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Előzmények
Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
63.§ (5) bekezdése a települési önkormányzatok számára megteremtette annak lehetőségét,
hogy helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen élő
hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását és meghatározza az e csoportok
esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra,
egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre.
A program megalkotása korábban nem volt kötelező. Mivel az uniós pályázatok elbírálásánál
előny jelentett a helyi esélyegyenlőségi program megléte, Balatonfüred Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. december ülésén jóváhagyta a 2008-2012.
évekre vonatkozó Esélyegyenlőségi Programját. Ebben rögzítette a város akkori
esélyegyenlőségi helyzetét és vázolta a megoldandó feladatokat. A program 2010-ben
felülvizsgálatra és ismét jóváhagyásra került.
A 2013. év elején, összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség
Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok
elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.)
Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól
szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Balatonfüred Város Önkormányzata
2013-2018 évre új Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében
szükséges feladatokat.
Ennek aktualitását az adja, hogy a 2013. július 1-jét követően meghirdetett pályázatok esetén
az önkormányzat akkor részesülhet az államháztartás alrendszereiből, az Eu-s forrásokból
származó, pályázati úton odaítélt támogatásban, ha a törvény rendelkezéseinek megfelelő,
hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. A HEP részeként jóváhagyott
intézkedési tervet 2 évente felül kell vizsgálni, és az új helyzetnek megfelelően módosítani.
Intézményünk a 2012-ban benyújtott – TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0089. számú
pályázatában vállalta az intézményi esélyegyenlőségi terv elkészítését, illetve
esélyegyenlőségi felelős (mentor) kinevezését. (A pályázat címe: „Bakony-Balaton
együttműködés2.” - Minőségi könyvtári szolgáltatásfejlesztések, a helytörténeti tudásvagyon
megosztása, az oktatás segítése, az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtár képzési szerepe
erősítésének érdekében.)
A mellékelt Esélyegyenlőségi Program két részből áll:
A helyzetelemző részben – figyelemmel a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet mellékletében
meghatározott szempontokra – bemutatjuk az esélyegyenlőségi célcsoportok –
mélyszegénységben élők, romák, nők, a fogyatékkal élő személyek valamint a gyermekek és
idősek - csoportjára vonatkozó foglalkoztatási, oktatási, lakhatási, egészségügyi és szociális
helyzetet, vázoljuk az esetleges problémákat.
Az Intézkedési tervben pedig meghatározásra kerülnek a helyzetelemzésben feltárt
problémák kezelése érdekében szükséges intézkedések.
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatában alapoztunk az évek óta
működtetett gyermek- és ifjúsági figyelőszolgálatban együttműködő önkormányzati
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intézmények tapasztalataira, (Szociális Alapszolgáltatási Központ – különös tekintettel a
Gyermekjóléti Szolgálatra, Városi Rendelőintézet, a helyi általános és középiskolák
diákönkormányzatai), a célcsoportokkal foglalkozó civil szervezetek igényeire. (S.O.S. Együtt
Egymásért Alapítvány és a Mozgássérültek Balatonfüredi Egyesülete, a Látássérültek
Veszprém Megyei Szervezete).
Információs adatokat kértünk a helyzetelemző rész összeállításához, az egyes szakterületek
beszámolóit is figyelembe vettük. Az esélyegyenlőségi helyzet értékelése és az intézkedési
terv elkészítése érdekében részt vettünk a HEP fórumon.
Az intézményi honlapon történő közzététellel biztosítjuk a program teljes nyilvánosságát.
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A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA
Balatonfüred város a Közép-dunántúli régióban, a Balaton tó északi partján fekszik, a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet egyik fontos egysége Veszprém megye déli, délkeleti részén.
A Balatonfüredi térség központja, amelyhez 22 település tartozik. A város területe 4645
hektár, népességszáma jelenleg 13 827 fő.
Balatonfüred a statisztikai nagyságkategóriák közül a kisvárosok csoportjába tartozik, és
jellemzői, városi intézményei, betöltött funkciói alapján a város az utóbbi években teljes
értékű központtá fejlődött. A városok funkcionális típusait és a foglalkoztatási szerepköröket
vizsgálva fürdő-és műemlék város.
A Közép-dunántúli régióban és a Balaton régióban idegenforgalmi szerepköre meghatározó,
Siófok és Keszthely mellett a Balaton régió szervező központja. A Balaton Fejlesztési Tanács
„A Balaton régió részletes fejlesztési terve 2007–2013.” című dokumentuma Balatonfüredet
a gyógy-és wellness turizmus egyik kiemelt fejlesztési célterületeként, a balatonfüredicsopaki borvidéket a borturizmus-program egyik kiemelt fejlesztési célterületeként és a
konferencia-turizmus fejlesztendő területeként jelöli meg.
A város kiterjedt testvérvárosi hálózattal rendelkezik, kapcsolatot tart fenn a német
Germering, a finn Kouvola, a horvát Opatija, a romániai Kovászna és az olasz Arpino
városokkal.
Balatonfüred országos viszonylatban idegenforgalma mellett sporteseményeivel hívja fel
magára a figyelmet: a vitorlázás fővárosa, és a Balatonfüredi Kézilabda Club otthona. Sok
turistát vonzanak a vitorlázás sport lehetőségei, míg a kézilabda a városi ifjúság számára
jelenthet kitörési pontot.
Várostörténet:
Balatonfüred nevét először 1211-ben a tihanyi apátság birtokösszeírásában említik. A mai
Füred területén a középkorban több település létezett. Elsősorban a máig is folyamatosan
tovább élő felső településrész „Füred falu”, újabb elnevezése szerint Óváros, a fontosabb
szerepet csak a reformkor óta játszó fürdőtelep („Savanyóvíz”). Az Óvárostól nyugatra
Papsoka – a XIV. századtól Siskének nevezik – helyezkedett el, mely rövidesen összeolvadt
Füreddel. Füredtől északra a Kéki-völgy napjainkig megőrizte az egykori Kék falu nevét. Ez
a település a török hódoltság alatt pusztult el.
A ma Füred északkeleti részét képező Arács 1954-ig önálló község volt. Az Arácstól
délkeletre fekvő Magyaré települést a középkor végére felszívta Arács. Az Arácsi városrész
eredetileg királyi birtok volt. A lakosság többnyire mezőgazdasággal, szőlőműveléssel
foglalkozott.
Füred idegenforgalma századokra nyúlik vissza, és miután a füredi savanyúvizet gyógyvízzé
illetve gyógyforrássá nyilvánították, 1971-ben gyógyüdülőváros lett, 1987-től a „Szőlő és a
Bor Nemzetközi városa”. Ez a kitüntetés Balatonfüred és környéke bortermelőinek, borászati
gazdaságainak tevékenységét ismerte el.
Ismertségét elsősorban mediterrán jellegű klímájának és szénsavas forrásainak köszönheti.
A Szívkórházban sok szívbeteg nyerte vissza egészségét, köztük a híres Nobel-díjas hindu
költő, Rabindranath Tagore (1926-ban járt itt), akiről sétányt neveztek el a tó partján.
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A város gazdag történeti emlékhelyekben, melyek legnagyobb részét átalakították,
felújították. Számos olyan nevezetes villa és kúria található itt, melynek tulajdonosa
jelenlétével hozzájárult Balatonfüred arculatának alakításához és messze földre elvitte hírét.
Balatonfüred az 1800-as években, a reformkorban indult fejlődésnek. Haladó szellemű
politikusok, művészek kedvelt találkozóhelyévé vált; történelmi, kulturális szerepe ekkor volt
a legkiemelkedőbb. E korból számos műemlékkel, jelentős épülettel, hagyománnyal
rendelkezik a város: 1825-ben itt, a Horváth-házban rendezték meg az első Anna-bált.
Demográfia
Balatonfüred népességszáma jelenleg 13 824 fő (2012. december 31-iki adat), ez a szám
2007-től folyamatosan emelkedik, évről-évre változó mértékben nő. Az elmúlt 5 évben
összesen 234 fővel nőtt a lakónépesség.
Ennek oka elsősorban az, hogy a bevándorlók száma meghaladja az elköltözők számát. A
belföldi vándorlásokat tekintve minden évben pozitív az egyenleg, folyamatos beköltözés
tapasztalható, ez is mutatja, hogy a város vonzó település. A bevándorlók száma 2008 évtől
minden évben 300 felett volt, többször megközelítette a 400 főt, míg az elvándorlók száma
2009-től 300 alatt maradt.
A város korösszetételéről elmondható, hogy a gyermek és fiatalkorúak száma kb. 2000-2010
fő, a lakosság 14,5 %-a. A 18-55 éves korosztály adja a lakosság 50 %-át, az 55 év felettiek
száma 4900 fő, a népesség 25 %-a.
Balatonfüreden – hasonlóan az országos tendenciákhoz -problémát jelent, hogy évről-évre
csökken a születések száma. Míg 2009-ben 112 gyermek született a városban, 2010-ben 97,
2011. évben 106, 2012-ben 83.
A természetes szaporodást vizsgálva megállapítható, hogy a halálozások száma minden évben
meghaladta az élve születések számát, tehát a város népessége fogy.
2008-ban és 2010-ben 30 fő körüli létszám volt az, amellyel a halálozások száma meghaladta
az élve születések számát, 2011-ben viszont ez már megközelítette az 50 főt.
Az öregedési index 100 felett van, ebből is látható, hogy Balatonfüred lakónépessége
elöregedő.
Foglalkoztatottság
Balatonfüreden 2011-ben a foglalkoztatottak száma 5654 fő volt, a foglalkoztatottság mértéke
43,6 %. A teljes lakónépességhez képest a nyilvántartott álláskeresők száma összesen 5-7 %
között mozog.
A város foglalkoztatottságára jellemző az idényszerűség, a szezonális munkaerőigény, a téli
időszakban munkanélküliség arányának megugrása. A szezonalitás az alkalmi és a
„feketemunkának” kedvez.
Balatonfüreden a nyilvántartott álláskeresők száma 2009-től folyamatosan emelkedett 2011ig, 2012-től csökkenést mutat. 2011-ben a 9612 fő 15-64 év közötti lakónépességből 598 főt
tartottak nyilván álláskeresőként.
A nyilvántartott álláskeresők aránya a férfiak és nők között hasonló. A munkanélküliség a 3135 éves korosztályt sújtja legjobban, általában ebben a korcsoportban a legmagasabb a
nyilvántartott álláskeresők száma, arányuk 15 % körül volt 2009-ben és 2010-ben. A tartós
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munkanélküliek aránya városunkban tartósan 10 % alatt van, a 2009-es gazdasági válság
hatására emelkedett 6,1 %-ról 9 %-ra. Ezt követően csökkent 7,2 %-ra, majd 2011-ben ismét
nőtt 8,3 %-ra. A nemek közötti arányokat nézve a vizsgált időszak első két évében a férfiak
körében volt több 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli, majd ez a tendencia
megfordult és 2010-11-ben már a nők között.
Az alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen emberek számára főként az idegenforgalmi
szezon (szobalány, takarító, konyhai kisegítő) és a közfoglalkoztatás (településtisztasági
