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1. BEVEZETÉS
1.1. A STRATÉGIAALKOTÁS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS FOLYAMATA
A 2007-2013 közötti támogatási időszakban kiemelt szerepet kap az Európai Unió
tagállamaiban a fenntartható városfejlesztés, valamint a vidéki területek támogatása és a
földrajzi vagy természeti okokból hátrányokkal küzdő térségek problémáinak kezelése annak
érdekében, hogy növekedjék az említett területek versenyképessége, foglalkoztatása, élhetőbb
és funkciójukat betöltő települések kerüljenek kialakításra.

A fent említett eredmények előfeltétele a fenntartható fejlődés feltételeinek kialakítása,
melyeknek egy olyan integrált városfejlesztési politikán kell alapulniuk, mely a közösségi
iránymutatások figyelembe vétele mellett, az adott, fejlesztendő terület adottságaira épül. Egy
olyan hosszú távú fejlesztési stratégia kidolgozása szükséges, melynek formálásába az
általános iránymutatások és a nemzetközi gyakorlati tapasztalatok adoptálása mellett kiemelt
szerepet kapnak a helyi szereplők, a közigazgatási, a vállalkozói, a civil szféra szereplői és
természetesen a helyi lakosság.

A városfejlesztési stratégiák keretében megfogalmazásra kerülő projektek finanszírozásában
kiemelt szerep jut a közösségi alapok forrásainak, amelyek a Nemzeti Fejlesztési Terv
Regionális Operatív Programjain keresztül hívhatók le. Cél, hogy olyan beruházások
kerüljenek támogatásra, melyek a város szempontjából elengedhetetlenek, viszont a helyi
források nem teszik lehetővé azok megvalósítását. Emellett azonban kiemelt szerep jut a
városfejlesztések során a piac köz- és magánszereplőinek bevonására, a vállalkozói tőke
megmozgatására és ezek fejlesztési célok megvalósításába való bevonására.

Ahhoz, hogy a fejlesztési stratégiák azonos szempontrendszer szerint értékelésre
kerülhessenek, a pályázati dokumentáció és a konkrét fejlesztéseket tartalmazó Akcióterületi
Terv mellé szükséges a fejleszteni kívánt település átfogóbb és hosszabb távra szóló,
úgynevezett Integrált Városfejlesztési Stratégiájának az elkészítése.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a város területén jelentkező gazdasági, társadalmi és
környezet problémáit elemzi és azokból kiindulva határozza meg a település 7-8 évre előre
vetített városfejlesztési céljait, terveit, stratégiáját. Ez a stratégia tehát egy részletes
helyzetfeltáráson alapuló dokumentum, mely a helyi adottságokhoz igazodva, a helyi
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problémák megoldását vetíti elő. A dokumentum összhangban áll a városfejlesztési
elképzelésekkel, a kistérségi területfejlesztési koncepcióval és az egyéb magasabb szintű
(regionális, országos) fejlesztési dokumentumokkal.
A felsorolt dokumentumokhoz való illeszkedés azonban nem elegendő egy sikeres
városfejlesztési stratégia kidolgozásához. Ahhoz, hogy egy hatékony és az elkövetkező 7-8
évben is alkalmazható fejlesztési dokumentum jöjjön létre elengedhetetlen a nyilvánosság
alapelvének alkalmazása. Ennek célja, hogy a helyi társadalom minél szélesebb körben
megismerje a tervezett fejlesztéseket, lehetősége nyíljon azok formálásra és véleményének
figyelembevételével kerüljön kialakításra a fejlesztési program végső formája. A széles körű
társadalmi egyeztetéseken kívül fontos a partnerség lehetőségeinek feltérképezése és
amennyiben lehetőség nyílik a gazdaság és civil szféra képviselőinek tervezésbe,
megvalósításba történő bevonása.

A fejlesztési program indítását a Dél-dunántúli régióban több tényező indokolta: számos kisés középváros funkcióhiányos, nem képes megfelelően szervezni térségét és megfelelő
szolgáltatásokkal ellátni a vidéki településeket. A régió városainak, főleg a régióközponttól
távolabb eső kisvárosoknak népességmegtartó képessége igen gyenge, amely többnyire annak
köszönhető, hogy ezek a városok nem képesek megfelelően kielégíteni városi (közigazgatási,
gazdasági, kulturális, stb.) funkcióikat.
Ez az állapot kiemelten igaz azokra az elmaradott és még inkább azokra a legelmaradottabb
kistérségeknek a városaira, melyek mikrotérségi szerepkört betöltve igyekeznek megoldani a
gazdasági

problémákat,

munkahelyeket

és

közösségi

életet

teremteni,

megtartani

lakónépességüket. Mindezek érdekében szükséges olyan fejlesztések megvalósítása, melyek
hozzájárulnak a városok gazdasági, turisztikai, társadalmi, környezeti, kulturális és közösségi
életének fellendítéséhez.

A stratégiaalkotás főbb állomásai az IVS szerint:
I. fejezet – Bevezetés: A stratégiaalkotás szükségessége és folyamata: ez a fejezet áttekinti
mindazokat a magasabb szintű dokumentumokat, irányelveket, ajánlásokat, melyek az IVS
elkészítésének létjogosultságát és indokoltságát támasztják alá.
II. fejezet – Helyzetelemzés. Az adott fejezet Igal település hiteles adatokra alapozott,
városszerkezeti, gazdasági, társadalmi, települési környezeti és közösségi szolgáltatásainak és
adottságainak részletes elemzését tartalmazza, majd erre alapozva felvázolja a város
erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit bemutató SWOT analízisét.
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III. fejezet – Integrált Városfejlesztési Stratégia. Ez a fejezet határozza meg Igal jövőképét,
vázolja a település és településrészeinek fejlesztési célkitűzéseiket/irányvonalaikat, valamint
lehatárolja a beavatkozások területeit (akcióterületek).
IV. fejezet – A stratégia megvalósíthatósága. Ebben a fejezetben azok a fontosabb fejlesztési
lépések kerülnek felsorakoztatásra, melyek alátámasztják a stratégia megvalósításának
szükségességét és biztosítják a hatékony megvalósítást: a célok elérését szolgáló nem
beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek; Szervezeti elvárások; Településközi
koordinációs mechanizmusok; Ingatlangazdálkodási koncepció; Partnerség; A stratégia
megvalósíthatóságának monitoringja, Kockázatelemzés.
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1.2. IGAL SZEREPE A KISTÉRSÉGI, MEGYEI, REGIONÁLIS MUNKAMEGOSZTÁSBAN

Illeszkedés az Országos Területfejlesztési Koncepcióhoz
Az Országgyűlés által a 97/2005 (XII.25.) OGY határozattal elfogadott Országos
Területfejlesztési Koncepció meghatározza az ország területi jövőképét, a jövőkép eléréséhez
vezető átfogó, hosszú távú területfejlesztési politikai célkitűzéseket; középtávú területi
célokat, területi prioritásokat fogalmaz meg a szakpolitikák számára. Meghatározza az
eszköz- és intézményrendszeri feltételeket és tartalmazza a régiók saját koncepcionális céljait.

Az ország területi integrációjának főbb dimenziói
Magyarország integrációja az európai gazdasági térbe főként a transzeurópai közlekedési
hálózatok hazai fejlesztésével és a nemzetközi kutatási, tervezési programokban való intenzív
részvétellel valósulhat meg. Egyik kiugrási pont a határ menti és határon átnyúló
együttműködések lehetőségeinek bővítése, amely a határ menti településközi, ezen belül
intézményi, vállalkozói, civil kapcsolatok ösztönzésével, valamint az EU támogatási
programok hatékony felhasználásával jöhet létre.
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Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció (2005)

A régiók versenyképességének erősítése érdekében cél a fejlesztési pólusok és a nagyobb
városok hálózatos együttműködésének, valamint a városok közti közlekedési útvonalak
mentén elhelyezkedő fejlesztési tengelyek dinamikus fejlesztése. A pólusok az ország
településhálózatába szervesen illeszkedve, a régióban lévő fejlesztési alközpontokkal együtt
kell, hogy kialakítsák a funkcióik megosztására vonatkozó stratégiáikat és használják az
együttműködésből származó előnyöket. A Dél-Dunántúlon Pécs, mint fejlesztési pólus
Kaposvárral és Szekszárddal, mint alközpontokkal működik együtt.
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A Dél-Dunántúli Régió OTK-ban meghatározott általános fejlesztési irányai:
Az ország hét tervezési-statisztikai régiójához tartozó regionális fejlesztési tanácsok
fejlesztési terveikben, programjaikban az OTK-ban megfogalmazott célok következetes
figyelembevétele mellett jelölik ki fejlesztési céljaikat, illetve határozzák meg a prioritásokat
és intézkedéseket. E dokumentum szerint a Dél-Dunántúli Régió (Baranya megye, Somogy
megye, Tolna megye) célja olyan kulturális, környezet- és természetvédelmi értékeket szem
előtt tartó, oktatási, tudományos és kutatási központokon alapuló fejlődés, amely integrálja a
régió leszakadó térségeit, kiegyensúlyozott településszerkezetre épít. A régió sikeresen
fordítja jelenlegi fejlettségbeli hátrányait előnnyé azáltal, hogy megőrzött természeti és
kulturális értékeit, építészeti örökségét és termálvíz kincsét fenntartható módon hasznosítja,
magas színvonalú kiegyensúlyozott életfeltételeket biztosít. A Dél-Dunántúli Régió
kihasználja kedvező geopolitikai helyzetének előnyeit, elsősorban a határ menti (horvát,
észak-olasz és osztrák) térségekkel való kapcsolatépítés lehetőségét.1

1 OTK 10. oldal
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A régió átfogó céljai:
 Magas környezeti minőségű modellrégió kialakítása


Természeti környezeti értékek védelme és fenntartható hasznosítása (ipari
szerkezet átalakulásával kialakult barnamezős, valamint katonai területek
rehabilitációja; az érzékeny és védett területek ökológiailag fenntartható
használata);



Kiegyensúlyozott térszerkezet és térségi munkamegosztás kialakítása (a
településkategóriáktól elvárható köz- és gazdasági szolgáltató funkciók
ellátása, fejlesztése; Pécs régión belüli közvetítő szerepének erősítése, a térségés településközpontok elérhetőségének és a települési környezet minőségének
radikális javítása.).

 Helyi adottságokra épülő versenyképes gazdaság


Innovatív környezeti ipar és energetika (KKV-hálózatok összekapcsolása a
régió egyetemein és kutatóközpontjaiban (Pécs, Kaposvár, Paks) működő
tudásbázisokkal; a megújuló energiakészlet fenntartható felhasználásának
támogatása);



Piacorientált kreatív és kulturális ipar (a régió szellemi potenciáljának
kihasználása az egyetemi városokban (pl. Kaposvár), és sajátos néprajzi
adottságokkal rendelkező területein);



Élettudományi bázisra épülő egészségipar (Pécs – orvostudományi és
Kaposvár – élelmiszer-tudományi kutatására épülő vállalkozói szektor
támogatása, a gyógyvizek, klimatikus üdülőhelyek infrastruktúrájának
fejlesztése);



Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok (élelmiszeripar, gépipar és
fémfeldolgozás, elektronika, textil- és bőripar, faipar) és turisztikai kínálat
(pihenő-, gyógy- és wellness-turizmus, kulturális turizmus, aktív és falusi
turizmus) által termelt hozzáadott érték növelése.

 Stabilizálódó népességszám és erős társadalmi szolidaritás


A lakosság egészségi állapotának javulása;



Hátrányos helyzetűek (etnikai alapon diszkriminált cigány származású
lakosság, illetve az aprófalvas és jelentős szegregációval bíró területek
lakossága) és inaktívak munkaerő piaci reintegrációja;
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Piacképes tudásszint (a felsőfokú oktatás piac- és gyakorlatorientáltságának
növelése; a régió felsőoktatási intézményeinek kutatási potenciáljára alapozva
piacképes innovációs szolgáltatások nyújtása a vállalkozások számára).

 A régió területi céljai


Fejlesztési pólus (Pécs és agglomerációja) közigazgatási, egészségügyi,
tudományos,

oktatási,

kulturális,

idegenforgalmi

funkcióinak

megerősítése,valamint az innováció fogadására és terjesztésére képessé tétele;


A regionális növekedési zónák (Kaposvár és Szekszárd térsége valamint a
Balaton-part) innováció befogadására, az innováció-vezérelt fejlődésre és
specializációra képessé tétele, illetve a régióban hagyományosan jelen lévő
iparágak és a turizmus versenyképességének erősítése;



Karakterisztikus fejlődési pályára állítandó vidékies térségek (a régió többi
térsége) gazdaságának stabilizálása, foglalkoztatási helyzetének javítása;



Duna-völgy komplex fejlesztése (magas partok, ökológiai rendszerek,
vízminőség és az ivóvízbázisok védelme, a Duna átjárhatóságának biztosítása
hídépítéssel, integrált turisztikai fejlesztések megvalósítása, az árvízvédelem és
ártéri gazdálkodás feltételeinek megteremtése, a szennyvíztisztítás és a
hulladékgazdálkodás fejlesztése).2

2 OTK 10. oldal
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Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció (2005)

A fentieket tekintve a Kaposvári kistérség nem tartozik ugyan a hátrányos helyzetű területek
közé, viszont az újraformálódott kistérség és a szomszédos térségek mindegyike társadalmi
és/vagy gazdasági szempontból a kistérségek legrosszabb helyzetű harmadába tartoznak.

1.3. REGIONÁLIS SZEREPKÖR
Pécs központi funkciója az idegenforgalom és a gazdaság, valamint az elit felsőfokú képzés, a
K+F tevékenység, az egészségügy és az igazgatás területén várhatóan tovább fog erősödni.
Igal számára a leginkább előnyöket hordozó termálvíz kincsének fenntartható módon való
hasznosítása jelenthet fellendülést.
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2. HELYZETELEMZÉS
2.1. IGAL SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN
Somogy megye 2008. év elejétől az eddigi 10 helyett immár 11 tervezési-statisztikai
kistérséget foglal magába. Ezek a Balatonföldvári, a Barcsi, a Csurgói, a Fonyódi, a
Kadarkúti, a Kaposvári, a Lengyeltóti, a Marcali, a Nagyatádi, a Siófoki, illetve a Tabi
kistérségek. A megye kistérségei közül a Kaposvári kistérség területe, településszáma és
lakónépessége messze a legnagyobb. Népsűrűségben egyedül a Siófoki kistérség múlja felül,
amely viszonylag kis területen és közvetlen a Balaton-parton helyezkedik el. Somogy megye
kistérségeinek főbb összehasonlító adatait az alábbi táblázat szemlélteti:
Terület (km2)

Népesség
(fő)

Népsűrűség
(fő/km2)

Balatonföldvári 13

255

11 790

46

Barcsi

26

696

25 427

36,5

Csurgói

18

496

17 970

36

Fonyódi

11

372,84

23 785

64

Kadarkúti
kistérség
Kaposvári

23

531,96

21 021

39,5

54

1 041, 14

101 309

97,3

Lengyeltóti

10

273

11 658

43

Marcali

38

922,5

36 358

39,4

Nagyatádi

18

647

27 434

42,4

Siófoki

10

373

38 042

102

Tabi

24

427,24

13 864

32,45

Összesen

245

6 036

328 658

54,45

Kistérség
(km2)

Település

Forrás: KSH, 2007.
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Somogy megye kistérségei
Igal város a Dél-dunántúli Régióban, azon belül Somogy megye Kaposvári Kistérségében
található.

A Kaposvári kistérség
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A Kaposvári kistérség Somogy megye közepén található. Nyugati irányban kiterjedésének
határa az Osztopán - Újvárfalva-Kaposvár háromszög, délről és keletről a megyehatár,
északról pedig az Igal - Polány-Felsőmocsolád vonal. A kistérség 54 településből áll, területe
2011. év elején 1 041,14 km2, lakónépessége 100.941 fő, népsűrűsége pedig 96,95 fő/km2.
Ezen adatok megoszlása azonban jelentős eltérést mutat a megyeszékhely és a vidék között. A
Kaposvári kistérség lakossága Kaposvár nélkül 32.134 fő, területe 927,55 km2, népsűrűsége
pedig 34,64 fő/km2. Az 500 fő alatti települések száma 31, az 500-1000 fő közötti települések
száma 13, az 1000 fő feletti települések száma 10, és a zsáktelepülések száma 14.
A kistérségre tehát az aprófalvak túlsúlya jellemző, amelyek a legtöbb feladatot csak
egymással társulva képesek gazdaságosan megoldani.
A Kaposvári kistérség gazdasági, infrastrukturális, foglalkoztatási, társadalmi és szociális
helyzetét tekintve hátrányos helyzetű besorolást kapott.
2007. szeptember 30-tól a Kaposvári Kistérség két kistérséggé alakult, önálló kistérség lett a
Kadarkúti Kistérség, így a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás településeinek száma 54re csökkent.
A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. Dönt többek között a társulási
megállapodást érintő kérdésekről, intézményeket érintő változásokról, a stratégiai feladatok
meghatározásáról, együttműködési megállapodások megkötéséről, pályázatok benyújtásáról.
A társulás hatáskörébe tartozó feladatok: 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 ellátása, területfejlesztési projektek végrehajtása.
A társulás kiemelt feladati között került meghatározásra:
–

Az alapfokú közoktatási intézmények közös fenntartása

–

Az alapfokú közoktatási feladatok közös ellátása

–

A pedagógiai szakszolgálatok közös ellátása

A megyeszékhely, Kaposvár, a szerepkörének megfelelő teljes közigazgatási, oktatási,
egészségügyi, kulturális, sport intézményi ellátottsággal rendelkezik, és a megye
gazdaságának központja.
A kistérség szolgáltatási szervezeti és döntési rendszere magán viseli azon kistérségek jel
legzetességeit, ahol aprófalvas a településszerkezet, egy nagyobb megyei jogú város található.
A felmerülő anomáliák oka a szolgáltatások és az infrastrukturális fejlettség jelentős eltérése.
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A kistérség nagyságából adódóan – illetve a térségek eltérő adottságai miatt –szükséges volt a
mikrokörzeti szintű lehatárolás.
A Kaposvári statisztikai kistérség területén 3 db önszerveződés alapján létrejött ún.
vidékfejlesztési kistérség vagy más néven mikrokörzet található.
–

Keleti (Mosdósi) mikrokörzet: Kaposvártól keletre helyezkedik el. 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 tájitermészeti
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.
–

A Keleti (Mosdós) mikrokörzethez az alábbi települések taroznak:
Baté, Mosdós, Orci, Zimány, Patalom, Fonó, Igal, Kazsok, Somogyszil,
Büssü,

Gadács,

Kaposhomok,

Kercseliget,

Csoma,

Szabadi,

Gölle,

Kaposkeresztúr, Kisgyalán, Nagyberki, Ráksi, Taszár
–

Nyugati (Somogyjádi) mikrokörzet: A 22 településből álló térség Kaposvártól
északra, a 67-es főközlekedési út két oldalán fekszik. A települések főútvonalak
mentén jellegzetes észak-dél irányú völgyekben helyezkednek el. A térség belső
szerkezete erősen heterogén, magába foglalja a megyei jogú várost, azonban a
települések többsége az aprófalvak kategóriájába tartozik, közülük, pedig 8
zsáktelepülés. A térség jelentős erdőterülettel is rendelkezik. A térségben meghatározó
a megyeszékhely szerepe, amely gazdasági, kulturális és tudományos központként is
említhető, egyes vonatkozásokban a megyén túlmutató regionális szerepkört is
betöltve. A térség ipara döntően a városra koncentrálódik, továbbá idegenforgalmi
szempontból is a megyeszékhely szerepe domborodik ki.
–

A Nyugati (Somogyjád) mikrokörzethez az alábbi települések taroznak:
Alsóbogát,

Ecseny,

Hetes,

Magyaregres,

Polány,

Somogygeszti,

Szentgáloskér, Bodrog, Edde, Juta, Mernye, Osztopán, Somodor, Somogyjád,
Újvárfalva,

Csombárd,

Felsőmocsolád,

Magyaratád,

Mezőcsokonya,

Somogyaszaló, Somogysárd, Várda
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–

Surján-Zselici (Simonfai) mikrokörzet: A 10 települést magába foglaló térség a
Zselic északnyugati részét fogja át. Maga a Zselic a Dunántúl délkeleti területén
fekszik. A legfőbb értékek a táji-természeti adottságokban rejlenek, a táj szépsége, az
erdők, rétek, a jó levegő, a tiszta vizű patakok, tavak, a csend, a nyugalom. A zselici
táj völgyes, dombos területeinek nagyobb része erdővel borított, erdei és turista
utakkal minden irányban átjárható. A térség szerves fejlődése részben a helyben feltárt
lehetőségeken, a kaposvári agglomerációhoz
való szorosabb kapcsolódásra, azzal való együttlétezésre ad reális esélyt.
–

A Surján-Zselici (Simonfai) mikrokörzethez az alábbi települése taroznak:
Hajmás,

Kaposgyarmat,

Zselicszentpál,

Bőszénfa,

Gálosfa,

Sántos,

Szentbalázs, Cserénfa,Simonfa, Zselickislak,
(Forrás: Területfejlesztési Koncepció és Program Kaposvári Kistérség 2011.)
A jelenlegi és a jövőbeni tendencia is azt mutatja, hogy a településeken a születések száma
folyamatosan csökken. Az emberi erőforrások tekintetében Somogy megye az országos
átlagnál gyengébb pozíciókkal bír. Ez az iskolai végzettség és a tudományos kutatás
mutatószámaira egyaránt érvényes. 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 BalatonlelleSzigetvári 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
elkerülő út kiépítése. A kistérséget átszeli a Gyékényes-Dombóvár-Budapest, vasútvonal,
valamint végállomása a Kaposvár-Siófok, illetve a Kaposvár-Fonyód vasútvonalaknak.
(Forrás: KTKT Kistérségi Közoktatási Fejlesztési Terve 2007-2009, A Kaposvári Kistérség
Területfejlesztési Koncepciója és Programja)
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Igal vonzáskörzete napjainkban
A település vonzáskörzetébe alapvetően a keleti mikrotérségéhez tartozó települések,
tartoznak. Igal intézményi hálózati szempontból is fontos szerepet tölt be, hisz mind oktatási,
mind pedig egészségügyi és szociális szempontból is meghatározó fontosságú szervezetek
üzemeltetését látja el:
- Batthyány Károly Körzeti Általános Iskola
- Igali Speciális Általános Iskola és Diákotthon Igal
- Margaréta Óvoda Igal
- Termál Patika
- Körzeti Orvosi Rendelő/Egészségház
- Fogorvosi rendelő
- Igal Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
- Igali Rendőrőrs
- Városi és Iskolai Könyvtár
- Arany János Művelődési Ház
- Illetve a város tagja a kistérség településeit tömörítő Kaposvári Többcélú Kistérségi
Társulásnak.
A városban nem működik középiskola. A középiskola Kaposváron, Dombóváron találhatók.
Igalon nem találunk multinacionális kereskedelmi egységeket, ezért ezen a téren is inkább
csak a környező kistelepülések tartoznak vonzáskörzetébe.
Napjainkban a térség külső vonzáskörzetét az idegenforgalom határozza meg. 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 leírtak alapján megállapíthatjuk, hogy Igal településhálózati szerepköre alapján város,
mivel olyan központi funkciókat lát el, mint egészségügy, oktatás, kultúra, közigazgatás. A
térségi szerepkört betöltő funkcionális kisvárosi térségek csoportján belül a funkcionális
mikrotérségi központok közé sorolhatjuk. Ezek a központok olyan önálló térségi centrumok,
amelyek néhány funkció tekintetében néhány falu lakossága számára látnak el feladatokat.
Ezekkel a falvakkal együtt alkotják mikrotérségüket.
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Meg kell azonban jegyezni, hogy bár jogállás szerint az ország teljes lefedettséggel
rendelkezik városok tekintetében, számos térségben azonban nem találunk tényleges központi
szerepet betöltő kisvárost, vagy csak olyanokat, melyek részlegesen látják el feladatukat. Igal
esetében is megfigyelhető, hogy bizonyos szerepkörök tekintetében, mint például a
foglalkoztatás, nem képes kielégíteni a jelentkező igényeket. Ennek köszönhetően a
településen elindultak a negatív demográfiai folyamatok, melynek legegyértelműbb mutatója
a lakosság ingázása, kisebb mértékben az elvándorlás.
Igal az Országos Területfejlesztési Koncepcióban középtávra megfogalmazott, vidékies
térségek fejlesztése, valamint a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott területek
felzárkózatása célhoz kíván jövőbeli fejlesztési elképzeléseivel csatlakozni, hogy az
agrárágazaton és a túrizmuson túlmutató fejlesztések megvalósításával szolgálja a város
fejlődését, lakosságának életszínvonal-emelkedését és egy élhető vidéki kisváros kialakítását.

2.2. RÉSZLETES HELYZETÉRTÉKELÉS
2.2.1. Városszerkezet
Igal Somogy megyében, a Kaposvárt Szántóddal összekötő út mentén, Kaposvártól 24, a
Balatontól 40 km-re helyezkedik el. A települést szántóföldek, szőlők, erdők, dombságok
ölelik körül. Északi határán húzódik végig – kelet-nyugati irányban – a Somogy-Tolnaidombság, amely Igalnál éri el a legmagasabb pontját, a 301 méter magas Csúcsos-dombon.
Szomszédos települések: Ráksi, Kazsok, Somogyszil, Kisbárapáti, Bonnya, Andocs,
Somogyacsa, Somogydöröcske, Szorosad.
(Forrás: www.igal.hu, www.wikipedia.hu)
A külterületi tájszerkezet rendkívül változatos. A terület nagy része sík, a talajminőség és a
domborzati adottságok következtében szántóföldi növénytermesztésre kiválóan alkalmas, de
megtalálható a rét-legelőgazdálkodás is.

2.2.2. Gazdasági helyzet
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. A legtöbb vállalkozás
nemzetgazdasági ág szerinti profilját tekintve a „mezőgazdaság, vad-, erdő- és
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halgazdálkodás” gazdasági ágba tartozott. Emellett a „kereskedelem, javítás”, valamint az
„ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás” nemzetgazdasági ágba sorolt gazdasági szervezetek
jelenléte volt meghatározó.
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
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.
Ünnepélyes keretek között, mintegy
ezer fürdővendég jelenlétében adták
át 2012. június 15-én 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
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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)

2.2.3. Igal gazdasági szerkezete
Vállalkozások száma és ágazat szerinti megoszlása
Terület
Igal
Kaposvári
kistérség
Kaposvár
Somogy
megye

Mg
80

Ipar,
Szolgáltatás
építőipar
24
137

Összesen

Ebből
társas

241

41

Ezer
lakosra
187

3578

1379

11026

15983

5346

160

1222

1061

9372

11655

171

17586

4339

32423

54348

3983
11740

171

(Forrás: KSH 2010)
A 90-es évektől kezdődően ugrásszerűen megnőtt a vállalkozások száma a kistérségben:
2004-ben 1980 vállalkozás működött, melyből 1420 db egyéni és 560 db társas vállalkozás
volt. Ehhez képest 2007-re még tovább emelkedett a térségi vállalkozások száma, de 241
vállalkozásával így is csak Somogy megye városainak sorában az utolsó helyet (9.) foglalja el
Igal, mindössze 1,8%-át „birtokolva” a megyében tevékenykedő vállalkozásoknak.
Az ágazati megoszlás tükrözi a megyei adatokat, melyek alátámasztják, hogy az ország
gazdasági szerkezetváltását követően az ipar háttérbe szorulásával párhuzamosan erősödött a
szolgáltatási szektor jelentősége és teljesítménye. Mivel Igalon és a kistérségében sem
jellemző a magas hozzáadott értéket előállító ipari vállalkozások száma, így az ipar sem
közelíti meg a szolgáltatási szektort, mely a településen a vállalkozások 57 %-át foglalja
magában. A megye városainak tekintetében Igal, a 241 vállalkozásával szolgáltatási
szempontból is az utolsó helyen áll.
A vállalkozások aránya nemzetgazdasági áganként (%)

Igal
Kaposvári kistérség
Somogy megye

Mezőgazdaság
33,19
22,39
32,35

Ipar, építőipar
9,97
8,63
7,97

Szolgáltatás
56,84
68,98
59,68
(Forrás: KSH, 2007)
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Mint, azt a vállalkozások aránya nemzetgazdasági áganként a táblázat is jól mutatja, a
mezőgazdasági szektorban végbemenő változásokat erősen befolyásolják a térség földrajzi és
településszerkezeti adottságai. Megfigyelhető ugyanis, hogy az aprófalvas, jellemzően
mezőgazdasági beállítottságú kistérségben jelentős a mezőgazdasági vállalkozások száma,
mely elsősorban a falvakra jellemző mezőgazdasági tevékenységeknek köszönhető. A
városok – Igal, és Kaposvár - esetében is a mezőgazdaság és a szolgáltatás dominánsabban
jelenik meg a gazdaságban.

Ahhoz, hogy megfelelő képet kapjunk a település vállalkozói aktivitásról, fontos
megvizsgálni a vállalkozások számának változását helyi, kistérségi, megyei és régiós
viszonylatban is.
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Regisztrált társas és egyéni vállalkozások száma
Területi
egység
Igal
Kaposvári
kistérség
Ebből egyéni
Ebből társas
Somogy
megye
Ebből egyéni
Ebből társas
DélDunántúl
Ebből egyéni
Ebből társas

2006

2007

2008

2009

2010

173

174

216

223

241

12427

12725

15041

15291

15843

8214
4213

8437
4288

10580
4461

10736
4555

11166
4677

38012

38521

51607

52854

54348

27607
10405

27942
10579

40504
11103

41418
11436

42608
11470

105931

108765

138720

142034

146350

70676
35324

72638
36127

100905
37815

103225
38809

106676
39674
(Forrás: KSH)

A fenti táblázatból a működő, regisztrált vállalkozások éves tendenciája figyelhető meg, mely
alapján elmondható, hogy 2007-ig egy lassú növekedés mutatható ki. Igalon is, a régiós
átlaghoz hasonlóan, 2007., 2008-. évet vizsgálva megnőtt a vállalkozói kedv és ugrásszerűen
megnőtt a vállalkozások száma. 2008-tól szintén lassú növekedés mutatható ki. A vizsgált
időszakban ugyancsak a kistérségi, megyei és régiós szinten is a regisztrált vállalkozások
száma növekedett, ugyanakkor az ország többi részében visszaesés figyelhető meg a
regisztrált vállalkozások számában.
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A regisztrált vállalkozások száma főbb gazdasági ágak szerint, 2008. december 31.
A regisztrált vállalkozások
Gazdasági ág

száma

megoszlása %
Igalban

Összesen
Ebből:
Mezőgazdaság, vad-,
erdő-,
halgazdálkodás
Ipar
Építőipar
Kereskedelem,
javítás
Szálláshelyszolgáltatás,
vendéglátás
Ingatlanügyletek,
gazdasági
szolgáltatás
Egyéb közösségi,
személyi szolgáltatás

216

100,0

Somogy
városaiban
100,0

67

31

16,6

3
19
25

1,4
8,8
11,6

3,9
5,0
12,7

41

19,0

19,2

39

18,1

26,7

12

5,6

5,2

Igalban a vállalkozások 83%-át egyéni vállalkozásként tartották nyilván, arányuk Somogy
többi városában 73%-ot tett ki.
Igalban 2008-ban 41 kiskereskedelmi üzlet és 28 vendéglátóhely rendelkezett működési
engedéllyel.
A megyeszékhely távolsága és különösen a fürdővendégek forgalomnövelő jelenléte a (33)
meghaladta a megye (19), mi több, a városok átlagát is (26). A szaküzletek közül 10
élelmiszert árusított, a vendéglátóhelyek közül 24 volt az éttermek, cukrászdák száma. Az
üzletek, illetve vendéglátóhelyek több mint fele egyéni vállalkozás formájában működött. A
város idegenforgalmát meghatározó termálfürdő kereskedelmi és magánszálláshelyek
sokaságát élteti. A településen 1 üdülő, 2 panzió, 1 apartman és 1 vendégház várja a pihenni
vágyókat. Rajtuk kívül számos magánszemély folytat szállásadói tevékenységet.
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Regisztrált társas és egyéni vállalkozások száma Igalon
Egyéni
vállalkozások
Társas
vállalkozások
Vállalkozások
összesen

2006

2007

2008

2009

2010

135

135

180

180

197

38

39

36

43

44

173

174

216

223

241
Forrás: KSH

Megfigyelhető, hogy 2006-hoz képest 2010-re jelentősen, 28 %-kal megnőtt a vállalkozói
kedv, elsősorban az egyéni vállalkozások tekintetében számottevő a növekedés, mintegy 31,4
%. A 2009. évi stagnálást követően azonban 2010-re enyhe emelkedés figyelhető meg mind
az egyéni, mind a társas vállalkozások tekintetében.

A településen található vállalkozások méret szerinti megoszlásáról nincs hivatalos adat
(KSH), de az önkormányzat megítélése alapján jelenleg a vállalkozások átlagos
foglalkoztatotti létszáma 1-9 fő. Az igali regisztrált vállalkozások létszám szerinti összetétele
sem tér el érdemben a városok átlagától. Közel egynegyed részük az önfoglalkoztató, míg
közelítőleg háromnegyedük az 1–9 főt foglalkoztató kategóriába tartozik. Tíznél nagyobb
létszámú, de 49 főnél kevesebbet foglalkoztató gazdasági szervezet mindössze 4 működik.
Közéjük tartozik 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. képviseli, amely 1998 óta
foglalkozik fagyasztott pékáru készítésével.
(Forrás: Igal Város Önkormányzata).
A településen működő vállalkozások iparűzési adó fizetésére kötelezettek, állandó jelleggel
végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a,
Az elmúlt években az iparűzési befizetések az alábbiak szerint alakultak:
Iparűzési adó
(e Ft)
Iparűzési
adót fizető
vállalkozások
száma

2007

2008

2009

2010

2011

31.459

33.732

32.802

33.709

37.744

174

216

223

241

n.a.

Forrás: Igal Város Önkormányzata
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Láthatjuk, hogy a gazdasági nehézségek ellenére is, minimális mértékben nőtt az iparűzési
adót fizető vállalkozások száma, hasonló tendenciát mutatva a beszedett iparűzési adó
mennyisége is.
Kiskereskedelmi üzletek számának alakulása Igalon.
2006
7
4
23
34

Élelmiszer
Ruházat
Egyéb
Összesen

2007
8
5
29
42

2008
7
5
29
41

2009
6
5
28
39

2010
4
3
12
19
Forrás: KSH

Megfigyelhető, hogy a kiskereskedelmi üzletek száma évről-évre ugyan változik, leginkább
csökkenő tendenciát mutat. A vizsgált időszakban valamennyi kiskereskedelmi üzlet száma
csökken. Drasztikus csökkenés az egyéb kategóriába tartozó üzleteknél figyelhető meg,
42,95-os a csökkenés. 2010-re talán a csökkenés valamennyi ágazatban annak köszönhető,
hogy a településen és környékén nem telepedtek meg a nagyobb lélekszámú településekre
jellemző multinacionális cégek.

Vendéglátóhelyek számának alakulása Igalon

Igal

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

36

36

36

39

40

42

41

34

28

28

23

Forrás: KSH
A vendéglátóhelyek vonatkozásában elmondható, hogy a legmagasabb 2005-ben volt, 42
vendéglátóhelyet tartottak nyilván. Azóta számuk folyamatosan csökken. 2010-re jelentősen,
45,23%-kal csökkent vendéglátóhelyek száma.

