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Népességszám alakulása Királyszentistvánon 
2003-2012.

1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR  
 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. 
évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI 
rendelet rendelkezéseivel, Királyszentistván Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi 
Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
 
2. BEVEZETŐ 
 

2.1. A TELEPÜLÉS FÖLDRAJZI FEKVÉSE , TÖRTÉNETE , DEMOGRÁFIÁJA  
 
 
Királyszentistván közigazgatási területe 891 ha, ebből belterület 26 ha, külterület 865 ha, 
(ebből: mezőgazdasági művelésbe vont terület  450 ha). 
 
A település a Balaton északkeleti térségében, a Balatontól 6 km-re húzódó Séd völgyében 
fekszik, Veszprémtől 12 km távolságra. A völgyből, és egyben e kis települést szegélyező 
dombokról egyszerre nyílik kilátás a Bakony vonulataira, valamint a Balatonra. 
 
Királyszentistván közigazgatási területe határos Veszprém, Litér, Sóly, Balatonfűzfő és 
Vilonya közigazgatási területével. A település a Balatonalmádi Járáshoz tartozik. 
 
A földrajzi adottságai alapján mezőgazdasági és ipari tevékenységre is alkalmas területekkel 
rendelkezik. 
 
A település belterületén a családi házas lakóövezet a jellemző, egy korszerű faluközponttal, 
melyben templom, bolt, Faluház, Polgármesteri Hivatal, orvosi rendelő, és a Szent István Park 
kapott helyet. A kulturális és sport programoknak biztosít továbbá helyszínt a falu nyugati 
szélén épült Leader Kultúrpark, játszótér és aszfaltozott sportpálya. A község önkormányzata 
ciklusprogramjában szerepel további utcák kialakítása. A település külterületén lakott terület 
nincs.  
 
Királyszentistván népességszáma  
növekvő tendenciát mutat, első-
sorban a városból a településre 
költözőknek köszönhetően. A 2003. 
évi 471 fővel szemben 2012. év 
végén 519 fő élt a településen. 
Ennek oka, hogy a két újonnan 
kialakított utcában – Széchenyi u, 
Deák u. – az építkezések 
befejeződtek, s fiatal házaspárok 
telepedtek le a faluban. A 2003-
2012. közötti időszakban mintegy 
10,2 %-kal nőtt a településen élők 
lélekszáma. 
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Királyszentistván község lakóinak megoszlása 
életkor szerint

<3 éves 16 fő

4-6 éves 20 fő

7-14 éves 50 fő

15-18 éves 26 fő

0-18 éves; 

112 fő

66 év <

 46 fő

41-65 éves; 

179 fő

19-40 éves; 

182 fő

Királyszentistván község állandó népessége 2012. december 31-i adatok szerint 519 fő, ebből 
a 0-18 éves korúak száma 112 fő. 
 

Királyszentistván község lakóinak  
8,8 %-a 66 éves vagy idősebb, 34,5 %-
a 41-65 év közötti korú, 35,1 %-uk a 
19-40 éves korosztály tagja, míg a  
18 éven aluliak aránya 21,6 %-ot tesz 
ki. A kiskorúak közül legtöbben a 7-14 
éves (50 fő), korosztály tagjai, a 0-6 
évesek száma 36 fő; (közülük 20 fő  
4-6 éves, míg 16 fő 0-3 éves), míg a  
15-18 évesek csoportjába 26 fő 
tartozik a 2012. december 31-i adatok 
szerint.  
Az adatokból jól látszik, hogy míg a 
66 évesek és idősebbek aránya 8,8 %-

ot tesz ki, addig a 18 év alattiaké csaknem a 2,5-szerese (21,6 %).  
Mindezeket figyelembe véve Királyszentistván Község Önkormányzata különös figyelmet 
fordít a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítására. 
 