feladatok, parlagfűmentesítés) nyújt elhelyezkedési lehetőséget.
A szegénységben élők főleg az alacsony iskolai végzettségűek között vannak.
Foglalkoztatásukra a 9-es feor-hoz kötött egyszerű, betanítást igénylő munkakörökben van
lehetőség, mely főleg a közfoglalkoztatás keretében teljesedhet ki.
A foglalkoztatásban a turizmus változatlanul meghatározó szerepet tölt be. A szezonban az
idegenforgalomhoz, kereskedelemhez kapcsolódó munkakörökben munkaerőhiány
mutatkozik, míg a szezonon kívül kevés a munkahely.
A foglalkoztatás helyzetére pozitív hatással voltak az elmúlt évek jelentős beruházásai
Balatonfüreden. Átadásra került az Annagora Park, majd 2006. június végétől az Aquapark,
melyben 110 új munkahely létesült (ebből 25 szezonális).
Megépült az éves üzemelésű Silver bevásárlóközpont, benne üzletekkel és gyorsétteremmel, a
Penny Market, a Spar Supermarket, a Tesco Marina Center Bevásárló Központ, az Aldi
üzletközpont.
Az elmúlt években 2 új négycsillagos szálloda kezdte meg működését (Hotel Silver Resort,
Hotel Flamingó). Megjelent a K+F szektor is.
Gazdasági jellemzők
Balatonfüred gazdaságának alapjait elsősorban a város idegenforgalmi szerepköre, valamint
közvetlenül vagy közvetve ehhez kapcsolódóan létrejött vállalkozásai, intézményei adják. A
regisztrált vállalkozások száma 2009-ben 3052 db volt, számuk évről-évre emelkedett. A
vállalkozói aktivitás a városban meghaladja az országos átlagot.
Balatonfüreden a kilencvenes években lezajlott gazdasági átalakulás hatására, jelentősen
visszaesett az ipar és a mezőgazdaság szerepe. Az ipari tevékenység jelentős szereplője az
1994-ben alakult Termelés-Logostic Centrum Kft. a régi hajógyár területén.
A feldolgozó ipari ágazatok közül kiemelkedik a szőlő feldolgozása és a borászat. E
tevékenység nagy hagyománnyal rendelkezik. A szolgáltatások szerepe jelentősen
megnövekedett, ezen belül is meghatározó az idegenforgalomhoz kötődő szálláshely és
vendéglátás. Magas színvonal jellemzi a város turisztikai szolgáltatásait.
A város gazdaságának húzóágazata tehát az idegenforgalom. Veszprém megye kereskedelmi
szálláshelyein eltöltött vendégéjszakák 32 %-át, míg a régióban eltöltött vendégéjszakák 20
%-át Balatonfüred adja. A régióban Balatonfüreden a legmagasabb a kereskedelmi
szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma, amely 2012-ben 475.466 volt.
A vendégek száma 145.805 fő volt.
Balatonfüreden 2012 évben az előző év azonos időszakához a régiós átlagnál jobban alakultak
a vendégforgalmi adatok: a vendégszám 5,6 % -kal, a vendégéjszaka szám 8,4 %-kal nőtt.
Balatonfüreden 2012. január 1-december 31. között az idegenforgalmi adóbevétel összege
239.789.634,-Ft volt.
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Telepek, szegregátumok helyzete
A „Füredet a fürediekért” című, KDOP-3.1.1/-1f-2010-0001 azonosító számú
városrehabilitációs projekt keretében az önkormányzat elkészíttette a város Integrált
Városfejlesztési Stratégiáját. Ennek 3. sz melléklete az antiszegregációs terv. A
Városrehabilitáció 2007-2013 Kézikönyvben foglaltak szerint azon területek minősülnek
szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők, és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül eléri, illetve
meghaladja az 50%-ot. (A szegregációs mutatót a KSH a 2001-es népszámlálási adatokból
állítja elő). Az antiszegregációs tervben rögzítésre került, hogy a Központi Statisztikai Hivatal
Népességstatisztikai főosztálya által készített adatok szerint a 2001-es népszámlálás adatai
alapján Balatonfüreden nem található olyan terület, mely a szegregációs mutató alapján
megfelelne a tényleges szegregátum feltételeinek.
Balatonfüreden tehát telep, szegregált terület nincs.
Elérhető közszolgáltatások:
Nevelési-oktatási intézmények:
A városban egy 56 fős bölcsőde működik.
Az önkormányzat a kötelező óvodai ellátást 3 óvoda 6 tagintézményével biztosítja. Az
általános iskolai nevelést-oktatást 4 általános iskola látja el, amelyből 1 egyházi fenntartásban
működik.
A városban két középfokú oktatási intézmény — a Lóczy Lajos Gimnázium és
Idegenforgalmi Szakközépiskola, valamint a Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola
— működik. 2012. szeptember 1. óta a Széchényi Kertészeti Szakképző Iskola Szent
Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézménye néven
a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsága fenntartásába került.
A Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola állami
fenntartású.
A középfokú képzés irányultsága jelentős részben a környék munkaerő-igényének
sajátosságaihoz igazodik.
Az önkormányzat önként vállalt feladatként biztosítja az alapfokú művészeti oktatást a
Ferencsik János Zeneiskola működtetésével, amely fenntartása szintén a Klébelsberg Kuno
Intézményfenntartó Központhoz került.
Felsőfokú képzés a városban nem folyik, a város helyzete mégis szerencsésnek mondható,
hiszen a közeli Veszprém egyeteme könnyen elérhető.
Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása, közművelődés, közgyűjtemények
Balatonfüreden rendkívül aktív közösségi élet folyik. A közösségi terek infrastrukturális
kialakítása jórészt a 2004-2011 között elnyert európai uniós támogatással tudott megvalósulni.
2006-ban került átadásra az új képzőművészeti galéria és a Balatoni Borok Háza.
Az Ékkő II. projekt keretében 2010-ben megújult a Jókai Emlékmúzeum, új látogatóközpont
létesült és elkészült a nemzetközi kiállításoknak is helyet adó Vaszary villa. Ezek az
intézmények a Füredkult Nonprofit Kft. üzemeltetésében működnek. A Norvég Alap
támogatásával megújult az arácsi faluközpont szívében a népház és posta épülete. A két
megújult épületben aktív közösségi élet zajlik.
A könyvtárak a helyi közélet központjai, az olvasás és tanulás színterei, a kötődés és a
közösségi identitás forrásai.
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A városban nyilvános könyvtár működik 1949 óta folyamatosan, jelenleg 1 állandó
fiókkönyvtárral (Arácsi Népház) és ideiglenesen strandkönyvtárak a Kisfaludy / Esterházy
strandokon, júniustól augusztus végéig. A könyvtár gyűjti, dolgozza fel és teszi közzé a
városra vonatkozó helytörténeti dokumentumokat.
A városi könyvtár az óvárosban, az arácsi városrészben fiókkönyvtár működik, biztosítva a
város szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását és megismertetését, a helyi
művelődési szokások gondozását, gazdagítását, a gyermekek és fiatalok, időskorúak
művelődési, művészeti és közösségi életének segítését.
Mindezek mellett biztosítja az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző
tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőtt oktatási lehetőségeket, mérsékli a
hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségét.
A könyvtár állománya 2012. december 31-i állapot szerint összesen: 82.911 könyvtári egység
volt.
Az intézmény aktívan vesz részt a város közösségi életében. Különösen sikeresek voltak
középiskolások és a felnőtt olvasók számára szervezett európai uniós rendezvényei, a Civil
Szabadegyetem rendezvényei, az Őszi Könyvtári Napok tematikus rendezvényei, a
”Világjárók”-vetített-képes előadássorozatuk, a 2012-ben indított „Köztünk élnek” –
beszélgető-sorozatuk.
Kiemelkedően jó az együttműködése a városban működő civil szervezetekkel, alapítványokkal.
Közös rendezvényeket szerveznek, közös pályázatokon vesznek részt, helyet adnak a civilek
saját rendezvényeinek.
Mozi működik a Balaton Szabadidő és Konferencia Központban.
Szociális és orvosi ellátás
A gyermekjóléti szolgáltatást, a szociálisan rászorulók és az időkorúak ellátását a
Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ végzi. Az intézmény fenntartását 2013.
július 1-től átveszi a Balatonfüredi Többcélú Társulás. Az intézmény 2011-től egy új, minden
igény kielégítő új épületben működik, amely teljes körűen akadálymentesített.
A városban élő idősek ellátását egy bentlakásos idősek otthona látja el.
Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó önkormányzati feladatokat törvény határozza meg,
mely szerint az önkormányzatnak gondoskodnia kell a háziorvosi, a házi gyermekorvosi,
fogorvosi ellátásról, a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátásról. Emellett az önkormányzat
gondoskodik a járóbeteg szakellátásról is. Rendeletben szabályozta az öt háziorvosi, a három
házi gyermekorvosi, és a négy fogorvosi ellátási körzetet. Az orvosok vállalkozási formában
látják el feladatukat.
Balatonfüred, mint a térség központja egészségügyi centrum is egyben, itt a legjobb és
legszélesebb körű az ellátás. Balatonfüreden 6 háziorvos rendel, 3 gyermekorvosi rendelő
van. Biztosított az alapellátás és a járóbeteg szakellátás. A teljes járóbeteg szakellátás
megközelítően harminc munkahelyet érint a városban. A Központi Ügyelet feladatát Városi
Rendelőintézet látja el. Itt biztosított mind a fizikai, mind az info-kommunikációs
akadálymentesítés is.
A városban található a méltán híres Állami Szívkórház, ahol a szív és érrendszeri betegek
sürgősségi ellátását és rehabilitációs kezelését végzik évtizedek óta.
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Közműszolgáltatások, közlekedés
Balatonfüreden a lakásállomány a KSH törzskönyvi adatai szerint 2009-ben 5686 db volt.
Valamennyi lakás a közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt, tehát az ivóvízellátás 100%-ban
megoldott. A szennyvízhálózat kiépítettsége körülbelül 80 százalékos. Az elektromosáramhálózat kiépültsége megfelelő, a háztartási villamos energia fogyasztók száma 9859 háztartás.
A közvilágítás további fejlesztésre mindenképpen szükség van. A gázzal fűtött lakások száma
4077, a lakosság vezetékes gázzal való ellátottsága 70 % körüli.
A város kommunális ellátása, a háztartási hulladék rendszeres gyűjtése, elszállítása és
ártalmatlanítása megoldott. A szelektív hulladékgyűjtést Balatonfüred vezette be elsőként az
országban.
A város, mint térségi központ a közszolgáltatások szervezésében is jelentős feladatokat lát el:
a hulladékgazdálkodásban a PROBIO Zrt. 32 települést szolgál ki, a Dunántúli Regionális
Vízmű 24 települést lát el ivóvízzel, és 20 településen oldja meg a szennyvízelvezetési
feladatokat.
Balatonfüredet az országos közúthálózatba a 71. számú másodrendű közút kapcsolja be. A
város a Székesfehérvár–Tapolca (29. számú) vasútvonal mentén fekszik.
Balatonfüred a balatoni hajóforgalom egyik fő állomása; új, modern kikötővel. A hajózási
idényben több helyről, így Siófokról, Balatonföldvárról vagy Tihanyból is rendszeresen
érkeznek járatok.
Balatonfüreden is keresztülfut a 71. számú főúttal párhuzamos, a part menti városokat és
községeket felfűző regionális kerékpárút.(Balatoni Bringa Körút) Ezen a szomszédos