Összességében nemcsak Igalra, hanem térségére is elmondható, hogy a vállalkozások
tőkeellátottsága általában alacsony színvonalú, a vállalkozók tőkéhez jutási lehetőségei
korlátozottak. A vállalkozások néhány kivételtől eltekintve elsősorban a helyi, esetleg
regionális, vagy hazai piacon tevékenykednek, versenyképességük többnyire jelentősen
elmarad az Uniós és nemzetközi piaci követelményektől.
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2.2.4. Kutatás-fejlesztés, innováció
Az országos helyzetelemzés (Gazdasági Operatív Program 2007-2013) alapján a kutatásfejlesztés jelenlegi magyarországi helyzete az alábbi képet mutatja:
- Az innovációs aktivitás vállalatmérettől függetlenül alacsony.
- Sok alapkutatás, kevés szabadalom.
- Gyenge együttműködés (egyetemek és vállalkozások között).
- Fejletlen inkubáció és tőkeprogramok.
- A K+F innováció humán erőforrás feltételei korlátozottak.
- Kitörési pontok: Tudásalapú iparágak (élelmiszeripar, vegyipar, gyógyszeripar) és
Kulcstechnológia (élettudományok és biotechnológia, környezeti technológia, stb.).
Területi
egység

Kutatófejlesztő
helyek
száma

A kutató,
fejlesztő
helyek
tényleges
létszáma
összesen,
fő

Ebből:

kutatók,
fejlesztők
létszáma

segédszemélyzet
létszáma

A kutatófejlesztő
helyek
számított
létszáma
összesen,
főa

Ebből:
kutatók,
fejlesztők
számított
létszáma

segédszemélyzet
számított
létszáma

DélDunántúl 206
Somogy

35

4 400

2 444

703

511

343

71

1 342

842

282

169
116
35
Forrás: KSH: Kutató, fejlesztőhelyek 2010.

A K+F tevékenység súlya messze alatta marad a fejlettebb régiók hasonló adatainak. A
kutatás-fejlesztés

ráfordításai

tekintetében

érzékelhető

leginkább

a

régió

erősödő

versenyhátránya. A régió részesedése az országos ráfordításokból mindössze 3,33% (2004). A
megyék közötti rangsorban Baranya, amely a régiós ráfordítások 76%-át koncentrálta, a 8.
helyen állt. Nemcsak a vállalati szektor innovációs potenciálja szorul erősítésre, de a
kutatóhelyek forrásfelszívó képessége is. Az iparjogvédelmi oltalmi bejelentések száma a
Dél-Dunántúlon a legalacsonyabb a magyarországi régiók rangsorában. A helyi vállalkozások
innovációs potenciáljának gyengesége hosszabb távon a versenyképesség korlátjává válik,
mely országos viszonylatban tovább rontja a régió eddig sem kiemelkedő gazdasági
teljesítményét. Ugyanakkor már a Dél-Dunántúlon is megjelentek – különösen a
hulladékgazdálkodás területén - a környezettechnológiai kutatások, ill. a környezeti ipar
területén aktív vállalkozások, szervezetek. Felmérések alapján a K+F szektoron belül a
környezettudományi

kutatásokkal

foglalkozó

szervezetek

aránya

17.3

%.

A

hulladékhasznosítás terén a régióban üzemel 2 válogatómű, 2 gumiőrleményt előállító
vállalkozás, 3 elektronikai hulladékfeldolgozó, valamint 7 műanyag-feldolgozó.
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A térség agrártermelésének szerkezetére jellemző: az országos átlagnál nagyobb arányú
szántóföldi

növénytermesztés

és

állattenyésztés.

Az

állattenyésztési

ágazatban

a

sertéstenyésztés meghatározó jellegű. A régióban országosan is kiemelkedő agrár- és
élelmiszeripari vállalkozások vannak. 2000-től a K+F támogatások (NKFP programok,
EU5 keretprogram) nagyobb hányadának megszerzésével a régió egyetemei jelentősen
hozzájárultak a regionális innovációs alapmutatók javulásához.

Tehát, a Dél-Dunántúli régióban és ezen belül kiemelkedően Somogy megyében a K+F
tevékenység alatta marad a fejlettebb régiók hasonló adatainak. A két legfontosabb adat: a
régió kutatóhelyeinek csupán 17 %-a található Somogy megyében, valamint a régió összes
K+F ráfordításnak is csekély %-a realizálódott a megyében. (Forrás: Dél-Dunántúli Régió és
térségeinek felzárkóztatását és tőkevonzó képességének javítását megalapozó helyzetfeltáró
tanulmány).
Bár a régió az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt igyekezett fektetni olyan
kezdeményezések meghonosítására, melyek célja az innováció és K+F fejlesztése (pl.: Pécs,
az Életminőség Pólusa Program), ezekhez azonban – adottságai alapján - Igal nem tud
kapcsolódni.
A vállalkozások közötti együttműködés részben a szervezeti keretek, tradíciók hiányának,
részben a vállalkozók tájékozatlanságának következtében elenyésző jelenség. A település
adottságai (fekvése, közlekedés, infrastruktúra, stb.) mellett rendkívül alacsony a térség
tőkevonzó képessége is.

29

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
2.2.5. Turizmus
Noha a Dél-Dunántúli Régió kiemelkedő potenciállal bír a turizmusfejlesztés területén
(különleges

természeti

értékeire,

kultúrtörténeti

emlékeire,

folklórhagyományaira,

gasztronómiai és borászati adottságaira, gazdag termálkincsére és változatos aktív szabadidőeltöltésű lehetőségeire alapozva), ezen adottságok jelentős része javarészt még kihasználatlan.
Ehhez járul hozzá a régió idegenforgalmát érintő erős területi koncentráció, amely a DélBalatont és háttértelepüléseit, Siklós-Villány térségét, valamint Pécset és környékét helyezi el
a potenciális turisták mentális térképén.
A Dél-Dunántúli Régió főbb turisztikai magterületei



Elsődleges magterületek

1. Dél-Balaton és háttértelepülései
2. Pécs és környéke
3. Villány-Siklós-Harkány



Másodlagos magterületek

4. Kaposvár és környéke
5. Duna-mente
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Harmadlagos magterület

6. Dráva-mente

Forrás: A Dél-Dunántúli Régió Turizmus Stratégiai Fejlesztési Programja
A turisztikai termékek és szolgáltatások színvonala a Dél-dunántúli régióban nem
megfelelő minőségű. Kevés a magas komfortfokozatú szálloda, öt csillagos minősítésű nem
található a régióban annak ellenére, hogy a színvonalas szállók iránti kereslet növekszik és a
régióban a 3-4 csillagos szállodák kihasználtsága volt a legjobb az elmúlt években
(Déldunántúli régió Turizmus Stratégiai Fejlesztési Program). 2004-hez viszonyítva 2005-ben
a vendégéjszakák száma 4,85 %-kal csökkent a régióban, de szállástípusonként a változás
igen eltérő: a fizető vendéglátó helyek forgalma 15.1%-kal esett vissza, a falusi vendéglátók
forgalma stagnált, a nem szállodai kereskedelmi szálláshelyek forgalma 9,6%-kal csökkent,
ugyanakkor a szállodáké 10.,2%-kal nőtt. A régióban szintén alacsony a helyi, tájjellegű
ételeket és minőségi borokat kínáló éttermek száma. Hiányzik az éttermi szolgáltatásokat
értékelő minősítő rendszer. Hiányos a hosszabb időtöltést és nagyobb összegek elköltését
lehetővé tevő kiegészítő turisztikai szolgáltatások köre is. A turizmusban dolgozók
képzettsége és hozzáállása sokszor nem megfelelő. A kulturális kínálat még a
leglátogatottabb területeken is hiányos és erősen szezonális: a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzetben ősztől tavaszig, Pécsett a nyári hónapokban holtszezon van.
A turisztikai potenciál erősítése:
A támogatást nyert turisztikai vonzerőfejlesztések egyrészt a pécsi világörökség fejlesztésére,
másrészt a Dráva-menti és a Mecsek környéki településekre koncentrálódtak. A jelenleg is
megvalósítás alatt álló ökoturisztikai fejlesztések komplex turisztikai termékként jelennek
meg, mely az adott térség turisztikai termékkínálatát színesíti, azonban a program egyik fő
céljaként meghatározott regionális koncentráltság csökkentését a program nem érte el. A
fejlesztések csak csekély mértékben foglaltak magukban marketing tevékenységeket, annak
ellenére, hogy a vonzerőkhöz kapcsolódó marketingtevékenységek elősegítése szintén fő
célként fogalmazódott meg.
(Forrás: Dél-Dunántúli Operatív Program)

A

kistérség

kiemelkedő,

egyedi

idegenforgalmi

kínálattal

nem

rendelkezik.

Az

idegenforgalom továbbfejlesztésének akadálya az alábbi tényezők együttes hatásának
köszönhető:
- A kistérség nem szerepel a Dél-Dunántúli Régió turisztikai magterületei között, „csupán”,
mint esetleges jövőbeli magterület (Belső-Dél-Dunántúl) került feltüntetésre.
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- Sok az aprófalvas település, amelyek attrakció és megfelelő háttér infrastruktúra
hiányában nem érdekeltek az idegenforgalom feltételeinek kialakításában.
- Települések infrastrukturális adottságai elmaradottak, nem megfelelőek.
- A térség szálláshely-kínálata a keresletnek

megfelelő, többnyire az alacsony

fizetőképességű célcsoportok igényeit elégíti ki. Problémát jelent továbbá, hogy nem
található olyan szálláshely, ahol egy nagyobb csoport elszállásolása megoldható lenne.
- A kínált programok, rendezvények 80-90%-a csupán a helybéli, illetve környékbeli
lakosságot vonzza.
- Hiányzik a térségben az összefogás és együttműködés. Célszerű lenne kistérségi határokon
túlnyúló összefogások kezdeményezése, azokhoz való csatlakozás ösztönzése.
A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy az idegenforgalom ugyan jelen van a térségben, de
mindenképpen, hogy még jobban boldogulni tudjon az idegenforgalmi piacon, fejlesztésre
szorul.

A leírt jellemzők Igal idegenforgalmára is jelentős hatást gyakorolnak. A város turisztikai
kínálatát a kulturális turizmushoz kapcsolódó attrakciók határozzák meg.


A 100%-ban önkormányzati tulajdonú igali fürdő, 2001 tavaszától gyógyfürdőként
üzemel. A fürdőben jelenleg 12 medence található melyek közül a gyermek illetve a
termál medencék majd mindegyike különféle élményelemekkel van felszerelve, ezzel
téve teljessé a fürdőzők kikapcsolódását. Emellett pályázat segítségével 2012
júniusától egy teljesen új élményfürdővel is várják a vendégeket.



Helyi védelem alatt álló hangulatosan kialakított lovas bázis Igal határában, az egyik
legszebb panorámával rendelkező domboldalon helyezkedik el. Személyautóval,
kerékpárral vagy akár gyalogosan is könnyen megközelíthető, mivel a gyógyfürdőtől
csupán 2 km-re található.
Lovas bázison minden adott a lovak számára: jól felszerelt istálló, nyári pihenő, futtató
egyaránt megtalálható. Igény esetén, lovas túrák pihenőállomásaként is fogadják az
idelátogatókat, hiszen akár 10 ló kényelmes elhelyezését is tudják biztosítani. Minden
irányból erdei útvonalon megközelíthető, így pihenő vagy kiinduló állomásként
közreműködve hosszabb lovas túrák szervezését is vállalják
Emellett lehetőség nyílik kisebb csoportok számára csapattréningek, baráti
összejövetelek lebonyolítására is.
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Látnivalók a városban:


Országos védelem alatt álló műemlékek:
o a XV. században - gótikus stílusban épült - római katolikus templom, 1756ban átalakították. Belső berendezéséből a főoltár, a szószék és a
keresztelőkápolna XVIII. századi, barokk.
o A templomkertben található emlékmű az I-II. Világháború áldozatainak állít
emléket.



Helyi védelem alatt álló művi értékek:
o Temetőkápolna, a fatornyos, nyílászárók körüli tagozatokkal díszített
kisméretű temetőkápolna sajátos, egyedi építmény, az előtte álló kereszttel
együtt védelemre érdemes művi érték.
o A Baumgartner-ház

a

XX.

század

első

évtizedeiben

neves

írók,

képzőművészek alkotó- és találkozóhelye volt. Többek között Rippl-Rónai,
Csók István, Aba-Novák Vilmos és Szabó Lőrinc töltöttek itt hosszabbrövidebb időt. A ház szíves vendéglátói művészetkedvelő jogászok, orvosok
voltak. (Az épület jelenlegi tulajdonosa is orvos.)
o Kálvária, a Kálvária-dombon épült szoborcsoport művészeti és egyházi értéke
mellett történelmi szempontból is jelentős. Rákóczi kuruc seregének egyik
súlyos, 1707. februári vereségét őrzi a Kálvária domb: mélyében Vak Bottyán
a császári csapatok elesett katonái és a harcoknak áldozatul esett helyi lakosok
kaptak itt közös, örök pihenőhelyet. Ide hordták össze az elpusztult épületek
maradványait, melyekből e kis domb keletkezett.
Egész évben helyi programokkal várják az érdeklődőket. A családi pihenést nem csak az
egyedülálló gyógyvíz, és az erre épült gyógyfürdő szolgálja, hanem az évente
hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvények és a számtalan aktív időtöltési
lehetőség is. A kultúra szerelmesei pedig a 2011-ben felújított Művelődési Ház időszakos
kiállításaiban gyönyörködhetnek.
A felsorolt attrakciókból/programokból egyértelműen kirajzolódik, hogy Igal imázsát
leginkább a termálfürdő turizmusa hatja át, melyet az egyik legjelentősebb attrakciónak
számító gyógyfürdő növekvő látogatottsági adatai is alátámasztanak:
Az európai uniós támogatással megújult igali gyógyfürdő családias hangulatú, minden
korosztály megtalálja a számára legideálisabb kikapcsolódási lehetőséget. Évente több mint
120.000 látogató keresi fel.
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Vendéglátóhelyek számának Igalon
Vendéglátóhelyek

2006
41

2007
34

2008
28

2009
28

2010
23
Forrás: KSH

Igal városában a vendéglátóhelyek száma fokozatosa csökken. A csökkenés 2009-ben eléri
43,9 %-ot. A kulturális turizmus fellendítéséhez azonban a minőségi programokon kívül
elengedhetetlen annak megfelelő szintű kommunikálása. Jelenleg ezen a téren Igal Város
Önkormányzatának honlapja (www.igal.hu) mellett a térségi Tourinform iroda információs
anyagai, valamint a helyi újságban megjelenő hirdetések a mérvadóak.

Kereskedelmi- és magánszállás férőhelyek számának alakulása Igalon
Kereskedelmi
Magán
Összesen

2006
438
962
1400

2007
443
873
1316

2008
475
838
1313

2009
437
845
1282

2010
428
814
1242
Forrás: KSH

Az elmúlt években a településen a kereskedelmi és magánszálláshelyek férőhelyeinek
számának alakulása változatos képet mutat. Míg a kereskedelmi szálláshelyeknél 2008-ig
dinamikus növekedés figyelhető meg, addig a magánszállás férőhelyeinek száma fokozatosan
csökken. 2010-re a csökkenés eléri a 18,88 %-ot. Összességébe a kereskedelmi és
magánszállás férőhelyek számának alakulása fokozatosan csökken, 2010-re a csökkenés eléri
a 12,72%-ot. A csökkenés egyik oka az lehet, hogy 2006-tól kezdődött el a KSH
magánszálláshelyekre vonatkozó adatgyűjtése, addig ilyen adat nem állt rendelkezésre.
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Vendégéjszakák számának alakulása Igalon
Kereskedelmi
szálláshelyen
Magán
szálláshelyen
Összesen

2006

2007

2008

2009

2010

6325

8207

7111

4899

6225

7810

11640

13564

20685

n.a

1445

19847

20675

25684

n.a
Forrás: KSH

Mint láthatjuk, a vendégéjszaka szám változását sem lehet teljes hitelességgel nyomon
követni, mivel a vizsgálandó 2006-2010-ig tartó időszakban itt sem állnak rendelkezésre
hivatalos adatok a magánszálláshelyekkel kapcsolatban. Azonban itt is megfigyelhető 2009ben egy igen erőteljes visszaesés a kereskedelmi szálláshelyen, mely a férőhelyek számának
22,54 %-os csökkenését mutatja.
Az attrakciók és szálláshelyek mellett igen fontos, hogy maga a település mivel járul hozzá a
vendégek településre csábításához és a hosszabb tartózkodási idő eléréséhez. Napjainkban
egyre fontosabb szerepet töltenek be az úgynevezett „puha” tényezők is az idegenforgalom
alakulásában. Ilyenek például: településkép, zöld felületek nagysága, a kulturális és
programkínálat, a településről kialakult kép, imázs.
A város jelenleg tényleges városközponttal és az idegenforgalmat kiszolgáló kereskedelmi,
vendéglátási funkciókkal nem rendelkezik. A tiszta környezetet közmunkaprogramok
keretében teremti meg az önkormányzat. Fontos a jövőben a város egyedi, kulturális
adottságait kihangsúlyozó és alátámasztó arculatának megteremtése.
A település kulturális- és programkínálatának terjesztésében az önkormányzat, a helyi újság, a
művelődési ház, valamint az általános iskola, óvoda segédkezik. A város honlapján az
aktuális programokról, rendezvényekről tájékozódhatnak az érdeklődők.
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2.2.6. Helyi gazdaságfejlesztés eszközei
Az önkormányzat vállalkozásbarát környezet kialakítását célzó intézkedései az elmúlt
években egyértelműen elősegítették a helyi gazdaság erősítését, élénkítését. A vállalkozások
részére nyújtott tájékoztató, segítő, koordinációs tevékenység nagyban hozzájárultak több
befektetés megvalósulásához.

Ennek ellenére Igalon számos bizonytalan helyzetű, tőkeszegény kisvállalkozás található. Bár
ez a probléma

nem helyi,

hanem országos méreteket

öltő jelenség és helyi

kezdeményezésekkel nehezen befolyásolható, de a vállalkozások versenyképességének
növelése érdekében mégis elengedhetetlen a helyi erőfeszítések megtétele is.
Ma sok kis-, és középvállalkozás fejlődésének gátja, hogy beruházásaikhoz, fejlesztéseikhez
nem kapnak kedvezményes kamatozású hiteleket, illetve, ha megfelelnének a feltételeknek,
akkor sem tudják felvenni azokat, mivel nem tudnak ingatlan-garanciát felajánlani a
hitelintézetek felé.

Igal Város Önkormányzata jelenleg nem rendelkezik kimondott vállalkozásbarát programmal,
de a jövőben ezen a területen is fejlesztéseket kíván tenni. Például: vállalkozások preferálása a
közbeszerzési eljárás alá nem tartozó beruházások esetén; megfelelő információáramlás
biztosítása pályázati lehetőségek, vállalkozásfejlesztés kapcsán.
A fentiek mellett a helyi gazdaság élénkítésében az elmúlt évtizedben fontos tényezőt jelentett
a műszaki infrastruktúrafejlesztés is.

2.2.7. Információs társadalom
Az információs társadalom fejlesztése napjainkban a hatékony és dinamikus fejlődés
alapfeltételét jelenti. Az infokommunikációs technológiák rendelkezésre állása és használata
kiemelt szerepet kap a tudásalapú társadalom megteremtésében.
Az információs és kommunikációs technológiai ellátottság terén jelentős különbségek
tapasztalhatók az ország egyes régiói között. Általánosságban elmondható, hogy a kedvezőbb
gazdasági helyzet magasabb ellátottsági szinttel párosul, így Közép-Magyarország, Nyugatés Közép-Dunántúl értékei a legkedvezőbbek, a Dél-Dunántúli Régió a középmezőnyben
található a régiók sorában. (Dél-dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája, 2005).
Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk Igal infokommunikációs helyzetéről meg kell vizsgálni a
közigazgatás, a vállalkozói szféra és a lakosok helyzetét, ellátottságát is.
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Helyi közigazgatási szinten már megjelent a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés. Az
önkormányzat emellett honlapján lehetőséget biztosít helyi vállalkozások számára a
bemutatkozásra, elérhetőségeik közzétételére.
A helyi vállalkozások kapcsán elmondható, hogy többségében gyakori az internet és
elektronikus üzleti alkalmazások használata, ami egyik alapvető feltétele a versenyképes
vállalkozói szféra megteremtésének. Magyarországon hozzávetőlegesen a lakosság kb. 50%-a
rendelkezik internet hozzáféréssel, amelynek megfelel a régiós átlag is. A régión belül
azonban – a területi fejlettségnek köszönhetően – igen eltérő értékek mutatkoznak.

2.3. HELYI TÁRSADALMI FOLYAMATOK BEMUTATÁSA
Az

alábbi

fejezet

a

helyi

társadalmat

mutatja

be

demográfiai,

iskolázottsági,

foglalkoztatottsági és egészségügyi szempontból. Rámutat a helyi jövedelmi és szociális
helyzetre, felvázolja a közművelődési, kulturális lehetőségeket, a helyi sportéletet, ismerteti a
civil szférát és annak aktivitását, valamint a településen élő kisebbségeket.

2.3.1. Demográfiai viszonyok
Az országos tendenciához hasonlóan Igal városát is a népességfogyása jellemzi, melyet az
alábbi diagramm és táblázat is jól szemléltet:

Igal népességszámának alakulása (2000-2010.)

Forrás: Népszámlálás KSH
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Igal városában 2010. január 1-jén 1323 fő volt az állandó lakosok száma és a lakónépesség
száma 1282 fő. Lélekszámát tekintve a legkisebb város a megyében, ugyanakkor 52. a
somogyi települések teljes sorát tekintve. Lakosainak száma 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.

Lakónépesség számának alakulása
2001. év

Lakónépesség 1340
száma az év
végén
Változás az -0,96
előző
év
százalékában
Somogy
336799
megye

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

év
1336

év
1335

év
1300

év
1274

év
1259

év
1247

év
1243

év
1290

év
1282

-0,29

-0,07

-2,62

-0,20

-1,17

-0,95

-0,32

+3,78

-0,62

335
701

334
065

331
802

329
399

328
496

325
024

322

320

317

197

578

947

Forrás: KSH
A vizsgált időszakban (30 fő) 2,26 % - kos a népességfogyás az állandólakosok körében, a
lakónépesség körében (71 fő) 5,54 %. A 2009., 2010-es évben enyhe növekedés figyelhető
meg. Igal népességszámának alakulásában. 2009-ben az előző évhez képest +3,78% volt a
növekedés.

A táblázatból jól látható, hogy a 2001. évi népszámlálási adatokhoz képest a település
lakossága folyamatosan csökken, ami megegyezik a megye jellemző 5,9 %-os
népességcsökkenésével, de messze túlszárnyalja az országra jellemző kb. 1,5%-os
népességváltozást.
A csökkenés oka elsősorban a gazdasági szerkezetváltás nehézségeire vezethető vissza. Az
aprófalvak, települések a megélhetési gondok miatt egyre inkább elnéptelenednek és
lakosságuk igyekszik a környező városokban letelepedni.
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Vándorlások Igalon a lakónépességhez viszonyítva

Forrás: KSH

Időszak

Lakónépesség
száma az év
végén (fő)

Állandó
odavándorlások
száma (eset)

Állandó
elvándorlások száma
(eset)

Vándorlási
különbözet

2002. év

1336

32

36

-4

2003. év

1335

33

38

-5

2004. év

1300

30

35

-5

2005. év

1274

24

41

-17

2006. év

1259

35

57

-22

2007. év

1247

43

32

11

2008. év

1243

29

42

-13

2009. év

1290

49

43

6

2010. év

1282

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.
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Lakónépesség korcsoportok szerinti megoszlása Igal

Forrás: KSH
A népességfogyás másik oka, a szintén egész országra jellemző „elöregedő társadalom”
jelensége. Az elöregedő társadalmakban ugyanis felbomlik az egyensúly és a 60 év felettiek
száma, meghaladja a 0-14 éves korosztályba tartozók számát, mely komoly gazdasági
következményeket is von maga után.
A 2010. évi települési népszámlálási értékeket a régiós és országos adatokkal összehasonlítva
elmondhatjuk, hogy Igal lakosságán belül a 60 éves és annál idősebb korcsoport aránya
31,98%., ez 2,4%-kal magasabb, mint az említett területeken átlagosan jellemző 20,6%-os
érték, míg a 0-14 éves korúak aránya 0,6%-kal elmarad a 16,6%-os átlagtól.
A lakosság korcsoport szerinti megoszlása összefügg a különböző népmozgalmi eseményeket
bemutató - élveszületési, halálozási és belföldi vándorlási - mutatókkal, melyek szintén hatást
gyakorolnak a település lakosságának változására, jelen esetben a jelentős mértékű
csökkenésre.
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Forrás: KSH
Születések és halálozások száma (2006-2010)
20
15
10
Élveszületések száma (fő)

5
Halálozások száma (fő)

0

Természetes szaporodás (fő)

-5
-10
-15
2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év

Természetes fogyás /1000 f_ (2000-2005)
2000 2001

2002

2003

2004

2005

2006 2007 2008 2009 2010

Igal

-9

-3

-8

-11

-13

-8

-10

Kaposvári
kistérség
Somogy
megye

-4,6

-3,7

-3,7

-4,3

-4

-4,4

-4,81

-4,23

-4,71

-5,14

5,21

--5,29

-12

-2

-4

-8

Forrás: KSH
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Igalon az élveszületések és halálozások egyenlege évről évre negatív mérleggel zár.
Láthatjuk, hogy a halálozások száma messze meghaladja az élveszületések számát. Mind a
kistérségi, mind a megyei mutatók, kedvezőbb képet mutatnak, mint Igal városa. Az
élveszületések és a halálozások egymáshoz viszonyított aránya alapján megállapítható, hogy a
halálozások száma magasabb, majdnem duplája az élveszületésekének. Ez az országos, 2007.
évi arányszámokkal összehasonlítva halálozás esetében magasabb (13,2), míg az élveszületés
(9,4) tekintetében jóval alacsonyabb értéket mutat, mely jelenség szintén alátámasztja a
település népességszámának csökkenését.
A lakónépesség 2000 óta tartó csökkenésében előbb a negatív vándorlási különbözet, majd a
korábbi természetes szaporodást felváltó gyorsuló fogyás volt a meghatározó.
A vándorlási egyenleg 2000 óta többnyire egyensúlyban van, minimális pozitív mérleget
mutatva, amely a kistérségi és a megyei átlaghoz képest még mindig kedvezőbb értéket
képvisel.

Vándorlási egyenleg /1000 fő (2000-2005)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Igal

-4,3

-4

-4

-5

-5

-17

Kaposvári
kistérség
Somogy
megye

1,1

2

2,4

0,9

-0,4

-0,8

0,7

0,9

0,6

-0,3

1,5

--2,2

Forrás: KSH
Vándorlási egyenleg

Igal

2002

2003

2004

2005

-4

-5

-5

-17

2006

2007

2008

2009

2010

-22

11

-13

6

2

Forrás: KSH

A belföldi vándorlási különbözet 2000 és 2005 között dinamikus javulást mutat, 2004 -ben
érve el azt az értéket, mely alapján elmondhatjuk, hogy szinte állandó volt a város
lakosságszáma, majd megindul az elvándorlás, mely valószínűleg az ország jobb
életkörülményeket kínáló nagyvárosainak szívóerejének tudható be.
A településen városban nincs középfokú oktatási intézmény így, jelentős a fiatalok oktatási
céllal történő más városba való vándorlása. Ugyanez a helyzet a foglalkoztatottsággal is,
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mivel helyben az aktív korú lakosság nem talál elegendő munkát ezért ingázásra kényszerül,
melynek elsődleges célpontja Kaposvár.

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

2.3.2. Képzettség
A megyében 120 közoktatási intézmény működik (általános iskola, ill. óvoda+általános
iskola, ill. speciális diákotthon), 39 középfokú oktatási intézmény. Felsőoktatási
intézményeket illetően a Kaposvári Egyetem, valamint a Pécsi Tudományegyetem (PTE)
kihelyezett kara említhető. A megyében összesen 59 múzeum és kiállítóhely, 169 művelődési
ház és faluház, valamint 211 városi és községi könyvtár működik.

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 1990es városi átlagot), és megnőtt a különbség a település és a községek mutatói között.

(Forrás: KSH)
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Az igali lakosság képzettségéről pontosabb képet, a 2001. évi népszámlálási adatok alapján
kapunk.
A népesség iskolai végzettsége
10-x éves
általános iskola
első évfolyamát
sem végezte el

Igal
Kaposvári
kistérség
Somogy megye
Dél-Dunántúl
Magyarország

15-x éves legalább
általános iskola 8.
évfolyamát
elvégezte

18-x éves legalább
középiskolai
érettségeivel
rendelkezik

25-x éves
egyetem,
főiskola, stb.
oklevéllel
rendelkezik
fő
%

fő

%

fő

%

fő

%

8
905

0,7
0,8

938
92427

86,9
88,9

314
35578

39,9
42,6

95
10129

10,4
10,9

2981
7.724
63.116

1,0
0,9
0,7

240791
722.971
7.553.093

86,4
87,4
88,8

80994
252.384
3.097.032

40,0
32,0
38,2

21585
68.153
888.345

9,0
9,9
12,6

Forrás: KSH, 2001. évi népszámlálási adatok

Igal város lakossága az alacsony iskolai végzettségek (legalább általános iskola 8. évfolyamát
elvégzettek) tekintetében hozza a 2001. évi országos átlagot. A kistérség összlakossága
azonban 0,1 % - kal, a régió 2 %-kal elmarad a város lakosságától, mely köszönhető az
öregedő korfát mutató aprófalvak lakosságának.
A középiskolai végzettség tekintetében a város már elmaradást mutat megyei, régiós és
országos értékhez, de egyre jelentősebben meghaladja, 3,8%-kal a kistérségi átlagot.
A felsőfokú iskolai végzettségűek aránya már jelentős lemaradást mutat a nagyobb területi
egységekhez képest (kivéve kistérség), majdnem felére csökkentve a településen élő felsőfokú
végzettségűek arányát. Ez betudható egyrészt a felsőfokú iskolai végzettséget igénylő
munkahelyek kevés számával, valamint az ország nagyobb, jobb feltételeket kínáló város
elszívó hatásának.
A 2001. évi népszámlálási adatok szerint a településen a legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korú (15-59 évesek) népességen belül
kiemelkedően magas 35,1%-os értéket mutat. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya
4,9 %.
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2.3.3. Foglalkoztatás, munkanélküliség
A munkaerő-piaci helyzet az 1990-es évtizedben – a megváltozott társadalmi gazdasági
körülmények függvényében – jelentősen átalakult. Ez a folyamat a számottevően csökkenő
foglalkoztatott létszám és ezzel egyidejűleg az erősödő munkanélküliség megjelenésében
nyilvánult meg. A változás a keresőképes korú aktív népességet a Kaposvári kistérség
településeiben különbözőképpen érintette.
Legkedvezőbb helyzetben a megyeszékhely, illetve vonzáskörzetének lakói voltak,
ugyanakkor jelentős létszámleépítés történt a válságba került mezőgazdaság miatt. Az ezen
területen dolgozók meghatározó hányada – a megváltozott körülmények miatt – állás nélkül
maradt, vagyis munkanélkülivé vált. A Kaposvári kistérségben 2011. év eleji adatok szerint a
regisztrált munkanélküliek száma 7.762 fő volt. A munkanélküliségi ráta átlagos értéke a
térség egészére vonatkozóan 7,69%. Kaposvárt nem számítva az átlagos munkanélküliség
10,92% a kistelepüléseken. A községek körében a munkanélküliség szintje 5,34% (Orci) és
26,49% (Kercseliget) között változott. Különösen a megyeszékhelytől, Kaposvártól távolabb
eső kistelepüléseken, és a zsáktelepüléseken okoz gondot a magas arányú munkanélküliség,
mert a mezőgazdaság csak kevés embert képes foglalkoztatni, és a legtöbb kistelepülésen ipari
vagy szolgáltató vállalkozás nem működik helyben. A térség foglalkoztatásának centruma
főleg Kaposvár. A környező települések lakosságának többségénél a megélhetési forrást ma is
a megyeszékhely munkahelyei jelentik. A települések egy részében helyben is van
munkalehetőség (erdészetben, élelmiszeripari üzemben, önkormányzatnál), bár ez csak egy
szűkebb rétegnek elegendő.
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Munkaerő- piaci adatok a Kaposvári kistérségben 2011. szeptemberi adatok szerint
Településszintű munkaerő-piaci adatok

Település
megnevezése

Lakóné
pesség
2010

Nyilv
ántar
tott
állás
keres
ő
(fő)

Foly
nyilv.
>365
nap (fő)

Járad
ék
tip.
ell.
(fő)

Segély
tip.