2.2.  KÖZLEKEDÉSI , TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS EGYÉB INFRASTRUKTÚRA JELLEMZ ŐI  
 
A falu határába áthaladó Veszprém-Dombóvár vasútvonal leépítése után a közlekedésben az 
autóbusz biztosít jó közlekedési és megközelítési lehetőséget a megyeközpont, Veszprém és 
Királyszentistván között. Problémaként merül fel Balatonfűzfő, illetve a járásközpont, 
Balatonalmádi felé a nehézkes közlekedés, mivel az ott dolgozóknak és a Balatonfűzfői 
Okmányirodában ügyet intézőknek minimális lehetőségük van a munkahelyüket, illetve a 
hivatalt tömegközlekedési eszközzel (átszállás nélkül) megközelíteni. 
A faluban helyi kábel televíziós hálózat került kiépítésre, melyet a PR Telecom üzemeltet, 
illetve a kábel-tv szolgáltatók közül a Digi-TV és a UPC is nyújt szolgáltatást a községben. A 
digitális telefonhálózatot az Invitel Rt. üzemelteti. A Veszprémi Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár tagkönyvtáraként üzemelő könyvtár szolgáltatása által a könyvtárban mindenki által 
elérhető internetes hozzáférés biztosítása valósul meg. A Magyar Posta szolgáltatását mobil-
posta rendszerben nyújtja a község lakosainak. 
A település kiépült közműrendszerrel rendelkezik. Az ivóvízhálózatra a lakossági rákötések 
aránya 99 %-os, a szennyvízcsatorna-hálózatra 90 %-os, míg a földgáz-hálózatra a háztartások 
65 %-a kötött rá. 
Királyszentistván Község Önkormányzata nem tart fenn önálló iskolát és óvodát, ezen 
kötelezettségeinek 2012. évig Litér Község Önkormányzatával kötött intézmény-fenntartási 
szerződés keretében tett eleget. 2013. évtől az óvoda tekintetében továbbra is fennáll a 
megállapodás, míg az iskola esetében törvényi módosítást követően változás következett be. 
Királyszentistván tekintetében a kötelező felvételt biztosító intézmény a balatonfűzfői Irinyi 
János Általános Iskola, illetve a Litéri Református Általános Iskola. A litéri intézményekbe 
(óvoda, iskola) beiratott gyermekek utaztatása iskolabusszal történik. A fentieken kívül a 
szülők egyéb szempontokat figyelembe véve (pl. munkahelyük, buszközlekedés) gyermekeiket 
más települések (elsősorban Veszprém, Vilonya, Peremartongyártelep) intézményibe iratták 
még be.  
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A regisztrált álláskeres ők számának alakulása 
Királyszentistvánon az elmúlt egy évben
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2.3  GAZDASÁG  
 
 
A település 10-15 km-es körzetében Balatonfűzfőn a Nitrokémia felbomlása után a területén 
létesült kisebb vállalkozások biztosítanak (kb. 20 királyszentistváni lakosnak) munkahelyet, 
míg Peremartongyártelepen a vegyiparban dolgozók tudnak elhelyezkedni. Ezenkívül 
Veszprémben van lehetőség állást találni, az ott működő cégek egy része szerződéses járatok 
üzemeltetésével is biztosítja a dolgozók munkába járását. 
Helyben egy kereskedelmi és egy vendéglátó egység, továbbá az önkormányzat biztosít 
munkalehetőséget. 
A községben működő egyéb vállalkozások elsősorban családi, vagy egyéni vállalkozások, 
melyek nem foglalkoztatnak alkalmazottakat. 
Királyszentistván község a Balaton háttértelepüléseként elsősorban a falusi vendéglátás 
területén tud jelen lenni az idegenforgalomban. A településen egy magánszálláshely működik. 
A helyben működő gazdálkodó egységek az alábbi nemzetgazdasági ágakban 
tevékenykednek: 
    Ipar:   12 vállalkozás 
    Kereskedelem: 13 vállalkozás 
    Szolgáltatás:  26 vállalkozás 

Helyben megközelítőleg 15 fő királyszentistváni lakosnak biztosítanak a vállalkozások 
munkalehetőséget. 
 