települések kerékpárral könnyen elérhetővé váltak.
A helyi közlekedést közszolgáltatási szerződés keretében a Balaton Volán Zrt. biztosítja a
városban. Mivel a tevékenység veszteséges volt, ezért az elmúlt évben felülvizsgálatra került
a teljes közlekedés és új menetrend került bevezetésre. A vonalak újraszámozása megtörtént,
egyszerűsödött az utastájékoztatás és csökkent a korlátozó jelzéssel közlekedő járatok száma,
a gerincjáratok esetén ütemes menetrend került kialakításra. Az 1. és 2. sz. helyi járatok szinte
az egész város helyi járati megállóit érintik, megkönnyítve ezzel az utazóközönség
közlekedését. 2012. január 1-től a korábbi 14 vonal helyett 5 kibővített vonalon közlekednek a
helyi járatok, a tanulók és a nyugdíjasok kedvezményes árú bérlettel vehetnek részt a helyi
közlekedésben.
Kulturális és természeti örökség védelme
Balatonfüred fő turisztikai vonzerejét a városban és környékén található számos építettkulturális, illetve természeti érték, különlegesség jelenti, melyek védelme a város elsőrendű
feladata. A műemlékekben gazdag város az elmúlt években is sokat tett az épületek
felújításáért, egy-egy városrész rehabilitálásáért. A Balaton és a környező táj védelme pedig
nemcsak a város, hanem a kistérségi és országos feladat is egyben.
Balatonfüred területe a város történelméből adódóan több városrészre bontható:
1. Füredi városrész
2. Üdülőtelep
3. Arácsi városrész
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A füredi városrészben („Óváros”) él a balatonfüredi lakosság túlnyomó része (72%-a), melyre
jellemző, hogy kevés a gyermek és a fiatalkorú, így elöregedés figyelhető meg. Ebben a
városrészben a legmagasabb a foglalkoztatottak aránya, mivel ez a városrész rendelkezik a
legtöbb városi funkcióval. Itt találjuk meg a városi központ szerepét alátámasztó intézmények
többségét és dominánsak a kereskedelmi és a humán szolgáltatási funkciók.
Az Üdülőtelep („Fürdőtelep”) városrész Balatonfüred idegenforgalmi központja. Ugyan a
lakónépesség csupán 11%-a él itt, a nyári szezonban az itt tartózkodó vendégekkel együtt már
a város legzsúfoltabb részévé válik. A Füredi városrészhez hasonlóan itt is probléma a
népesség elöregedése.
A foglalkoztatottak aránya - a 15-64 éves népességen belül - 20% a többi városrészhez
viszonyítva, melyet jelentősen befolyásol a szezonalitás. Itt a legmagasabb a rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül és a foglalkoztatott
nélküli háztartások száma.
Ebben a városrészben a gazdasági funkciók az uralkodóak, ezen belül az idegenforgalom és a
kereskedelem jelentős szerepű. Az Üdülőtelep legfontosabb jellemzője a jövőben, hogy
továbbra is a város lakosságának legfőbb megélhetési forrására, az idegenforgalomra
specializálódik.
Az arácsi városrész falusias jellegű, külön városrészközponttal rendelkező terület.
Balatonfüred lakónépességének 16%-a választotta ezt a városrészt lakhelyéül. Itt él a legtöbb
15-59 éves lakos és a legtöbb 25 éves és idősebb felsőfokú végzettségű. A foglalkoztatottak
aránya a 15-64 éves népességen belül a városi érték 26%-a. Az arácsi városrész
városrészközponti és lakófunkciói kiemelendők. A civil szervezetek ebben a városrészben
aktívak és nagy a lakossági összetartás.
Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek
esélye legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek
előnyben részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi,
egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete.
Balatonfüred Város Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi
szempontokat a működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban. Az
esélyegyenlőség megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi
önkormányzati tevékenységet: a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű
közpolitika alakítása során.
Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen
szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel
kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes
projektek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak,
elősegítve ezzel a város lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei
szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.
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CÉLOK
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Érvényesítése nem csak
jogszabályok által meghatározott kötelezettségünk, hanem hosszú távú érdekünk is, hiszen azt
a célt szolgálja, hogy minden állampolgárnak esélye legyen a jó minőségű
közszolgáltatásokra, életminőségük javítását szolgáló feltételek biztosítására.
Balatonfüred Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával
érvényesíteni kívánja:
• az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
• a diszkriminációmentességet,
• szegregációmentességet,
• a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás
területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében
szükséges intézkedéseket.
• A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében
együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
Balatonfüred Város Önkormányzatának alapvető célja, hogy a város olyan település legyen,
ahol érvényesül az az elsődleges alapelv, mely szerint minden embert egyenlőnek kell
tekinteni. Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit
ne érjen.
Olyan intézkedések, eljárások megfogalmazása, amelyek
• szolgálják egy összetartó, szolidáris közösség erősítését a hátrányos megkülönböztetés
megszüntetésével, az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód biztosításával a hátrányos
helyzetű csoportok számára,
• biztosítják a hátrányok hatásainak mérséklését, akár megelőzését a pénzbeli,
természetbeni juttatásokhoz való hozzájutással, az önkormányzat intézményeiben a
különböző közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáféréssel, a foglalkoztatási,
oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási és területfejlesztési célok
összehangolásával,
• támogatják a társadalmi integrációt a meglévő és eredményes szolgáltatások
megtartásával, vagy a felmerülő igények, szükségletek kielégítését segítő új támogató
szolgáltatások bevezetésével.
A HEP helyzetelemző részének célja:
• Elsődleges célja számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2)
bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő
célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen.
• E mellett cél a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz
történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező
problémákat.
• További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat,
és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
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A BALATONFÜREDI VÁROSI KÖNYVTÁR HELYZETELEMZÉSE
A Helyi Esélyegynlőségi Programra ráépül a balatonfüredi Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi
programja, célkitűzése is.
A könyvtár története
A jelenlegi könyvtár elődjét 1949-ben nyitották meg népkönyvtár elnevezéssel, amelyet 1953ban községi, majd 1954-ben járási könyvtárrá szerveztek át. 1954-ben a könyvtárnak átadták a
Kossuth u. 26. sz. épületet, az egykori községházát.1963-ban a könyvhét alkalmából avatták
fel az új könyvtárat, a Vízmű volt épületében, majd annak lebontásakor átköltöztették a Vasas
Művelődési Házba (1971).
Az épület eredetileg református gyülekezeti háznak épült (1934). 1980-ban kiderült, hogy
gombás fertőzés támadta meg az épület falait és a berendezést, véglegesen alkalmatlanná vált
az épület feladatai ellátására.1980 és 1987 között a könyvtár ideiglenesen a Bagolyvárban
került elhelyezésre.
1987. május 28-án nyitották meg a visszaköltözött könyvtár felújított épületét, az ünnepi
könyvhét megyei megnyitójával egybekötve. Önálló területet kapott a gyerekkönyvtár, a
zeneműtár, a folyóirat-olvasó.
A könyvkölcsönzés mellett lehetőség nyílt folyóirat- és újságkölcsönzésre, fénymásolásra,
zenehallgatásra, hanganyag másolására. A 90-es évek elején sor került a könyvtár
számítógépparkkal történő felszerelésére, amit azóta is folyamatosan korszerűsítünk.
1993. augusztus 19-én új egységgel gyarapodott az intézmény, megnyílt a Helytörténeti
Gyűjtemény, amelyben helyet kapott a könyvtár helyismereti gyűjteménye, a Zákonyi- és a
Lipták-hagyaték.
1994-ben a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán elnyert támogatás felhasználásával a könyvtár
igen komoly mértékben tudta fejleszteni videótárát. 1994 augusztusában a könyvtárban
könyvesbolt is nyílt, amely időközben már megszűnt.
1994 – 2004: új helyén a könyvtár állománya a csaknem három évtized alatt 70 000 kötetesre
növekedett. Épületében nemcsak a saját szervezésében tartott rendezvények kerülnek
lebonyolításra, hanem helyet ad más szervezetek, intézmények rendezvényeinek is.
1996. január 1-től a könyvtárat összevonták a városi művelődési központtal. Az intézmény
Aranyhíd Kulturális Szolgáltató Intézet néven kezdte meg működését. Intézményrészei:
Városi Könyvtár, Városi Művelődési Központ, Városi Helytörténeti Gyűjtemény voltak. Az
Aranyhíd Kulturális Szolgáltató Intézet 2003. június 30-ával megszűnt. 2003. július 1-ével
különvált a könyvtár és a művelődési központ.
A Városi Könyvtár intézményrészei:
• könyvtár (Kossuth Lajos u. 35.) – felnőtt- és gyermekkönyvtár, számítógépterem,
médiatár, olvasótermek, reprográfia és könyvesbolt
• Játszószoba (Arácsi út 2.) – 3-14 éves korú gyermekek közösségi tere.
• helytörténeti gyűjtemény: Arany János u. 12., kutatószolgálat: Blaha L. u. 3.
• fiókkönyvtár (Arácsi Népház – Balatonfüred, Lóczy Lajos u. 62. )
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AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK,
IRÁNYELVEK
A nyilvános (közművelődési) könyvtár célja és feladata a település lakóinak, ill. a
vonzáskörzetében élők könyvtári ellátása, a helybeni olvasás és kölcsönzés biztosítása, az
információhoz való leggyorsabb és legteljesebb hozzájutás lehetőségének megteremtése.
Az intézményben folyó munkát, a célkitűzéseket, a feladatokat, s a feladatellátáshoz rendelt
anyagi, tárgyi és személyi feltételeket a törvényi és szakmai előírások, a helyi rendeletek és a
települési közművelődési koncepció, valamint az éves munkatervek szabályozzák.
A hazai és nemzetközi információhoz és tudásanyaghoz történő szabad és korlátlan
hozzáférés biztosításával a könyvtári rendszer ad lehetőséget az információk aktív
felhasználására, az oktatás különböző szintjeiben részt vevők segítésére, az egész életen
át tartó tanulás támogatására, a kulturális, a művészeti terület megismerésére és az abban
való részvételre, a szabadidő hasznos eltöltésének segítésére, az írni-olvasni tudás
fejlesztésének segítésére, amelyek az előbbi tevékenységek aktív használatához
elengedhetetlenek.
1.