Ren
dsz.
szoc.
seg.
(fő)

RÁT
+
bérpó
tló
jutt.
(fő)

25 év
altti
(fő)

50
éves
és
időse
bb
(fő)

Pály
akez
dő

Legf
eljeb
b 8.
ált.
(fő)

Gazd.
aktív
népess
ég
(becsül
t)
(fő)

Mut
ató
2011
1
%

Mun
kavá
llalói
korú
népe
sség
(fő)

Relatí
v
mutat
ó2
%

Ará
nysz
ám3

Alsóbogát
Baté

263
813

38
65

13
16

4
14

1
2

0
0

12
20

6
11

12
11

5
7

27
30

96
372

39,6
17,5

210
556

18,10
11,69

2,26
1,46

Bodrog

443

39

7

5

4

0

13

8

11

6

12

177

22,0

292

13,36

1,67

Bőszénfa

581

42

14

5

4

0

12

9

8

4

23

217

19,4

376

11,17

1,39

Büssü

346

37

16

2

2

0

22

7

5

7

34

103

36,3

241

15,35

1,91

Cserénfa

203

23

6

5

6

0

5

1

4

1

7

87

26,4

149

15,44

1,93

Csorna

440

45

15

5

0

0

21

7

14

5

17

192

23,4

316

14,24

1,78

Csombárd

294

32

8

6

0

0

14

7

4

4

13

112

28,6

193

16,58

2,07

Ecseny

217

25

3

3

1

0

11

6

5

5

10

51

49,0

152

16,45

2,05

Edde

199

34

10

3

2

0

12

7

9

3

20

99

34,3

160

21,25

2,65

Felsőmocsolád

446

37

7

3

1

0

16

8

7

5

20

173

21,4

280

13,21

1,65

Fonó

303

46

8

8

4

0

10

5

8

2

18

121

38,0

201

22,89

2,85

Gadács

82

10

1

4

0

0

2

3

1

2

4

45

22,2

82

12,20

1,52

Gálosfa

303

47

7

11

7

0

12

4

12

3

20

126

37,3

207

22,71

2,83

Gölle

967

81

16

13

4

0

18

7

18

5

50

352

23,0

636

12,74

1,59

Hajmás

243

33

12

1

4

0

12

6

5

3

22

103

32,0

171

19,30

2,41
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Hetes

1161

85

27

11

3

0

25

12

23

6

29

507

16,8

808

10,52

1,31

Igal

1290

56

20

4

4

0

22

6

14

4

31

471

11,9

828

6,76

0,84

Juta

1 246

84

22

16

3

0

32

10

28

10

25

742

11,3

864

9,72

1,21

Kaposgyarmat

102

13

6

2

0

0

4

1

5

1

7

54

24,1

81

16,05

2,00

Kaposhomok

490

58

17

9

4

0

26

8

15

4

31

211

27,5

333

17,42

2,17

Kaposkeresztúr

340

52

17

5

4

0

26

8

7

4

35

120

43,3

226

23,01

2,87

Kaposvár

68 018

3804

960

755

214

0

914

499

929

396

1072 30182

12,6

43

8,66

1,08

949

Kazsok

311

48

12

1

1

0

26

10

13

10

42

109

44,0

233

20,60

2,57

Kercseliget

381

88

47

3

4

0

55

18

21

16

55

158

55,7

306

28,76

3,59

Kisgyalán

191

15

2

0

0

0

4

4

5

3

8

76

19,7

135

11,11

1,39

Magyaratád

863

50

12

13

4

0

12

13

11

6

10

408

12,3

591

8,46

1,06

Magyaregres

657

63

22

7

3

0

23

6

12

8

27

305

20,7

470

13,40

1,67

Mernye

1 469

103

25

18

4

0

19

13

26

11

34

633

16,3

1045 9,86

1,23

Mezőkocsonya

1 252

143

37

29

8

0

46

22

34

18

62

515

27,8

844

16,94

2,11

Mosdós

1 012

66

15

14

6

0

20

9

23

6

27

427

15,5

634

10,41

1,30

Nagyberki

1453

130

55

11

9

0

63

24

28

16

60

638

20,4

997

13,04

1,63

Orci

570

28

5

8

1

0

4

1

5

1

9

260

10,8

389

7,20

0,90

Osztopán

841

104

33

7

1

0

55

15

29

10

63

357

29,1

573

18,15

2,26

Patalom

352

18

4

6

0

0

4

1

4

1

10

112

16,1

194

9,28

1,16

Polány

252

13

4

0

0

0

5

2

3

1

5

58

22,4

144

9,03

1,13
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Ráksi

476

41

8

3

4

0

20

1

16

2

21

213

19,2

336

12,20

1,52

Sántos

532

46

12

11

0

0

10

1

14

0

15

245

18,8

383

12,01

1,50

Simonfa

366

48

13

6

3

0

13

7

10

5

18

172

27,9

254

18,90

2,36

Somodor

429

39

10

5

3

0

11

6

9

4

21

186

21,0

312

12,50

1,56

Somogyaszaló

702

69

30

9

5

0

33

10

17

6

23

348

19,8

532

12,97

1,62

Somogygeszti

479

57

22

3

2

28

13

14

5

36

207

27,5

339

16,81

2,10

Somogyjád

1 589

122

47

16

3

0

30

14

38

10

57

697

17,5

1099 11,10

1,38

Somogy sárd

1 267

134

25

15

3

0

66

20

31

13

62

519

25,8

859

15,60

1,95

Somogyszil

735

60

34

5

1

0

22

8

11

8

37

287

20,9

501

11,98

1,49

Szabadi

289

32

15

4

1

0

19

3

10

3

17

123

26,0

210

15,24

1,90

Szentbalázs

316

21

7

3

0

0

0

7

4

3

6

140

15,0

204

10,29

1,28

Szentgáloskér

530

48

10

4

7

0

8

7

11

5

32

213

22,5

375

12,80

1,

Taszár

2 003

105

23

20

4

0

32

16

23

8

21

1192

8,8

1425 7,37

0,92

Ujvárfalva

317

49

15

2

0

0

31

7

13

4

29

99

49,5

209

23,44

2,92

Várda

509

31

6

5

2

0

10

1

9

0

11

211

14,7

340

9,12

1,14

Zimány

605

45

15

4

1

0

11

8

11

7

26

261

17,2

404

11,14

1,39

Zselickislak

330

28

11

7

2

0

7

5

7

2

12

168

16,7

241

11,62

1,45

Zselicszentpál

393

23

6

6

1

0

8

3

7

4

4

185

12,4

293

7,85

0,98

Összesen

100

6 65

1 810

1 139

357

0

1 954

921

1 62

688

2 41

44 234

15,0

6618 10,05

261

3

0

4

7

1,25

2

Forrás:Területfejlesztési Koncepció és Program Kaposvári Kistérség
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1 Nyilvántartott

álláskeresők száma / a gazdaságilag aktív népesség becsült száma.
álláskeresők a munkavállalói korú népesség %-ában.
3 A relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya.
2 Nyilvántartott

A munkaerő-piaci helyzet az 1990-es évtizedben – a megváltozott társadalmi gazdasági
körülmények függvényében – jelentősen átalakult. Ez a folyamat a számottevően csökkenő
foglalkoztatotti létszám és ezzel egyidejűleg az erősödő munkanélküliség megjelenésében
nyilvánult meg. A változás a keresőképes korú aktív népességet a Kaposvári kistérség
településeiben különbözőképpen érintette. Legkedvezőbb helyzetben a megyeszékhely, illetve
vonzáskörzetének lakói voltak, ugyanakkor jelentős létszámleépítés történt a válságba került
mezőgazdaság miatt. Az ezen területen dolgozók meghatározó hányada – a megváltozott
körülmények miatt –állás nélkül maradt, vagyis munkanélkülivé vált.
A Kaposvári kistérségben 2011. év eleji adatok szerint a regisztrált munkanélküliek száma
7.762 fő volt. A munkanélküliségi ráta átlagos értéke a térség egészére vonatkozóan 7,69%.
Kaposvárt nem számítva az átlagos munkanélküliség 10,92% a kistelepüléseken. A községek
körében a munkanélküliség szintje 5,34% (Orci) és 26,49% (Kercseliget) között változott.
Különösen a megyeszékhelytől, Kaposvártól távolabb eső kistelepüléseken, és a
zsáktelepüléseken okoz gondot a magas arányú munkanélküliség, mert a mezőgazdaság csak
kevés embert képes foglalkoztatni, és a legtöbb kistelepülésen ipari vagy szolgáltató
vállalkozás nem működik helyben. A térség foglalkoztatásának centruma főleg Kaposvár. A
környező települések lakosságának többségénél a megélhetési forrást ma is a megyeszékhely
munkahelyei jelentik. A települések egy részében helyben is van munkalehetőség
(erdészetben, élelmiszeripari üzemben, önkormányzatnál), bár ez csak egy szűkebb rétegnek
elegendő.

Az emberi erőforrások tekintetében Somogy megye az országos átlagnál gyengébb
pozíciókkal rendelkezik. Ez az iskolai végzettség és a tudományos kutatás mutatószámaira
egyaránt érvényes. Az általános- közép- és felsőfokú végzettségűek megyei aránya elmarad a
régió átlagától. A kistérség a legtöbb mutató tekintetében a megyei átlag alatt helyezkedik el a
humánerőforrás területén, az általános iskolai végzettség tekintetében hasonló mutatókkal
rendelkezik, mint a megye és a régió. A jelentősebb elmaradás a közép- és felsőfokú
végzettségűek számában mutatkozik, akik hajtóerejét képezhetnék a megújulásnak. A
legnagyobb gond azonban nem a mennyiséggel van, hanem azzal, hogy a munkaerő-piac által
igényelt végzettségek és a rendelkezésre álló végzettségű emberek között óriási különbség
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mutatkozik, ami egyszerre eredményez nagy arányú munkanélküliséget, és bizonyos mértékű
munkaerő hiányt is.
Igal város legtöbb mutatói tekintetében nem marad el a kistérségi átlagtól.
Gazdasági aktivitás
A gazdaságilag aktív népesség a foglalkoztatottakból és a munkanélküliekből tevődik össze.
Igalon az e körbe tartozó népesség csökkenése figyelhet: meg, ami összefügg a népesség
korösszetételének módosulásával és tükrözi a megváltozott társadalmi-gazdasági viszonyokat
is.
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.
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
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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.
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 államiönkormányzati szervezeteknél 170 220 Ft-ot fizettek az alkalmazottaknak. A nonprofit szféra
166 126 Ft-os átlagkeresete 6,5%-kal haladta meg a bázisidőszakit.

Aktivitási arány (2010)

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

Munkanélküliségi ráta

Aktivitási arány

Foglalkoztatási ráta

(megye, régió)

(%)

(%)

(%)

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

Gazdaságilag

Munkavállalói

Gazdasági

Munkanélküliségi

aktív

korú

aktivitás (%)

ráta3 (%)

népesség

népesség

álláskereső

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)
Munkanélküliségi adatok I.

Időszak

Nyilvántartott
álláskeresők
száma összesen
(fő)

180 napon túli
nyilvántartott
álláskeresők
száma összesen
(fő)

Egy éven túl
nyilvántartott
álláskeresők
száma összesen
(fő)

Általános iskola 8
osztályánál
kevesebb
végzettséggel
rendelkező
nyilvántartott
álláskeresők száma
(fő)

Általános iskolai
végzettségű
nyilvántartott
álláskeresők
száma (fő)

2006. év

42

20

2

18

2007. év

47

21

6

15

2008. év

62

29

7

23

2009. év

65

38

13

3

31

2010. év

82

47

26

5

38

(Forrás: KSH)

3 Nyilvántartott álláskeresők a munkavállalói korú népesség %-ában.
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Munkanélküliségi adatok II.

Időszak

20 év alatti
nyilvántartott
álláskeresők
száma (fő)

2006. év

A 21-25 éves
nyilvántartott
álláskeresők
száma (fő)

A 26-30 éves
nyilvántartott
álláskeresők
száma (fő)

A 31-35 éves
nyilvántartott
álláskeresők
száma (fő)

A 36-40 éves
nyilvántartott
álláskeresők
száma (fő)

A 41-45 éves
nyilvántartott
álláskeresők
száma (fő)

A 46-50 éves
nyilvántartott
álláskeresők
száma (fő)

A 51-55 éves
nyilvántartott
álláskeresők
száma (fő)

A 56-60 éves
nyilvántartott
álláskeresők
száma (fő)

A 61-X éves
nyilvántartott
álláskeresők
száma (fő)

7

7

5

4

3

4

7

5

2007. év

1

6

5

9

3

5

10

4

4

2008. év

3

8

12

11

6

6

9

4

3

9

11

9

9

7

7

9

2

10

15

10

4

9

12

9

8

2009. év
2010. év

5

(Forrás: KSH)

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)
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Igal város foglalkoztatottsági és munkanélküliségi viszonyai (2012)
Lakosság
férfi
FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓK
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):

nő

Fogyatékkal élő (BECSÜLT)

Összesen

férfi

nő
0

Összesen

férfi

nő

Összesen

39

30

69

32
7

24
6

56
13

6

6

12

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):

6

6

12
0

3

2

5

3.1. Álláskeresési járadékból kilépők száma
3.2. Álláskeresési segélyből kilépők száma
4. Közfoglalkoztatásban résztvevők száma
5. Rehabilitációs járadékban részesülők
száma

3

2

5
0
0

0
0
0

0
0
0

9

5

14

0

0

0

0

0

Roma (BECSÜLT)

0

0

0

14

11

25

0
0

11
3

9
2

20
5

0

2

2

4

0
0

2

2

4
0

0

0

0

0

(Forrás: Települési adatszolgáltatás)
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Igalon 2012-ben a regisztrált álláskeresők száma 69 fő. A munkanélküliségi ráta az elmúlt
években viszonylag kedvezően alakult – 2012-ben 8,33% – ami jóval kedvezőbb az országos
átlagnál, hiszen Magyarországon 2011 szeptemberében a munkanélküliségi ráta 10,7%-os
volt. Ugyanakkor a munkavállalói korú népesség gazdasági aktivitási aránya az utóbbi
években emelkedett, 2011-ben meghaladta az 56%-ot. Az aktivitási arány meghaladja a régiós
és a megyei átlagot is.
Az álláskeresők jelentős része 180 napon túl nem talált magának munkahelyet, 19%-a
tartósan munkanélküli, vagyis több mint egy éve nem talál magának munkalehetőséget. A
munkanélküliség elsősorban a 30 évnél fiatalabb, jellemzően pályakezdő, valamint a 45 évnél
idősebb korosztályokat érinti. Az is megfigyelhető, hogy az álláskeresők nagyobb hányada
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Álláskeresési támogatásban 2012-ben
12 fő részesül a településen, ők mindannyian álláskeresési járadékot kapnak.
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. 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.
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Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 2001
Háztartások száma

Ebből foglalkoztatott nélküli háztartások
száma

aránya

Igal

580

na

na

Somogy megye

120535

50 740

42,1 %

2.3.4. Jövedelmi és szociális helyzet
Az igali átlagkeresetek évről-évre emelkednek ugyan, de még így is lényegesen elmaradnak
az országos és a hasonló méretű városok átlagától. Ebben nyilván nagy szerepet játszik, hogy
a város gazdasága kevésbé prosperáló, az ország nyugati és központi területein fekvő
városokhoz képest. A megyeszékhelyek közül évek óta Kaposváron a legalacsonyabb a bruttó
átlagkereset, ami a fizikai foglalkozásúak mellett 2002. évben már a szellemi
foglalkozásúaknál is igaz volt. Ebben magasabb technikai színvonalat képvisel:, kvalifikált
munkaerőt foglalkoztató gazdasági tevékenységek megjelenésével várható változás. A
foglalkoztatottak átlagbérének alakulását megyei és városi szinten az alábbi táblázat
szemlélteti.

Keresetek
Igal

Somogy
megye

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Bruttó

na

na

na

na

na

na

Nettó

na

na

na

na

na

na

Bruttó

67.356

79.670

95.077

110.189

114.047

127.015

Nettó

45.028

52.523

63.180

75.435

78.378

87.850

87.566

103.254

122.641

138.655

145.059

159.423

55.650

64.624

78.421

89.166

93.168

103.559

Magyarország Bruttó
Nettó

(Forrás: KSH Somogy Megyei Statisztikai Évkönyvek)
A városi átlagbérek növelése érdekében a város támogatja azokat a mikro-, kis- és
középvállalkozásokat, amelyek a béreket az előző évi infláció mértékét meghaladó mértékben
növelik. A magyar, így az igali háztartások többsége ezen túlmenően bizonyos mértékű be
nem jelentett jövedelemmel is rendelkezik. Magyarországon a nem regisztrált, informális
gazdaság becslések szerint a GDP 15-20 százaléka között mozog. Ennek következménye,
hogy a valós jövedelmek szintje mintegy 20%-kal magasabb a hivatalos jövedelmi adatoknál.
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Igal Város Önkormányzat által folyósított ellátások 2011.
Megnevezés

2011. terv

2011.

2011. tény

módosított
Rendszeres szociális segély
Rendelkezésre állási támogatás

2 900
2 600

2 900
1 200

3 168
1 127

Bérpótló juttatás

0

6 000

5 900

Közcélú munka

389

0

0

Időskorúak járadéka

300

0

0

Lakásfenntartási támogatás (normatív)

0

500

429

Ápolási díj (normatív)

1 400

1 800

1 759

Átmeneti segély

700

700

618

Temetési segély

500

300

280

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők pénzbeli
támogatása
Óvodáztatási támogatás

1 000

0

0

200

150

110

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(helyi megállapítás)
Egyéb, az önkormányzat rendeletében
megállapított juttatás
Köztemetés

1 400

1 400

1 361

4 200

1 500

1 493

300

150

110

Közgyógyellátás

1 500

1 000

961

MINDÖSSZESEN

17 389

17 600

17 316

(Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás)
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.
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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.

I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése 2011.

2011. évben Igal Város Önkormányzata, mind a törvényben előírt kötelező, mind a vállalt
feladatok tekintetében feladat ellátási kötelezettségének eleget tett. Az évről-évre nehezedő
gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás színvonala biztosítható volt.

II. Bevételek alakulása
Igal Város Önkormányzata 2011. évben 858.233 E Ft Ft bevételt realizált, mely az eredeti
előirányzathoz viszonyítva 110,58 %-ra, a módosított előirányzattal összehasonlítva 101,45
%-ra teljesült.
A helyi adókból a tervezett 74.000 e ft helyett 86.171 e Ft bevételt sikerült beszedni, mely a
tervhez képest 116,45 %.
Közhatalmi bevételek 110,33 %-ban teljesültek, az önkormányzatok egyéb saját működési
bevételei 73,37 %- ban realizálódtak.
Támogatásértéke működési bevételek a tervezett 108.253 e Ft-hoz képest 158.233 e Ft-ban
teljesültek, ami a módosított előirányzat eredeti 146,16 %-a. Külön kiemelném, hogy Igal
Város Önkormányzat bevételeinek 5,76 %-át képezi az önkormányzatoktól kapott támogatás,
vagyis az intézményfenntartó társulásokban résztvevő
önkormányzatok hozzájárulásai az adott intézmény működéséhez (49.471 e Ft).
Kistérségi társulástól kapott támogatás a teljes bevétel 6,51 %-a, vagyis 55.887 E ft.
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III. Kiadások alakulása
Az Önkormányzat tényleges kiadása 2011. évben 824.737 e Ft, mely az eredeti
előirányzathoz viszonyítva 106,26 %-ra, a módosított előirányzathoz képest 97,49 %-ra
teljesült. A személyi juttatások az eredeti előirányzathoz viszonyítva 108,55 %-ra, a
módosított előirányzathoz képest 98,46 %-ra, a dologi kiadások a módosított előirányzattal
összehasonlítva 96,09 %-ra teljesültek.
Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra a tervezett összeg 99,89 %-át költöttük.
A felújítás, felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 90,17 %-ra teljesültek.
Igal Városban útépítés és felújítás, eszközbeszerzések történtek részben pályázati pénzből.

IV. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai
Igal Város Önkormányzatának 2011-ben 33.894 e Ft pénzmaradvány képződött, mely összeg
nagyságát indokolja egyes feladatok elmaradása, illetve a teljesülés 2012. évre történő
áthúzódása.

V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, hitelállomány változása
Igal Város 2010-ben 44.023 e Ft hitelt vett fel az iskolabővítési beruházás önerejéhez. Ebből
2011-ben 10.592 E Ft-ot törlesztettünk. 2011. áprilisában a csökkenő normatív támogatások
miatt újabb hitel felvételére kényszerült az Önkormányzat, 35.000 e Ft értékben.

VI. Vagyon alakulása
Igal Város mérleg szerinti fő összege 2.296.729 E Ft Ft, az előző évhez viszonyítva 16.909 E
Ft növekedést mutat.
A mérleg eszköz oldalán a tárgyi eszközöknél 328 e Ft-os növekedés mutatkozik, amely az év
során beszerzett eszközök összegéből adódik.
Követelések állományában 2.629 e Ft Ft-os növekedés állapítható meg, amely az adósok
összegének változását jelenti. A pénzeszközök értéke az előző évhez képest 519 e Ft-tal nőtt.
A mérleg forrás oldalán a saját tőke 45.935 e Ft-os csökkenést mutat. A kötelezettségek
összege 24.113 e Ft-tal nőtt.

VII. Összegzés
Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása minden évben egyre
nehezebbnek bizonyul. Az állami támogatás csökkenésével számolva egyre nagyobb
problémát jelent a kötelező feladatok növekedése és azok fenntartása. A jövőben a hatékony
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és takarékos gazdálkodás érdekében ismételten át kell tekinteni a feladatellátást, az
intézményi struktúrát, működtetést, új alternatívákat szükséges kidolgozni a költségek
csökkentése érdekében.
Forrás: 2011. évi költségvetési zárszámadásáról
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2.3.5. Egészségi állapot
Egy

település

lakosságának

egészségi

állapotát

számos

tényező

befolyásolja:

életkörülmények, jövedelmi helyzet, életviteli szokások, egészséges életvitelhez szükséges
szolgáltatások megléte (egészséges táplálkozás, sport) és természetesen a tájékozottság. Bár a
település nem rendelkezik egészségtervvel és ilyen jellegű szerveződéshez sem csatlakozott,
az egészségház és a település méretéhez képest igen aktív sportélet mindenféleképpen egy
pozitív előremutatást jelent a felnövő generáció egészségi állapotára vonatkozóan.
Kiemelt figyelmet követel a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok– kiemelten a gyermekek
– egészségi állapotának nyomon követése, melyben kiemelkedő szerep jut a védőnőihálózatnak, a gyermekorvosoknak és a gyermekvédelmi munkatársaknak.

2.3.6. Társadalmi önszerveződések – civil élet
Igalon az 1990-es évek végén indult el a helyi társadalmi önszerveződések kialakulása,
melyek a mai napig folytatják működését. A civil szervezetek száma a település nagyságához
viszonyítva megfelelőnek mondható.

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.

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.
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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

Az egyesület kapcsolatokat épít itthoni és országhatáron túl működő hasonló civil
szervezetekkel.

Az

egyesület

együttműködik

az

igali

oktató-nevelő

intézmények

programjainak lebonyolításában.

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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Kultúra:

Gyógyfürdő
A gyógyfürdő egész évben várja a kedves vendégeket. Az idelátogatók az évszaknak
megfelelő programokon vehetnek rész.
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. Mindemellett az igali gyógyfürdő túlzás nélkül - az egész kistérség jövőjére meghatározó hatással van, hiszen a százezer
vendégből a környék települései is "profitálnak".

Érdemes ellátogatni az évente megrendezésre kerülő Fürdőnapokra. Visszatérő programjaik:
koncertek neves fellépők közreműködésével, táncbemutatók, vizivetélkedők, tüzijátékok,
utcabál, megannyi

medenceparti

élmény,

emellett

a

legkisebbeket bábszínház

és

gyermekjátszótér várja.
A családi pihenést nem csak az egyedülálló gyógyvíz, és az erre épült gyógyfürdő szolgálja,
hanem az évente hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvények és a számtalan aktív
időtöltési lehetőség is. A kultúra szerelmeseit pedig a 2011-ben felújított Művelődési Ház
időszakos kiállításai várja.
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Az Arany János Művelődési Ház és a Városi és
Iskolai

Könyvtár

az

Igali

ÁMK-hoz

tartozó

intézmények. Muzeális intézmény nem működik a
városban. A 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.

Az önkormányzat minden évben – lehetőségeihez mérten - támogatást biztosít a legaktívabb
civil szervezeteknek.
Igen fontos ennek a kapcsolatnak a további erősítése, nemcsak a helyi lakosság
érdekképviseletének biztosítása, hanem a térség gazdasági fejlődése (idegenforgalom –
kulturális szervezetek) és egy egészséges társadalom (sport) kialakulásának támogatása miatt
is.
Mint láthatjuk, viszonylag aktív civil, kulturális élet folyik a településen, ezért meglepő, hogy
eddig még nem került a civil szervezetek életét szabályozó koncepció, fejlesztési program
kidolgozásra.

2.3.7. Nemzeti és etnikai kisebbségek
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.
Igalon a népességen belül jellemzően alacsony a romák aránya, a roma lakosság a városban
szétszóródva él. A lakosságon belüli arányukról pontos szám nem áll rendelkezésre, ám az
nyilvánvaló, hogy a városban nagy tömegben nem élnek, egy-egy területen sem. Az is
megállapítást nyert, hogy erőteljes etnikai szegregáció Igalon nem tapasztalható.
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. Ma is becsült adat áll rendelkezésre. Igalon a
kevés cigány lélekszám miatt, nem működik cigány kisebbségi önkormányzat.
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2.4. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET
2.4.1. Természeti környezet
Igal Somogy megyében, a Kaposvárt Szántóddal összekötő út mentén, Kaposvártól 24, a
Balatontól 40 km-re helyezkedik el. A települést szántóföldek, szőlők, erdők, dombságok
ölelik körül. Északi határán húzódik végig – kelet-nyugati irányban – a Somogy-Tolnaidombság, amely Igalnál éri el a legmagasabb pontját, a 301 méter magas Csúcsos-dombon.
Szomszédos települések: Ráksi, Kazsok, Somogyszil, Kisbárapáti, Bonnya, Andocs,
Somogyacsa, Somogydöröcske, Szorosad.
(Forrás: www.igal.hu, www.wikipedia.hu)

Talaj, domborzat
A Kaposvári kistérség kiemelkedően fontos erőforrásai a táji-természeti adottságok. A
természeti erőforrásokon belül a földterület és az erdőállomány a meghatározó. A kistérség
gyakorlatilag semmilyen művelésre alkalmas érckészlettel nem rendelkezik, azonban jelentős
része alatt termálvízkincs húzódik, amely eddig csupán Igalban, és Kaposváron került
feltárásra. A természeti erőforrásokon belül az átlagosnál nagyobb súllyal van jelen a
termőföld, ami a térség idegenforgalmi adottságai mellett az egyik legfontosabb stratégiai
erőforrása. A kistérség gazdaságföldrajzában történelmileg is meghatározó az erdő. Ebből
adódóan a vadgazdálkodás, a környezet és a természetvédelem, illetve a rekreációs és
turisztikai célú hasznosítás nagyobb figyelmet érdemel. A szántó és az erdőterület mellett
számottevő még gyepterület is. A kistérség további elhanyagolt ágazata a korábban nagy
hagyományokkal rendelkező szőlő-, illetve gyümölcstermesztés. Jelenleg a használatban lévő
szőlő- és gyümölcsterület alig néhány száz hektár
Valamennyi nemzetgazdasági ágazat közül az agrárgazdaság kötődik legszorosabban a
vidékhez, különösen azért, mert a vidék az agrárgazdaság – elsősorban a mező- és
erdőgazdaság – működésének tere és munkaerő-szükségletének forrása, de az agrárgazdaság
nem csak a mező- és erdőgazdasági foglalkoztatottak, hanem általában a vidéki családok és a
vidéki települések jövedelemszerzési lehetőségét is döntően befolyásolja, így közvetlen
településformáló erő is. Termelő tevékenysége során szükségszerűen nagyon szoros és
közvetlen kapcsolatban áll az élő környezettel és a megújuló természeti erőforrásokkal, tehát
befolyásolja a természeti környezet (leginkább a talaj, az élővizek, növény és állatvilág)
állapotát. Az agrárgazdaság tehát sokoldalú, sokcélú (multifunkcionális) társadalmi tényező
és ezt a szerepét hosszú is megtartja. Kimagasló az agrárgazdaság nemzetgazdasági szerepe a
népesség foglalkoztatásában, a vidéki népesség megélhetésében is, habár a mezőgazdaságban
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foglalkoztatottak száma és aránya fokozatosan csökken. Ennek ellenére a mezőgazdasági
foglalkoztatás hazánkban a fejlett mezőgazdasággal rendelkező országokéhoz képest
majdnem kétszeres, mindenekelőtt a mezőgazdasági terület és a munkaigényes ágazatok
magas aránya miatt.

A környezet adottságai
A kistérség két nagy, egymástól jellegében jelentősen különböző természetföldrajzi
tájegységet foglal magában: a Kapos folyó völgyétől délre, az Észak-Zselic dombvidéke terül
el, északra a Külső-Somogynak Kaposra leereszkedő lankái húzódnak. A megyeszékhelyet is
kettéválasztja a folyó: déli részén dombok emelkednek - legnagyobb közülük a 212 m magas
Ivánfa-hegy, - északi felén csak kisebb magasságkülönbségek figyelhetők meg. A domborzati
formák főként a jégkorszak második felében és az ún. jelen korban keletkeztek.
E tájegység évi középhőmérséklete 10 Celsius fok, a csapadék mennyisége 700-750 mm. Fő
talajformája lösz és agyag. A Kapos völgyéig húzódó területet három nagy dombvonulat
képezi: a Bárdi- és a Berki-, a Berki- és a Zselic- és a Surján-patakok közti dombsorok
(Surján-völgye). A Zselic e részét is sűrű völgyhálózat tagolja. A kistáj mérsékelten meleg és
nedves éghajlatú. Az erős tagoltságból eredően nagy mértékű klimatikus eltérés tapasztalható
e vidéken. A térség északi fele a Dél-Külső-Somogyhoz tartozik. Felszíne a Kapos-völgy felé
lejt, ezért e terület egésze a Kapos vízgyűjtőjéhez tartozik. A Dunántúli-dombság egyik
legjelentősebb folyója Kiskorpád határában ered, több ágból. Hossza a Tolnanémedinél levő
torkolatig 111 km. Jelentősebb vízfolyásai: a Hetesi-, a Jutai-, a Deseda- az Orci-, a Hársasberki/Nagyberki/és
középhőmérséklete

az

Inám-patak,

nagyjából

illetve

megegyezik

a
az

Baté-Magyaratádi
észak-zseliciével.

vízfolyás.
Az

Évi

átlagos

csapadékmennyiség valamivel kevesebb. A táj legnagyobb részét lösztakaró borítja.

Klíma
A térség és a város kiváló mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik Éghajlatában
szubmediterrán hatások érvényesülnek. Az országosnál enyhébb tél, mérsékelten melegebb
nyár, az országos átlagnál több csapadék, magasabb páratartalom a jellemző. A napfénytartam
a többi időjárási elem alakításában a legfontosabb tényező. A mezőgazdaság szempontjából
igen fontos a napfényes órák száma és azok megoszlása a különböző évszakokban. A
napsütéses órák száma évenként 1950-2000 óra körül alakul. A hőmérséklet nem csak az
éghajlat, időjárás szempontjából fontos, hanem a mezőgazdasági termelést nagymértékben
befolyásoló tényező is. Az évi középhőmérséklet 10,0-10,5 °C közötti értéket mutat a térség
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területén. A táj hőmérsékleti jellemzéséhez hozzátartozik a hőmérsékleti gyakorisági értékek
ismerete is. A terület maximális évi középhőmérséklete 13,0 °C, a minimális pedig 9,4 °C. A
kistérségben az évi átlagos csapadék 700-750 mm, a zivataros napok száma 15-20/év. A
legcsapadékosabb hónapok a május, a június és az október. A kistérség csapadékviszonyait –
ha nem is bőséges, de – jó csapadékellátottság jellemzi. A nyári maximum nem kedvező, mert
a csapadék sok esetben felhőszakadás formájában kerül a talajra, mely nagyfokú a
talajerózióhoz vezet. Télen a keleti (kontinentális), a többi évszakban a nyugati (óceáni)
szelek az uralkodóak, de jelentős az észak-nyugati a délnyugati irányú légmozgások aránya is.
A ködös napok száma évente kb. 30-35.

Természetvédelmi területek
Igal közigazgatási területén nem találunk sem országos, sem pedig helyi természetvédelmi
területeket. Ennek ellenére azonban a település idegenforgalmi törekvéseinek és lakóinak
megfelelő, élhető környezet biztosítása érdekében kiemelt hangsúlyt fektet a település
zöldfelületeinek karbantartására, növelésére.

Veszélyek
A kistérség felszíni vizeinek minőségét leginkább a helyi eredetű szennyeződések
befolyásolják. A felszíni vizek állapotát alapvetően az egyes vízgyűjtőkön található
települések infrastrukturális adottságaiból következő környezeti terhelések, a kibocsátott
szennyeződések, a keletkező hulladékok tisztítása és azok tárolásának színvonala határozza
meg. Ehhez járul hozzá a mezőgazdaságban alkalmazott technológiák környezetkárosító
hatása. A vízminőségi komponensek vizsgálata során az elmúlt tíz év átlagához viszonyítva a
Kapos kivételével érzékelhető javulás tapasztalható. A Kapos a megyeszékhely területén még
III. osztályú vízminőséggel rendelkezik, de Kaposvárt elhagyva – az ipari és kommunális
eredetű szennyvizek bevezetése következtében – IVV. osztályúvá degradálódik. A
vízminőség-romlást okozó komponensek közül kiemelkedik az oldott oxigén, az ammónia és
az oldott reaktív foszfor és összfoszfor tartalom.
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Felszíni vizek terhelése
2010
Település

Másodlagosel
sődleges
befogadó

Szv.
menny.
m3/év

KOI
t/év

SZO
E
t/év

NH4N
t/év

Össz.le
begő
t/év

Össz. só
t/év

Juta/Szennyvíztelep

Jutai

9067

0,29

0,018

0,002

0,118

7,85

21042
68604

0,63
2,06

0,042
0,127

0,001
0,178

0,231
0,84

16,81
46,5

4269234

285,1

8,538

25,06

77,914

4175,31

árok

Kapos
Mosdós/Kórház
Igal/Szennyvíztelep
Kaposvár/Szennyvíztelep

Kapos
HársasberkiKapos
Kapos

8
Kaposvár/Cukorgyárkamp
ány
Kaposvár/Cukorgyárvészt
ározó
Kaposvár/CukorgyárSántosi tavak

Kisgáti-Kapos

934422

63,07

0

6,784

37,37

498,98

Ivánfai-Kapos

19300

0,5

0

0,009

0,29

7,84

Kapos

0

0

0

0

0

0

Kaposvár/Kapos Volán

Kisgáti-Kapos

7560

0,284

0,019

0,007

0,146

0

(Az adatokat a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szolgáltatta.)
A felszín alatti vizek (0-20 m-ig terjedő) első vízadó réteg vízkészlete, a talajvíz. Az első
vízzáró réteg a kistérségben mindenütt három méternél mélyebben helyezkedik el. A kistérség
talajvizei a nem megfelelő agrotechnika, illetve a települések által kibocsátott szennyvizek és
egyéb

hulladékok

ártalmatlanításának

hiányában

elszennyeződtek,

ivóvízként

való

fogyasztásra így már nem használhatók fel. További szennyezése súlyos következményekkel
járhat, tekintve, hogy a rétegvizek jelenleg még biztosnak mondható vízzáró rétegekkel
borítottak ugyan, de hosszabb távú károsításuk befolyásolja a rétegvizek állapotát. A kistérség
ivóvízellátás szempontjából leginkább hasznosított vízkészlete a rétegvíz. A felszínhez közeli
jó vízadó réteg és a fő vízadó 100 m-nél kisebb mélységben a kistérségen belül jelentős
területet foglal magában. A fő vízadó réteg a kistérségben határértéket meghaladó vasmangántartalmú vízkészlettel rendelkezik, így vízkezelés szükséges. A felszíni és felszín alatti
vízkészletek szennyezettsége a Kaposvári kistérségben nem csupán környezetvédelmi kérdés.
A térségben sok külterületi lakott helyen nincs vezetékes ivóvízhálózat, a talajvízre alapozott
ásott kutak tehát ivóvízbázisként szerepelnek. A kistérség lankás domboldalain fokozottan
érvényesül a műtrágyázás és a növényvédő szerek vízszennyező hatása. A szántóföldi
kultúrákra kijuttatott műtrágya és egyéb vegyszerek a szivárgó vízzel bemosódva, a felületi
lefolyás által és az erózióval a felszíni és felszín alatti vizekbe kerülnek, teljes
táplálékláncokat s közvetve az ember egészségét veszélyeztetve ezáltal.
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A kommunális hulladék összegyűjtése a kistérség minden településében, így Igalon is
szervezett

keretek

között,

a

Kaposvári

Városgazdálkodási

Részvénytársaság

közreműködésével zajlik. Emellett azonban a települések környékén szinte mindenütt
található illegális, de mindenki által használt szeméttelep. A helyi önkormányzatok évenkénti
lomtalanítási akciói segítséget jelentenek a felhalmozódott hulladékok összegyűjtésében. A
hulladékok összetételében a csomagoló anyagok növekedése mellett kevesebb salakot és
hamut szállítanak a lerakókba. Ma is kerülnek ki lakossági fogyasztásból származó veszélyes
anyagok, használaton kívüli akkumulátor, szárazelemek, olajos hulladékok, növényvédő
szerek-, vegyszerek csomagolóanyagai.
A település környezeti állapota általánosságban jónak tekinthető. A lakosságra közvetlenül a
településen keresztül haladó tranzitforgalom környezeti ártalmai hatnak leginkább –zaj- és
levegőszennyezés. Javasoljuk - a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. tv. alapján - hogy az önkormányzat készítsen helyi környezetvédelmi programot.
Talaj- és vízvédelem
A településen a legjelentősebb talaj- és talajvízszennyezést okozó objektum a működő,
rendezetlen kommunális szeméttelep, amelynek megszűntetését írjuk elő. Megszűntetésre
javasoljuk a településszerkezeti terven feltűntetett helyen lévő dögkutat, amely a települést
keletről kísérő észak- déli irányú vízfolyásvölgy szennyeződésre erősen érzékeny üledékéhez
közel helyezkedik el. A település területe szennyezés érzékenységi szempontból fokozottan
érzékeny terület, ahol talajszennyezést okozó létesítmény nem helyezhető el, és tevékenység
nem végezhető.
A településen nagyrészt nyíltárkos, szikkasztóárokként is üzemelő csapadékvízelvezetés
működik. A talajvíz védelme érdekében a településen 20 fh-et meghaladó parkoló csak szilárd
burkolattal alakítható ki úgy, hogy csapadékvizeit olaj- homok- és iszapfogó aknán keresztül
lehet csak a csapadékvíz-elvezető hálózatba ereszteni.
A településen szennyvízelvezető–hálózat üzemel, amelyre az ingatlanok mintegy fele van
rákötve. A többin a szennyvizeket vagy egyedi medencékben gyűjtik, amelyekből az
összegyűlt szennyvizet szippantókocsikkal szállítják el a kijelölt ürítőhelyre, vagy
pedig egyszerűen elszikkasztják. Az un. zárt szennyvíztározó medencék legnagyobb részben
nagy valószínűséggel szikkasztóként működnek. A talajba kerülő szennyvíz a talajt és a
talajvizet is szennyezi, ami hosszútávon nemcsak a felszín közeli, de a mélyebben fekvő
vízadó rétegek elnitrátosodásához is vezet. A környezetvédelmi igények sürgetik a település
szennyvízelvezetési hiányainak mielőbbi rendezését.
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Közcsatornába csak a rendeletekben előírt szennyezettségű szennyvizek engedhetők. Az
egyes telkekről, ha azon valaki -az előírt korlátok betartásával- valamilyen vállalkozást is
folytat, a vállalkozásból eredő eltérő szennyezettségű vizeket telken
belül elő kell tisztítani és csak a megengedett szennyezettségű vizet lehet továbbítani a
közcsatornába. A szennyvízrákötések szorgalmazása azért is alapvető érdeke a településnek,
mivel a település egy része az üzemelő sérülékeny ivóvízbázis védőterületén belül fekszik. A
fürdőben keletkező használt termálvíz kezeléséről, utótisztításáról – sótalanító berendezés
telepítésével – gondoskodni kell.

