: Munkaszervezet vezetője akinek feladata:  

 A program megvalósításának koordinálása. 

 A program végrehajtásának nyomon követése. 

 Az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása. 

 
Az önkormányzati tisztségviselők és a közoktatási intézmények vezetői felelőssége: 
 

 Az egyenlő bánásmódra és az esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírások 

ismerete. 

 A diszkriminációmentes oktatás/nevelés és szolgáltatásszervezés megvalósítása. 

projekt
Szövegdoboz
IGAL VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA
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 Ismereteik folyamatos bővítése az esélyegyenlőség biztosítása területén. 

 A Települési Esélyegyenlőségi Programban foglaltak ismerete, közreműködés 

annak megvalósításában, az esélyegyenlőség sérülése esetén jelzés a program 

irányítójának. 

 

9.3. ÉRVÉNYESÜLÉS, MÓDOSÍTÁS 

Amennyiben a fentiekben leírt megvalósítás, a kétévenkénti monitoring, az 

önértékelés során arra derül fény, hogy a vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a község 

önkormányzata  

– elemzi az okokat az érintettek és szükség esetén külső szakértő bevonásával, 

– megállapítja a felelősségeket, 

– intézkedési tervet készít. 

A Települési Esélyegyenlőségi Programban foglaltak a 2003. évi CXXV. törvény – az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról – alapján készültek, így 

szándékos be nem tartásuk, illetve akaratlagos hátráltatásuk e szerint kerül elbírálásra. 

 

9.4. AZ ELFOGADÁS MÓDJA ÉS DÁTUMA 

 

Záradék 

 

A Települési Esélyegyenlőségi Programot Igal Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2012. október 26-án megvitatta, és a 144./2012. (X/26.) számú határozatával elfogadta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………….. 
 Igal város polgármestere 
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