Munkánk alapja az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről, és a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről.

E törvény a hazai könyvtárügy átalakítását és korszerűsítését szolgálta (szolgálja),
általános és konkrét feladatokat jelölt meg a települési (városi) könyvtárak és fenntartóik
számára.
2012. decemberében az országgyűlés módosította a törvényt. A módosítás érintette az
önkormányzatok által kötelezően fenntartandó intézményi kereteket, illetve a KSZR
(Kistérségi Szolgáltató Rendszer) eddigi működtetését.
Hatását a 2013. évi tevékenységünkben már erőteljesen érzékeltük.
A „Kulturális törvény”-t követő jogszabályok részletekbe menően szabályozták, hogy mely
intézmények tartozhatnak a nyilvános könyvtárak körébe (64/1999-es Korm.rendelet), a
könyvtárak finanszírozási kérdéseit pl. az ún. állami érdekeltségnövelő állományfejlesztési
támogatás kidolgozásával (13/2002. NKÖM rendelet), a könyvtárosok kötelező,
hétévenkénti továbbképzését (1/2000. NKÖM rendelet- jelenleg felfüggesztve), a
könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményeket (6/2001. Korm. rendelet).
2.

A kulturális törvény az alapja a hazai könyvtárügy stratégiai terveinek is, de az
országban működő, a könyvtári hálózathoz tartozó nyilvános könyvtárak
működtetéséhez, fejlesztéséhez is iránymutatást ad.