2.4.2. Épített környezet
Városszerkezet
Igal Külső-Somogy legjelentősebb települése, története a régmúltban gyökerezik, neve
először 1193-ban, a János-lovagok számára kiadott levélben fordul elő. 1272-ben faluként
adományozta a nádor a Nyulak szigetén élő apácáknak.
1687-ben hajdútelepülésnek minősítették, a környék török uralom alóli felszabadításában
kivívott szerepéért. A Rákóczi-szabadságharc során (1707-ben) a császári csapatok elől
menekülő Vak Bottyán generális súlyos vereséget szenvedett a községben.
1776-ban Igal mezőváros, 1910-től járási székhely lett. A múlt század harmincas éveiben
tisztiorvosi hivatal, járásbíróság, főszolgabíróság, közjegyző, állampénztár, posta és
gyógyszertár is működött Igalban. 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.
2009. július elsején Sólyom László volt államfő városi címet adományozott Igalnak, így a
fürdőjéről ismert település lett Somogy tizenhatodik városa.
(Forrás: www.ksh.hu, www.igal.hu)
Tehát, a város és a környező terület már ősidők óta lakott. Ezt tanúsítják a XV. században gótikus stílusban épült - római katolikus templom, melyet 1756-ban átalakítottak. Belső
berendezéséből a főoltár, a szószék és a keresztelőkápolna XVIII. századi, barokk.
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A külterületi tájszerkezet rendkívül változatos, potenciális, és vizuális táji értékekben
egyaránt gazdag. A terület nagy része sík, a talajminőség és a domborzati adottságok
következtében szántóföldi növénytermesztésre kiválóan alkalmas. A vízfolyások mentén,
valamint a mélyebb fekvésű területeken a rét- és legelőgazdálkodás is megjelenik. Apróbb és
nagyobb kiterjedésű gyepterületek egyaránt előfordulnak.
A városba vezető utak mentén és a belvárosban egyaránt hiányoznak a karakteres utcaképek.
A településrendezési terv „programjá”- ul szolgáló településfejlesztési koncepciót az
önkormányzat elkészítette, és 99/2000. (X. 17.) sz. képviselőtestületi határozatával
jóváhagyta.
Igal további fejlődése szempontjából alapvető és meghatározó az, hogy
-

a település nemzetközi és országos hírű üdülési központ, ahol kiemelkedő
szerepe van a gyógy- és termálturizmus fejlesztésének; ezért fontos feladat az
üdülés - idegenforgalom fogadási feltételeinek biztosítása, javítása

-

a település – történeti fejlődése során kialakult – központi funkciói révén
részleges kistérségi központ. A „városias” funkciók erősítése nemcsak a
„hagyomány” miatt fontos, hanem az üdülés-idegenforgalom szempontjából is.

A településszerkezeti terv ezen fejlesztési irányok elsődlegességét hangsúlyozva és biztosítva,
ad javaslatot a területfelhasználásra, a tájrendezésre, a hálózati infrastruktúra fejlesztésére, a
környezetvédelemmel, a táj- és természetvédelemmel és a művi értékek védelmével
kapcsolatos feladatokra, teendőkre.
Tájtörténet
A település közigazgatási területének tájalakulásából, a jelenlegi táj szerkezetét meghatározó
előzményeket, az állandósult, illetve ezzel szemben a közelmúltban eltűnt karakterjegyeket
emeljük ki. A visszatekintést a katonai felmérések során előállított térképek és a településről
1897- ben készült térkép alapján végezzük, így a változásokat az utóbbi 250 évben ítéljük
meg. A település jellegzetes, a Határ-árok szétnyíló völgyei közötti domb gerincén futó,
gyökeres fára emlékeztető úthálózatú alaprajza a vizsgált időszak kezdetétől szembeötlő.
Északon Igali-puszta, Bonnya, Acsa irányába délen Ráksi, Kazsok, és Somogyszil irányába
elágazó utak jelentősége kezdetben még kevéssé tért el egymástól, a település két
településrészből összenőttnek, a Szent Anna templom és a kálvária körüli tér, illetve az
egykori kőkereszt körüli teresedés (ma Rákóczi tér) – ahol hajdanán csárda állt központokkal rendelkezőnek tűnik. Napjainkban is felismerhető mindkét központ, bár
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elveszítették tágas közterületi jellegüket, de megmaradt funkcionális önállóságuk; az előbbi az
igazgatási központ, az utóbbi az üdülési központ szerepkörét tölti be.
A „településfa” törzsének egyutcás jellege megmaradt, sziluettje a szomszédos dombhátak és
a déli utak felől kellemes látvány ma is. A hosszúkás beltelkek az egyéb területeken, az új
utcanyitások következtében felaprózódtak.
A település külterületén a belterülethez hasonló kettősség jellemző. Az északi oldalon a fás
szárú telepítések, míg a déli oldalon a lágyszárú kultúrák dominálnak. Ezen belül keleten a
szőlő, északon és nyugaton az erdő, míg délen a vízfolyások menti gyepekkel tagolt szántó
volt a jellegzetes. Napjainkban a szántó sok helyen kiszorította az eredeti területhasználatot,
ezzel megbomlott a hagyományos tájszerkezet harmóniája. Megváltozott az útfásítások stílusa
is, korábban a szántók közt futó utak kétoldali fasorral voltak ellátva, ma a fasorok sok helyen
hiányosak.
Tájszerkezet
A tájváltozás vizsgálata alapján jellegzetesnek mondható tájszerkezeti sajátosságok:
-

a belterület ék alakú alaprajza az úthálózat villás elágazási rendszere

-

az északi területek erdővel való borítottsága

-

a déli területek szántó művelése

-

a Cseri domb szőlőművelése, valamint

-

a vízfolyások menti gyepek erdőfoltokkal

A hagyományos tájszerkezet helyreállítását az egyes művelési ágak térfoglalásának
átalakítására tett javaslatok célozzák. A mezőgazdasági területek közül a kevésbé értékes –
meredek, erodált-, területeken vagy a település szegélyén elhelyezkedő szántóterületek
átalakítását irányoztuk elő. A művelési ág váltások iránya szántó - gyep, szántó – erdő, szántó
– szőlő.
Erdőterületek kialakítását a belterülettől nyugatra, míg új gyepek kialakítását a belterülettől
keletre irányoztuk elő. A szőlőterületek növelését, illetve helyreállítását az országos
szőlőkataszter szerinti első osztályú szőlőterületeken irányoztuk elő.

2.4.3. Lakásállomány
A Kaposvári kistérségben a 2010. évi felmérés időpontjában összesen 40.890 otthont tartottak
nyilván. A laksűrűség, azaz a száz lakásra jutó lakosok száma 244-et mutatott. A lakások
69%-a Kaposváron, a megyeszékhelyen található. A lakások száma a kistérségben
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folyamatosan bővül, 2010-ben mintegy 89 új lakás létesült. A lakóingatlanok számának
növekedésben egyértelműen Kaposvár (74 új lakóingatlan épült) dominál.

INFRASTRUKTURA A TELEPÜLÉSEN
1. Lakhatás
Lakásállomány (db)
580
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
170
Önkormányzati bérlakások száma
4
ebből szociális bérlakások száma
-

(Forrás: települési adatszolgáltatás)
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. Igen nagy valószínűséggel, amíg a
foglalkoztatási helyzetben nem történik jelentős változás, addig az alacsony komfortfokozatú
lakásokat igénybevevők száma sem fog csökkeni. Az önkormányzat 4 bérlakással
rendelkezik, szociális bérlakás nincs az önkormányzat tulajdonában. A bérlakásokban 10 fő
él.
A településen található lakások többsége, a település szerkezeti tulajdonságaiból adódóan,
döntően családi ház, mely megfelel a kisvárosi követelményeknek.

Igal lakásállomány jellemző mutatók
Lakásállomány (db)
Épített lakások száma
Az év folyamán
megszűnt lakások száma

2006
577

2007
579

2008
579

2009
579

2010
583

1

2

0

0

4
(Forrás: KSH)

A stagnáló lakáspiaci helyzetet az épített és megszűnt lakások száma is alátámasztja. Az
elmúlt években mindössze 4 lakás épült a városban, de ettől eltekintve az évek során
kiegyensúlyozottnak mondható a helyzet.
A 2007. évi adatok alapján a városban található lakások 88,2 %-a magántulajdont képez, az
önkormányzat lakások aránya 0,7 %-ra (4 db.
A településen iparosított technológiával épület lakóépület nincs, ezért a központilag
meghirdetett források igénybevételére nincs lehetősége az önkormányzatnak.
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Város Önkormányzata jelenleg nem rendelkezik Lakáskoncepcióval. Ennek elkészítését az
önkormányzat tervbe vette, pontosan meghatározva és keretet adva eddigi elképzeléseinek a
település lakásállományával kapcsolatban.

3. Tömegközlekedési lehetőség - van-e a
településen:
helyi tömegközlekedés
távolsági buszjárat
vasútállomás
tömegközlekedéssel közvetlenül elérhető
települések száma

Nincs
Van
Nincs
4

(Forrás: települési adatszolgáltatás)
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.

2.4.4. Települési környezeti infrastruktúra
Igal infrastrukturális helyzete átlagosnak mondható, a város nagyságának megfelelő, néhány
közmű tekintetében azonban még elmaradás tapasztalható.

INFRASTRUKTURA A TELEPÜLÉSEN
2. Infrastruktúra
Vezetékes vízhálózat %-ban
Csatornázottság %-ban
Szilárd burkolatú út %-ban
Szegregátum/ok száma

100%
20%
100%
-

(Forrás: települési adatszolgáltatás)
A település legkiépítettebb közműve a vezetékes ivóvíz-szolgáltató rendszere. A településen
minden utcában kiépítésre került, így szinte a teljes lakosság rendelkezik vízellátással.
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Igal közüzemi ivóvízhálózatát jellemző mutatók
Bekapcsolt lakások
száma (db)
Bekapcsolt lakások
aránya a teljes
lakásállományhoz (%)
Közüzemi
ivóvízvezeték-hálózat
hossza (km)

2006

2007

2008

2009

2010

577

579

579

579

583

98,2

98,6

98,8

99

98,8

15,7

15,7

15,7

16,3

15,7
(Forrás: KSH)

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.
A település életébe – közműellátás tekintetében - a legnagyobb problémát a csatornázottság
kiépítettsége okozza. A háztartások túlnyomó része a hagyományos, ülepítős megoldást
alkalmazza.
Igal közcsatorna-hálózatát jellemző mutatók
Bekapcsolt lakások
száma (db)
Bekapcsolt lakások
aránya a teljes
lakásállományhoz (%)
Közüzemi csatornahálózat hossza (km)

2006

2007

2008

2009

2010

106

108

112

116

114

18,3

18,65

19,34

20,03

19,55

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9
Forrás: KSH

Kevesebb, mint a lakások egynegyede csatlakozik a vezetékes közcsatorna-hálózatba. A
csatornázást a város önerőből megoldani nem tudja. Folyamatosan tájékozódik a pályázat adta
lehetőségekről, hogy, ezt a marginális problémát meg tudja oldani.
A szippantott szennyvíz szervezett és ellenőrzött elhelyezése és ártalmatlanítása csak a
nagyobb lélekszámú településeken valósult meg. A szennyvíz-elvezetés és iszapkezelés,
elhelyezés hiánya a kistérségben a környezetvédelem egyik legakutabb gondja.
Az úthálózat teljes egészében szilárd burkolattal rendelkezik. Szegregált lakórész a
településen nincs.
Az infrastrukturális ellátásban a vezetékes gázellátás volt az a terület, ahol az 1990-es évek
végén a legnagyobb és egyben a legkedvezőbb változás ment végbe.
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E fejlődés mögött többek közt a földgáz-program állt, valamint a lakosság azon törekvése,
hogy a gázfűtés váljon elterjedté.
Vezetékes gázzal rendelkező háztartások Igalon
Háztartási
gázfogyasztók száma
(db)
Bekapcsolt lakások
aránya a teljes
lakásállományhoz (%)

2006

2007

2008

2009

2010

496

506

517

528

529

85,96

87,39

89,64

91,19

90,74
Forrás: KSH

A településen a gázellátást a Dél-dunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság végzi, mely
évről- évre egyre több háztartást csatlakoztat a rendszerhez.
A térség elektromos energia ellátása egységesen kiépített, azonos kapacitású hálózattal
biztosított. Műszaki megoldásai azonban több helyütt korszerűtlenek, a kapacitás leterhelt,
nagyobb arányú fejlesztést csak jelentős többlet ráfordítással lehet megoldani. A biztonság és
energia-felhasználás növelésének is korlátjai az elavult transzformátorállomások, és
szakaszkapcsolók.
A településen a villamosenergia-hálózat kiépítése teljes körű, a szolgáltatást az E-ON
Részvénytársaság végzi.
Hulladékgyűjtésbe bevont lakások adatai
2003
Bevont lakások száma
(db)
Bevont lakások aránya a
teljes lakásállományhoz
(%)

550
94,5

2004
550

2005
550

2006
550

2007
550

94

94

94

94,33
Forrás: KSH

A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma jónak mondható, még úgy is, hogy a
szelektív hulladékgyűjtés jelenleg még nem teljes mértékben megoldott a településen.

2.4.5. Közlekedési infrastruktúra
A térség országos közúthálózaton jól megközelíthető. Észak-déli irányban a BalatonlelleSzigetvári 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
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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
elkerülő út kiépítése. A kistérséget átszeli a Gyékényes - Dombóvár-Budapest, vasútvonal,
valamint végállomása a Kaposvár-Siófok, illetve a Kaposvár-Fonyód vasútvonalaknak.

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 város saját, belterületi tömegközlekedéssel nem rendelkezik. Távolsági tömegközlekedési
lehetőséget a vasút és a távolsági autóbuszjáratok biztosítanak a lakosok számára. A
településen jelenleg több buszmegálló található.
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Autóbusz-megállóhelyek a következők:
-

Fürdő elágazás

-

Fürdő

-

Takarékszövetkezet

-

1. sz. italbolt

-

2. sz. italbolt

-

Gyógyszertár

-

Kazsoki elágazás

-

Igal, Felső

2.5. KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
2.5.1. Oktatás-nevelés
A kistérségben – ugyanúgy, mint a megyében – a tanulók száma az 1985/1986. tanévi
létszámcsúcs óta napjainkig folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, ami demográfiai
okokkal magyarázható. Középfokú oktatás Kaposváron folyik, szakképzés keretében.
Felsőfokú oktatási intézmény a kistérségben a megyeszékhelyen található (Kaposvári
Egyetem), Állattudományi, illetve Pedagógiai Főiskolai és Művészeti Karral, valamint a Pécsi
Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központja.

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.
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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
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.

A közoktatás hatékony megszervezése minden országban elkerülhetetlenné teszi a települések
közötti együttműködést, így a Kaposvári kistérségben is. E nélkül megfelelő minőségű és
pénzügyi szempontból is fenntartható, uniós normáknak is megfelelő közoktatás
elképzelhetetlen.
A közoktatás megszervezése jelentős anyagi terheket ró az önkormányzatokra, hiszen az,
kötelező feladat ellátási hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzati Tv. 41.§-a azonban
lehetőséget biztosít a települési önkormányzatok számára, hogy feladataik hatékonyabb
elvégzése érdekében szabadon társulhassanak egymással.
A közoktatási szolgáltatások esetében – kiemelten az olyan aprófalvas szerkezetű térségek
esetében, amelyhez Igal is tartozik - az erőforrások hatékony koncentrálása és fejlesztése
kistérségi, illetve mikrotérségi szinten oldható meg.
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A rendszer kialakítására terv is készült, „A Kaposvári Kistérség Közoktatás Fejlesztési Terve
2008-2013” címmel.
Igal Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt oktatás-nevelési feladatait többnyire
társulási keretek között látja el.
A legkorábbi nevelési intézmény, a bölcsőde, csupán Kaposvári kistérség 3 településén
(Kaposvár, Hetes és Taszár) üzemel, melyek minisztériumi felügyelet alatt állnak. Évről-évre
jelentős a túljelentkezés, az anyagi korlátok nem teszik lehetővé a bővítést.

Az óvodai ellátás a térségben már sokkal kedvezőbb képet mutat, összesen 27 településen
működik óvoda
Margaréta Óvoda Igal

(Forrás: TeIR)

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, mely azonban nem kerül teljes mértékben (88%) kihasználásra. A
kihasználtság évről-évre alig változik.
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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(%)

2006. év

66

82,5%

-

2007. év

63

78,75%

-

2008. év

70

87,5%

-

2009. év

84

93,33%

-

2010. év

88

88%

-

Óvodai
gyógypedagógiai
gyermekcsoportok
száma

-

(Forrás: TeIR)
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az igényeknek megfelelő óvodai ellátás
biztosítására. 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 2007től 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, 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.

Az általános iskolai oktatás jelenlegi struktúrája a korábban elaprózott intézmények
összevonásával került kialakításra. A kistérség aprófalvas településszerkezete, a forráshiányok
csökkentése, a csökkenő tanulólétszám, a pályázati források elnyerése az intézményfenntartói
társulások által ellátott feladatellátást eredményezett, kivéve a Kaposvár M.J. Város által
önállóan fenntartott Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadót. Jelentős intézményátszervezések
és összevonások után a 2011/2012-es tanévben intézményfenntartó társulások fenntartásában

82

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
a kistérségben 15 településen, 7 általános iskola működik 26 feladat ellátási hellyel. A
tagintézményként működő iskolák száma 19. Összevont osztály működik 7 településen:
Hetes, Somogysárd, Gölle, Juta, Osztopán, Magyaratád, Somogygeszti). Osztopánban a
tagiskola 6 évfolyammal működik. Jelenleg a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás
fenntartásában nem működik alapfokú közoktatási intézmény. Többcélú intézmények a KKFT
- vel összhangban pályázati források bevonásával, az erőforrások koncentrálásával képesek a
csökkenő gyermeklétszámból és a pedagógiai többletmunkát igénylő tanulók növekvő
számából fakadó kihívásoknak megfelelni.

Igalon 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.
Igali ÁMK 2011/2012.

(Forrás: Települési adatszolgáltatás)
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Speciális Általános Iskola 2011/2012.

(Forrás: Települési adatszolgáltatás)

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.
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.
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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

A Batthyány Károly Körzeti Általános Iskolában szegregáció nem tapasztalható, a
párhuzamos osztályokban a HH/HHH gyermekek eloszlása egyenletes.
Összességében elmondható, hogy az iskolának a feladatellátásához rendelkezésre bocsátott
vagyon a minimális törvényi feltételeket teljesíti. A társulásban működtetett intézmények
azonban még mindig a kistérség egyik legjobb infrastrukturális feltételeivel rendelkező
intézményei közé tartozik, mind teremellátottság, mind pedig informatika szempontjából.
Középfokú oktatás, valamint a diákotthoni, kollégiumi ellátás biztosításának intézményi
és szervezeti keretei
A Kaposvári kistérségben az Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon
kivételével csak Kaposváron találhatóak középfokú intézmények. A város kiterjedt
intézményhálózatot üzemeltet. Ezen intézmények beiskolázási vonzáskörzet szempontjából
megyei esetekben regionális területi lehatárolásúak.
A továbbtanulási mutatók szerint a Batthyány Károly Körzeti Általános Iskolából a a tanulók
56-57%-a érettségit adó középiskolában folytatta tanulmányait: túlnyomó többségük
szakközépiskolába, néhányan gimnáziumba jelentkeztek. A HH és HHH tanulók közül senki
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csak kevesen választják a gimnáziumi képzést. A továbbtanulók 43-44%-a szakiskolában
folytatta tanulmányait. A HH és HHH végzős diákok túlnyomó többségében szakiskolában
tanulnak tovább.
A Speciális Általános Iskolából továbbtanulók – a tanulói összetétel következtében –
kizárólag szakiskolába jelentkeznek. A végzősök közül sokan nem tanulnak tovább, tőlük az
általános iskolai végbizonyítvány megszerzése is szép eredménynek számít.

Mint láthatjuk, ahogy haladunk a magasabb szintű képzés felé, annál nagyobb
elmaradottságot mutat a település a kistérség más városaihoz képest. A nappali tagozatos
A felsőfokú végzettségűek tekintetében a település a megye városainak sorában a hátul
található, melyet alátámaszt a település alacsony lélekszáma, mivel a térségben Igal a
legkisebb lélekszámú város.
2.5.2. Egészségügy
Alapvetően az egészségügyi ellátást 3 területre bonthatjuk: megelőzés/prevenció, gyógyítás és
rehabilitáció.
Igal városa megelőzés terén nem rendelkezik megfelelő rendszerrel. A megelőzéshez
szükséges orvosi szolgáltatásokhoz más városban jutnak hozzá a lakosok (pl. Dombóvár,
Kaposvár - tüdőszűrés), illetve nem találunk olyan civil szervezeteket sem, melyek
kimondottan az egészséges életmódra, megelőzésre specializálnák tevékenységüket.
A gyógyítás terén már valamivel kedvezőbb képet mutat a település. Az egészségügyi
alapellátás tekintetében Igal kettős helyzetben van. Egyrészt közigazgatási területén önállóan
látja el az egészségügyi alapellátási feladatokat, három felnőtt, egy gyermekorvos és egy
fogorvos alkalmazásával.
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.
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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
Felnőttek és
gyerekek részére A háziorvosi ellátásban
Időszak

szervezett

a megjelentek és a

háziorvosi

meglátogatottak száma

szolgálatok

összesen (eset)

Háziorvosi
szolgálathoz

Betöltött védőnői

tartozó körzeti

álláshelyek száma

ápolónők száma

(db)

(fő)

száma
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)

Egészségügyi alapellátásra vonatkozó adatok
Háziorvosi praxisok száma
Iskolaorvosi praxisok száma
Vegyes praxisok száma
Gyermekorvosi praxisok száma
Védőnői státuszok száma
Közösségi ápolónői státuszok száma

Összesen Ebből betöltetlen

1

0

1
1

0
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.
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Egészségügyi szakellátásra
vonatkozó adatok
Kórházak száma 50 km-en belül
Sürgősségi ellátást nyújtó intézmények
száma
Emlőszűrő-állomás 100 km belül
Méhnyak szűrő szakrendelők száma 30
km-en belül
Fogyatékos személyek rehabilitációja,
habilitációját biztosító intézmények
száma

A legközelebbi ellátás
távolsága
(amennyiben más
településen történik)
30 km

Összesen Ellátás helye(i)
1
Kaposvár
1

Kaposvár

30 km

1

Kaposvár

30 km

1

Kaposvár

30 km

1

Kaposvár

30 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)
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, méhnyakszűrő szakrendelés és fogyatékos személyek rehabilitációja) nem biztosított. Ezeket az
ellátásokat a 30 km-re lévő megyeközpontban, Kaposváron lehet igénybe venni

Rehabilitáció tekintetében a település szintén Kaposvár vonzáskörzetébe tartozik.
A településen tehát a legalapvetőbb orvosi ellátás biztosított. A város egészségi tervvel,
szakmai programmal nem rendelkezik, ilyen jellegű kezdeményezéshez nem csatlakozott.
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2.5.3. Szociális ellátás
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli támogatások I. (2006-2010)

Időszak

Közgyógyellátási
igazolvánnyal
rendelkezők
száma (fő)

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek
száma (fő)

Időskorúak
járadékában
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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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.

A szociális ellátásokban részesülők száma és az önkormányzat e célra fordított támogatás
folyamatos emelkedése figyelhető meg, melynek oka egyrészt a településen uralkodó
munkanélküliség, másrészt pedig a jogszabályi változások.
A rendszeres gyermekvédelmi ellátás esetében is emelkedés figyelhető meg annak ellenére,
hogy a korábbi pénzbeli juttatást 2006-tól kezdve természetbeni juttatás keretében kapják meg
a rászorultak.
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Szociális szolgáltatások
Igal Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai közé tartozik az ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás biztosítása, melyet
folyamatosan ellát..

Időszak

Időseket (is)
ellátó nappali
intézmények
száma (db)

Szociális
étkeztetésben
részesülők
száma (fő)

Idősek nappali
Házi
ellátásában
segítségnyújtásb
engedélyezett
an részesülők
férőhelyek száma
száma (fő)
(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)
A tartós bentlakásos elhelyezést a város nem biztosít, így ez a szolgáltatás a településen nem található meg. A nappali ellátás célja, hogy a saját
otthonukban élők számára lehetőséget biztosítson a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatok kialakítására, valamint az alapvető
higiéniai szükségletek kielégítésére.
Az ellátottak köre túlnyomórészt az önmagukról részben gondoskodni tudó idős emberekre terjed ki, de emellett az intézmény gondoskodik
azokról a 18. életévüket betöltött személyekről is, akiknek ezt egészségi állapota indokolja.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
Szociális alapszolgáltatásokban részesülők (2012)
Nappali ellátás
időskorúak
részére
Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
Étkeztetés

Családsegítés

0

10

20

30

40

50

(Forrás: Települési adatszolgáltatás)

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.

A város napi kapcsolatot ápol a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. Az intézmény
igen kiterjedt feladatkörrel rendelkezik mind a családsegítés, mind pedig a gyermekjólét
szolgáltatások területén.
Családsegítés: általános szolgáltatások (megelőzés, életvezetési tanácsadás); egyéb általános
segítő szolgáltatások (civil kezdeményezések segítése; önkormányzat ösztönzése nem
kötelező szociális ellátási formák bevezetésére); speciális szolgáltatások (adósságkezelési
szolgáltatás; pszichiátriai betegek reintegrációja, közösségi szociális munka, konfliktuskezelő
családi meditációs szolgáltatás).
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Gyermekjóléti szolgáltatások: gyermekjóléti alapellátás; alapellátás keretein belüli speciális
szolgáltatások (készenléti ügyelet, kapcsolattartási tréning, videotréning); gyermekek
átmeneti gondozása.
A városban és a vonzáskörzetéhez tartozó településeken a rendelkezésre álló szociális
szolgáltatások

megfelelő

színvonalon,

megfelelő

szakembergárdával

működnek.

Összességében elmondható tehát, hogy jelenleg az igényeknek megfelelő személyre szabott
szolgáltatás kerül biztosításra minden rászorulónak.
Hiányterületként kell azonban megemlítenünk a házi segítségnyújtásban részesülők
számának nyilvántartását. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény nem található a városban.
A település szociális és egészségügy kapcsán felmerülő kérdések, feladatok és igények
kielégítésében kiemelkedő szerep jut az önkormányzat Szociális és Egészségügyi
Bizottságának.

2.5.4. Közigazgatás
Képviselőtestület
Igal Város Önkormányzata az alábbi szervezeti modell alapján végzi munkáját:

Képviselőtestület

Polgármester

Alpolgármester

Pénzügyi- és
Gazdaságpolitikai
Bizottság

Ügyrendi
Bizottság

Oktatási,
Kulturális és
Sport Bizottság

Szociális
Bizottság

A 6 fős képviselő-testület a kötelező feladatok mellett az alábbi önként vállalt feladatok
ellátásáról gondoskodik:
a.) a városüzemeltetési feladatokról,
b.) a közművelődési és sportfeladatokról,
c.) a város infrastrukturális ellátásához szükséges beruházásokról és felújításokról,
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d.) a helyi közszolgálati feladatot is ellátó újság és televízió működésének
támogatásáról,
e.) az egyházi tulajdonú temetők fenntartásában való közreműködésről,
f.) központi orvosi ügyelet működtetéséről
g.) szociálpolitikai juttatásokról (fiatal házasok támogatása, Bursa Hungarica,
adósságkezelési támogatás)
h.) közhasznú munkavégzés biztosításáról,
m.) civil szervezetek támogatásáról.

A településen nem működik nemzetiségi önkormányzat .

Polgármesteri Hivatal
A képviselő-testület egységes hivatalt hozott létre, Igal Város Önkormányzatának
Polgármesteri

Hivatala

elnevezéssel,

az

önkormányzat

működésével,

továbbá

az

önkormányzati igazgatási és a közigazgatási hatósági ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
A Polgármesteri Hivatal az alábbi szervezeti struktúrában látja el a rábízott feladatokat a
jegyző irányítása alatt:
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A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása

Képviselőtestület

Polgármester

Alpolgármester

Szociális,
igazgatás

Pénzügy,
munkaügy

Jegyzői Iroda

Titkárság, iktatás

Adóügyek

Oktatásügy,
Pályázatok

Anyakönyvvezetés,
Általános igazgatás
Szociális

Városfejlesztési és
pályázati iroda

Technikai (fizikai)
dolgozó

Az ügyfélszolgálati Iroda nem önálló szervezeti egységként működik, hanem a szociális,
igazgatás kijelölt munkatársaiból áll.
Önkormányzat feladatellátása
Önkormányzat

Kötelező feladatok

Intézmény

Gazdasági társaság

Közigazgatás

Hulladékkezelésszállítás

Közoktatás
Szociális és
gyermekjóléti
szolgáltatás

Víz és
csatornaszolgáltatás
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Az Önkormányzat a feladatait 2011-ben (a Polgármesteri hivatallal együtt) három
költségvetési szervvel és kettő gazdasági társasággal látta el. A társaságok közül egynél
kizárólagos tulajdonnal (100%), egynél pedig tulajdoni hányaddal nem rendelkezett. Az
intézményszervezeti átalakítások, összevonások és a tagóvodai csatlakozások következtében
az intézmények száma a 2007. év elején meglévő ötről 2011. év I. félév végére háromra
csökkent.
A feladatellátás telephelyeinek száma pedig ötről hétre növekedett. Az Önkormányzat az Igal
és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás keretében a közoktatási, és a speciális
általános iskola, szakiskola és diákotthoni feladatellátást öt, a pedagógiai szakszolgálatot, és
az óvodai feladatellátást hat, a közművelődési feladatellátást pedig kettő társult
önkormányzatnak biztosította. A szociális és gyermekjóléti feladatokat a Szociális Központ –
az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulással – 15 társult
önkormányzatnak látta el. 2009 januárjától hat település kivált a Szociális Központból. A
vizsgált időszakban az intézkedések, csatlakozások és kiválások hatására a kiadások kisebb
mértékben (39,3 millió Ft-tal) növekedtek, mint a bevételek (54,1 millió Ft). A bevételek és
kiadások egyenlegeként az összes bevétel- növekedés 14,8 millió Ft volt. A gazdasági
társaságok közül – egy 100%-os tulajdoni hányadú – a víz- és szennyvízkezelés, egy pedig a
hulladékkezelés szállítás területén kapott szerepet az Önkormányzat feladatellátásában. A
termál- turizmushoz kapcsolódó – egy 100%-os tulajdoni hányadú – gazdasági társaság az
önkormányzati feladatellátásban nem vett részt.
(Forrás: Igal Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről, 2012.)
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Igal Város Önkormányzatának intézményei, szervezetei
A Képviselő-testület kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásra szabadon hozhat létre
intézményeket. Időseket ellátó nappali intézményt működtet az önkormányzat.
A hatékonyabb működés érdekében az önkormányzat más önkormányzatokkal is társulhat
feladatellátása érdekében. Így a közoktatási feladatok ellátását Igal és Környéke Közoktatási
Intézményfenntartói Társulás működteti az ÁMK-t, amely összetett szervezeti struktúrával
rendelkező többcélú intézmény, rendelkezik óvodával, általános iskolával, speciális általános
iskolával és szakiskolával, valamint pedagógiai szakszolgálattal, művelődési házzal és
könyvtárral.
A családsegítő és gyermekjóléti, védőnői szolgáltatásokat a település szintén intézményi
társulás keretei között látja el.
A fent nevezettek mellett Igal Város Önkormányzata még az alábbi, egész kistérség
működésére kiterjedő hatáskörrel rendelkező társulások munkájában is részt vesz: Kaposvári–
Többcélú Kistérségi Társulása, valamint a 2004 decemberében megalakult a Kistérségi
Fejlesztési Tanács.
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. A mikrokörzet működésére kiterjedő
hatáskörrel is rendelkezik.

Az önkormányzat intézményei és társulásai mellett több civil szervezetet és alapítványt is
létrehozott munkája segítésére.
A városban az önkormányzaton kívül más hatósági vagy igazságszolgáltatási funkciók,
intézmények a helyi rendőrőrsön (és polgárőrségen) kívül nem találhatók.

2.5.5. Sport, szabadidő, közművelődés
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a sporttevékenységekre és azok támogatására. A
sportéletet a településen az 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)
A sporttevékenységek végzéséhez szükséges, megfelelő színvonalú infrastrukturális
adottságok biztosítottak a településen. A sportklub életében kiemelt szerep jut a versenyzés
mellett az utánpótlás nevelésnek is.
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A sportélet fő támogatója az igali Város Önkormányzata, amely évente lehetőségeihez mérten
támogatásban részesíti a sportklubot, melyet esetenként helyi vállalkozók, szponzorok is
segítenek.

Igal Város Önkormányzata a konkrét közművelődési és közgyűjteményi támogatásokat, a
költségvetést és a költségvetési létszámkeretet az adott tárgyév költségvetési rendeletében
fogadja el.
Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta a 2003. évi L. törvényt, a Nemzeti Civil
Alapprogramról.

Ezzel

elismerte

a

szervezetek

működései

feltételeihez

források

biztosításának szükségességét. A Nemzeti Civil Alapprogram célja a civil társadalom
erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése.
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.
Együtt Igal Városért 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

Az egyesület kapcsolatokat épít itthoni és országhatáron túl működő hasonló civil
szervezetekkel.