Az önkormányzat épületei helyi riasztó-jelző rendszerrel vannak ellátva, továbbá 2012. évben 
térfigyelő kamera-rendszer került kiépítésre. A településen a kis létszámú polgárőr csoport 
tevékenykedik. 
 
 
2.4  FOGLALKOZTATÁS , HUMÁN ERŐFORRÁS, LAKÁSHELYZET  
 
 

Királyszentistvánon a regisztrált 
álláskeresők aránya a munkaképes 
korú népességhez viszonyítva 
mintegy 8 %, melyből az egy évnél 
hosszabb ideje regisztráltak aránya 
nem éri el az 1 %-ot (3 fő). Az 
elmúlt egy évben a munkanélküliek 
számában kismértékű emelkedés 
tapasztalható (9 fő emelkedés). A 
megyeszékhely közelsége miatt a 
munkanélkülivé vált emberek 
többsége egy éven belül újra el tud 
helyezkedni. 

 
Királyszentistván Község Önkormányzata egy szociális bérlakással rendelkezik. A 
bérlakásban egy szociálisan rászorult testvérpár lakik. 
A településen nem jellemző az albérlet, mindössze 2 ingatlan került bérbe adásra. 
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2.5  EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS  
 
 

A háziorvosi ellátás a településen biztosított, annak költségeit (fűtés, világítás, takarítás) az 
önkormányzat állja. 
Az orvosi ügyelet a Balatonalmádi Egészségügyi Nonprofit Kft-n keresztül biztosított. 
A védőnői szolgálatot Litérrel közösen oldotta meg az önkormányzat. A tanácsadás Litéren 
történik, Királyszentistvánon pedig védőnői fogadóórát tart a település védőnője. 
A fogorvosi ellátást 2013. áprilisától Litéren vehetik igénybe a község lakói. 
 
 
2.6. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK  
 
 

A közszolgáltatások terén az önkormányzat az alábbi közintézményeket működteti ill. 
szolgáltatásokat biztosítja: 
 

Működteti a Faluházat, mely otthont ad az önkormányzat és civil szervezetek 
rendezvényeinek (pl. nyugdíjas klub), valamint egy könyvtár üzemel benne. A községben egy 
játszótér található, amely szabadtéri közösségi rendezvények megtartására is alkalmas. A 
játszótér mellett található a Leader Kultúrpark, mely helyet biztosít különféle rendezvények 
(családi nap, gyereknap, stb.) lebonyolítására. Ugyancsak szabadtéri közösségi programok 
megrendezésére alkalmas a falu központjában kialakított Szent István Park. 
 
A Szent István Park szomszédságában található egy műemlék jellegű református templom. 
 
 
 
3. HELYZETELEMZÉS  
 

3.1. NEMEK EGYENL ŐSÉGE 
 
 

A nemek esélyegyenlőségének területén a legnagyobb probléma, a nők gyemekvállalása, 
illetve ehhez kapcsolódóan a munkába való visszatérés nehézsége. Erre a problémára 
megoldást nyújthat, ha a nők el tudják helyezni a gyermeküket óvodában, illetve bölcsödében. 
Királyszentistván Község Önkormányzata intézményfenntartó társulást kötött Litér Község 
Önkormányzatával. A királyszentistváni gyermekeket a litéri Csivitelő Bölcsőde és Óvoda 
fogadja. A gyermekek intézményekbe (iskola, óvoda) történő biztonságos eljutását iskolabusz 
biztosítja. Az általános iskolás gyermekeket kötelező jelleggel fogadó iskolák: a Litéri 
Református Általános Iskola, illetve a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény. 2013. év előtt az általános iskolai oktatás biztosítására is Litér 
Önkormányzatával kötött intézményfenntartó megállapodást Királyszentistván, így az 
általános iskola átalakulását követően is fogadják a királyszentistváni gyermekeket, és az 
iskolabusz is tovább üzemel. 
Királyszentistván Község intézményeket nem tart fenn, az önkormányzatnál azonban a 
dolgozók mintegy 4/5-e nő. 
Fentiek alapján elmondható, hogy a településen nem éri hátrányos megkülönböztetés a nőket. 
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3.2. ROMÁK ESÉLYEGYENL ŐSÉGE 
 