Az első, a kulturális minisztérium által kidolgozott 5 éves stratégiai terv a 2003-2007. közötti
időszak feladatait, prioritásait jelölte meg, felvázolva az elérendő jövőképet,
küldetésnyilatkozatban részletezve az „elérési útvonalat” is.
A második stratégiai terv a 2007-2013. évi prioritásokat fogalmazta meg:
• Az EU-csatlakozásból adódó könyvtári követelmények teljesítése: a hazai könyvtári
ellátás, a könyvtárak, minden tekintetben - feltételeiket és szolgáltatásaikat tekintve egyenrangúak az Európai Unió könyvtáraival.
• Az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzáférés javítása.
• A regionális és kistelepülési könyvtári ellátás megoldásainak kidolgozása.
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Ezek a stratégiai tervek szakmai irányelvként szolgáltak számunkra is, a financiális,
személyi és pályázati feltételeket-lehetőségeket figyelembe véve a feladatok teljesítésekor.
A könyvtári ellátásban azoknak a prioritásoknak kell érvényesülniük, amelyek a
könyvtárhasználókat és a szolgáltatásokat előtérbe helyezik.
3.

A helyi feladat-meghatározáshoz a „Kulturális törvény”-re épülő helyi
(önkormányzati) kulturális koncepció és rendelet kötelező érvényű megalkotása – a
helyi sajátosságok figyelembevételével – a feladatok elvégzéséhez szükséges
intézményi és szakmai háttér meghatározásához adtak iránymutatást.

A működtetés költségvetési, személyi és tárgyi feltételeit és kereteit az Önkormányzat
Képviselő-testülete által elfogadott költségvetési koncepció, illetve az adott évre vonatkozó
költségvetési rendelete szabályozza.
A könyvtári tevékenységet a szakmai ismeretek, eljárások és szokások, a jogszabályok és
szabályzatok mellett etikai normák is vezérlik.
2006. januárjában született meg a Könyvtárosok etikai kódexe, amely rögzíti a könyvtárosi
pálya alapértékeit:
- a könyvtári gyűjtemények gondozásának felelősségét,
- a könyvtárhasználók iránti elkötelezettség, a szolgálat fogalmát,
- a hiteles információk közvetítésének fontosságát,
- a könyvtár, mint szakmai közösség és munkahely iránti elkötelezettséget,
- a szolgálandó közösség elvárásait,
- a társadalmi kapcsolatok fontosságát.
4.
Az intézmény saját maga által előírt legfontosabb irányelve, mely meghatározza az
intézmény „ars poeticá”-ját: a „Küldetésnyilatkozat”.
Közzététele kötelező, intézményünk honlapján is olvasható.

A BALATONFÜREDI VÁROSI KÖNYVTÁR KÜLDETÉSNYILATKOZATA:
A Városi Könyvtár Balatonfüred egyetlen nyilvános, közművelődési könyvtára, általános
gyűjtőkörű települési könyvtár.
Fő feladatunknak tekintjük, hogy
- gyűjteményünk és szolgáltatásaink révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítsunk
használóink számára a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a
folyamatos önművelődéshez;
- információs hátterünkkel segítséget nyújtsunk az állampolgári tájékozódáshoz, a
közügyek intézéséhez, a közhasznú ismeretek megszerzéséhez;
- elősegítsük helyismereti-helytörténeti gyűjteményünkkel a város történetének, kulturális,
néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak
kutatását és bemutatását;
- helyet biztosítsunk az önművelődést, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló
rendezvényeknek, civil szervezeteknek;
- hozzájáruljunk a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez.
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Kitűzött céljaink érdekében az alábbi feladatokat érezzük magunkénak és törekszünk
megvalósításukra:
•
•
•
•

•
•
•
•

A könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk és sokoldalúan
feltárjuk;
A korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük a könyvtár
tájékoztató-információs szolgáltatásait;
Nyilvános, közösségi Internet-hozzáférést biztosítunk a könyvtár látogatói és olvasói
számára és hangsúlyt fektetünk a saját tartalomszolgáltatásra;
Gondoskodunk a településen élő hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásáról (igény
esetén idősek, betegek, mozgásukban korlátozottak számára megszervezzük a
könyvtári dokumentumok házhoz szállítását; vakoknak és gyengénlátóknak
"öregbetűs" könyveket és hangoskönyveket szerzünk be);
Biztosítjuk más könyvtárak állományának elérését, közvetítjük szolgáltatásaikat a
helyi felhasználókhoz (könyvtárközi kölcsönzés, Interneten elérhető katalógusok,
adatbázisok, CD-ROM adatbázisok segítségével);
Munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait,
vizsgáljuk az olvasói-látogatói szokásokat, s a felmerülő igényeknek, lehetőségeknek
megfelelően módosítjuk, bővítjük a könyvtár szolgáltatásait;
az állami-önkormányzati támogatás, valamint saját források, pályázati eredmények
függvényében javítjuk a könyvtár személyi és tárgyi feltételeit;
Összehangoljuk
tevékenységünket,
szolgáltatásainkat,
állománygyarapítási
stratégiánkat a városban működő közművelődési-oktatási intézményekkel, iskolai
könyvtárakkal, civil szervezetekkel.

A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI
A könyvtárhasználót ingyenesen – beiratkozás nélkül - illetik meg a következő
alapszolgáltatások:
• könyvtárlátogatás
• könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata (olvasótermek,
folyóiratolvasó, helytörténeti gyűjtemény)
• a könyvtár katalógusainak használata: a hagyományos és az elektronikus katalógus.
(számítógépekre telepített HunTéka Integrált Könyvtári Rendszer)
• kérésükre tájékoztatást adunk gyűjteményeinkről, szolgáltatásainkról.
• rendezvényeinken való részvétel.
A könyvtár egyéb szolgáltatásai (kölcsönzés, előjegyzés, irodalomkutatás, számítógéphasználat ) csak regisztráció, illetve beiratkozás után vehetők igénybe.
Regisztrációhoz - beiratkozáshoz kötött szolgáltatások:
- könyv- és folyóiratkölcsönzés
- könyvtárközi kölcsönzés
- CD-DVD kölcsönzés
- előjegyzések felvétele
- témakutatás
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Kapcsolatok – együttműködések
Szakmai szervezetek:
Könyvtárunk tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, a Könyvtári és Informatikai
Szövetségnek, a Honismereti Szövetségnek – mindhárom szervezettől szakmai segítséget,
tanácsadást kapunk, lehetőség van továbbképzéseken, szakmai napokon történő részvételre.
Oktatási-nevelési intézmények:
Jó a kapcsolatunk a város és a környező települések oktatási-nevelési intézményeivel,
több közös pályázatot adtunk be sikerrel. Jelenleg is élő közös pályázat: TÁMOP-3.2.4.A11/1 – olvasásfejlesztési programsorozat, irodalmi szöveggyűjtemény és munkafüzet
megjelentése általános iskolai tanulók számára.
Együttműködési megállapodást kötöttünk 3 intézménnyel a pályázatok lebonyolítására.
(Balatonfüred: Eötvös L.Ált. Isk., Radnóti M. Ált. Isk., Fekete István Ált.Isk.).
Kapcsolatot tartunk az iskolai diákönkormányzatokkal, rendszeresen meghívjuk őket
rendezvényeinkre.
Rendezvényeinkhez vendégként, közreműködőként felkérjük az intézmények, szervezetek
vezetőit, munkatársait, diákjait is, akik szívesen veszik felkérésünket. Pl.: (Ferencsik J.
Zeneiskola: „Olvasóink muzsikálnak”- programsorozat, rendezvényeken való közreműködés.)
Közérdekű közösségi munkavégzés céljából szerződést kötöttünk veszprémi, győri,
pápai és a balatonfüredi középiskolákkal.
A diákok részt vesznek a könyvtári állományellenőrzésben, adminisztratív munkákban a
Játszószobai túratáborban, a kézműves foglalkozásokban, a strandkönyvtár működtetésében
és a játék-foglalkozásokon.
Az oktatást-nevelést segítő intézményekkel évek óta kölcsönösen segítjük egymás
munkáját: Városi Gyámhivatal, Gyermekjóléti Szolgálat. Részt veszünk a Kábítószer Elleni
Fórum megbeszélésein, tagjai vagyunk a gyermek- és ifjúságvédelmi figyelőszolgálatnak.
Civil szervezetek:
Kiemelkedően jó az együttműködésünk a városban működő civil szervezetekkel,
alapítványokkal.
Közös rendezvényeket szervezünk, közös pályázatokon veszünk részt, helyet adunk a civilek
saját rendezvényeinek.
Együttműködő szervezetek:
• Balatonfüred Városért Közalapítvány: könyvértékesítés, kiadványok nyomdai
előkészítése, könyvbemutatók.
• Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület: az egyesületnek 2012. áprilisától a Városi
Könyvtár az „otthona”. Közös rendezvények, közös kiadványok.
• Balatonfüred – Kovászna Testvérvárosi Egyesület: Közös rendezvények,
könyvbemutatók, kiadványok nyomdai előkészítése.
• Életmód Klub: otthont adunk az őszi-téli hónapokban a Klub kézimunka körének.
Közös rendezvények.
• Füredi Játékszín Alapítvány: Közös rendezvények, közös kiadványok, közös
pályázatok beadása.
• Kék Balaton Nyugdíjas Egyesület és Dalkör: Közös rendezvények.
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• Múzsa Közhasznú Egyesület: Közös rendezvények, kiadványok nyomdai
előkészítése
• Könyvtárunkban székhelyként bejegyzett egyesület: Kárpátalja Barátainak
Közhasznú Egyesülete. Közös rendezvények, közös pályázatok beadása.
Az esélyegyenlőség elősegítésében közreműködő civvil szervezetek
• Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete: Közös rendezvények. Olvasótábor
szervezésében együttműködés.
• Mozgássérültek Balatonfüredi Egyesülete: közös pályázatok, rendezvények
• Érzékeny Gyermekeinkért Alapítvány: rendezvényekre történő meghívás.