Az

egyesület

együttműködik

az

igali

oktató-nevelő

intézmények

programjainak lebonyolításában.
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A kultúra terjesztésében kiemelkedő szerepe van a különböző kulturális, gasztronómiai, és
hagyományőrző rendezvényeknek. A kistelepüléseken, így Igalon is különösen a
falunapoknak, szüreti vigasságoknak, és búcsúknak erős a tradíciójuk, amelyeken
megmutatják magukat a helyi és környékbeli népi hagyományőrző csoportok. Ezeknek
köszönhetően a kistérség ismertebbé válik, bővül a vendégeknek nyújtható programkínálat,
illetve a helyi identitástudat és közösségi kohézió erősítéséhez is hozzájárulnak.
A közművelődési infrastruktúra a városban jónak mondható. A legfontosabb helyszínek az
Arany János Művelődési Ház és a Városi és Iskolai Könyvtár, melyek az Igali ÁMK-hoz
tartozó intézmények.
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 kötetből áll. 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.
A város turisztikai látnivalói közé tartozik a Kálvária-domb, Baumgartner-ház, a Napfény
termálfürdő.
A város kiemelt közművelődési rendezvényeinek számít a Gyógyfürdő programjai.
Érdemes ellátogatni a Fürdőnapokra. Koncertek neves fellépők közreműködésével,
táncbemutatók, vizivetélkedők, tüzijáték, utcabál, megannyi medenceparti élmény, emellett a
legkisebbeket bábszínház és gyermekjátszótér várja az érdeklődőket. A Gyógyfürdő is
csatlakozott a szeptember 27-ei Turizmus világnapja alkalmából szervezett akcióhoz, amelyet
idén is a Magyar Turizmus Zrt. kezdeményezett. Az esemény fő célja, felhívni a figyelmet a
vendégszeretet fontosságára.
A település fő vonzerejét jelentő gyógyfürdő fejlesztése mellett a másik jelentős turisztikai
irányvonal a vallási értékeik megőrzésére irányuló fejlesztések prioritásának biztosítása.
Igal Város Önkormányzata a konkrét közművelődési és közgyűjteményi támogatásokat, a
költségvetést és a költségvetési létszámkeretet az adott tárgyév költségvetési rendeletében
fogadja el. Ennek megfelelően nyújt támogatást az intézményeknek.
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2.6. KORÁBBI IDŐSZAK FEJLESZTÉSEI
2009-2011.


DDOP-3.1.2/2F Integrációs iskolabővítés, az elnyert összeg 451 millió, 90%-ban
támogatott projekt, önrész 10%.



TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Igal oktatási
intézményeiben 64.580.457 Ft az elnyert összeg, 100 %-ban támogatott



TIOP-1.1.1-09 Tanulói laptop program A projekt 100%-os vissza nem térítendő
támogatásban részesült. A pályázat során 20.741.915,- Ft az elnyert összeg.



TIOP-111-07-IKT fejlesztés Igal oktatási intézményeiben TIOP-1.1.1-07/1-2008-0796
pályázaton elnyert támogatás összege 10.867.672 Ft., 100 %-ban támogatott



Integrált Közösségi Szolgáltatató Tér (IKSZT) 13.772.731., Ft. az elnyert összeg



„Az igali Esélyegyenlőségi Terv megvalósító programja” - TÁMOP–3.3.2–08/2–
2008–0083, 33.941.812 forintot nyert az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében
kiírt pályázaton.

Igal az elmúlt években végzett legjelentősebb fejlesztéseit láthatjuk. A város túlnyomórészt
humán intézményeinek infrastrukturális és infokommunikációs fejlesztésére koncentrált. A
pályázatok célja: a halmozottan hátrányos, hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók felkarolása, felzárkóztatása volt. Nyitott, kirekesztés mentes,
befogadó oktatási rendszer kialakítása. A pályázat kapcsán tanulóbarát iskolai és óvodai
környezet került kialakításra. Óvodapedagógusaink bevonták az egészségügyi és szociális
hálózat segítségével a 0-3 éves korosztályt is a korai fejlesztés érdekében. Nyitott óvoda
program működtetése vált lehetővé. Óvodai programkínálatuk bővítésre nyílott lehetőségük,
baba-mama

klubbot

működtethetnek.

Óvoda-iskola

átmenetet

támogató

szakmai

együttműködések jöttek létre. Pályaválasztást segítő programok kerültek megszervezésre,
SNI, valamint hhh 7-8 osztályos tanulók továbbtanulását segítő felkészítő programok,
továbbtanuló diákok mentorálási programjai kerültek megvalósításra.
Emellett igen fontosak azok a fejlesztések, melyek célja a város fizikai (infrastrukturális és
közmű) adottságainak megújítását célozták. A foglalkoztatás terén igen fontos szerepet tölt be
minden évben a település tisztaságának megőrzését célzó közmunkaprogramok.
Kistérségi településként anyagi lehetőségei igen korlátozottak és eddig nem nyílt lehetősége
jelentős, városfejlesztési, rehabilitációt célzó programok megvalósítására.
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2.7. ÖSSZEGZÉS
Igal jövőképe
A részletes helyzetelemzés alapján megállapíthatjuk, hogy Igal is hűen tükrözi a vidéki,
rurális területek kisvárosaira jellemző általános problémákat, melyek elsősorban a
munkahelyhiányra, forráshiányra és az ezekből adódó elvándorlási mutatókra, az aktív korú
társadalmon belül igen alacsony arányú munkavégző népességre, de jelentős számú szociális
juttatást igénybevevő lakosságra vezethető vissza.
Igal a Dél-dunántúli régió, ezen belül pedig a megye legkisebb lélekszámú városa.
A munkanélküliség a lakosság jellemzően alacsony iskolai képzettségével és a helyi
munkalehetőségek hiányával párosul. Ez egyrészt a dolgozó lakosság egy részének ingázását
eredményezi, melynek eredményeképp a lakosok által termelt értékek nem helyben
realizálódnak – nem erősítve a lokális gazdaságot és bevételkiesést okozva az
önkormányzatnak. Mindezt tetőzi az is, hogy az ingázással elért munkahelyek nagyobb
településeken találhatók, ezért a megszerzett jövedelem nagy része is ott kerül elköltésre,
mely pedig a helyi szolgáltatói szektorra gyakorol negatív hatást. A munkanélküliség a
szociális juttatásokat igénybevevők számának emelkedését eredményezik.
Fontos a magasabb képzettségi szintet igénylő munkahelyek kialakítása is, mely megállítja a
fiatalok

városból

jövedelemtermelő

való

elvándorlási

tendenciáját.

Ennek

segítése

és

egy

aktív

vállalkozói szféra kialakítása érdekében az önkormányzatnak –

lehetőségeihez képest törekednie kell a vállalkozás- és fejlesztésbarát környezet kialakítására.
Tisztában kell ugyanakkor lenni azzal, hogy Igal kisváros, ezért gazdaságfejlesztés területén
érdemes kapcsolatokat, együttműködési területeket keresnie más településekkel. Ez kiemelten
igaz a város gazdaságában jelentős szerepet játszó fürdő turizmusra. Ennek már csak azért is
van kiemelkedő jelentősége, mert a település komplex turisztikai termékcsomag egyik
elemeként tud csatlakozni a Dél-dunántúli régió magterületein várhatóan végbemenő
fejlesztésekhez.
Igaz, hogy a település mikrotérségi szerepkört tölt be, városi funkcióját mégis csak
részlegesen látja el. Közigazgatási, oktatási, szociális és egészségügyi szempontból több
kisebb falu tartozik vonzáskörzetébe, szolgáltatási és kereskedelmi szempontból azonban nem
nyújt városi szintű szolgáltatásokat.
Ahhoz, hogy a város ismét fejlődésnek induljon és lakosságszáma növekedjen a
gazdaságfejlesztés mellett egy élhető város kialakítása is szükséges. Ez egyrészt jelent olyan
infrastrukturális fejlesztéseket, melyek nemcsak a lakosság életkörülményeit javítják, hanem a
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magasabb színvonalú turizmus kialakításához is nélkülözhetetlenek: közműfejlesztések
folytatása, csatornázási feltételek javítása, fenntartható funkcióval rendelkező városközpont
kialakítása.
A fizikai megújítás mellett azonban hangsúlyt kell fektetni a közösségi és rekreációs feltételek
fejlesztésére is, a meglévő funkciók erősítésével, illetve új funkciók bevezetésével.
Mindez azonban csak a helyi identitás tudat és társadalmi kohézió erősítésével érhető el, a
civil szerveződések egyre aktívabb bevonásával.
Igal városának hosszú távú célja, jövőképe, egy élhető, jó életminőséget biztosító vidéki
kisváros megteremtése, mely kiegyensúlyozott gazdasággal és aktív társadalommal lép a
felzárkózás útjára.
A helyzetelemzés összefoglalása és a jövőben elérendő fő célok bemutatása alapján a
település SWOT-analízise az alábbi tényezők befolyásoló hatását állapítja meg:
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-

Erősségek
Mikrotérségi központi szerep: oktatás,
egészségügy, közigazgatás
Jól működő szociális háló
Oktatás-nevelési rendszer jól kiépített
Közlekedési szempontból megfelelő
földrajzi fekvés (66. sz. főút, vasút)
Aktív civil szervezetek
Jó turisztikai adottságok
Gyógyfürdő, turisztika
Vallási értékek megőrzése.

-

-

Lehetőségek
- pályázati források megjelenése
- Önkormányzat fejlesztési szándéka
- Rendezett városkép kialakításával a lakók
komfortérzetének és a turizmushoz
szükséges háttér-infrastruktúra
megteremtése
- Komplex turisztikai programcsomag
kialakítása, együttműködés más
településekkel/attrakciókkal
- vallási értékeik megőrzésére irányuló
fejlesztések
- Gazdaságfejlesztés terén
együttműködések kialakítása (klaszter,
turizmus)
- Keresletnek (képzettségnek) megfelelő
foglalkoztatási struktúra kialakítása

-

Gyengeségek
munkanélküliségi mutató
Kedvezőtlen foglalkoztatási struktúra
Foglalkoztatók, munkahelyek hiánya
Többnyire alacsony iskolai végzettséggel
rendelkező lakosság
Szociális juttatásokat igénybevevők
magas száma, lakosság jövedelmi
helyzete igen kedvezőtlen
Tőkeerős, innovatív vállalkozások hiánya,
Vállalkozások jövedelemtermelő
képessége csekély
Strukturálatlan városszerkezet
Csatornázás kiépítetlensége
Idegenforgalom fejlesztéséhez szükséges
megfelelő színvonalú háttér infrastruktúra
(szálláshely, vendéglátás, kereskedelem,
marketing, stb.) hiánya
Fejlesztési dokumentációk hiánya
Helyi vállalkozói szféra támogatásának
hiánya
Veszélyek
Alacsony befektetői kedv
Idegenforgalmi magterületi lehatárolásból
való kimaradás
Elöregedő társadalom
Fiatalok elvándorlása
Fejlesztésekhez szükséges külső források
elmaradása
Makrogazdasági körülmények negatív
alakulása
Önkormányzatoktól való központi
forráselvonás
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2.8. VÁROSRÉSZEK ELEMZÉSE
A városrészek elemzése a 2001. évi KSH adatok alapján történik. A városrészek hézag nélkül
fedik le a város területét.
A városrészekre vonatkozó adatok jellemzése során már a legfrissebb 2012. évi
önkormányzati adatok alapján történik az elemzés, annak érdekében, hogy minél pontosabb
képet kapjunk.

Igalon a hagyományos értelemben vett városrészekről nem beszélhetünk. A település
szerkezeti adottságai és hagyománya is ezt erősítik.
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Igal város térképe

(Forrás:Térképcentrum |)
Igal két településrészből áll. Az egyik része a lakott terület, a másik pedig az üdülőövezet.
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.

Lakott területet:
Hangulatos utcák, történelmi emlékek övezik.
A városrész történeti része a tulajdonképpeni városközpont és az azt övező lakóterületek. Itt
található a város országos hírű műemléke, a XV. században - gótikus stílusban épült - római
katolikus templom. A városközpont rendkívüli adottságai ellenére rendezetlen benyomást
kelt.
Ezen a településrészen él a város lakossága. A lakóterületek falusias jellegűek.
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Korösszetételét tekintve megegyezik az egész városra vonatkozó tendenciával, kimagasló
értékekkel nem találkozunk. A városközponthoz központjában találhatóak a fontosabb
intézmények: a polgármesteri hivatal és az ÁMK is.. Az egyetlen működő rekreációs terület a
város központjától nem messze található sportpálya.
A városrészben nem található szegregátum és szegregátum kialakulását veszélyeztető
városrész. (önkormányzati forrás).
Az aktív korú lakosságán belül kimutatott iskolai végzettségek tekintetében sem állapíthatunk
meg eltérést, ugyanis megegyezik a városi átlaggal.
Lakásállomány (580 db.), a lakásállományon belül az alacsony komfortfokozatú lakások
száma (170 db). Negatívumként elmondható, hogy a csatornázottság a lakott területen a
legalacsonyabb, mindössze 20% -os. Vezetékes vízhálózat, szilárd burkolatú úthálózat 100 %os kiépítettségű.
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A város lakóinak száma korosztályonként (2005-2010)

(Forrás: KSH)
A népesség korösszetétele kedvezőtlenebbre fordult.

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 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.
A becsült adatok szerint az itt élő lakosság nagyobb része minimálbérért dolgozik. A fekete
foglalkoztatás problémája is jelen van. 2010-ben 30-an dolgoztak közfoglalkoztatásban, ez a
gazdaságilag aktív népesség 6,5%-a.
A munkaügyi központ számos eszközzel – átképzések, vállalkozóvá válás támogatása,
bértámogatás,

közhasznú

foglalkoztatás támogatása –

igyekszik

az álláskeresőket
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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.
Üdülőövezet:
A városközponttól Keletre található az önkormányzat tulajdonában levő gyógyfürdő. A
termálfürdőt az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasága üzemelteti. 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. Mindemellett az igali gyógyfürdő túlzás nélkül - az egész kistérség jövőjére meghatározó hatással van, hiszen a százezer
vendégből a környék települései is "profitálnak".
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2.9. SZEGREGÁLT VAGY SZEGREGÁCIÓVAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK
HELYZETÉRTÉKELÉSE

SZEGREGÁTUM HELYZETÉRTÉKELÉSE

I.1. A szegregátumok lehatárolásának szempontjai
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia, az egyes városrészeket helyzetelemzését tartalmazó
fejezetében bemutatásra kerültek azon kisebb területegységek, hol a népesség társadalmi
összetétele és a terület fizikai jellemzői kedvezőtlenebbek. Az alábbiakban meghatározásra
kerülnek a fentiek alapján kijelölt rosszabb státuszú területek, ahol a szegregáció folyamata
már megjelent, előrehaladott állapotban van, illetve ebből a szempontból veszélyeztetett
területrésznek számítanak.
Szegregátumnak azon területeket nevezzük, ahol az aktív korú népességen belül a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya mindkét mutató esetében magasabb, mint 50%. (Jelmagyarázat: a
szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0-39% = türkizkék,
40-49%=fekete, 50-100%=pink)

Az Antiszegregációs terv területi dimenzióban, az IVS-ben behatárolt városrészek szerint, a
szegregációs folyamatok szempontjából vizsgálja az esélyegyenlőségi problémák meglétét.
Városszerkezetileg a szegregátumoknak alapvetően két típusa határozható meg:
A) A városszövetbe ágyazódott szegregált, szegregálódó területek (telepszerű környezet)
B) A városszövettől elkülönült, alapvetően nem lakófunkciójú területekbe ékelődött
szegregátumok (telepek)

A városban nem található szegregátum, ezért a helyzetértékelés ebből szempontból nem
releváns.
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IGAL VÁROS
ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE
AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
RÉSZE

2012. október
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3.

ANTISZEGREGÁCIÓS PROGRAM

Bevezetés
Igal városa 2012-ben elhatározta, hogy a város teljes közigazgatási területére elkészítteti az
Integrált Városfejlesztési Stratégiát (IVS). Az IVS megalapozó munkarészei után vázolja a
város jövőképét, a fejlesztések célrendszerét, az ezekhez kapcsolódó legfontosabb feladatokat.
E tanulmány keretein belül került megalkotásra jelen Antiszegregációs Terv, amely a
település és egyes városrészeinek elemzését, fejlesztési elképzeléseit, valamint a város
különböző fejlesztési programjait, koncepcióit vizsgálja meg a város egészére vonatkozóan,
elsődlegesen a társadalmi hatásokra fókuszálva.
Az Antiszegregációs terv elsősorban területi dimenzióban, a szegregációs folyamatok
szempontjából vizsgálja az esélyegyenlőségi problémák meglétét egy adott településen. Az
Antiszegregációs terv célja, hogy a város felmérje azon területeit, ahol a szegregáció már
megindult, illetve ahol előrehaladott állapotban van, és a fentiek szellemében kidolgozzon a
szegregáció oldására irányuló programokat. A települések sajátos, összetett képződmények,
melyek állandóan változnak a környezeti körülmények hatására. A települések a szűkebb és
tágabb környezetükben bekövetkező változásokra érzékenyen reagálnak. Akár évszázadokig
is fennmaradnak, majd valamilyen káros hatásra (legyen ez külső vagy belső)
elnéptelenedhetnek,

elpusztulhatnak,

de

kedvező

változások

következtében

akár

újjáépülhetnek, megújulhatnak.
A településen zajló tevékenységek (társadalmi, gazdasági, stb.) a természeti és az épített
környezet keretei között zajlanak, melyek meghatározzák a települések arculatát. A
településen történő fejlesztések - de már a fejlesztések tervei is - jelentős hatással lehetnek a
településre, annak egy részére.
Ezen fejlesztések tervezése és meghatározása esetén figyelembe kell venni a település
összetett jellegét, a benne zajló tevékenységek és elemek egymásra hatását, hogy a településre
vonatkozó hatásokat prognosztizálhassa, valamint a káros hatásokat kezelhesse. A
településfejlesztés, - tervezés és - üzemeletetés a települési önkormányzat feladata, melynek
tevékenysége hosszú távra meghatározza egy település jövőjét, ám minden terv annyit ér,
amennyi megvalósul belőle.
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A munka célja
Az Antiszegregációs Terv készítésének elsődleges célja, hogy a településnek legyen egy,
a szegregátumokban illetve a veszélyeztetettnek minősülő területeken élők helyzetének
javítását célzó alapdokumentuma. Igal Önkormányzata a helyi kisebbség helyzetének
kezelését fontosnak tartja és szándéka szerint hosszú távon foglalkozni kíván vele, lehetőség
szerint még a jelen, 2007-13-as programozási időszakban. Az Önkormányzat határozott
szándéka az ott élők helyzetének segítése, számukra a lehető legnagyobb támogatások és
kedvezmények nyújtása, illetve a veszélyeztetett területek fokozott figyelemmel kísérése,
azok szegregátummá válásának megakadályozása. Az önkormányzat vállalja eddigi terveinek
felülvizsgálatát, és vállalja, hogy a településfejlesztési koncepció stratégiai céljai között
szerepelteti a veszélyeztetett lakókörnyezetek figyelemmel kísérését. Jelen Antiszegregációs
Terv az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi
Szakmai Államtitkársága, Városrehabilitáció 2007-2013- ban Kézikönyv városok számára
(Bp. 2007. október 5.), 2.sz. melléklet: Útmutató az Anti-szegregációs terv kidolgozásához
tematikája alapján készült el, amely az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség
Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény 35. §-át vette figyelembe. A 2003. évi
CXXV. törvény szellemében írandó települési esélyegyenlőségi program különösen a lakhatás
illetve a szociális szolgáltatásokhoz, és az infrastruktúrához való hozzáférés terén
megvalósuló esélyegyenlőség előmozdítását kívánja ösztönözni. A kutatások szerint az
ezeken a területeken jelen lévő szegregációs és szelekciós mechanizmusok korlátozzák az
egyenlő hozzáférést a szolgáltatásokhoz, és tovább mélyítik a társadalmi különbségeket. A
jelenség nem csak a hivatkozott törvény kapcsán vet fel kérdéseket, hanem gyengíti a
társadalmi kohéziót és rontja Magyarország versenyképességét. A tanulmány célja egy olyan
antiszegregációs terv kidolgozása, amely enyhíti a településen belüli esélyegyenlőtlenséget, a
leszakadó társadalmi rétegeknek számára pedig lehetőséget biztosít a társadalmi
beilleszkedéshez, integrációhoz.
A szegregáció fogalmát a szakirodalom leggyakrabban a területi elhelyezkedéssel, lakhatással
és az ebből következő intézményi elkülönüléssel/elkülönítéssel kapcsolatban használja.
Szegregációnak nevezzük azt a jelenséget, amikor egy-egy településen belül a különböző
társadalmi rétegek, etnikai csoportok stb. lakóhelye erősen elkülönül egymástól. A
szegregáció együtt jár a jövedelmi viszonyok és a települési infrastruktúra lényeges
egyenlőtlenségeivel.
Szegregátum a településeknek azon területeit érinti, ahol az aktív korú népességen belül a
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel
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nem rendelkezők aránya mindkét mutató tekintetében magasabb, mint 50%. A KSH ezen
mutatók alapján határolta le a városban lévő szegregátumok területét, és ezekre vonatkozóan
szolgáltatott adatokat.
Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani minden
infrastrukturális fejlesztés és település-rehabilitációs támogatás esetén az alacsony státuszú
lakosok helyzetére. Kiemelten fontos a település különböző pontjain lakók részére az
(szociális) infrastruktúrához való hozzáférés- biztosításának gyakorlata és annak vizsgálata,
hogy érvényesül-e a településen a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség. Alapvető
feltétel a település rehabilitációs projektjeinek támogatásához: az alacsony státuszú lakosok
által lakott településrészeken a további lakásállomány-növekedést megakadályozó, azt
csökkentő, a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség és az esélyegyenlőtlenség
csökkentése érdekében folytatott esélyteremtő tevékenység tervszerű dokumentálása a
települési esélyegyenlőségi programok kidolgozásával és megvalósításával. Az alacsony
státuszú lakosok esélyegyenlősége előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő
hozzáférés

biztosításán

túl,

olyan

támogató

lépések,

szolgáltatások tervezése

és

megvalósítása, amelyek csökkentik munkaerő-piaci hátrányaikat, javítják foglalkoztatási
esélyeiket. Az antiszegreációs terv a település jövőjét próbálja prognosztizálni a fejlesztések
tükrében, és olyan elveket, irányokat meghatározni, amelyek a legjobb eredményeket érhetik
el a lakosság életkörülményei javításában. Az Anti-szegregációs terv tehát csak egy, de igen
fontos részét képezi a települési esélyegyenlőségi program kidolgozásának.
Az IVS-hez készített átfogó helyzetelemzés nyomán kialakított városrehabilitációs terv
kiemelten kezeli, hogy Igal városában diszkriminációmentesség és szegregációmentesség
érvényesüljön.

3.1. A VÁROS FŐBB JELLEMZŐI
3.1.1 Az akcióterületek és a szegregátumok lehatárolásának szempontjai
Az Antiszegregációs terv területi dimenzióban, az IVS-ben behatárolt városrészek szerint, a
szegregációs folyamatok szempontjából vizsgálja az esélyegyenlőségi problémák meglétét.
Városszerkezetileg a szegregátumoknak alapvetően két típusa határozható meg:
A) A városszövetbe ágyazódott szegregált, szegregálódó területek (telepszerű környezet)
B) A városszövettől elkülönült, alapvetően nem lakófunkciójú területekbe ékelődött
szegregátumok (telepek)
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3.1.2. A város helyzetértékelése
Szegregátumnak azon területeket nevezzük, ahol az aktív korú népességen belül a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya mindkét mutató esetében magasabb, mint 50%.
Az alábbiakban az antiszegregációs terv vizsgálati szempontjait alapul véve összefoglaljuk az
IVS-ben részletesen kifejtett városi szintű társadalmi-környezeti megállapításokat.
Népesség
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. A rendszerváltozás óta eltelt 15 év alatt hazánk népességéhez hasonlóan Igal
népességfejlődésében is folytatódott az a tendencia,

napjainkban mérséklődött

a

népességfogyás üteme.
A népességcsökkenés több tényezőre, a születések és halálozások tartósan negatív
egyenlegére, valamint a negatív migrációs egyenlegre vezethető vissza. Igal népességének
korszerkezetét tekintve, megállapítható, hogy az aktív és a passzív korosztályok aránya
országos viszonylatban nem túl kedvezőtlen, bár az elkövetkező években feltehetően kisebb
létszámú korosztályok fognak munkába állni, mint amelyek nyugdíjba vonulnak. Ezt
alátámasztja az is, hogy a fiatalkorúak aránya a születésszám visszaesése következtében
csökkent, az öregségi index értéke nőtt.
Igalon a hagyományos értelemben vett városrészekről nem beszélhetünk.
Igal két településrészből áll. Az egyik része a lakott terület, a másik pedig az üdülőövezet.

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.
(A város demográfiai jellemzéséről részletes elemzés található a Integrált
Városfejlesztési Stratégia 2. fejezet ,Helyzetelemzés – Demográfiai viszonyok elemzéseket
tartalmazó fejezetében.)
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Foglalkoztatottság
A

szegregációs

mutató

meghatározása

szempontjából

fontos

a

rendszeres

munkajövedelemmel nem rendelkezők arányának meghatározása.
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)
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).

A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása Igalon (2007-2011)
Év
(szeptember 20.)

Lakónépesség

Nyilvántartott
álláskereső

Gazdaságilag

Munkavállalói

Gazdasági

Munkanélküliségi

aktív

korú

aktivitás (%)

ráta4 (%)

népesség

népesség

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)
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 város foglalkoztatottság jellemzéséről részletes elemzés található a Integrált
Városfejlesztési Stratégia III., Városrészi elemzéseket tartalmazó fejezetében.)

4 Nyilvántartott álláskeresők a munkavállalói korú népesség %-ában.
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Iskolai végzettség
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 1990es városi átlagot), és megnőtt a különbség a település és a községek mutatói között.
A város lakossága az alacsony iskolai végzettségek (legalább általános iskola 8. évfolyamát
elvégzettek) tekintetében hozza a 2001. évi országos átlagot. A középiskolai végzettség
tekintetében a város már elmaradást mutat megyei, régiós és országos értékhez, de egyre
jelentősebben meghaladja, 3,8%-kal a kistérségi átlagot.
A felsőfokú iskolai végzettségűek aránya már jelentős lemaradást mutat a nagyobb területi
egységekhez képest (kivéve kistérség), majdnem felére csökkentve a településen élő felsőfokú
végzettségűek arányát.
Felnőttoktatás nem működik a településen.
Szociális ellátás
Az önkormányzat adatszolgáltatása alapján a városban jelentős rétegek szorulnak szociális
gondoskodásra. A szociális támogatásban részesülő családok száma folyamatosan emelkedik
(ez az utóbbi években számottevően nem változott), ami az összes háztartás 21,21 %-át
jelenti. A segélyezésben részesülők összesített számának stabilitása mellett különböző
támogatási formákat igénybevevők számában természetesen már kimutatható változások
vannak, amelyben az ellátási formák körének, feltételeinek módosulása is jelentős befolyásoló
tényező. A város a központilag szabályozott és finanszírozott, kötelező támogatások mellett
számos önként vállalt ellátási formát is működtet, figyelembe véve a sajátos helyi igényeket.
(iskolatej, gyermekétkeztetés, főiskolások albérleti támogatása). Az utóbbi években a pénzbeli
szociális

juttatások

egyre

nagyobb

részét

természetbeni ellátásként

biztosítja

az

önkormányzat. (pl: rendkívüli szociális segély, és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
esetében különösen), illetve az utóbbi években a pénzbeli ellátások mellé szociális
szolgáltatás párosult. (pl: adósságkezelési szolgáltatás).
A szociális ellátásra szorulók körét a munkanélkülivé válók, a tartós munkanélküliek, az
egyedülálló időskorúak, a nyugdíjasok, a többgyermekes családok, a veszélyeztetett
gyermekek, a krízishelyzetben lévők, a fogyatékosok alkotják.
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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 származásúak.
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.
Lakásállomány
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.
A településen meglévő lakásállomány 583 db. A lakásállomány évről évre kismértékű
növekedést mutat, amelynek mértékét a lakott lakások aránya nem követi, hanem a nem lakott
lakások száma mutat növekedést (KSH). A statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy a
legnagyobb lakásépítési időszakban elsősorban a többszobás családi házakat részesítették
előnyben,

majd

2003-tól

az

épületek

felújítása

is

jelentős

szereppel

bírnak.

A családi házas lakástípusnál 2007-2009-ig szinte stagnálást figyelhetünk meg (KSH 576579), elsősorban a típus magas építési költségei révén. Az önkormányzat 4 bérlakással
rendelkezik, szociális bérlakás nincs az önkormányzat tulajdonában. A bérlakásokban 10 fő
él. A statisztikai adatok alapján a lakásállomány minősége javuló tendenciát mutat.
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A lakásállomány nagyságát illetően az egy lakásra jutó szobák száma 2,75, valamint a lakások
nagyságának összetétele a nagyobb alapterületű lakások arányának növekedését mutatja. A 30
m2-es lakás alig van jelen, míg a 100 m2-nél nagyobb lakások aránya jelentős.
A lakásállomány komfortfokozat szerinti megoszlását elemezve megállapítható, hogy a
lakások 70,7%-a komfortos lakás, 29,31%-a alacsony komfortfokozatú, elsősorban a
régebben épült lakásállományt érinti. A lakásállomány komfortfokozatát tekintve alacsony
komfortfokozatú lakás a lakott terület egészében megtalálható.
Közműellátottság
Ahhoz, hogy Igal megteremtse az esélyegyenlőséget, a lakhatási, szociális ellátások mellett az
infrastruktúrához való egyenlő hozzáférését is biztosítania kell.
Az infrastruktúrafejlesztés része, a közműellátottság 100 %-os lefedettsége a lakott
területeken, valamint a gyalogos közlekedés biztonságossá tétele.
A város infrastrukturális ellátásának javítását az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti.. A
város belterületi úthálózata szilárd burkolatú. A nagy forgalmú lakó utcák mindkét oldalon
rendelkeznek járdával. Létezik, ahol nem szükséges mindkét oldalon a járda, mert ezek
kisforgalmú lakóutcák, az ott élők nem igénylik azt. (Önkormányzati adat)
A vezetékes víz- és áram-ellátás, továbbá a közvilágítás kiépítettsége 100%-os a városban.
A szennyvízcsatorna-hálózat az üdülőövezetben 100 %-os, a lakott területen 20 %-os.
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Általános segélyezési adatok
Megnevezés

2011. terv

2011.

2011. tény

módosított
Rendszeres szociális segély
Rendelkezésre állási támogatás

2 900
2 600

2 900
1 200

3 168
1 127

Bérpótló juttatás

0

6 000

5 900

Közcélú munka

389

0

0

Időskorúak járadéka

300

0

0

Lakásfenntartási támogatás (normatív)

0

500

429

Ápolási díj (normatív)

1 400

1 800

1 759

Átmeneti segély

700

700

618

Temetési segély

500

300

280

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők pénzbeli
támogatása
Óvodáztatási támogatás

1 000

0

0

200

150

110

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(helyi megállapítás)
Egyéb, az önkormányzat rendeletében
megállapított juttatás
Köztemetés

1 400

1 400

1 361

4 200

1 500

1 493

300

150

110

Közgyógyellátás

1 500

1 000

961

MINDÖSSZESEN

17 389

17 600

17 316

Igal Város Önkormányzat által folyósított ellátások 2011.
(Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás)
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.
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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.
Igalon a nyilvántartott munkanélküliek közel 60 %-a részesül valamilyen ellátásban. A
foglalkoztatást évek óta az önkormányzat is segíti a saját eszközeivel. 2011-ben az ellátatlan
munkanélküliek rendszeres szociális segélyére 3.168 millió, Rendelkezésre állási támogatás
1.127 millió, bérpótló juttatás 5.900 millió forintot fordított. A városlakók szociális
ellátottságának fontos mutatója a számukra pénzben és természetben nyújtott ellátások köre,
valamint az igénybe vehető szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások. Ezen ellátásokat
szemlélteti az alábbi tábla, a kötelező, illetve önként vállalt feladatok szerinti bontásban.

Kötelező ellátások











rendszeres szociális segély,
időskorúak járadéka,
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény
rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás,
ápolási díj,
rendkívüli szociális segély,
temetési segély,
mozgáskorlátozottak közlekedési
támogatása,
gáz- és távhőszolgáltatási támogatás,
helyi támogatás
közcélú foglaltatás,
lakásfenntartási támogatás,
adósságcsökkentési támogatás,
köztemetés,



közgyógyellátás,







Önként vállalt ellátások





Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj,
felsIfokú oktatási intézményekben
tanulók lakhatási támogatása,
ellátatlan munkanélküliek,
krízissegély
utazási támogatás (GYES,
GYED)
gyógyszertámogatás,
nyári gyermekétkeztetés,



méhnyakrák elleni védIoltás
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3.2. INTEGRÁCIÓS TERV
Bevezetés
Reprezentatív felmérések,

illetve becslések szerint

a roma népesség száma ma

Magyarországon mintegy 800 ezer - 1 millió fő körülire tehető. A roma népesség száma
Somogy megyében közel 40.000 fő, ebből a városban élő romák száma pedig kb. 118 fő.
A roma kisebbség a magyar társadalom része. A város egyik alapvető célja, hogy a romák
közül minél többen váljanak munkából élő, családjuk eltartására és a közterhek viselésére
képes polgárokká. Romák elsősorban a város lakott területeinek egyes részein laknak. A
városban a roma lakosság koncentráltan nincs jelen egyetlen egy részen sem.
Az egyik típust – mint az előzőekben is bemutattuk – a városszövetben integráltan
elhelyezkedő területek jelentik, és a másik típust a városszövettől elkülönült, szegregált
telepek alkotják. Igal roma lakta területei jellemzően a városrészektől nem elkülönülő, nem
telepszerű képződmények. Igalon egyetlen szegregátum sem található, mint, ahogy a 2001-es
népszámlálási adatok, mind az önkormányzat adatai, mind pedig a jelenlegi településkép is
alátámasztja

a szegregált

mentességet.

Az

IVS

mellékleteként

kidolgozott

jelen

Antiszegregációs Terv jelenti az Önkormányzat számára egy, a területre vonatkozó szociális
városrehabilitációs program kidolgozásának kiindulási dokumentumát, hogy szegregatumra
veszélyeztetett településrész kialakulása ne következzen be.

Ebben a fejezetben a város általános, roma esélyegyenlőségi, oktatási és szociális
intézkedéseit foglaljuk össze, melyekkel a város elő kívánja segíteni a társadalmi
integrációját.
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A ROMA NÉPESSÉGET MAGAS ARÁNYBAN
KONCENTRÁLÓ VÁRO
3.2.1. A roma népesség integrációját elősegítő városi intézkedések
Igalon becsült adatok alapján 118 roma él, ez a lakosság 9,19%-a. A városvezetés több célt,
fejlesztést is meghatározott szociális, oktatási területeken a roma lakosság társadalomba
integrálása érdekében. Továbbá Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet készített,
hogy biztosítsa a város minden lakójának az oktatási esélyegyenlőséget, valamint az
infrastruktúrákhoz és a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést.
Az önkormányzat a segélyezéssel szemben a munka lehetőségét próbálja előtérbe helyezni. 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. Elsősorban az iskolázottságot, a
foglalkoztatottságot, a cigányság létbiztonságát erősítő, a kirekesztettséget kölcsönös
erőfeszítésekkel fokozatosan gátló és feloldó, hosszú távú politikára van szükség. Ezen kívül
Mentor Programot kell biztosítani, mely komplex módon járul hozzá az igali romák
felzárkóztatásához. Az önkormányzatnál és intézményeiben nem jellemző a roma munkaerő
alkalmazása. Az önkormányzatnak nincsenek eszközei a helyi romák foglalkoztatására a
versenyszférában. A roma munkanélkülieket a közmunkaprogramokban tudják alkalmazni,
ahol téli közmunkákon, belvíz-elvezetési munkálatokon és a mezőgazdasági utak
karbantartásán

dolgoznak.