A VÁROSI KÖNYVTÁR LÁTOGATÓINAK – OLVASÓINAK
STATISZTIKAI ADATAI, HELYZETELEMZÉS
Beiratkozott olvasók:
Férfi
Nő
Gyerek (14 év
alatt)
Középiskolás
Felsőoktatás
Aktív
Nyugdíjas
Összesen

2010
363
853
604

2011
456
954
444

2012
471
1453
447

127
157
667
265
1.820

185
174
782
269
1.854

123
147
1234
420
2.371
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2013
342

1.605

Összehasonlító statisztikai adatok 2011-2013
VÁROSI KÖNYVTÁR – Kossuth Lajos utca 35.
felnőtt- és gyermekrészleg / könyv – folyóirat – CD/DVD részleg
(Arácsi fiókkönyvtár és strandkönyvtár adatai nélkül)

Beiratkozott
olvasók
GYEREK
Beiratkozott
olvasók
FELNŐTT
Látogatók
GYEREK
Látogatók
FELNŐTT
Kölcsönzők
GYEREK
Kölcsönzők
FELNŐTT
Kölcsönzött
dokumentumok
GYEREK
Kölcsönzött
dokumentumok
FELNŐTT
NYITVA
TARTÁSI
NAPOK
SZÁMA
Lakosságszám
fő
Beiratkozott
olvasók aránya a
népességből

Összesen
2011BEN

Összesen
2012BEN

Összesen
2013BAN

2.049

2.466

1.605

31.738

15.480

64.762

30.174

15.864

53.429

27.387

12.422

39.532

13.677

13.824

13.927

15 %

17,8 %

13 %
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2011

2012

2013

Napi
átlagos
forgalom
201120122013

384

420

342

1.665

2.046

1.263

8,5 fő/nap
10,5 fő/nap
7 fő/nap

8.832

9.447

8.279

22.906

20.727

19.108

3.332

3.231

2.370

12.148

12.633

11.806

11.378

8.230

52.956

42.051

31.302

240

236

F: 210
Gy: 248

10.052

132 fő/nap
128 fő/nap
120 fő/nap
64 fő/nap
67 fő/nap
54 fő/nap
270 db/nap
226 db /nap
173 db/nap

229 nap
(2013-ban)

Összehasonlító statisztikai adatok 2011-2013
ARÁCSI FIÓKKÖNYVTÁR

Beiratkozott
olvasók
GYEREK
Beiratkozott
olvasók
FELNŐTT
Látogatók
GYEREK
Látogatók
FELNŐTT
Kölcsönzők
GYEREK
Kölcsönzők
FELNŐTT
Kölcsönzött
dokumentumok
GYEREK
Kölcsönzött
dokumentumok
FELNŐTT

Összesen
2011BEN

Összesen
2012BEN

Összesen
2013BAN

29

29

44

893

216

356

2.614

120

230

2012

2013

5

2

5

24

27

39

11

280

404

882

2.334

3.022

1

23

92

215

97

163

3

37

170

353

193

398

150

200

200

3.426

255

568

NYITVA
TARTÁSI NAPOK
SZÁMA

Strandkönyvtár

2011

Napi
átlagos
forgalom
201120122013
0,19
0,14
0,22
fő/nap
6
13
17
fő/nap
1,4
0,6
1,3
fő/nap
2,4
1,15
2,8
db/nap

2013. Beiratkozott olvasók:
1. gyermek (14 éven aluli): 6 fő
2. felnőt: 171 fő.

Lakosságszám év:
fő:

2011.
13.677

2012.
13.824

2013.
13.927

Beiratkozott olvasók aránya a
népességből

2011.
15 %

2012.
17,8 %

2013.
13 %

Olvasóink létszáma az elmúlt években növekedett, köszönhetően a 2011-ben megnyitott
strandkönyvtárnak és az Arácsi Népházban működő fiókkönyvtárunknak.
A felnőtt részlegbe beiratkozott olvasók nagy része nő, a gyermekek száma az olvasói
létszám 1/3-a.
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A legkisebb arányban a középiskolás korosztály veszi igénybe szolgáltatásainkat, őket a
legnehezebb megszólítani – pedig számukra a városban nagyon kevés a tartalmas
elfoglaltságot biztosító program.

CÉLOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének
javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés,
ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét.
Jogszabályi háttér bemutatása
A települési/helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.)
előírásai alapján végezte Balatonfüred Város Önkormányzata.
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a
helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmazták, különös
tekintettel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (továbbiakban: Gyvt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban: Nkntv.) előírásaira.
Kapcsolódás a
helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program az alábbi önkormányzati dokumentumokhoz kapcsolódik:
• 3/2001.(I.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Balatonfüred Város
Jövőképe
• 75/2011.(III. 31.) számú határozattal elfogadott Gazdasági Program 20112014.
• A 186/2008.(VI.12.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Integrált
Városfejlesztési Stratégia és annak 3. sz. melléklete szerinti antiszegregációs terv.
A
balatonfüredi
Városi
Könyvtár
mindezen
Küldetésnyilatkozatában megfogalmazott irányelveket
célkitűzéseit.