A

Közmunka-program

keretében

próbálnak

olyan

munkalehetőségeket biztosítani a roma népességnek, ahol saját környezetében dolgozhatnak
és a munka hatékonysága érdekében roma vezetőket is alkalmaznak.
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.
A foglalkoztatottság növelése érdekében fontos a felnőttkori képzések létrehozása. Javasolt az
önkormányzatnak felmérni, hogy mely szakmákban vannak hiányok a városban és a tartósan
munkanélküli lakosokat a hiányszakmákra épülő képzésekben képezni.
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Az oktatás közép- és hosszú távon a cigányság integrációjának legfontosabb eleme,
amely tartós eredményt hoz, a középosztály kialakulásának záloga. Ennek elengedhetetlen
feltétele, hogy óvodába és iskolába is járjanak a roma gyermekek.
A roma népesség iskolai végzettsége rendkívül alacsony, többnyire általános iskolai és
szakmunkás végzettséggel rendelkeznek. A megyében élő romák csaknem egytizede járt
iskolába. Több mint egynegyede járt ugyan iskolába, de csak 70%-uk fejezte be az általános
iskolát. Egyetemet vagy főiskolát 0,3%-a végzett. A roma fiatalok tanulási hajlandósága
erősebb az idősebbeknél, főként az általános iskolát szeretnék befejezni vagy OKJ-s
tanfolyamot végeznének el szívesen. Érettségit vagy felsőfokú végzettséget azonban csak
10% alatti arányuk kíván megszerezni. Az oktatás területén próbálja a város a roma
gyerekeket a tanulásra ösztönözni.
Kiemelt figyelemmel kíséri az Igali ÁMK munkáját, amely intézmények egyesítésével jött
létre: a Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, valamint a Margaréta Óvoda
Igal és 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.
Ezekben az intézményekben járnak a roma gyermekek. Az Igali ÁMK Batthyány Károly
Körzeti Általános Iskolája bekapcsolódott az IPR (Integrációs Pedagógiai Rendszer)
programba, amelynek célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
esélyegyenlőségének megteremtése.
Az ott dolgozóknak köszönhetően magas színvonalú nevelésben és oktatásban részesülnek.
Minden intézményegységre elmondható, hogy a gyerekek szociokulturális helyzete évről-évre
romlik, egyre nagyobb eltéréseket mutat. Sajnos nő a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű, elsősorban roma származású gyerekek száma, ezért szükségessé vált az
esélyegyenlőségi terv elkészítése a felzárkóztatás megkönnyítése érdekében
Az egyetemre készülő, kifejezetten roma fiatalok számára külön ösztöndíjalapot az
önkormányzat nem működtet. Ezeknek, a fiataloknak a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer és a cigánytanulók tanulmányi ösztöndíjának keretében
nyújt támogatást, amely a jelentkező igényeket ezidáig lefedte. Ösztönözni kell a tanulókat
szakmák megszerzésére. A felsőfokú végzettséggel rendelkező roma fiatalok aránya még
mindig alacsony, ezért bizonyos területeken kiemelten szükséges támogatni a roma
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származású szakemberek képzését. Ösztönözni kell, hogy a roma fiatalok elsősorban az
integráció szempontjából kiemelten fontos területeken szerezzenek felsőfokú képesítést
(oktatás, egészségügy, közbiztonság, közigazgatás).
A romák felemelkedésének fontos eleme, hogy kitörhessenek a kitaszítottságból. Az oktatási
program mellett, fontos egészségügyi programokat is létrehozni. Útjára kell indítani a
cigányságra irányuló megelőzési, egészségnevelési programokat. A roma népesség nagy
részének rossz egészségügyi állapota megköveteli a megfelelő szűrések biztosítását. Az
önkormányzatnak támogatnia kell őket olyan kulturális események megszervezésében, ahol a
hagyományokat át tudják egymásnak adni, illetve a kultúrájukat a többségi társadalom felé
megismertetik.
A kultúra minél szélesebb körben történő bemutatása csökkenti a többségi társadalom
másságtól való tartózkodását.
Az Oktatási Bizottság az Önkormányzat Intézményein keresztül a Magyarországi
Cigányokért Közalapítvány ösztöndíjrendszerének propagálását is vállalja, segíti a helyi roma
tanulókat.

3.2.2. A 2012-2017 között tervezett beavatkozások
Cél: a lakott területen ne alakuljon ki szegregált, vagy szegregacióra veszélyeztetett terület.
Az alacsony státuszú lakosok ne koncentrálódjanak, lehetőség szerint az életkörülményeik
közelítsen a városi átlaghoz.
Ugyanakkor a beavatkozások következményeként más településeken (pl. városkörnyéki
falvak) ne növekedjen az alacsony státuszú népesség koncentrációja, és ne alakuljon ki új
szegregátum.
Az Antiszegregációs Terv készítése során Igal város vezetése elhatározta, hogy az
elkövetkező 1-2 éven belül komolyabban is foglalkozni kíván az alacsony státuszú családok
életkörülményeivel.

3.2.3. A programok eszközrendszere
3.2.4. Lakhatási és mobilizációs integrációs program
A lakhatási integració célja a rossz minőségű lakásállomány korszerűsítése, illetve
felszámolása, az ott élők integrálása.
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-

Magasabb komfortfokozatú, egészségesebb bérlakások biztosítása

-

Lakókörnyezet rehabilitációja, életminőség javítása

-

Segítség lakástulajdonhoz jutáshoz

A lakhatási integrációs program célja, hogy az alacsony komfortfokozatú lakásokban élők
lakhatási körülményei közelítsenek a városi átlaghoz a lakások komfortosságának növelését
lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztések révén. Az önkormányzat fontos feladatának tekinti
lakosság lakhatásának megőrzését, különböző igényű, és élethelyzetű családok lakáshoz
jutásának segítését.
Az önkormányzat a lakhatás megőrzése érdekében lakbértámogatás, lakásfenntartási
támogatást, és adósságkezelési támogatást nyújt, amelyek célja, hogy az érintettek anyagi
nehézségeik miatt ne veszítsék el otthonukat, illetve lakhatásukat.
A lakhatási problémák megoldása az önkormányzat egyik fontos feladata. A meglévő rossz
állapotú lakásokat és környezetüket ahol lehetséges rehabilitálni kell illetve törekedni kell a
komfortfokozat javítására.. Ezek kidolgozása a Lakáskoncepciót előkészítő munkacsoport
feladata lesz a 2013-es évben.
Egyéb lehetőségek:
Bérlakások
Az önkormányzat bérlakási rendeletben vállalja, hogy kiemelt fontosságot szán az ott élők
életkörülményeinek javítására, lehetőségeihez mérten a komfortfokozat növelésére..

Szolgálati lakás
Szolgálati lakás a Polgármesteri Hivatalnál, valamint az önkormányzat intézményeinél
szolgálati viszonyban álló személyek, illetve az egészségügyi közszolgáltatás biztosításában
vállalkozóként közreműködő személyek részére juttatható.

Közművesített telkek
Az önkormányzati lakásépítések mellett a város támogatja azokat a vállalkozásokat, amelyek
közművesített telkeket alakítanak ki. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakótelkek árából
levonhatják azok közművesítésének költségét.
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3.2.5. Oktatási integráció
Igal a 2008-2013 időszakra vonatkozóan Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet
készíttetett, elősegítve ezzel, hogy a minőségi oktatás az intézményekben mindenki számára
elérhető legyen. A közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv alapján az elsődleges cél az
esélyegyenlőség biztosítása a közoktatásban. Települések, kistérségek, régiók kiemelt feladata
a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség biztosítása és előmozdítása
nem összemosható, egymással nem helyettesíthető fogalmak, egymást kiegészítő célokat
jelölnek meg. Az esélyegyenlőség biztosítása olyan, általában passzív cselekedet, amely
valamit kinyit, lehetővé tesz az adott védett csoport számára is. Előmozdítása aktív
cselekedet, eredménye, hogy a védett csoport tagjai valóban élni tudnak a számukra is nyitott
lehetőségekkel. Esélyegyenlőség érvényesüléséről csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél
egyszerre teljesül, az adott védett csoport tényleges résztvevővé válik. Ennek szellemében a
fenntartók fogadókészségét fejleszteni kell, és biztosítani a megkülönböztetés tilalmát, az
egyenlő bánásmódot, az emberi méltóság tiszteletben tartását és a társadalmi szolidaritást.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
Törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény alapján a fogyatékos
gyermek, tanuló nevelése-oktatása az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési - oktatási
intézményben, vagy a többi gyermekkel, tanulóval együtt folyhat. Az integrált oktatás jogi
kereteit a közoktatási törvény biztosítja. Az integrált képzési formák elterjedése érdekében
szükségessé vált a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez, oktatásához szükséges
feltételekkel rendelkező közoktatási intézmények számának emelése, az ehhez szükséges
feltételek megteremtése. Az integrált oktatást, különleges gondozást a gyerekek életkorától és
állapotától függően – a fogyatékosságot megállapító szakértő bizottság szakvéleménye
alapján – a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítése,
az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás keretében kell biztosítani.
Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény 65.§-a szerinti települési esélyegyenlőségi program elemzi a településen élő
hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok
esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös
figyelmet kell fordítanunk minden infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatása eseten a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási
helyzetére a beruházásokban, fejlesztésekben, a közoktatási intézményeinkben. Kiemelten
fontos horizontálisan érvényesítendő szempont az érintett intézmények oktatásszervezési
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gyakorlatának

áttekintésével,

összehasonlításával

illetve

annak

vizsgálata,

az

intézmények
hogy

tanulói

érvényesül-e

a

összetételének
városban

a

diszkriminációmentesség, a szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása.
A

halmozottan

hátrányos

helyzetű

gyerekek

esélyegyenlősége

előmozdításának

elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl, olyan támogató lépések,
szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják
iskolai sikerességüket. A legfrissebb kutatások szerint a közoktatásban jelen levő
szegregációs és szelekciós mechanizmusok korlátozzák az egyenlő hozzáférést a minőségi
oktatáshoz, és tovább mélyítik a társadalmi különbségeket. A közoktatási törvényben
meghatározott feladatok végrehajtása, szolgáltatások megszervezése a helyi önkormányzatok
feladata.
A közoktatási törvény előírása szerint a város köteles gondoskodni:
-

az óvodai ellátásról;

-

az általános iskolai oktatásról;

-

a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, sajátos nevelési igenyű gyermekek,
tanulók ellátásáról;

-

a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozok óvodai neveléséről, általános iskolai
neveléséről és oktatásáról.
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Óvodák
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 óvodájával5 – 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.
Valamennyien integráltan neveltek.
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.
Óvodai nevelésben nem részesülő 3 évet betöltött HHH gyermekek számáról megbízható adat
nem áll rendelkezésünkre. Mindenképpen beavatkozást igényel egy pontos HHH adatbázis
létrehozása, valamint a 3 éves HHH gyermek óvodai ellátásának biztosítása.
További feladat, hogy a védőnők, a gyermekorvosok és a gyermekjóléti szolgálat
munkatársaival együttműködve a minél korábbi (3 eves korban történő) teljes körű
„beóvodázás” megvalósítása. Az egyéni fejlesztés az óvoda programjában kiemelt szerepet
kap. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátására az önkormányzat nagy gondot
fordít:

5 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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Az óvoda alapító okiratába bekerült az SNI gyermekek integrált nevelésének biztosítása.
Az óvoda fogadhatja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igenyű gyermekeket. Számuk
szerencsére elenyésző. Fejlesztésüket szakember segíti. Az óvoda kiegészítette a helyi
nevelési programját a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve
szerint.
A HH/HHH és a sajátos nevelési igényű gyerekek lehetőségeinek és életminőségének
javítását már az óvodai nevelés idején elő kell segíteni. Köztudott, hogy a hátrányos helyzetű
gyerekek iskolai kudarcának gyakran éppen az óvodai nevelés, a gyerekközösségben szerzett
korai tapasztalatok hiánya az oka.
A hátrányos helyzetű tanulók társadalmi integrációjának megalapozása intézményes keretek
között legkorábban három éves kórtól, az óvodába lépéssel kezdődhet.
Ezért Igal Város Önkormányzatának, felül kell vizsgálnia a város szociális térképét –
különös figyelemmel a peremvárosban élőkre.
Ahhoz, hogy az óvodapedagógusok megfelelő kompetenciával rendelkezzenek a fejlesztésre
szoruló gyermekek segítéséhez, gondoskodni kell a megfelelő humán erőforrások
biztosításáról
A HH/HHH gyermekek felvételének biztosítása-, a védőnővel való együttműködés ennek
feltárása és megvalósítása érdekében, teljes körű óvodáztatás biztosítása, minden HHH
gyermek 3 éves korában óvodai ellátásban részesüljön
Partnerkapcsolat kiépítése: A hátrányos helyzet csökkentését pedagógiai tevékenységgel,
egyéni foglalkozással, szülőkkel és egyéb szakemberekkel, a gyermekjóléti szolgálattal való
együttműködéssel is segítsék.
A nevelőtestület folyamatosan informálja a szülőket a legújabb gyermekvédelmi
intézkedésekről és szociális támogatásokról, nyújtson segítséget ezek igénybevételében.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően kövessék nyomon a gyermekek fejlődését, egyéni
fejlesztési tervek alapján biztosítsák az egyéni képességfejlesztést, az iskolai tanuláshoz
szükséges készségek kialakulását, a komplex személyiségfejlesztést.
Az óvodák nevelési programjában kapjon különös hangsúlyt az egyéni szükségletek
kielégítése, az eltérő fejlődésű gyermekek segítése, támogatása, a másság elfogadása, a
különböző hátrányokból adódó problémák leküzdése, megszüntetése.
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Az óvodai felvételnél előnyben kell részesíteni azokat a gyermekeket, akikről a védőnő vagy
a Gyermekjóléti Szolgálat jelzéssel él.
Fokozott figyelmet kell fordítani a hátrányos szociokultúrális környezetben nevelkedő
gyermekek mielőbbi óvodába járására. A különböző információkból nyert adatok alapján
évente el kell készíteni az óvoda felvételi körzetében elő HH/HHH gyermekekről szóló
kimutatást.
A speciális bánásmódot igénylő /sajátos nevelési igényű/ gyermekek eredményes
fejlesztéséhez megfelelő végzettségű szakember biztosítása
Támogatni kell olyan kiemelt szakmai programokat, amelyek javítják a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatásának feltételeit, hiszen ez az időszak a későbbi
lemorzsolódás megelőzése szempontjából kulcsfontosságú; Az esélyegyenlőség érdekében – a
fenntartó minden évben pályázzon az Integrációs normatívára, az óvodák pedig vezessék be
az Integrációs Pedagógiai Rendszert. Törekedni kell a „jó gyakorlatok” megismertetésére,
óvodai elterjesztésére.

Általános iskola
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 magas színvonalon biztosítják, hogy a gyermekek ideális
körülmények között tanulhassanak, fejlődhessenek. A tantestület szakmai munkája jónak
mondható, valamennyi oktatási területen elhivatott, megfelelő végzettségű pedagógus tanít.
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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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.
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

Igali ÁMK Batthyány Károly
Körzeti Általános Iskola

általános iskola
speciális általános
Igali ÁMK Speciális Általános
iskola, szakiskola
Iskola, Szakiskola és Diákotthon
és diákotthon

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 %

27

258

188

72,87%

112

43,41%

16

6,2%

10

58

58

84,06%

31

53,44%

58

100%

(Forrás: települési adatszolgáltatás)
Általános iskolás tanulók száma, bejárók, utazási feltételek (2011/2012)

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

ebből

Alsó tagozatos (1-4.)

Összesen:

HH

HH %-a

HHH

HHH %-a

SNI

SNI tanulók
aránya (%)

303

246

81,18%

143

47,19%

61

20,13%

150

helyben (lakhelyével azonos településen)
más településre eljáró (lakhelyével nem azonos
településen)
A három
leggyakrabban
választott
céltelepülés neve:

Felső tagozatos (5-8.)

153

ebből

helyben (lakhelyével azonos településen)
más településre eljáró (lakhelyével nem azonos
településen)
A három
leggyakrabban
választott
céltelepülés neve:

(Forrás: települési adatszolgáltatás)
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Országos kompetenciamérés eredményei (2009-2010)
2009
Országos kompetencia-mérés
eredménye

Iskola
átlaga

HH
tanulók
átlaga

HHH tanulók
átlaga

2010
Országos
átlag

Iskola
átlaga

HH
tanulók
átlaga

HHH
tanulók
átlaga

Országos
átlag

519
506

435,00
428,00

410,00
396,00

376,00
289,00

513
502

499
497

399,00
390,00

362,00
325,00

332,00
283,00

489
484

Szövegértés
6. évfolyam
8. évfolyam

470,00
468,00

412,00
403,00

316,00
354,00

6. évfolyam
8. évfolyam

449,00
489,00

413,00
428,00

324,00
347,00

Matematika

(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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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)

74
50
5
19
0
1

Ebből
gyógypedagógiai
csoportban,
tagozaton tanul:
58
50
5
3
0
1

16
13
3

0
10
3

8

7

0
2
0

0
0
0

0

0

0

0

összesen:
A település nevelési-oktatási intézményeiben
SNI gyermekek, tanulók létszáma összesen:
Enyhe fokban értelmi sérült
Középsúlyos értelmi sérült
Diszlexia( egyéb részképesség zavar)
Súlyos magatartási, tanulási zavar
ebből
Egyéb
A szakvélemény alapján a többi
gyermekkel, tanulóval közösen is részt
vehet az óvodai nevelésben, iskolai
nevelésben, oktatásban
Főállású gyógypedagógusok létszáma összesen:
oligofrén(pedagógus)
tanulásban akadályozottak vagy
oligofrénpedagógia szakos
értelmileg akadályozottak pedagógiája
szakos
logopédus
ebből
pszichopedagógus
szurdopedagógus vagy hallássérültek
pedagógiája szakos
szomatopedagógus vagy
mozgássérültek pedagógiája szakos

(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
HHHHHtanulók
tanulók
összlétszámon körében
HH
körében
HHH
belül:
(fő)
aránya(%)
(fő)
aránya(%)
Évfolyamismétlők száma (fő)
Batthyány Károly Körzeti
Általános Iskola
2009/2010
Speciális Általános
Iskola
Batthyány Károly Körzeti
Általános Iskola
2010/2011
Speciális Általános
Iskola
Magántanulók száma (fő)
Batthyány Károly Körzeti
Általános Iskola
2009/2010
Speciális Általános
Iskola
Batthyány Károly Körzeti
Általános Iskola
2010/2011
Speciális Általános
Iskola
250 óránál többet hiányzott (fő)
Batthyány Károly Körzeti
Általános Iskola
2009/2010
Speciális Általános
Iskola
Batthyány Károly Körzeti
Általános Iskola
2010/2011
Speciális Általános
Iskola

10

10

100%

8

80%

25

24

96%

22

88%

6

6

100%

4

66,66%

14

11

78,57%

9

64,28%

1

0

0%

1

100%

0

0

0%

0

0%

0

0

0%

0

0%

0

0

0%

0

0%

0

0

0%

0

0%

0

0

0%

0

0%

3

3

100%

3

100%

4

4

0%

4

100%

(Forrás: települési adatszolgáltatás)
A Batthyány Károly Körzeti Általános Iskolában a lemorzsolódási arány az elmúlt években 23%-os volt az összlétszámon belül.
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Az adatokból jól látható, hogy a lemorzsolódás 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.
Továbbtanulási mutatók

Gimnázium (fő)
Batthyány Károly
Körzeti Általános Iskola
2009/2010
Speciális Általános
Iskola
Batthyány Károly
Körzeti Általános Iskola
2010/2011
Speciális Általános
Iskola
Szakközépiskola (fő)
Batthyány Károly
Körzeti Általános Iskola
2009/2010
Speciális Általános
Iskola
Batthyány Károly
Körzeti Általános Iskola
2010/2011
Speciális Általános
Iskola
Szakiskola (fő)
Batthyány Károly
Körzeti Általános Iskola
2009/2010
Speciális Általános
Iskola
Batthyány Károly
Körzeti Általános Iskola
2010/2011
Speciális Általános
Iskola
Speciális szakiskola (fő)
Batthyány Károly
Körzeti Általános Iskola
2009/2010
Speciális Általános
Iskola
Batthyány Károly
Körzeti Általános Iskola
2010/2011
Speciális Általános
Iskola
Nem tanult tovább (fő)
2009/2010 Batthyány Károly

%

HH
tanulók
körében
(fő)

HH
arány
(%)

HHH
tanulók
körében
(fő)

HHH
arány
(%)

3

8,57%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

3

12%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

17

48,57%

7

38,88%

2

20%

0

0%

0

0%

0

0%

11

44%

4

50%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

15

42,85%

11

61,11%

8

40%

11

52,38%

11

52,38%

10

52,63%

11

44%

4

50%

2

100%

11

68,75%

11

68,75%

8

66,66%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Összlétszámon
belül (fő)
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Körzeti Általános Iskola
Speciális Általános
Iskola
Batthyány Károly
Körzeti Általános Iskola
2010/2011
Speciális Általános
Iskola

10

47,62%

10

47,62%

9

47,37%

0

0%

0

0%

0

0%

5

31,25%

5

31,25%

4

33,33%

(Forrás: települési adatszolgáltatás)
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.
Igal városában a vizsgálatok vonatkozásában a legnagyobb probléma a hátrányos helyzetű
gyerekek és fiatalok lemorzsolódása, valamint továbbtanulásuk nem megfelelő szintje.
Továbbá probléma a kompetenciamérés eredményei jelentősen elmaradnak az országos
átlagtól. A HH és HHH tanulók kompetenciaméréseken nyújtott teljesítménye jóval az iskolai
átlag alatt maradnak.
Elmondható tehát, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok egy bizonyos hányada nagy
valószínűséggel a munkanélküliek csoportját fogja erősíteni, azokét, akiknek kevés esélyük
lesz a későbbiek során integrálódni a társadalomba.
Az oktatási integráció megvalósításával ezért az elsődleges cél, hogy a HH/HHH tanulók
számára olyan iskolai feltételeket biztosítsunk, amelyek között tanulási motivációjuk
erősödik, iskolai sikerességük nő, ezáltal az eddig tapasztalt nagyarányú lemorzsolódási
arányok csökkennek, továbbtanulási lehetőségeik erősödnek, így nagyobb esélyük lesz
később arra, hogy felelősségteljes, sikeres állampolgárokká váljanak.
Ennek érekében mivel az iskolán kívüli segítő programokban – pl. Útravaló Program, Arany
János Program – az iskolák nem vesznek részt, ösztönözni kell a

programokban való

részvételt. A Batthyány Károly Körzeti Általános Iskola bekapcsolódott az IPR (Integrációs
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Pedagógiai Rendszer) programba, amelynek célja a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése.

Meggyőződésünk, hogy mindez elsősorban az inkluzív iskola megteremtésével, a
pedagógusok

módszertani

népszerűsítésével,

az

kultúrájának

oktatási

fejlesztésével,

intézmények

fizikai

a

meglévő

állagának

és

jó

gyakorlatok

felszereltségének

fejlesztésével sikerülhet.
Az esélyegyenlőség széles körű megteremtése fontos feladat. A szemléletváltás akkor válik
realitássá, ha nem csak a közoktatásban dolgozók felelőssége az integráció, hanem minden
érintett szereplő elfogadja a folyamat mögött húzódó értékeket.
A társulás székhelyintézménye
Igal, Ráksi, Kazsok, Somogyszil, Gadács és Büssü Önkormányzatai egy közoktatási
feladatokat ellátó Közoktatási Intézményi Társulást hoztak létre. Igali Általános Művelődési
Központ Batthyány Károly Körzeti Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, Speciális
Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Margaréta Óvoda Igal és Tagóvodái, a
Tarkabarka Tagóvoda Büssü, Tagóvoda Zimány és Tagóvoda Somogyszil, Arany János
Művelődési Ház és Városi Könyvtár, röviden Igali ÁMK néven.
Az általános iskolák viszonylatában elsődleges cél a hátrányos helyzetű tanulók
lemorzsolódásának csökkentése, az esélyteremtés, az aktív, élethosszig tartó tanulásra
nevelés, a gyakorlatcentrikus, élményalapú oktatás feltételeinek megteremtése, a célcsoport
iskolai pályafutásának érdemi nyomon követése, rugalmas, egyénre szabott tanulási utak
segítése, sikertelenség esetén a második esélyt nyújtó iskolákba való átmenet megteremtése.
Tudva levő, hogy a PISA kutatásokban vizsgált országok közül Magyarországon a legerősebb
a család szociokulturális hátterének hatása a gyerekek iskolai sikerességére, és ezáltal a
későbbi életesélyeinek sikerességére.

A helyzet javítása érdekében a következő intézkedéseket javasoljuk:
Módszertani megújulás szinten tartása: a sikeres iskolai integráció egyik legfontosabb
feltétele az, hogy a pedagógusok tájékozottak és jártasak legyenek a legkorszerűbb
pedagógiai

módszerek

projektpedagógia,

és

terén,
általában

a

kooperatív
a

és

kompetencia

kiscsoportos
alapú

tanulásszervezés,

tanítás-tanulási

a

folyamatok
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vonatkozásában. Ennek érdekében a pedagógusok, tantestületek vegyenek részt módszertani
képzéseken, és ezek az újítások váljanak az iskola pedagógiai programjának részévé.
HHH tanulók teljes körű felmérése: adatbázis létrehozása. Kiegyenlített halmozottan
hátrányos

helyzetű tanulók aránya a különböző évfolyamok egyes osztályaiban,

tanulócsoportjaiban.
Az SNI és a HH/HHH helyzetű tanulók esélyeinek növelése érdekében a kompetencia alapú
oktatás folytatása. Ugyancsak a HH/HHH tanulók magas aránya indokolja az Inegrációs
Pedagógiai Rendszer teljeskörű kiépítését.
Ehhez ajánlatos, hogy a tantestület teljes létszámban megismerje a hatékony együttnevelés
módszertanát.
A továbbtanulási mutatók szerint a HH/HHH tanulók túlnyomó részt szakiskolai képzésben
tanulnak tovább. Cél, a megfelelő fejlesztés biztosítása során, minél többen az érettségit adó
középiskolát válasszák.
A hátrányos helyzetű gyerekek tanórán kívüli foglalkoztatása: Az iskola széles kínálata
ellenére HH/HHH tanulók közül kevesen vesznék részt a programokban. Törekedni kell arra,
hogy a hátrányos helyzetű tanulók minél nagyobb arányban legyenek jelen a napköziben.
Az iskolán kívüli segítő programokban való részvétel: Törekedni kell arra, hogy minél több
HH/HHH helyzetű tanuló kapcsolódjon be az Útravaló ösztöndíj programba.
Az Útravaló program a tehetséges hátrányos helyzetű tanulók iskolai karrierjéhez teremt
alapokat. Mentortanárok segítik a középiskolákba történő felkészülést és bejutást. (És
alapozzak meg a bennmaradást.) Törekedni kell a hátrányos helyzetű tanulók még nagyobb
arányú bevonására.
Lemorzsolódási, és a magántanulói arány vizsgálata: Az értékelést nehezíti, hogy nem áll
rendelkezésre megfelelő információ HH/HHH tanulókról. Cél, hogy a fenntartó rendelje el,
hogy az év végi beszámoló terjedni ki a célcsoportra. Az intézményvezetők az IMIP - ben
szabályozzák a HH/HHH tanulók nyilvántartásának rendjét, az adatszolgáltatás tartalmát és
gyakoriságát. Az osztályfőnöki és napközis (tanulószobai) foglalkozási tervek terjednek ki az
említett tanulók integrációjának feladataira, lehetőségeire, eljárásaira. Valamennyi intézmény
gyermek-, és ifjúságvédelmi munkatervben kapjon kiemelt teret a velük való törődés
feladatköre.
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A kompetencia mérés eredményei:
Jelentősen elmaradnak az országos átlagtól. A HH és HHH tanulók kompetenciaméréseken
nyújtott teljesítménye jóval az iskolai átlag alatt maradnak
Amennyiben az összesített és a HH/HHH tanulók eredményei között 25%-nál nagyobb az
eltérés Intézkedési Tervet kell készíteni.
Partnerkapcsolatok kiépítése: az iskola nem elszigetelten működik az adott helyi közösségben.
Csak akkor lehet sikeres, ha bírja például a szülők támogatását és elismerését, ha a szülők
partnerek lehetnek a folyamatban.
Együttműködés a helyi közösség más résztvevőivel – szakmai és civil együttműködések
támogatása: az iskolák és a releváns szakmai és civil szervezetek együttműködésének
támogatása, mint pl: alapítványok, stb. elengedhetetlen, hiszen egyre nagyobb tudás
halmozódik fel az iskolán kívül. Ezen tudások bevonása elemi érdeke az iskolának és a
fenntartónak. Fel kell térképezni a lehetséges partnereket és ki kell dolgozni az
együttműködések protokollját.
Az iskolák infrastukrurális fejlesztése és modern eszközökkel való felszerelése: Megfelelőek-e
az oktatás infrastrukturális feltételei az intézményben? Kiegyenlítetten biztosítottak-e az
intézményen belül (tagiskolák, feladat-ellátási helyek, osztályok között) az oktatás feltételei?
Szervezetfejlesztés: mindez nem valósítható meg tudatos és folyamatos szervezetfejlesztés
nélkül, amely során minden érintett számára világossá válnak az alapértékek, az elvárások, a
jövőkép, a módszerek, a cselekvési tervek. És nem utolsó sorban a mérés-értékelés
módszertana, eredményei és az ezekből levont következtetések. A szervezetfejlesztés egyik
legfontosabb célja az oktatási intézmények demokratizálása kell, hogy legyen, az
együttműködés és a kölcsönös bizalom. Márpedig ezek megléte nélkül nem tud megfelelő
légkör kialakulni az együttnevelés és az integráció hatékony megvalósításához.
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A középiskolai oktatás
Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon
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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Általános célkitűzések az oktatási integráció terén 2012-2017
-

Minél nagyobb számban biztosítani a sajátos nevelési igényű tanulók számára a
középfokon is az együttnevelés lehetőségét.

-

Egyenlő esély biztosítása minden gyermek, tanuló számára a pedagógiai
szakszolgálatok igénybe vételére.

-

A szakszolgálati ellátáson belül a fejlesztésekre még nagyobb hangsúly fektetése.

-

A pedagógiai szakszolgálatok igénybe vétele minden bejáró gyermek számára elérhető
legyen (utazó szakember hálózat működtetése).

-

A kompetencia alapú nevelés-oktatás elterjedése mellett, kapjon hangsúlyt az IPR
kiépítése, beépítése az óvodai, iskolai alapdokumentumokba.

-

Pedagógusok módszertani megújulásának szinten tartása

-

A hálózat-szerű együttműködések erősítése, az egymástól való tanulásmegszervezése
a közoktatási intézmények között a kompetencia alapú oktatás, IPR és egyéb jó
gyakorlatok terjesztéséhez.

-

Az óvodai nevelés eredményességének, hatékonyságának növelése intézményközi
szakmai együttműködések megtartásával.

-

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelése érdekében egy
pontos városi, intézményi szintű HHH adatbázis létrehozása

-

Kompetencia mérés eredményei közelítsék meg az országos átlagot. A cél elérése
érdekében fejlesztési terv készítése

-

Az iskolai sikeresség érdekében minden három éves halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek óvodai ellátásba részesüljön

-

Az esélyegyenlőségi program akciótervében leírtak folyamatos megvalósítása,
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók folyamatos nyomon követése, az
átmenetek megkönnyítése érdekében valósuljon meg
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Fejlesztési célú beavatkozások
Igal Város közoktatási intézményhálózata biztosítja a megkezdett óvodai, iskolai pedagógiai
programok folytatását, a szakmai előrehaladást, a szakképzés továbbfejlesztését, a sajátos
nevelési igényű gyerekek megfelelő elhelyezését és ellátását. Előfordulhat, hogy közülük több
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nem jár 3 éves korától oktatási intézménybe, ezért a
jövőben az óvodák erre meg nagyobb figyelmet kell fordítsanak. A szakiskolában magasabb a
HH/HHH tanulók száma. A lemorzsolódás a HH/HHH tanulók körében magasabb, mint a
nem HH/HHH tanulóknál. Beavatkozás tervezése szükséges a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulok iskolai sikerességének biztosítása érdekében. Amennyiben az elkövetkező tanévek
bármelyikében az országos kompetencia-mérések iskolai eredményeiben alulteljesítés
tapasztalható (50 pont) az országos átlaghoz képest, akkor beavatkozás (az érintett
intézmények komplex fejlesztését szolgáló intézkedési terv) szükséges. A kompetenciamérés
eredményeiről pontos kimutatással rendelkezzenek az intézmények és a fenntartó is.
-

Intézkedési Terv készítése, lebontása, Cselekvési terv kidolgozása amennyiben az
összesített (iskolai átlag) és a HH/HHH tanulók eredményei között 25%-nál
nagyobb az eltérés

-

Cselekvési

tervben

foglaltak

beépítése

a

pedagógiai

programba

és

a

minőségirányítási programba
Az SNI és részképesség zavarokkal küzdő tanulók tervszerű fejlesztésükre kiemelt figyelmet
kell fordítania a fenntartónak. Törekedni kell arra, hogy minél többen kapcsolódjanak be a
középfokú képzésbe, azt sikeresen befejezzek. Az intézmények és a fenntartó nem
rendelkezik nyilvántartással a roma tanulókról. Ennek oka, hogy az alkotmány értelmében
senki nem kényszeríthető arra, hogy nyilatkozzon például a vallási-világnézeti vagy etnikai
hovatartozásáról. Alapvető, hogy a tanulók ott kapják meg a pedagógiai szolgáltatásokat, ahol
a lakóhelyükhöz legközelebb igénybe tudjak azokat venni.
-

A pedagógusok módszertani kultúrájának szinten tartása, mert elengedhetetlen az
együttnevelésre, a befogadó, inkluzív iskola, óvoda megteremtésére.

-

A szakszolgálati feladatok ellátását, illetve az együttnevelést lehetővé tevő
infrastruktúra és eszközök fejlesztését, a pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó
kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltakat biztosítani kell.

-

Az Óvodai és Iskolai Integrációs Pedagógiai Program működtetése.