jogszabályokat,
valamint
a
figyelembe véve dolgozta ki

Célcsoportok szerinti célok megfogalmazás
Az esélyegyenlőségi elemzések során az alábbi következtetések vonhatók le,az alábbi
problémák azonosíthatók be, az alábbi fejlesztési lehetőségek határozhatók meg, az alábbi
célcsoportok esetében:
• mélyszegénységben élők és romák
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• gyermekek (0-14 éves korig) – különös tekintettel a szociálisan hátrányos helyzetű és
fogyatékkal élő gyermekekre.
• középiskolások (15-18 éves korig)
• aktív korú felnőttek (18-60 éves korig)
• nyugdíjasok
• Fogyatékkal élők
•
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek:
• Nincs elegendő egész éves foglalkoztatást nyújtó munkahely. További
munkahelyteremtő beruházások ösztönzése, új, éves munkahelyek létesítése
szükséges.
• Munkanélküliség az alacsonyan iskolázottak között.
• Nincs elég munkalehetőség szezon kívül az alacsony iskolázottságú munkavállalóknak
Fejlesztési célok:
Könyvtárunk az alábbiakkal tud segíteni e rétegek esélyegyenlőségének megteremtésében:
• Ingyenes könyvtárhasználat (beiratkozás, könyv- és folyóiratkölcsönzés)
• Pályázati lehetőségekkel képzések indítása (számítógép-használat, mentálhigiénia)
• Központi, helyi képző, átképző tanfolyamok fogadása, helyiség biztosítása
A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Balatonfüred városában a gyermek és fiatalkorúak száma 2012-ben 2011 fő, a lakosság 14,5
%-a volt.
Életkori megoszlás a következő:
• 0-3 éves korig: 2010. 352 fő, 2011 296 fő, 2012. 310 fő.
• 4-6 éves korig: 2010. 365 fő, 2011. 390 fő, 2012. 368 fő.
• 7-14 éves korig: 2010. 796 fő, 2011. 807 fő, 2012. 850 fő.
• 15-18 éves korig: 2010. 490, 2011. 479 fő, 2012. 483 fő.
Könyvtárunkban minden korosztály képviselteti magát.
A gyermekkönyvtár tagjai: 0-3 éves korúak szülői kísérettel, a 4-6 és 7-14 éves korúak már a
szülői kíséreten kívül óvodai csoportokkal és iskolai tanórák, napközis órák keretein belül
jutnak el könyvtárunkba.
A 15-18 éves korosztály már a felnőtt könyvtár látogatója, ők önállóan, illetve iskolai órák
keretében látogatják könyvtárunkat.
Fejlesztési célok:
• a helyi és kistérségi iskolák folyamatos tájékoztatása a programlehetőségekről
• igényfelmérés készítése a szülők körében a programokkal és az állomány
összetételével kapcsolatban, véleményük figyelembe vétele
• könyvtári órák, tanórák megtartása a könyvtárban, melyekhez az irodalmat biztosítaná
a könyvtár
Az általános iskolai korosztályban megtalálhatók a fogyatékkal élő gyermekek is, akik a
Fekete István Általános Iskolába járnak (SNI, eltérő tagozat), vagy a Nevelési Tanácsadó
22

speciális képzésein vesznek részt. Az SNI-s, illetve közepesen értelmi fogyatékos gyermekek
egy része szociális hátrányos helyzetű is.
Könyvtárunk az alábbiakkal tud segíteni e rétegek esélyegyenlőségének
megteremtésében:
• ingyenes könyvtárhasználat (beiratkozás, könyv- és folyóiratkölcsönzés)
• speciális könyvtárhasználati foglalkozások az eltérő tagozatos gyermekeknek
• pályázati lehetőségekkel képzések indítása (olvasásfejlesztési foglalkozások,
rendhagyó könyvtári órák, számítógép-használat,)
• életkornak megfelelő programok
• játékos tanulás
• kis létszámú csoportfoglalkozások,
• egyéni bánásmód, differenciált foglalkozás,
• családias programok, rendezvények,
• nyári táborok szervezésekor támogatás a jelentkező gyermekek részére
A Városi Könyvtár szakmai felügyelete alá tartozik a könyvtár kiemelt közművelődési
feladata: a Játszószoba.
Használói 3-14 éves korú gyermekek. Elsősorban hagyományőrző, kézműves és egyéb
szabadidős tevékenységekkel várják őket. Folyamatosan fogadják napközis csoportok, iskolai
osztályok látogatásait, elsősorban kézműves foglalkozásokra.
Egyre nagyobb az igény az itt nyaraló vendégek részéről is a Játszószoba foglalkozásaira.
Működése a gyermekek szabadidejének eltöltéséhez nyújt tartalmas lehetőséget, szakszerű
pedagógiai irányítás mellett. Működése évek óta nagy hiányt pótol a városban, lehetőséget
nyújt a családi és az egyéni foglakozásokra a tanórákon kívül és a szünidőkben.
Középiskolások –
Helyzetük:
• a könyvtár olvasói közül szinte teljesen hiányoznak
• kevés a korosztályuknak szóló irodalom (fantasy, tiniirodalom)
• a középiskolák nem tartják a kapcsolatot a könyvtárral
• előnyben részesítik a digitális tartalmakat
• az iskolai leterheltség miatt kevés az idő az olvasásra
Fejlesztési lehetőségek:
• az olvasás és a papír alapú irodalom iránti érdeklődés felkeltése
• a közösségi munkát végző fiatalok, mint kapcsolattartók a középiskola és a könyvtár
között, az ő segítségükkel a korosztály igényeinek felmérése, kielégítése
• a középiskolákkal való kapcsolattartás erősítése
• könyvtárban megtartott rendhagyó irodalomórák
• rendszeres olvasó- és/vagy tanulóklubok létrehozása
Felnőtt aktív korosztály
Könyvtárunkban a beiratkozott olvasók 70%-a nő. Rendezvényeinket is jórészt nők
látogatják.
Nők - Helyzetük:
• nőknek szóló irodalom bőséges mennyiségben áll rendelkezésre
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• sokan csak a könnyű irodalmat részesítik előnyben, illetve csak azt ismerik
• évente több rendezvény kerül megrendezésre, melyek a nők érdeklődésének
megfelelőek
• kisgyermekkel érkező anyukák nehezen tudnak kölcsönözni, nincs lehetőség a
kisgyermek foglalkoztatására illetve őrzésére a gondtalan könyvtárhasználat idejére
• több állásnélküli hölgyolvasó veszi igénybe számítógépes szolgáltatásainkat
munkahely keresés céljából illetve kér segítséget technikai téren
Fejlesztési lehetőségek:
• gyermeksarok létrehozása a felnőtt könyvtárban
• a gyermekeikkel otthon lévő anyukák számára nyugodt környezet biztosítása arra az
időre, amíg néhány órát pihenéssel szeretnének tölteni a könyvtárban
• megismertetés a szakirodalommal, melyek a nők életben való boldogulásánál,
elhelyezkedésnél, útkeresésénél, jogaik és lehetőségeik megismerésénél segítségükre
lehetnek
• az internetes keresők használatának oktatása, a digitális írástudás fejlesztése annak
érdekében, hogy az álláskeresésnél nagyobb eséllyel indulhassanak (pl.: elektronikus
önéletrajz elkészítése)
• rendszeresen működő klubok létrehozása érdeklődési köröknek megfelelően, a
könyvtár közösségépítő szerepét erősítendő
Férfiak - Helyzetük:
• a felnőtt beiratkozottak számának mindössze egy negyede férfi
• sokan csak a könnyű irodalmat részesítik előnyben, illetve csak azt ismerik, de el is
zárkóznak minden más javaslat elől
• a rendezvényeket igen kis számban látogatják
• főként internetes szolgáltatásokat vesznek igénybe
• az olvasás, mint tevékenység előli elzárkózás nagyon jellemző
Fejlesztési lehetőségek:
• igényfelmérés a könyvtártag és nem könyvtártag férfiak körében: milyen programokra
járnának el szívesen, mi az oka, hogy nem olvasnak, illetve nem járnak könyvtárba,
milyen irodalom kelthetné fel az érdeklődésüket
• megismertetés az egyéb szépirodalmi művekkel, melyek érdeklődési körükhöz közel
áll vagy a figyelem és érdeklődés felkeltése más tartalmak iránt
• rendszeresen működő klubok létrehozása érdeklődési köröknek megfelelően, a
könyvtár közösségépítő szerepét erősítendő
• rendszeresen működő klubok létrehozása érdeklődési köröknek megfelelően, a
könyvtár közösségépítő szerepét erősítendő
Nyugdíjasok
A könyvtár beiratkozott olvasóinak 17-20%-át jelentik.
Helyzetük:
• a nyugdíjas beiratkozottak aránya viszonylag magas, jellemzően a nők köréből
kerül ki
• igénylik és fontos számukra a személyes kapcsolat, a kommunikáció
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•
•
•
•

rendszeres látogatói a könyvtárnak
sokaknak problémát okoz meggyengült látásuk és az, hogy nem tudnak egyszerre
több könyvet elvinni a könyvek súlya miatt
sok nyugdíjas nem tud eljönni a könyvtárba, mert mozgásában korlátozott, de
olvasásra lenne igénye
az elektronikus tartalmakhoz nem férnek hozzá, mivel nincsenek ilyen irányú
ismereteik