Igal város a jogszabály megtartásával törekszik a helyi társadalom valamennyi rétege
közoktatással kapcsolatos elvárasainak kielégítésére, kiemelten fontosnak tartja a társadalmi
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esélyegyenlőtlenségek csökkentését, az abból következő hatások mérséklését a hátrányos
helyzetű gyermekek, tanulók felzárkóztatása, továbbá a tehetségek felismerése és gondozása
révén. A helyzetelemzésre támaszkodva, figyelembe véve a jövőképben és a minőségpolitikai
nyilatkozatban foglaltakat, a város közoktatási rendszerének egészére vonatkozó elvárasait az
alábbi középtávú minőségcélok kitűzésében jelölte meg:
1. Az eddig nyújtott közoktatási szolgáltatások biztosítása.
2. Az alapfeladatok ellátása.
3. Az intézmények kialakult arculatának megtartása.
4. A sajátos nevelési igenyű és a HHH tanulók integrált oktatásának a megteremtése az
intézményekben.
A következőkben határozta meg az intézmények feladatait:
1. A sajátos nevelési igenyű és a HH/HHH helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódása
csökkenjen.
2. A kompetencia mérések eredményeinek elemzése értékelése minden évben megtörténjen,
különös tekintettel a HH/HHH tanulók eredményeire, szükség esetén Intézkedési Terv
készítése
3. Az iskolai oktatás egészében,– az alapvető munkavállalói kompetenciákhoz is tartozó idegen nyelvi, informatikai, kommunikációs képességei mérhetően fejlődnek.
A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv alapvető célja, hogy biztosítsa a
városban a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű
érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán
túl célul kell kitűzni az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a
településen élő hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása és az
esélyegyenlőség előmozdítása érdekében.
Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében az intézményfenntartó társulás, mint fentartó a
következő kötelezettségeket vállalja:
-

A városi (társulási) közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés alapján készült
intézkedési terv elfogadásáról az önkormányzat képviselőtestületi határozatot hozott

-

Az esélyteremtés érdekében az intézkedési tervben megfogalmazott rövid-, közép- és
hosszú tavú intézkedések elvégzéséről az önkormányzat gondoskodik.
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-

A megvalósulás eredményességét évente felülvizsgálja.

-

A

Települési

Közoktatási

Esélyegyenlőségi

Intézkedési

Tervben

foglaltak

teljesüléséről minden év június 30-ig kell jelentést készíteni, s azt a
képviselőtestület elé terjeszteni, ennek alapján a szükséges korrekciókat elvégezni.
Szociális ösztöndíj
Igal elsők között csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz azzal
a szándékkal, hogy a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán az első diploma
megszerzése érdekében tanuló hallgatók részére segítséget nyújtson. Az ösztöndíjra, az arra
szociálisan rászoruló hallgatók pályázhatnak.

3.2.6. Városfejlesztési program
A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Igal számára is az egyik legfontosabb
célkitűzés. A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetésének alapfeltétele mindenki számára
egyenlően biztosítani az oktatást, munkavállalást, lakhatást, alapvető infrastrukturális
ellátáshoz való hozzáférést. Ennek érdekében törekedni kell a szegergátumok kialakulásának
megakadályozására, melynek legalapvetőbb lépéseit a lakhatási, oktatási, foglalkoztatási ás
szociális területeken kell biztosítani.
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4.

INTEGRÁCIÓS STRATÉGIA
4.1.

Lakhatási integráció

A szegergátumok kialakulásának

megakadályozása

javasolt.

Ennek eszközeképpen

szabályozandó a terület beépítése.
Életminőség javítása érdekében az önkormányzatnak felül kell vizsgálnia a bérlakások
állapotát, komfortfokozatát.
Célszerű az alacsony komfortfokozatú (170 db) lakások komfortfokozat javításának
elősegítése. Az itt lakókat érdemes bevonni, akár közmunka, illetve a Munkaügyi Központtal
kötött együttműködési megállapodás alapján szervezett foglalkoztatással egybekötött
képzések keretében.
Az önkormányzat által felajánlott lakás(ok) fenntartási költségei legyenek összhangban az
adott család jövedelmi viszonyaival, de mindenképpen a lakásoknak meg kell felelnie a XXI ik században elvárható minimumkövetelményeknek: komfortfokozatában rendelkeznie kell a
fűtési, világítási és fürdési lehetőséggel.
A felajánlott lakások elhelyezkedése vegye figyelembe a családi és egyéni szociális
kötődéseket, az iskolába, munkába járási lehetőség, a közlekedés elérhetőségét, és egyéb
önkormányzati szolgáltatások pl. szociális és egészségügyi ellátás elérhetőségét.
Az önkormányzat törekszik a korszerűtlen lakások számának csökkentésére, ezáltal az
alacsony státuszú lakosok életkörülményeinek mérséklésére.

4.2.

Oktatási integráció

Az egyik legfontosabb integrációs eszköz az oktatás. Kiugróan magas a hátrányos helyzetű
gyermekek száma A gyermekek hátrányos szociokulturális környezete és családok alacsony
szocializációs szintje miatt egyéni és mikro-csoportos foglalkozásokkal, személyre szabott
felzárkóztatási tervek szerint fejlesztik a gyermekeket az óvodában.
Igali ÁMK-ba járnak a HH/HHH gyerekek. Kiemelt szerepe van az intézményben a
hátránykompenzációnak, a tanulási esélykülönbségek csökkentésének, a szabadidő hasznos
eltöltésének.
Mind az óvodában, mind az iskolában az SNI és a HH/HHH tanulók esélyeinek növelése
érdekében bevezették és alkalmazzák a kompetencia alapú programcsomagokat.
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Az oktatás fejlesztése mellett törekedni kell arra, hogy a szülők is ösztönözve legyenek abban,
hogy a gyerekek mar az óvodába rendszeresen eljárjanak. Mindent meg kell tenni a
ahiányzások visszaszorítása érdekében.


Minél több HH/HHH tanuló részére az ösztöndíj rendszert szorgalmazni kellene.



A tanulókat ösztönözni kell a továbbtanulásra, versenyképes szakmák elsajátítására.



Biztosítani kell a felnőttképzést, a tartósan munkanélkülieknek a város hiány
szakmáira épülő tanfolyamokat kell szervezni.

4.3.

Foglalkoztatási integráció

Munkaerő-piaci integráció képzési, átképzési, munkahely-teremtési, elhelyezkedést, stb.
segítő programok. Ahhoz, hogy a város lakói a társadalom munkából élő tagjai legyenek,
elsődleges útja az oktatás. Az oktatási integráció fejezete alatt már részletesebben kitértünk az
oktatás

fontosságára,

versenyképes

szakma

elsajátítására.

Ahhoz,

hogy a

tartós

munkanélküliek az elsődleges munkapiacra bejussanak, képzéseket kell szerveznie az
Önkormányzatnak.
Az Önkormányzatnak felmérést kellene készíteni a város hiány szakmáira vonatkozóan és
ezekre a szakmákra képzéseket kellene szervezni, amelybe a tartós munkanélküliek
bevonhatók lennének. A képzésben résztvevők képzésének finanszírozásra meg kell egyezni
helyi vállalkozókkal, akik vállalják a képzésben részt vettek foglalkoztatását, cserébe az
Önkormányzat meghatározott időre adókedvezményt biztosítana számukra. Szintén sikereket
tudnának a foglalkoztatottság növelése érdekében végrehajtani, ha közbeszerzések kiírásában
a munka elnyerésének egyik feltételeként jelölhetnék meg a tartós munkanélkülieket.
Az Önkormányzat vállalja, hogy foglalkoztat egy romaügyi referenset, aki folyamatos
kapcsolatban állna az Önkormányzattal és a romákkal egyaránt. Létrehoz továbbá egy
támogató szolgálatot, amely a munkaerőpiac és a tartósan munkanélküli lakosság közötti
kommunikáció erősítésében, elősegítésében játszik fontos szerepet.

-

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók közül az együtt nevelhetők számára
biztosítani a középfokon is az együttnevelés lehetőségét.

-

Egyenlő esély biztosítása minden gyermek, tanuló számára a pedagógiai
szakszolgálatok igénybe vételére.
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-

A szakszolgálati ellátáson belül a fejlesztésekre még nagyobb hangsúly fektetése.

-

A pedagógiai szakszolgálatok igénybe vétele minden bejáró gyermek számára elérhető
legyen (utazó szakember hálózat működtetése).

-

Gondoskodni arról, illetve biztosítani, hogy a város iskolájában végbemenjen a
paradigmaváltás, a kompetencia alapú nevelés-oktatás elterjedése mellett, kapjon
hangsúlyt az IPR kiépítése, beépítése az óvodai, iskolai alapdokumentumokba.

-

A hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelése a közoktatás fejlesztésével, az
óvodák és az iskolák épületeinek korszerűsítése, felújítása, az eszközellátottság
folyamatos

javítása,

korszerű

informatikai

eszközök

biztosítása

valamennyi

intézményben.
-

A hálózat-szerű együttműködések erősítése, az egymástól való tanulásmegszervezése
a közoktatási intézmények között a kompetencia alapú oktatás, IPR és egyéb jó
gyakorlatok terjesztéséhez.

-

Az óvodai nevelés eredményességének, hatékonyságának növelése intézményközi
szakmai együttműködések megtartásával.

-

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelése érdekében egy
pontos városi, intézményi szintű HHH adatbázis létrehozása

-

Az iskolai sikeresség érdekében minden három éves halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek óvodai ellátásba részesüljön

Az esélyegyenlőségi program akciótervében leírtak folyamatos megvalósítása, halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók folyamatos nyomon követése, az átmenetek megkönnyítése
érdekében
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Oktatási integráció
Tevékenység
A fogyatékossággal élő, sajátos
nevelési igényű, valamint a
halmozottan hátrányos helyzetű
diákok többiekkel együtt való
nevelésének és oktatásának
folyamatos felülvizsgálata és
értékelése
Intézményi HH, HHH, SNI
statisztikák pontosabb fenntartói
nyomon követese,
Ellenőrzése, naprakész adatbázis
létrehozása

A sajátos nevelési igényű (SNI)
gyermekek, tanulók közül az együtt
nevelhetők
számára még nagyobb arányban
biztosítani középfokon is az
együttnevelés lehetőségét

Eredményességet
mérő indikátor
középtávon 3 év
- Felülvizsgálatok
Az SNI és a HHH
figyelemmel
gyermekek/diákok
Intézményvezetők kísérése.
együttnevelésének
Oktatási
- Inkluzív pedagógia
oktatásának
Bizottság
elterjesztése,
biztosítása
inkluzív oktatási
intézmények
Elkészül az SNI,
HH/HHH
gyermekek
Oktatási
Naprakész adatbázis
naprakész, pontos
Bizottság,
létrehozása
adatbázisa
Intézményvezető
intézményi és
önkormányzati
szinten
A hátrányos
helyzetűeket
befogadó szakképző
intézmény képzési
kínálatának
SNI tanulók
felülvizsgálata,
Oktatási Oktatási
továbbtanulási
intézkedési terv
igazgatóság
mutatóinak javulása
készítése a
foglalkoztatást
kínáló képzési
formák biztosítása
érdekében Az SNI
tanulók
Konkrét cél

Felelős személy

Eredményességet
mérő indikátor
Szükséges erőforrás
középtávon 6 év
A fogyatékossággal
élő, sajátos nevelési
igényű, halmozottan
hátrányos helyzetű
Emberi erőforrás
diákok
esélyegyenlőségének
javulása
Naprakész, pontos
adatbázisa intézményi
és önkormányzati
szinten
Emberi erőforrás

A sajátos nevelési
igényű (SNI)
gyermekek, tanulók
esély teremtése a
munkaerő piacon
Emberi erőforrás
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Tevékenység

Konkrét cél

Felelős személy

Eredményességet
mérő indikátor
középtávon 3 év
továbbtanulási
mutatóinak
növekedése (5%)

Eredményességet
mérő indikátor
középtávon 6 év

A kompetencia
alapú
nevelés/oktatás
folytatása. A
HH/HHH
gyermekek
esélyegyenlőségének
javulása

A kompetencia alapú
nevelés/oktatás
folytatása. A
HH/HHH gyermekek
esélyegyenlőségének
javulása
Esélyteremtést
támogató lépések,
szolgáltatások
megvalósítása a
településen élő
hátrányos helyzetű
gyermekek
hátrányainak
kompenzálására, az
esélyegyenlőség
előmozdítása
érdekében.
Az IPR kiépítése,
programok
működtetése, a
HH/HHH gyermekek
iskolai sikeressége
érdekében.

Kompetencia alapú óvodai/iskolai
programok folytatása, ezzel segítve
az óvoda-iskola átmenetet, az
inkluzív pedagógia elterjesztését és
a játék jelentőségének visszaállítását

Esélyteremtést
támogató lépések,
szolgáltatások
megvalósítása
a
településen
élő
Oktatási
hátrányos helyzetű
Bizottság,
gyermekek
Intézményvezetők
hátrányainak
kompenzálására, az
esélyegyenlőség
előmozdítása
érdekében.

A hátrányos helyzetű gyermekek/
tanulók esélyteremtése érdekében az
Integrációs Pedagógiai Rendszer
bevezetése óvodában, iskolában a
teljes körű kiépítése

HH/HHH
Az IPR bevezetése
gyermekek tanulók
és működtetése
iskolai
Intézményvezetők óvodában, általános
sikerességének
jegyző
iskolában és a
javítása
az
középiskolában
esélyteremtés
egyaránt

Szükséges erőforrás

Emberi erőforrás
pályázat

Pályázati forrás
Emberi erőforrás
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Tevékenység

Konkrét cél

Felelős személy

Eredményességet
mérő indikátor
középtávon 3 év

Eredményességet
mérő indikátor
középtávon 6 év

Szükséges erőforrás

előmozdítása
érdekében

Az oktatás eredményesség
mutatójának javítása
- Kompetencia mérés
eredményeinek kiértékelése
(HH/HHH tanulókat külön)
- lemorzsolódás,
- továbbtanulás
- hiányzások
- tanórán kívüli programokba a
HH/HHH tanulók magasabb
arányban való bevonása

Az Útravaló ösztöndíj program, az
Arany János Tehetséggondozó
Program térhódítása a HH/HHH
gyermekek körében

- Folyamatos a
kompetencia mérés
eredményeinek
kiértékelése
(HH/HHH tanulókat
külön) Szükség
esetén Intézkedési
Terv készítése
HH/HHH
tanulók
- lemorzsolódási,
oktatási
Intézményvezetők
továbbtanulás,
eredményesség
szaktanárok
hiányzások mutatói
mutatóinak javítása
elérik az országos
átlagot
- tanórán kívüli
programokba a
HH/HHH tanulók
magasabb arányban
való bevonása

A kompetencia
mérések eredményei
megközelítik az
országos átlagot. Nő a
HH/HHH gyermekek
iskolai sikeressége,
hátránykompenzálása

A
HH/HHH
gyermekek
esélyegyenlőségének
javulása
Esélyteremtést
támogató lépések,
szolgáltatások
megvalósítása

Az Útravaló ösztöndíj
program, az Arany
János
Tehetséggondozó
Program folytatása a
HH/HHH gyermekek
körében

intézményvezető

A lehetőségekhez
mérten az Útravaló
ösztöndíj program,
az Arany János
Tehetséggondozó
Program térhódítása
a HH/HHH
gyermekek körében

Emberi erőforrás

Pályázat
Emberi erőforrás, az
esélyegyenlőség
előmozdítása
érdekében.
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Tevékenység

Korszerű pedagógiai módszerek
szinten tartása. Az intézményeknek
a pedagógus továbbképzési
programok és a beiskolázási tervek
összeállításakor figyelembe kell
venniük az esélyegyenlőséggel
összefüggő, a hátrányos helyzetű,
sajátos nevelési igényű tanulók
eredményesebb nevelését elősegítő
programokat
A lemaradók esetében a
szakszolgálatok és szakmai
szolgáltatók igénybevételével
megvalósított komplex vizsgálatok
és egyéni fejlesztési programok
kidolgozásának támogatása, az
optimális fejlesztés feltételeinek
biztosítása.

A közoktatás különböző szintjein
működő intézményeinek
együttműködése a HHH
tanulók folyamatos nyomon
követese

Konkrét cél

Korszerű pedagógiai
módszerek
elsajátítása, szinten
tartása, alkalmazása
a
mindennapi
pedagógiai
gyakorlatban

A lemorzsolódási
mutató érje el az
országos átlagot

HHH
tanulók folyamatos
nyomon követese

Felelős személy

intézményvezető

intézményvezető

intézményvezető

Eredményességet
mérő indikátor
középtávon 3 év

Eredményességet
mérő indikátor
középtávon 6 év

Pedagógusok
módszertani
ismereteinek szinten
tartása és beépítése a
mindennapi
pedagógiai
gyakorlatába.

A pedagógusok 80%a legalább egy
korszerű pedagógiai
módszert elsajátított
és beépített a
mindennapi
pedagógiai
gyakorlatába.

Komplex
vizsgálatok és
egyéni fejlesztési
programok
kidolgozása
A fejlesztési
programok szerinti
munka beindítása. A
lemorzsolódási
mutató megközelíti
az országos átlagot.
HHH
tanulók folyamatos
nyomon követese
érdekében adatbázis
létrehozása

A fejlesztési
programok szerinti
munka folytatása. A
lemorzsolódási
mutató eléri az
országos átlagot.

HHH
tanulók folyamatos
nyomon követese

Szükséges erőforrás

Pályázat
Emberi erőforrás

Emberi erőforrás

Emberi erőforrás
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Tevékenység

Óvodáztatási támogatás
Minden HHH 3 éves gyermek
óvodai ellátása

Konkrét cél

Felelős személy

Minden HHH 3 éves
gyermek óvodai
ellátásának
biztosítása

Óvodavezető
Oktatási
Igazgatóság

Eredményességet
mérő indikátor
középtávon 3 év
2008/2009 tanévtől
A programra állami
támogatás
Igényelhető
A 3 éves HHH
óvodáskorú gyermek
90 %-a óvodai
ellátásba részesül

Eredményességet
mérő indikátor
középtávon 6 év
A 3 éves HHH
óvodáskorú gyermek
95 %-a óvodai
ellátásba részesül

Szükséges erőforrás
Pályázat, emberi
erőforrás

Az iskolai szegregáció elleni küzdelem további részletes feladatait a 2008 júniusában elfogadott Oktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervében
leírtak szerint kell megvalósítani.
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Lakhatási integrácó

Tevékenység/feladat

Határidő

Felelős
személy

Eredményességet mérő
indikátor középtávon 3 év

Eredményességet mérő
indikátor középtávon 6 év

Szükséges
erőforrás

Településfejlesztési
koncepció elkészítése

2013.
december

polgármester,
jegyző

Településfejlesztési Terv elkészült.
Elkezdődik a tervben leírtak ütemterv
szerinti megvalósítása

A Települési Tervben leírtak
megvalósításának folytatása

Emberi erőforrás

Lakhatási integráció

2013.
december

polgármester,
jegyző

Lakáspolitikai elképzelések egységbe
rendezése, ezáltal az ellentmondásos
intézkedések lehetőségének kizárása.

A veszélyeztetett területek
(amennyiben releváns)
lakáshelyzetére vonatkozóan a
leghatékonyabb intézkedések
megvalósítása

Emberi erőforrás

Beépítetlen ingatlanra csak
abban az esetben adható ki
építési engedély, ha a
közművek kiépítésre kerültek.
(városkörnyék, külterület)
Az alacsony komfortfokozatú
bérlakások számának
csökkentése

2012.

műszaki
osztály
ügyintézői

Nem jön létesül alacsony
komfortfokozatú ingatlan

Nem jön létesül alacsony
komfortfokozatú ingatlan

Emberi erőforrás

2010/2011

polgármester,
jegyző

Az alacsony komfortfokozatú
szociális bérlakások száma 50 %-kal
csökken

Emberi erőforrás
Pályázat

A vasútvonal melletti
veszélyeztetett területekre
nem terveznek lakóház
építést.
Amennyiben lehetőség
adódik, épületek vásárlása a
város frekventáltabb
területein - szociális
bérlakások céljára (területi
integráció)

2010.

műszaki
osztály
ügyintézői

Pályázati források feltérképezése,
megvalósíthatósági terv készítése,
pályázatírás
csökkenése (amennyiben relevans)
Csökken a szegregáció kialakulásának
lehetősége

Csökken a szegregáció
kialakulásának lehetősége

Emberi erőforrás

Pályázati kiírás

polgármester,
jegyző

Az alacsony komfortfokozatú bérlakások
számának a komfort fokozat növelésével
történő csökkentése –épületek vásárlása

Az alacsony komfortfokozatú
bérlakások számának a komfort
fokozat növelésével történő
csökkentése –épületek vásárlása

Nyertes pályázat

Az antiszegregációhoz kapcsolódó valamennyi szakági koncepciót és rendeletet (pl. településfejlesztési és településrendezési terv, lakásrendelet,
stb) az IVS-hez és jelen Antiszegregációs tervhez kell igazítani, illetve a meglévőket ezek alapján felülvizsgálni.
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A település infrastruktúrája

Vezetékes víz
Áram

Azon utcák, ahol részben, vagy egészben nem
találhatóak
A város egész területén kiépített
A város egész területén kiépített

Közvilágítás

A város egész területén kiépített

Szennyvíz-csatorna

Az üdülőövezetben 100%-os kiépítettségű

Gáz

A város egész területén kiépített

Pormentes út

A város egész területén kiépített

A várossrész(ek) nevei, ahol az utcák
találhatóak
A lakott területen 20%

Összesen a városban
nyilványtartott
halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek
száma

Jelenlegi telepprogramok
Az anti-szegregációs terv helyzetelemző részének ki kell térnie a városban már jelenleg folyó telepfelszámolási, teleprehabilitációs programok
bemutatására is, függetlenül attól, hogy az önkormányzati vagy magánbefektetői források bevonásával zajlik. A programok bemutatásához az
alábbi táblát is ki kell tölteni.
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Tevékenység/feladat
A komfort nélküli
bérlakások számának
csökkentése

Az intézkedés eredményességét mérő
indikátor
Rövid (1
Közép
Hosszú
év)
(3 év)
(6 év)
A szociális
városrehabili
tációs terv
kidolgozása,
a
szükségletek
felmérése

Pályázati
források
feltérképezés
e,
megvalósítha
tósági terv
készítése,
pályázatírás

A családok
lakáskörülmé
nyeinek
javítása

Felelős
személy
polgármester,
pályázati
referens,
műszaki
ügyintéző

Az intézkedés megvalósításához
szükséges forrás
Rövid
Közép
Hosszú
(1 év)
(3 év)
(6 év)
pályázati
forrás

egyéb
pályázati
lehetőségek

egyéb
pályázati
lehetőségek

A beavatkozás
társadalmi hatásai
Csökken az alacsony
komfortfokozatú
lakások száma. Az öt
család
lakáskörülményeinek
javítása
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Képzési, foglalkoztatási integráció

Tevékenység/feladat

Határidő

Szakiskolai fejlesztési program, amelynek
célja a hátrányos helyzetű fiatalok
felzárkóztató képzése, 10. hónap után a
szakképzési szakaszba lépés

2013/2014.

Felnőttképzés/átképzés: város hiány
szakmáira vonatkozóan és ezekbe bevonni
hátrányos helyzetű lakónépességet

2014.

A hátrányos helyzetű munkavállalók
munkaerő –piaci-integrációjának
elősegítésében együttműködünk a
munkaügyi központtal.
- Kedvezmény azon vállalkozó számára,
aki állományi létszámát az előző évhez
képest növelte
illetve az aki, legalább 12 hónapig
pályakezdő
munkanélkülit foglalkoztat
- Adókedvezményt vehet igénybe az is,
aki vállalkozásában 45 év feletti
regisztrált munkanélkülit foglalkoztat

folyamatos.
A programra állami
támogatás igényelhető

Felelős
személy
Oktatási
Igazgatóság,
Gyermek és
Családvédelmi
Intézmény
Oktatási
Igazgatóság,
Gyermek és
Családvédelmi
Intézmény
Pályázati
igazgatóság

Eredményességet mérő
indikátor középtávon 3 év

Eredményességet
mérő indikátor
középtávon 6 év

A Szakiskolai Fejlesztési Program
szerinti munka beindítása.

Szükség szerint, a hátrányos
helyzetű fiatalok
felzárkóztató képzésének
folytatása

Emberi
erőforrás

A város hiányszakmáinak
feltérképezése. Beindul a
felnőttképzés/átképzés a HH
lakónépesség körében

A felnőttképzés/átképzés
folytatása a HH
lakónépesség körében

Emberi
erőforrás

A tervezett tevékenység hatására
nő a hátrányos helyzetű
munkavállalók munkaerő –piaciesélyei. A pályakezdők és a
regisztrált munkanélküliek 25%-a
munkába áll.

A tervezett tevékenység
hatására nő a hátrányos
helyzetű munkavállalók
munkaerő –piaci-esélyei. A
pályakezdők és a regisztrált
munkanélküliek 40%-a
munkába áll.

Állami
támogatás

Szükséges
erőforrás

,
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5. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
5.1.

IGAL JÖVŐKÉPE

Igal városának hosszú távú célja, jövőképe, egy élhető, jó életminőséget biztosító
vidéki kisváros, mikrotérségi központ megteremtése, mely kiegyensúlyozott
gazdasággal és aktív társadalommal lép a felzárkózás útjára.

A város elsődleges célja mikrotérség központi szerepének további erősítése, a jelenleg
hiányzó vagy részben ellátott funkcióinak kialakítása, illetve továbbfejlesztése.

Az életminőség javítását célzó jövőbeli fejlesztések a mikrotérségi központi,
városközponti arculat kialakítását, az épített környezet megőrzését, illetve fejlesztését
célozzák. A közmű-fejlesztések folytatása mellett kiemelt szerepet kap a városkép
barátságos és kulturált arculatának kialakítása, mely nemcsak a helyi és mikrotérségi
lakosok, hanem a turisták számára is vonzó imázst mutat.

Az első kiemelkedő fejlesztés a gazdaságfejlesztés terén a lakosság képzettségének
megfelelő munkahelyek teremtése, illetve az ezt biztosító befektetők városba való
vonzása és ezzel a lakosság jövedelmi helyzetének javítása és az elvándorlási
folyamat, ingázás mérséklése.

Szintén

gazdaságfejlesztéshez

kapcsolódó

jövőbeli

cél

az

idegenforgalom

adottságainak maximális kihasználása és ennek érdekében szakmai együttműködési
kapcsolatok kialakítása.

A meginduló fejlesztések hatására a lakosság és civil szervezetek aktivitása növekszik,
identitástudata erősödik, jövedelmi helyzete és ezáltal közvetlen környezeti
körülménye is javul, és mindez egy kiegyensúlyozott fejlődőképes helyi társadalom
kialakítását eredményezi.

Az önkormányzat kezdeményezési és vezető szerepe jelentősen emelkedik az egyes
célok elérése során, nyitott és ösztönző a helyi és térségi együttműködések
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kialakítására, egy tervezett, tudatos, de rendszeresen átvizsgált fejlesztési stratégia
mentén dolgozik.

5.2.

IGAL INTEGRÁLT FEJLESZTÉSÉNEK CÉLKITŰZÉSEI

Az előző pontban meghatározásra került Igal jövőképe, a város átfogó célja. Ebben a
fejezetben ennek megvalósulását célzó középtávú (7-8 év), úgynevezett tematikus
célok kerülnek kijelölésre, melyeket a város SWOT analízisében tett megállapítások
támasztanak alá.
A fejezetben bemutatásra kerülnek továbbá a városhoz kapcsolódó célkitűzések is,
melyek alapját a városrészi SWOT elemzésekben tett megállapítások biztosítják.
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5.2.1. Tematikus célok bemutatása

Fontos felismerni a napjainkban már egyre több pozitív ténnyel, eredménnyel alátámasztott
integrált városfejlesztési módszert, melynek egyik fő eleme a vonzó városközpontok
kialakításának szükségessége és annak felismerése, hogy ez milyen jelentős mértékben járul
hozzá a település gazdasági, kulturális, közösségi és turisztikai – esetünkben mikrotérségi
szerepkör-, funkciójának megerősítéséhez.
Ennek elengedhetetlen eleme az infrastruktúra fejlesztése (Tematikus cél: Épített és
természeti környezet fejlesztése, megőrzése), valamint az érintett helyi lakosság fejlesztésbe
való bevonása és a közösségi összefogás és elfogadás erejének kihasználása (Tematikus cél:
Aktív társadalom – a társadalmi megújulóképesség támogatása). Mindezek eredményeképp
fejlődnek a helyi gazdaság adottságai (Tematikus cél: Helyi adottságokra alapozott
gazdaságfejlesztés) és erősödik a mikrotérségi és városi funkció (Tematikus cél: Mikrotérségi
szerepkör erősítése).

Mikrotérségi szerepkör erősítése
Mint az már a korábbi elemzések során megállapításra került a dél-dunántúli régióban számos
olyan funkcióhiányos kisvárost találunk, melyek nem képesek megfelelően ellátni a
vonzáskörzetükbe tartozó településeket. Jelentős mértékben ennek is köszönhető, hogy a
városok – és így Simontornya – népességmegtartó képessége az ország fejlettebb területein
található hasonló méretű városokéhoz képest gyenge. Mivel Simontornya sem képes minden
tekintetben – közigazgatási, gazdasági, szolgáltatási, kulturális, közösségi, stb. – kielégíteni
mikrotérségi szerepkörét, ezért olyan új funkciók megtelepítése, illetve meglévők fejlesztése
szükséges,

melyek

hozzájárulnak

a

város

ilyen

célú

fejlődéséhez,

a

település

versenyképességének megteremtése érdekében.

Helyi adottságokra alapozott gazdaságfejlesztés
Igal Somogy megye legkisebb települése.
A település a vállalkozások számát tekintve utolsó helyet foglalja el a megyei városok
rangsorában! Mivel Igalon és a kistérségében sem jellemző a magas hozzáadott értéket
előállító ipari vállalkozások száma, így az ipar sem közelíti meg a szolgáltatási szektort.
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Mindebből az következik, hogy a település jelenleg nem rendelkezik azokkal az eszközökkel,
mely versenyképességének fokozásával, elindítaná a várost a gazdasági fejlődés útján.
A város adottságait tekintve a gazdaságfejlesztésnek fontos irányvonala a helyi adottságokra
alapozott (kultúra, bor) idegenforgalom fejlesztése. A tudatos tervezéssel ugyanis a
településen eltöltött vendégéjszakák számának további dinamikus növekedése várható.
A település fő vonzerejét jelentő gyógyfürdő fejlesztése mellett a másik jelentős turisztikai
irányvonal a vallási értékeik megőrzésére irányuló fejlesztések prioritásának biztosítása. Az
igali gyógyfürdő - túlzás nélkül - az egész kistérség jövőjére meghatározó hatással van, hiszen
a százezer vendégből a környék települései is "profitálnak".
Mindemellett fontos

a vállalkozások támogatása és ösztönzése, ezért a jövőben

elengedhetetlen az önkormányzat ilyen irányú tevékenységének kiépítése, amennyiben
szükséges külső szakértők bevonásával.
A város versenyképességének növekedéséhez a fent említett fejlesztési célok elérésén kívül
fontos a jelenlegi kis- és középvállalkozások innovációs és versenyképességének fejlesztése
és támogatása is, akkor is, ha ez kezdetben „csak” szakmai tanácsadás formájában nyilvánul
meg.

Aktív társadalom – a társadalmi megújulóképesség támogatása
A település elmaradottsági fokának megfelelő társadalmi felépítéssel rendelkezik.
Megfigyelhető az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők magas száma, valamint a
munkahely-hiánynak köszönhetően emelkednek munkanélküliségi mutatók. Ez olyan
szociális problémákat von maga után, melyek kezelésének elmaradása fokozottabb mértékű
elszegényedéshez és az ennek következtében megjelenő negatív demográfiai folyamatok
felerősödéséhez, a szegregálódott területek növekedéséhez vezethetnek.
Mivel a településen a nevelési és szociális intézmények túlnyomórészt az igényeknek
megfelelően működnek, ezért az aktív társadalom kialakításának egyik alapfeltétele egy másik
tematikus céllal (Helyi adottságokra alapozott gazdaságfejlesztés) szoros összefüggésben
valósulhat csak meg.
Fontos, hogy a kibocsátott munkaerő megfeleljen a gazdaságban megjelenő új elemeknek és a
lakosok munkára való hajlandósága is kialakításra kerüljön. Csak ezek segítségével
csökkenthető a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező háztartások száma és
növelhető az aktív korú lakosság munkavállalási aránya.
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A megújuló képesség másik feltétele a megfelelő lakókörnyezet kialakítása, a városban igen
magas értéket mutató alacsony komfortfokozatú lakások számának csökkentése, ezáltal is egy
lépéssel közelebb kerülve az esélyegyenlőséghez.
A jövőben kiemelt figyelmet célszerű fordítani továbbá a helyi lakosokat képviselő civil
szervezetekre, melyek bevonása a városfejlesztési döntések meghozatalába tovább erősíti a
helyi identitástudatot és a közösségi összefogást a település fejlődése érdekében.

Épített és természeti környezet fejlesztése, megőrzése
A település legnagyobb problémája, hogy városi funkcióit csak részben képes ellátni,
teljesíteni.

Ennek

egyik

oka

a

foglalkoztatáshoz

szükséges

munkahelykínálat

megteremtésének hiánya, a másik pedig a jellegtelen, funkció és megfelelő szolgáltatásikínálat nélküli városközpont, amely a közeljövőben kitűzött fejlesztési célok középpontjában
áll.
Jelen tematikus cél kapcsán a vonzó városközpont és településkép kialakításához szükséges
fizikai infrastrukturális fejlesztések kerülnek megvalósításra. Olyan közterületek és épületek
megújítása kerül kitűzésre, melyek központi szerepet töltenek be a jövőben nemcsak az
élhetőbb város megteremtése, hanem a gazdaságfejlesztés területén is (vállalkozói kedv
növekedése, turizmus).
Mindemellett a helyi önkormányzat és társadalom feladata az építészeti értékek megőrzése,
szükséges esetén azok környezeti fenntarthatóság figyelembe vételével való fejlesztése.
A település egyes részein a kommunális infrastruktúra terén a hiányosságok pótlása
szükséges, bár ez egy inkább hosszabb távra történő célkitűzésként kerülhet megfogalmazásra
(például: lakott területen közműcsatorna hálózat kiépítése).
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5.2.2. Városrészek fejlesztési céljainak meghatározása
Az alábbi fejezetben azokra a városrészekre vonatkozó célok kerülnek meghatározásra,
melyek a tematikus célokkal összhangban az adott településrész fejlődésére leginkább pozitív
hatást gyakorolnak, integráltan fejlesztve Simontornya városát.

Lakott terület
Ezen a településrészen él a város lakossága. A lakóterületek falusias jellegűek.
Korösszetételét tekintve megegyezik az egész városra vonatkozó tendenciával, kimagasló
értékekkel nem találkozunk. A központjában találhatóak a fontosabb intézmények: a
polgármesteri hivatal és az ÁMK is.. Az egyetlen működő rekreációs terület a város
központjától nem messze található sportpálya.
A városrészben nem található szegregátum és szegregátum kialakulását veszélyeztető
városrész. (önkormányzati forrás).
Az aktív korú lakosságán belül kimutatott iskolai végzettségek tekintetében sem állapíthatunk
meg eltérést, ugyanis megegyezik a városi átlaggal.
Gyengeség, hogy a terület nem tölti be városközponti szerepét. Hiányzik a településrész
funkciója, mellyel nemcsak a közösségi élet színtere, hanem a turizmus egyik célpontja is
lehetne. A lakásállományon belül az alacsony komfortfokozatú lakások száma (170 db).
Közműellátottság szempontjából vegyes képet mutat, a közmű csatorna kiépítettsége 20%-os.
Cél, a városközponti funkció erősítése, melynek elemei a minőségi, funkcióval rendelkező
terek és közterületek kialakítására törekvő, egyedi városi arculatot teremtő infrastrukturális
fejlesztések. Ezek a fizikai infrastruktúra fejlesztések nemcsak a helyi lakosok igényeinek,
hanem a településre látogató turisták elvárásainak is megfelelő színvonalas természeti és
épített környezetet eredményeznek.
Fontos, hogy a helyszínek a fejlesztéseket követően a közösségi élet színterei legyenek,
ezáltal megvalósítva a városközponti funkciót
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5.2.3. A 2012-2017-as időszakban fejleszteni kívánt akcióterületek kijelölése
A városrészek helyzetelemzése során kirajzolódott, az, az akcióterületként kijelölésre kerülő
városrész, mely fejlesztését a 2012-2017-as időszakban az önkormányzat elkezdeni, illetve
megvalósítani kívánja

Belvárosi akcióterület
A városközponti funkcióját mégis csak részlegesen képes ellátni. Ez az a terület mégis,
melynek fejlesztésével a legjelentősebb pozitív hatás érhető el a város egészére vonatkozóan.
Az egyik legnagyobb probléma a rendezett és vonzó városközponti kép hiánya, mely a helyi
lakosok és a turisták szempontjából sem rendelkezik semmiféle vonzerővel. A természeti és
épített környezet infrastrukturális hiányosságain túl azonban a területet a közösségi élet
színterévé is kell tenni programok, rendezvények szervezésével és az ezekhez kapcsolódó
kikapcsolódást szolgáló szolgáltatások biztosításával.
Mivel az akcióterület lefedettsége megegyezik a Lakott terület városrésszel, ezért a terület
helyzetelemzése nem kerül megismétlésre, az a III.2.2. Városrészek fejlesztési céljainak
meghatározása pontban megtekinthető.
Az akcióterület kijelölését tehát indokolta egyrészt igal városközponti funkciójának hiánya,
másrészt pedig a település idegenforgalom terén kitűzött gazdaságfejlesztési céljainak
(kulturális turizmus) elérése. Mindezek együttesen várhatóan egy olyan fejlődési pályára
állítják a városrészt, melynek hatása a település egészére kigyűrűzik majd.
Az akcióterülethez kapcsolódó fejlesztési elképzeléseket az alábbi táblázat foglalja össze
tömören:
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Fejlesztési projekt

Parókia felújítás
 előadóterem,





játszótér

lelkigyakorlatos
szálláshely



templomkert és
környezetének
felújítása



szőlőhegyi
kápolna
felújítása

Szennyvízhálózat bővítés

Öregek Otthona

Fürdő fejlesztése
(gyógyászati részleg)
Gyógyszálló (négy
csillagos)

Kapcsolódás a
tematikus
célokhoz

Épített és
természeti
környezet
fejlesztése,
megőrzése
Épített és
természeti
környezet
fejlesztése,
megőrzése és
Helyi
adottságokra
alapozott
gazdaságfejlesztés
Épített és
természeti
környezet
fejlesztése,
megőrzése
Épített és
természeti
környezet
fejlesztése,
megőrzése
Épített és
természeti
környezet
fejlesztése,
megőrzése
Épített és
természeti
környezet
fejlesztése,
megőrzése
Helyi
adottságokra
alapozott
gazdaságfejlesztés
Helyi
adottságokra
alapozott
gazdaságfejlesztés
Helyi
adottságokra
alapozott

Becsült
költség
(e Ft)

615millió

Tervezett forrás
Önkorm
.
(e Ft)

KülsőKözszfér
a
(e Ft)
pályázat

Magá
n
(e Ft)

-

-

-

-

-

615millió

-

-

-

-

-

400
millió

450 millió

500
millió

500 millió

1 milliárd

1 milliárd

1 milliárd

1 milliárd

-
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Városközpont parkoló
fejlesztése

gazdaságfejlesztés
Épített és
természeti
környezet
fejlesztése,
megőrzése

100
millió

100 millió

Az akcióterületen tervezett fejlesztési projektek összesített becsült költségét az alábbi táblázat
tartalmazza*:

A projektekhez magánforrás bevonása nem történik. Ennek oka, hogy a település vállalkozói
tőkeszegények, az általuk fejlesztésre fordított költségek a „túléléshez” szükséges minimális
ráfordítások.
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5.2.4. Fenntarthatósági szempontok
Várható környezeti hatások bemutatása
Az alábbi fejezetben a középtávon tervezett fejlesztések várható környezeti hatása és azok
kezelésének módja kerül felvázolásra.
Középtávon tervezett
fejlesztések

Várható környezeti hatás

Közterület rehabilitációk,
melyek célja egy
magasabb színvonalú
természeti és építészeti
környezet, vonzó
városközpont kialakítása.

A tervezett fejlesztések
mind olyan közterületen
valósulnak meg, melyek a
gyalogos forgalom
számára elérhetőek, így a
területen a közúti autós
forgalom növekedése nem
várható.
A fejlesztésre kijelölt
területek az adott funkciót
töltik be, de nem
megfelelő formában,
minőségben. Így a
forgalom jelentős mértékű
növekedése ezeken a
területeken nem várható. A
fejlesztés hatására az
épített környezet jelentős
mértékű fejlesztése valósul
meg.
A fejlesztések során
nemcsak a zöldfelület
növelése, hanem jelentős
minőségi változtatása is
megtörténik.

Közlekedéssel kapcsolatos
fejlesztések (parkoló
kialakítása buszmegálló és
környékének rendezése).

Belvárosi zöldfelületek
fejlesztése

A negatív környezeti
hatás enyhítését célzó
stratégiai javaslatok
A fejlesztés kapcsán nem
várható negatív hatás sem
az épített, sem pedig a
természeti környezet
tekintetében.

A kivitelezés során
figyelembe kell venni a
vonatkozó előírásokat és
törekedni kell a
környezetbe illeszkedő
tervezésről, lehetőség
szerint környezetbarát
anyagok alkalmazásáról.

Tudatos tervezéssel olyan
növényi vegetáció
kialakítása ajánlott, mely
látványban és minőségben
is megfelel a
követelményeknek.

Anti-szegregációs program
Az „Anti - szegregációs program” a 3 fejezetben található.
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6. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA
6.1.

A stratégia külső és belső összefüggései

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítése során szempont volt a „felsőbb
dokumentumokhoz” való illeszkedés, illetve az azokkal való összhang megteremtése.
Az IVS és tervezett beavatkozások alapvetően a településrendezési terv előírásainak
figyelembe vételével készültek. Ugyanakkor elképzelhető, hogy az egyre konkrétabb tervezés
eredményeképp a jövőben is szükség lehet egyes rehabilitált területek intenzívebb és
gazdasági szempontból hatékonyabb hasznosítása érdekében a szabályozási terv előírásainak
kisebb módosítására. A pontos módosítási igények az akcióterületi tervekben kerülnek
meghatározásra.

A tervezett fejlesztések megvalósítása nem jár funkcióvesztésével. Igal kiemelt célja a
városközpont rehabilitációjával annak egyedi arculatának kialakítása, hogy a város lakói és
turistái számára közösségi, központi és pihenő térré váljon. A turisztikai célú fejlesztések
alapvetően a város kulturális adottságaira és építészeti értékeire építenek.
A település fő vonzerejét jelentő gyógyfürdő fejlesztése mellett a másik jelentős turisztikai
irányvonal a vallási értékeik megőrzésére irányuló fejlesztések prioritásának biztosítása. Az
igali gyógyfürdő - túlzás nélkül - az egész kistérség jövőjére meghatározó hatással van, hiszen
a százezer vendégből a környék települései is "profitálnak".

A település, fejlesztési elképzeléseit az önkormányzat munkatervével és rendeleteivel
összhangban teremtette meg
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A magasabb szintű fejlesztési dokumentumokkal való összhangja – Igal kisvárosi méretét
tekintve - kistérségi szintig került megvizsgálásra.
Kaposvári kistérség komplex fejlesztési
programja
2.1. A kistérségben élők
életminőségének, életkörülményeinek
javítása
2.2. A térségen belüli jelentős területi
különbségek csökkentése
2.3. A térségi gazdaság modernizációja
2.4. Információs társadalom
követelményeinek való megfelelés
2.5. Környezetfejlesztés
3.1. Gazdaságfejlesztési program 95
3.2. Turizmusfejlesztési program 95
3.3. Infrastruktúra-fejlesztési program
6.2.

Igal stratégiai programja
Mikrotérségi szerepkör erősítése

Helyi adottságokra alapozott
gazdaságfejlesztés
Aktív társadalom – a társadalmi megújuló
képesség támogatása
Épített és természeti környezet fejlesztése,
megőrzése
Mikrotérségi szerepkör erősítése

A stratégia megvalósításának főbb kockázatai

Mint minden tervezés során itt is fontos meghatározni azokat a lehetséges belső és külső
kockázatokat, melyek a stratégia és a kitűzött célok megvalósítását akadályozhatják. Ezeket,
illetve az elhárításuk érdekében tervezett intézkedéseket az alábbi táblázat foglalja össze:

Kockázatok

Társadalmi elfogadás hiánya
Együttműködési hajlandóság,
nyitottság hiánya (pl. turizmus)
Elöregedő társadalom
Fiatalok elvándorlása
Szociális problémák,
munkanélküliség és szegénység
további erősödése – szegregált
területek kiterjedésének
növekedése

Bekövetkezés
valószínűsége
(1-7)
Belső tényezők
3

Hatása a
projektre
(1-7)

Kockázat
mértéke

5

15

3

4

12

5
5

3
4

15
20

5

5

25

2

7

14

4

6

24

4

5

20

Külső tényezők
Fejlesztésekhez szükséges külső
(Európai Uniós) források
elmaradása
Önkormányzatoktól való
központi forráselvonás
Alacsony befektetői kedv

169

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
A bekövetkezések valószínűségét, illetve a kockázatok projektre gyakorolt hatását becsléssel
egyaránt 1-7-ig terjedő skálán osztályoztuk. A kockázatok mértékét az alábbi skála alapján
azonosítottuk be:
Pontozás
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49

Kockázat minősítése
elenyésző
kicsi
közepes
jelentős
kiemelkedő

Az értékelésből megállapítható, hogy az alábbi kockázatok vannak a legjelentősebb hatással a
projekt sikeres megvalósítására, vagy várt eredményeire:

Kockázatok

Kockázatok kezelése

Belső tényezők
A társadalmi elfogadás hiányát leginkább az
érintett célcsoportok pontos és időben történő
tájékoztatásával szándékozik kiküszöbölni az
önkormányzat. Ennek érdekében a lakosság, a
civil és a vállalkozói szféra tájékoztatása is
Társadalmi elfogadás hiánya
megtörténik a tervezett fejlesztésekkel
kapcsolatban, a lehető legtöbb kommunikációs
csatorna igénybevételével: fórumok,
képviselőtestületi ülés – közmeghallgatás, helyi
és térségi médiumok (újság, televízió).
Az együttműködési lehetőség kialakítása
érdekében a városnak tudatos és tervezett
Együttműködési hajlandóság, nyitottság
fejlesztési elképzelésekkel kell rendelkeznie és
hiánya (pl. turizmus)
megkeresnie azokat a térségi partnereket,
melyek hasonló célkitűzésekkel rendelkeznek.
A fiatalok elvándorlása a fejlesztési
dokumentumban megfogalmazottak
Fiatalok elvándorlása
megvalósításával csökkenthető, illetve
megállítható.
A kockázat kiküszöbölésének gyökere a
munkahelyteremtésben és infrastruktúra
Szociális problémák, munkanélküliség
fejlesztésében van. Amennyiben a helyi
és szegénység további erősödése –
foglalkoztatás kérdése és a lakókörülmények
szegregálódott területek kialakulása
színvonalának emelése megoldódik (például:
turizmus,) az minden más szociális tényezőre és
demográfiai folyamatra pozitív hatást gyakorol.
Külső tényezők*
Fejlesztésekhez szükséges külső
pályázati kiírások megjelennek és a források
(Európai Uniós) források elmaradása
rendelkezésre állnak..
Önkormányzatoktól való központi
A kockázat közepes mértékben befolyásolja a
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forráselvonás

Alacsony befektetői kedv

fejlesztési stratégia és a projektek
megvalósítását, mivel az önkormányzatnak
mikrotérségi szerepét csökkentett forrásból és
humánerőforrással szükséges megteremtenie,
valamint a fejlesztések megvalósításához
szükséges finanszírozás is nehézségekbe
ütközhet.
Az alacsony befektetői kedv kiküszöbölésére az
önkormányzat adottságai és elkészült fejlesztési
projektjei kapcsán tájékoztató és népszerűsítő
kiadványok készítését tervezi a megcélzott
célcsoportok számára (pl: befektetők, turisták).
Ennek a kockázatnak az elkerülését segíti
továbbá az önkormányzat tervezett
városmarketing tevékenysége is.

* Meg kell jegyeznünk, hogy a külső tényezők befolyásolására Igal Város Önkormányzatának önállóan
minimális ráhatása van, inkább csak azoknak bekövetkezésére képes felkészülni.
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6.3.

A megvalósítás eszközei

A célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek
Ebben a fejezetben azok az önkormányzati tevékenységek kerülnek összefoglalásra, melyek
segítik és támogatják a fejlesztési célok elérését a fenntartható fejlesztés, fejlődés
követelményeinek szem előtt tartásával.
Városmarketing akciók
A városmarketing célja a város adottságainak, attrakcióinak promóciója és értékesítése
megcélzott célcsoportjai számára. Jelen esetben ez igen széleskörű réteget ölel fel: helyi
lakosság, turisták, potenciális befektetők. Fontos azonban, hogy az egyes akciók ne csak a
keresleti, hanem a kínálati oldalhoz is illeszkedjenek, így erősítve fel a marketing hatását.
A marketing akciók során a település helyzetelemzéséből és a középtávú fejlesztési tervekből
kiindulva kell meghatározni azokat a területeket, melyekre az adott akció vonatkozik:
turizmus fejlesztése, városfejlesztés elért eredményeinek közvetítése, befektetés-ösztönzés.
Ezt követően kerülnek azok a marketingkommunikációs eszközök kiválasztásra, melyek a
kívánt üzenetet eljuttatják az érintettekhez. Önkormányzat esetében ezek lehetnek: új arculat
kialakítása; PR tevékenység (lakossági fórum szervezése, képviselő-testület tájékoztatása); eönkormányzat (önkormányzati honlap fejlesztése); célcsoportokkal kapcsolatba kerülő
szakemberek, munkatársak megfelelő szakmai felkészültsége, pozitív viselkedése.
A városmarketing akciók a fejlesztési célok megvalósulását, az azokkal kapcsolatos korrekt és
hiteles információszolgáltatással segítik. Továbbá hozzásegítik a települést a saját imázs
megtalálásához, a helyiek identitástudatának erősödéséhez, valamint potenciális „vendégkört”
is teremt a kialakításra kerülő termékekhez/szolgáltatásokhoz.

Széleskörű érdekegyeztetés és tájékoztatás
A fejlesztések során elért eredmények megfelelő kommunikálása mellett éppannyira fontos a
helyben érintettek (lakosok, vállalkozók és civil szervezetek) korrekt és időben történő
informálása a tervezett vagy éppen folyamatban lévő beruházásokról. Ez egyrészt segíti a
fejlesztési projektek elfogadását, lehetőséget biztosít a felmerülő kérdések tisztázásra,
másrészt pedig növeli a helyiek identitástudatát és a megvalósult projektek iránt érzett
közösségi felelősségvállalását (például: a fiatalok tájékoztatása, esetleg tervezésbe (ötletek)
vagy kivitelezésbe való bevonása jelentős mértékben csökkentheti a későbbi rongálások
számát és mértékét).
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A tájékoztatás legegyszerűbb formája az önkormányzati honlapon való folyamatos
információszolgáltatás és az érintettek elérhetőségének megadásával a személyes kapcsolat
felvételi lehetőség.
A széleskörű érdekegyeztetés és tájékoztatás a fejlesztések céljából több célt is szolgál: a
lehető legkisebbre csökkenti az esetleges társadalmi ellenállást és egyúttal aktivizálja a helyi
közösségi életet.

Fenntartható fejlődés és esélyegyenlőség követelményeinek betartása
Az önkormányzat fejlesztései során igyekszik minden rendelkezésére álló eszközzel
biztosítani a fejlődés hosszú távon történő fenntartását: kiemelt figyelemmel jár el a
természeti környezetet érintő fejlesztések kapcsán; törekszik az épített környezet és kulturális
értékek megőrzésére; igyekszik a településen fellelhető szociális problémák csökkentésére.

6.3.1. Szervezeti elvárások
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megvalósítása és az elért eredmények nyomon
követése, valamint a visszacsatolás egy igen összetett feladat. Emellett feladatként jelenik
még meg az akcióterületi tervekben megfogalmazott fejlesztések megvalósításának hasonló
folyamatú lebonyolítása.
Simontornya kisváros lévén nem rendelkezik sem azokkal a személyi, sem pedig anyagi
forrásokkal, melyek számára ezeknek a feladatoknak a magas szintű és teljes körű ellátását
lehetővé tennék, ezért a fejlesztésekkel kapcsolatos tevékenységeket kétfelé választotta. Az
akcióterületi tervvel kapcsolatos, úgynevezett operatív menedzsment feladatokat egy
tapasztalattal és kellő rálátással rendelkező külső szakértő-gárdának kívánja kiadni, melyek
folyamatos kapcsolatban állnak az önkormányzattal, illetve annak fejlesztésekért felelős
kijelölt csoportjával. A hatékony működés érdekében a fejlesztési csoport tagjai azok az
önkormányzatnál dolgozó személyek, akik vagy szakmai tudásuk vagy döntési pozíciójuk
lévén kerülnek „kiválasztásra”. A legfontosabb tagok: polgármester, jegyző, városfejlesztési
és pályázati referens, műszaki csoport vezetője, költségvetési csoport vezetője.
A taglétszám nem végleges, az igény esetén bővíthető. Ennek a stratégiai menedzsment
csoportnak a feladata:


Az IVS megvalósulásának folyamatos nyomonkövetése, értékelése.



A városfejlesztés társadalmi, gazdasági és szabályozási környezete változásának
figyelemmel kísérése.
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A városi társadalom és gazdaság igényeinek és lehetőségeinek feltárása, azok
változásainak beépítése az IVS-be.

A stratégiai csoport munkája a Pénzügyi- és Gazdaságpolitikai Bizottság kompetenciájába
tartozik. Természetesen a döntéseket a város vezetése, képviselő-testülete hozza meg, a
stratégiai munkacsoport feladata a fejlesztésekkel és IVS-sel kapcsolatos döntésekhez
szükséges információk összegyűjtése, megszűrése, javaslatok megfogalmazása.

Mint az már említésre került, az operatív menedzsment feladatokat az önkormányzat külső
szakértő csoport bevonásával kívánja megoldani. Ennek a csoportnak a feladata a konkrét
fejlesztések végrehajtása és az azokkal kapcsolatos információszolgáltatás az önkormányzat
stratégiai csoportjának. A stratégiát érintő kérdésekben véleményező, javaslattevő és
tanácsadó szerepet tölt be, a végső döntést azonban a stratégiai csoport véleményezését
követően a város vezetése hozza majd.
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6.3.2. Településközi koordináció
Igal a gazdasági-társadalmi szempontból Kaposvári kistérséghez tartozik, melynek 20072013-as időszakra vonatkozó Komplex Fejlesztési Programja 2011-ben készült el.
Igal városfejlesztési stratégiájának kidolgozása során törekedett a felsőbb szintű fejlesztési
dokumentummal való illeszkedés megteremtésére, melyet az alábbi táblázatban foglaltuk
össze:
Kaposvári kistérség
komplex fejlesztési
programja
1. A Kaposvári kistérség
elhelyezkedése
2. Külső tényezők
vizsgálata
3. Belső tényezők
vizsgálata
5 3.1. A belső erőforrások
elemzése
3.1.1. Humán erőforrások
3.1.2. Gazdasági bázis
3.1.3. A környezet
adottságai Infrastruktúra
3.1.5. Településhálózat
3.1.6. Társadalmi
környezet
3.1. Gazdaságfejlesztési
program
3.2. Turizmusfejlesztési
program
3.3. Infrastruktúrafejlesztési program
3.2. A területi egységet
érintő különféle fejlesztési
koncepciók értékelése
3.3. A területfejlesztés
eszköz- és
intézményrendszere
4. A Kaposvári kistérség
stratégiai elemzése
(SWOT)

Igal stratégiai programja

Mikrotérségi és távolabbi
települések kapcsolódása

Mikrotérségi szerepkör
erősítése

-

Településrehabilitáció

Helyi adottságokra alapozott
gazdaságfejlesztés

-

Idegenforgalmi
adottságok fejlesztése

-

Idegenforgalmi
attrakciók fejlesztése,
térségi turisztikai
összefogás
kezdeményezése
Telephely-kínálat
színvonalának javítása,
befektetők
információkkal való
ellátása, marketing

-

Aktív társadalom – a
társadalmi megújuló
képesség támogatása

Épített és természeti
környezet fejlesztése,
megőrzése

-

Kulturális
kezdeményezések térségi
szintű összehangolása

-

Infrastruktúra fejlesztés

-

Településközpont
rehabilitáció

Bizonyos elemek kapcsán egyéb térségi szintű dokumentumokhoz való illeszkedés is
figyelembevételre került (például: turizmus – Kaposvári kistérség turizmusfejlesztési
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koncepciója), a városi stratégia szempontjából azonban csak a komplex fejlesztési
dokumentumhoz való illeszkedés került feltüntetésre.

6.3.3. Ingatlangazdálkodási koncepció
Ebben a fejezetben a középtávon tervezett fejlesztésekkel kapcsolatos ingatlan-tulajdoni
viszonyok kerülnek bemutatásra. Mivel Igal Város Önkormányzata igen szűkös anyagi
erőforrásokkal rendelkezik, ezért fejlesztéseinek helyszínéül olyan ingatlanokat választott,
melyek saját tulajdonát képezik.
Az említett anyagi nehézségek miatt az önkormányzat nem tervez ingatlanvásárlást tervezett
fejlesztéseivel kapcsolatban.
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Tervezett fejlesztés
Parókia felújítás
 előadóterem,
 játszót
 lelkigyakorlatos szálláshely
 templomkert és környezetének felújítása
 szőlőhegyi kápolna felújítása
Szennyvízhálózat bővítése

Öregek Otthona
Fürdő fejlesztése (gyógyászati részleg)
Gyógyszálló (négy csillagos)
Városközpont parkoló fejlesztése
6.4.

PARTNERSÉG

Mint minden nagyléptékű városfejlesztés során a városfejlesztési stratégia kialakításakor is
kiemelt szerepet kap a partnerség, mind a tervezés, mind pedig a megvalósítás folyamata
során.
Az önkormányzatnak fejlesztési céljainak elérése érdekében egyrészt együtt kell működnie
tágabb környezetével, például kistérségével, vagy egyes projektek esetén az arra épülő külső
partnerséggel, valamint saját városában található, úgynevezett belső partnereivel.
A külső partnerség kialakításához a városnak fel kell térképeznie azokat a területeket, ahol
együttműködésre van szüksége (például turizmusfejlesztés terén), illetve meghatároznia
azokat, ahol ő tölti be a vonzásközpont szerepét (mikrotérségi központi funkció). Mint
látható, az együttműködés kényszerűsége szinte minden fejlesztési területen várhatóan
jelentkezik majd.
Míg a külső partnereknek inkább a megvalósításban, addig a városfejlesztési stratégia
tervezésében a belső partnereknek van meghatározó szerepe. Belső partnerség alatt a város
azon szerveződéseit, intézményeit értjük, melyek a városfejlődés alakulásának szempontjából
meghatározó szerepet tölt(het)nek be: vállalkozói szféra, civil szerveztek, jelentősebb nonprofit és/vagy gazdasági társaságok. Mindemellett azonban nem szabad elfeledkezni a város
lakosságának véleményformáló szerepéről sem, ezért tájékoztatásuk kiemelt feladat a
stratégia tervezés és megvalósítás során is (önkormányzati újság, önkormányzat honlapja,
térségi televízió, egyéb médiumok).
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A partnerségtől elvárt eredmények:
-

Fő társadalmi csoportok véleményének kikérésével a stratégia megalapozottságának
biztosítása.

-

Véleményformálás lehetőségének biztosításával, új álláspontok megismerése.

-

Széleskörű tájékoztatással az esetleges ellenállások megelőzése.

Az alábbi táblázatban került összefoglalásra a városfejlesztési stratégia és az akcióterületi terv
partnerségi egyeztetésének folyamata:
Érintett szervezet
Önkormányzati
bizottságok
Képviselőtestület
Lakossági fórum közmeghallgatás
Vállalkozói fórum
Civil fórum

IVS
X

Belvárosi akcióterületi
X

X
X

X
X

X
X

X
X

A tervezett fejlesztési program megvalósítása során az elért eredmények közlésére a település
városmarketing tevékenység megvalósítását tervezi.
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6.5.

MONITORING

A városfejlesztési stratégia eredményeinek nyomon követéséhez elengedhetetlen a fejlesztési
dokumentum és az elért eredmények meghatározott időközönként történő összevetése.
A monitoring tevékenységet az önkormányzatnál felállításra kerülő Stratégiai csoport végzi,
melynek feladata:
-

Éves – szükség esetén féléves - időközönként a fejlesztésekkel kapcsolatos információk
(indikátorok, pénzügyi mutatók, stb.) összegyűjtése, melyek alapján értékelésre kerülnek
az addig elért eredmények és megállapításra kerül a célok irányába történő előrelépés
mértéke. Az éves értékelés megtételéhez a projekthez kapcsolódó partnerek véleményének
megkérdezése

is

szükséges,

illetve

az

egyes

külső

tényezők

(például

jogszabályváltozások) módosulásának áttekintése. Amennyiben a mutatók az elvárt
értékektől elmaradnak, úgy a városvezetésnek szóló tájékoztató mellé, a problémák
elhárítására vonatkozó javaslatokat, teendőket is csatolni szükséges. A jelentést a város
honlapján is elérhetővé kell tenni.
-

A városfejlesztési stratégia részletesebb áttekintésére 4 évente kerít sort, mely során
nemcsak az eredmények, hanem a helyzetértékelés és a kitűzött célok is felülvizsgálatra
kerülnek.
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A stratégia indikátorai
Indikátor neve

Mértékegysége
Átfogó célhoz

2017-as célérték

Lakossági elégedettségének
javulása
Vállalkozói szféra
elégedettségének javulása
Civil szféra elégedettségének
javulása

%

3 %-os javulás

%

5%-os javulás

%

5%-os javulás

Tematikus cél – Mikrotérségi szerepkör erősítése
Elektronikus szolgáltatások
bővítése – igényfelmérés
alapján
Tanácsadói funkció erősítése

igény alapján

igény alapján

tanácsadói óra

2 óra/hét

Tematikus cél: Helyi adottságokra alapozott gazdaságfejlesztés
Közbeszerzési kötelezettség
db
alá nem eső beruházások
esetén helyi vállalkozó
preferálása
Pályázati források
Ft
Idegenforgalom: gyógyfürdő %
kulturális programok
látogatottságának növekedése

évente 1

100.000.000
20

Tematikus cél: Aktív társadalom – társadalmi megújulóképesség támogatás
Munkanélküliségi ráta
csökkentése
Tartósan munkanélküliek
számának csökkentése
Rendezvények számának és
minőségének növelése

%

2

%

2

%

15

Tematikus cél: Épített és természeti környezet megőrzése, fejlesztése
Belvárosi területek
rehabilitációja
Zöldterületek kiterjedésének
és minőségének növelése

m2

Közlekedést kiszolgáló
létesítmények fejlesztése

db

m2

Belvárosi akcióterület
nagysága
Belvárosi akcióterület
kapcsán fejlesztésre kerülő
zöldterületek kiterjedése
2 (Buszmegálló, Parkolóövezet)

180

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
7. AZ ELFOGADÁS MÓDJA ÉS DÁTUMA

Záradék

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiát 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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FÜGGELÉK
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1.

FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK ÉS FORRÁSOK

1.1. Igal Közoktatási Esélyegyenlőségi intézkedési Terv AKCIÓTERVE
HELYZETELEMZ
ÉS
MEGÁLLAPÍTÁSÁ
RA VALÓ
HIVATKOZÁS

CÉL

INTÉZKEDÉS

FELELŐ
S

AZ
INTÉZKEDÉS
MEGVALÓSÍT
Á-SÁNAK
HATÁRIDEJE

Jegyző

folyamatos

Az Iskolatársulás
által fenntartott
intézményekben
folyamatosan
nyomon kell
követni a HHH-s
gyermekek
pontos, naprakész
nyilvántartását
(szülői
nyilatkozatok)

A HHH-s
gyermekek
nyilvántartása
számadatainak
ismeretében
intézkedések
meghozatala, a
hátránykompenzáció
érdekében

Tájékoztatás, a
szülők
megismertetése az
aláírt nyilatkozat
adta lehetőségekkel.
(érintett
szakemberek
összefogása)
.

A napközis
tanulók és a
szakköri
foglalkozásokon
résztvevők
számaránya
növekedjen

A HH/HHH
tanulók minél
nagyobb
százalékban
vegyék igénybe
a napközit és a
szakköröket
alapkompetenciáik
fejlesztése
érdekében.

Tájékoztatás,
Iskolaiga folyamatos
fórumok szervezése zgató
szülőknek és
tanulóknak. A szülők
meggyőzése

AZ
INTÉZKEDÉS
HATÁSÁT
MÉRŐ
INDIKÁTOR
RÖVIDTÁVON

AZ
INTÉZKEDÉS
HATÁSÁT
MÉRŐ
INDIKÁTOR
KÖZÉPTÁVON

AZ
INTÉZKEDÉS
HATÁSÁT
MÉRŐ
INDIKÁTOR
HOSSZÚTÁVON

A nyilvántartott
HHH-s
gyermekek
számának
növekedése.

A nyilvántartás
folyamatos
karbantartása,
folyamatos
naprakész
információk
alapján a
támogatások
igényelhetősége

A nyilvántartás
folyamatos
karbantartása,
folyamatos
naprakész
információk
alapján a
támogatások
igényelhetősége

A napközis
rendszer
elemzése,
esetleges
átalakítása,
szakköri
igények
felmérése.

A HH/HHH
tanulók 50%-a
részt vesz a
napközis
foglalkozásoko
n.

A HH/HHH
tanulók 60%-a
részt vesz a
napközis
foglalkozásokon
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Humánerőforrás
teljeskörű
biztosítása. A
kompetencián
alapuló oktatás
bevezetéséhez a
továbbképzés
megszervezése
.Módszertani
eszköztár bővítése
továbbképzéseken
való részvétellel.
Az SNI
gyermekek
folyamatos
figyelemmel
kísérése .
Gyógypedagógiai
integrált oktatás.
Az iskolán kívüli
segítő
programokban
való részvétel
növekedjen.

A szakos
ellátottság
lefedettségének
biztosítása

Továbbképzés,
átképzés(.)

Iskolaiga folyamatos
zgató

Továbbképzésb
en való
részvétel

Minden tanulót
szakos tanárok
tanítanak.
Tanári kar 50
%-a részt vesz
módszertani
képzésen.

Minden tanulót
szakos tanárok
tanítanak.
A tanári kar
másik 50 %-a
vesz részt
módszertani
továbbképzésen.

Integrált
foglakoztatásuk
más igali
egyesületekkel,
.klubokkal pl.
sport területén.

Felülvizsgálatuk
rendszeres kérése

Jegyző,
iskolaiga
zgató

-------

Szakértői
véleményben
megfogalmazott
aknak
megfelelés.

Szakértői
véleményben
megfogalmazott
aknak
megfelelés.

Minél több
HH/HHH tanuló
bejuttatása ezen
programokba

Mentortanárok
kiválasztása,
pályázat benyújtása

Iskolaiga 2008/2009.tané
zgatók
v

Az Útravaló
programban
HHH
gyermekek
részvétele

Az Útravaló
programban
részt vevő HHH
gyermekek
aránya 10%kal
nő

Az Útravaló
programban
részt vevő HHH
gyermekek
aránya 20%kal
nő

2008.
augusztus

184

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

A középiskolai
beiskolázásnál
törekedni arra,
hogy a
szakközépiskolába
és gimnáziumba
jelentkezők
aránya
növekedjen.

A hátrányos
helyzetű tanulók
aránya
növekedjen a
középfokú
beiskolázásnál

Egyéni fejlesztési
tervek készítése a
felvételihez
Felvételi
nyilvántartás
vezetése

Iskolaiga 2008/2009.tané
zgató
v, majd
folyamatos

---

A hátrányos
helyzetű felvett
tanulók száma
növekedjen 100
%ra.

A kompetencia
mérések
eredményei
alapján
folyamatos
elemzési munka,
intézkedési terv
szükséges
(különös
tekintettel a
HH/HHH-s
tanulókra .
Infrastruktúra
felülvizsgálata

Mérési értékelési
rendszer
vizsgálata.Koráb
bi évek
mérőeszközeine
k felhasználása
gyakorlásra.

Intézkedési terv a
rendszer
kidolgozásához.
Intézményi mérési
csoport alapítása.

Iskolaiga 2008.
zgatók
augusztus 30.

2008 jún 30-ig
megtörténjen az
elemzés.

Rendszeres
Rendszeres
mérés, értékelés mérés, értékelés

Infrastruktúra
fejlesztése,
egyenlő
hozzáférés
biztosítása.

Felmérések
Igazgató
elvégzése,
Jegyző
Forráskeresés,
pályázatok készítése.

Az intézkedések
elkezdődnek,
tervek
elkészülnek.

Pályázat
elkészül.

2008.december
31

Sikeres
beiskolázás

Szükségtantere
m kiváltása.
Felújítások.
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1.2.

Megvalósítás

Cél
Minden érintett
dokumentumban
érvényesüljenek az egyenlő
bánásmódra és
esélyegyenlőségre
vonatkozó kötelezettségek és
a program célkitűzései.
Intézményi esélyegyenlőségi
terv készüljön
A folyamatos
visszacsatolással és
értékeléssel az egyenlő
bánásmód és
esélyegyenlőség elveinek
folyamatos érvényesítése.
Felkészült szakemberek
döntéshozók, tisztségviselők,
intézményvezetők az érintett
területen.

Feladat
A közoktatási
intézmények működését
és pedagógiai munkáját
meghatározó
dokumentumok, és a
közszolgáltatásokat
meghatározó stratégiai
dokumentumok
vizsgálata.
Az értékelés,
visszacsatolás
megtervezése

Módszer/eszköz
Dokumentumelemzés

Felelős/gyakoriság
Esélyegyenlőségi felelős
(esetleg külső szakértő
bevonásával)

Munkaterv készítése és
az ütemezett feladatok
végrehajtása

Esélyegyenlőségi felelős
Évente történő
ellenőrzés

Továbbképzések,
konzultációk, fórumok
szervezése

Szakemberek meghívása

Esélyegyenlőségi felelős
Évente történő
ellenőrzés
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1.3.

DOKUMENTUMOK



A Kaposvári Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja



KTKT Kistérségi Közoktatási Fejlesztési Terve 2007-2009



Igal Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2012. (IV. 23.) önkormányzati
rendelete Igal Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési zárszámadásáról



Iga Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008-2014



Igal Város Települési Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve



Városrehabilitáció 2007-2013-ban Kézikönyv a városok számára

ÖNKORMÁNYZATI ADATSZOLGÁLTATÁS


Igal Önkormányzata által megvalósítandó projektek



Igal Város Polgármesteri Hivatal adatszolgáltatása
o Szociális és Gyámügyi Iroda
o Szociális Bérlakás Adatok
o Segélyezési Adatok



Teljes projektek 2007-2013

KSH
Népszámlálás 2001., 2010
Szegregátumok Lehatárolása –Adatszolgáltatás,

TÖRVÉNYEK
Egyéni Bánásmódról és Az Esélyegyenlőség Előmozdításáról Szóló 2003. évi CXXV.
Törvény
Közoktatásról Szóló 1993. évi LXXIX. Törvény
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