Fejlesztési lehetőségek:
• kapcsolattartás a helyi nyugdíjas szervezetekkel, ahova rendszeres időközönként a
könyvtár „házhoz” szállítaná az irodalmat (könyvet, folyóiratot) a személyes igények
figyelembe vételével, így azok is hozzáférhetnének a könyvtár szolgáltatásaihoz, akik
mozgásukban korlátozottak
• öregbetűs könyvek és speciális nagyítók biztosítása a gyengén látók számára
• számítógép és/vagy internethasználat oktatása időskorúak számára
• a hangoskönyv állomány megismertetése és az állomány fejlesztése
• rendszeresen működő klubok létrehozása érdeklődési köröknek megfelelően, a
könyvtár közösségépítő szerepét erősítendő
Fogyatékkal élők - Helyzetük:
• fogyatékkal élő olvasóink szám elenyésző
• részben akadálymentesített épület (a könyvtár alsó szintje megközelíthető kerekesszékeseknek is)
• mozgáskorlátozottak a könyvtár egyedül nem tudják használni felvonó hiányában
• rendelkezésre álló és folyamatosan bővülő hangoskönyv állomány gyengénlátók
számára
• speciális nagyító
• „Öregbetűs” könyvek beszerzése
• a földszinten mozgáskorlátozottak számára kialakított számítógépes terminál speciális
szoftverrel vakok és gyengénlátók számára
• a rámpa kerekesszékesek számára kevéssé használható (meredek)
• rossz parkolási lehetőségek
Célok, fejlesztési lehetőségek az esélyegyenlőség érdekében:
• az épület teljes akadálymentesítése önkormányzati vagy pályázati segítséggel
• mozgássérültek számára biztosítani a lehetőséget, hogy az emeletre feljuthassanak
(külső lift; lépcsőjáró felvonó)
• öregbetűs könyvek beszerzése
• a helyi szervezetekkel való kapcsolattart kérésre házhoz szállítjuk a kért
dokumentumokat
• rendszeresen működő klubok létrehozása érdeklődési köröknek megfelelően, a
könyvtár közösségépítő szerepét erősítendő
• jelbeszéd megismertetése a könyvtárosokkal
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AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FOLYAMATA
Az Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése és az együttműködés
érdekében Fórumot hozunk létre.
A Fórum tagjai:
• az intézmény dolgozói,
• a partnerszervezetek képviselői (civil szervezetek delegáltjai)
A Fórum feladatai:
• a fejlesztési célok megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek
teljesítésének nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselőtestületének, a nyilvánosságnak a tájékoztatása,
• annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
• elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján
esetleges új beavatkozások meghatározása
• a lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások felülvizsgálata, a célok
aktualizálása, az esetleges változások beépítése, a módosítások előkészítése
• az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
• az Esélyegyenlőségi terv és
az elért eredmények nyilvánosság elé tárása,
kommunikálása
A Fórum működése:
• A Fórum legalább évenet ülésezik.
• A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
• A Fórum javaslatot tesz a fejlesztési célok megvalósulásáról készített beszámoló
elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
Monitoring és visszacsatolás
• Az Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a Fórum ellenőrzi, és
javaslatot készít a szükség szerinti aktualizálásra az egyes beavatkozási területek
felelőseinek tájékoztatója alapján.
Nyilvánosság
• A nyilvánosság biztosítására az intézmény honlapja, a helyi média áll rendelkezésre.
Kötelezettségek és felelősség
• Az Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az intézmény részéről az igazgató és az
esélyegyenlőségi felelős felel.
• Felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi
szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat,
hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb
programon részt vegyenek.
Felelősségük továbbá, hogy ismerjék az intézkedési tervben foglaltakat és
közreműködjenek annak megvalósításában. Az esélyegyenlőség sérülése esetén
hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
• Feladatuk és felelősségük a Fórum létrejöttének szervezése, működésének támogatása,
az intézmény, a partnerek és a Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
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• Felelősségi körükbe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a Fórum
bevonásával és támogatásával végzi. Így felel azért, hogy a település minden lakója és
az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen az
Esélyegyenlőségi Program.
Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt felülvizsgálat során kiderül, hogy az Esélyegyenlőségi
Programban célkitűzésként megjelölt /vállalt feladatokat, célokat nem sikerül teljesíteni, az
Esélyegyenlőségi Fórum elemzi az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a
beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát
elkészíti annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek.
Az Esélyegyenlőségi Fórum a kétéves felülvizsgálatról készült beszámolót megtárgyalja és
javaslatot tesz az intézmény vezetésének, illetve a szakmai felügyleti és a fenntartó
önkormányzat képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az Esélyegyenlőségi
Programban végrehajtásáért felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és –
szükség esetén – felelősségre vonásáról.
Az Esélyegyenlőségi Programot mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban
lényeges változás következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő
módon járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
Elfogadás módja és dátuma
A balatonfüredi Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja a TÁMOP-3.2.4.A-11/1.
számú pályázatban vállaltak szerint 2014. április 30-ig elkészült.
A Program szakmai vitája 2014. 2. félévében megtörténik. Az itt született észrevételeket a
megvitatást követően az Intézkedési Tervébe beépítjük.
A balatonfüredi Városi Könyvtár felkéri partnereit (iskolák vezetését, civil szervezetek
képviselőt) hogy vizsgálják meg a Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programját és tegyenek
javaslatokat az esélyegyenlőséget szolgáló közszolgáltatások javítására.
Programunkkal a Balatonfüred Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjához
és Intézkedési Tervéhez kapcsolódunk.
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Intézkedési Terv
Az Esélyegyenlőségi Program megismertetése a dolgozókkal, a javaslatok megvitatása,
beépítése módosításként.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Soponyai Ilona esélyegyenlőségi felelős és Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató.
Az Esélyegyenlőségi Program megismertetése a partner intézmények vezetőivel és a civil
szervezetek képviselőivel, a javaslatok megvitatása, beépítése módosításként.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Soponyai Ilona esélyegyenlőségi felelős és Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató.
Az Esélyegyenlőségi Program közzététele a Városi Könyvtár honlapján.
Határidő: 2014. november 15.
Felelős: Soponyai Ilona esélyegyenlőségi felelős és Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató.
Az Esélyegyenlőségi Program megvitatása, értékelése az első év fejleményei, tapasztalatai
alapján. Módosítás, felülvizsgálat.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Soponyai Ilona esélyegyenlőségi felelős és Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató.
Intézményünk a Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi tervének megalkotásával a TÁMOP3.2.4.A-11/1. számú pályázatban vállalt kötelezettségének eleget tett.
Balatonfüred, 2014. március 26.

Sárköziné Sárovits Hajnalka
igazgató

Soponyai Ilona
esélyegyenlőségi felelős

Mellékletek:
Partner intézmények és együttműködő civil szervezetek
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1. számú melléklet: Partner intézmények
Általános iskolák:
• Eötvös Loránd Általános Iskola
• Fekete István Általános Iskola
• Radnóti Miklós Általános Iskola
• Református Általános Iskola
Bölcsőde:
• (8230 Balatonfüred, Noszlopy Gáspár u. 18.)
Óvodák:
• Kerekerdő Óvoda (8230 Balatonfüred, Iskolalépcső u. 3.)
• Kiserdei Óvoda (8230 Balatonfüred, Park u. 11.)
• Mesevilág Tagóvoda (8230 Balatonfüred, Hunyadi u. 24.
• Óvárosi Óvoda (8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 37.)
• Tündérkert Óvoda (8230 Balatonfüred, Noszlopy Gáspár u. 18.)
Középiskolák:
• Lóczy Lajos Gimnázium
• Szent Benedek Gimnázium Széchényi Ferenc Tagintézménye
Egyéb oktatási - nevelési – szociális intézmények:
• Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ
• Ferencsik János Alapfokú Művészeti Iskola
• Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
• Nevelési Tanácsadó

2. számú melléklet: Együttműködő civil szervezetek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balatonfüred – Kovászna Testvérvárosi Egyesület
Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület
Életmód Klub
Érzékeny Gyermekeinkért Alapítvány
Füredi Játékszín Alapítvány
Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete
Kék Balaton Nyugdíjas Klub
Látássérültek Veszprém Megyei Szervezete
Mozgássérültek Balatonfüredi Egyesülete
Múzsa Művészeti Közhasznú Egyesület
Nagycsaládosok „Szivárvány” Egyesülete
Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete
Nyugdíjas Polgári Egyesület
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