 

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján Királyszentistván községben senki sem vallotta roma 
nemzetiségűnek magát. Királyszentistván lakói között nem volt olyan, aki valamilyen 
nemzetiséghez tartozónak vallotta magát, mindenki úgy nyilatkozott, hogy magyar 
nemzetiségű. 
 
 

3.3. HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET Ű GYERMEKEK ESÉLYEGYENL ŐSÉGE 
 
 
Királyszentistván községben a három, vagy több gyermekes családok száma 11, mely 
családokban összesen 35 gyermek nevelkedik. A községben halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek nem él, a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, hátrányos helyzetű gyermekek 
száma 2012. december 31-én 12 fő volt. A hátrányos helyzetű gyermekek közül hatan élnek 
nagycsaládban. A nagycsaládosok részére évi egy alkalommal – a karácsonyi ünnepekhez 
kapcsolódóan – 2.500 Ft/gyermek támogatást nyújt az önkormányzat. 
Királyszentistván Község Önkormányzata támogatja a gyermekek tanulását, és egészséges 
fejlődését. Tanévkezdési támogatást biztosít részükre, mely 5.000-15.000 Ft/fő-ig terjedő 
összeg (intézménytípustól függően), iskolabuszt üzemeltet, támogatja a tehetséges gyermekek 
felsőfokú tanulmányait, egyrészt a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszeren 
keresztül, másrészt évi három alkalommal 10.000 Ft/fő összeget (összesen 30.000,- Ft-ot) 
biztosít utazáshoz, jegyzetekhez részükre. 
A hátrányos helyzetű gyermekek közül jelenleg 2 fő részére biztosít az önkormányzat 
ösztöndíjat az Arany János Tehetséggondozó programon keresztül.  
Királyszentistván Község Önkormányzata a gyermekek részére a következő programokat 
biztosítja: gyermeknap, kézműves foglalkozások (alkalmi jelleggel), nyáron ingyenes 
gyermekkirándulás, könyvtári szolgáltatások. A sportolási lehetőség biztosítására aszfaltozott 
sportpálya került kiépítésre, valamint az Önkormányzat folyamatosan fejleszti játszóterét, 
legutóbb kültéri ping-pong asztal, valamint fészekhinta került telepítésre. 
A családsegítést, és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat a Bendola Családsegítő 
Szolgálat látja el a településen. 
 
 

3.4. FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉL ŐK ESÉLYEGYENL ŐSÉGE 
 
 
A fogyatékossággal élők száma Királyszentistván településen mintegy 10 fő, mely létszám 
mozgásában korlátozott személyekből, vakok- és gyengénlátókból, illetve szellemileg sérült 
emberekből tevődik össze. Jelenleg ezen embereket családjuk ellátja, velük kapcsolatban házi 
segítségnyújtásra igény nem merült fel. 
A fogyatékosság hátterében több tényező bonyolult kölcsönhatása állhat, ilyenek lehetnek 
például a testi, pszichológiai, szociális, kulturális vagy örökletes tényezők. 
A fogyatékkal élők legnagyobb részének egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű 
rokkantnyugdíj, járadék vagy segély. Ezen ellátások azonban számukra igen szűkös 
megélhetést biztosítanak. 
A tartós egészségügyi problémával, valamint a fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci 
lehetőségei erősen behatároltak. Sajnálatos módon az önkormányzat nem tud a megváltozott 
munkaképességű emberek számára munkalehetőséget biztosítani.  
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3.5. IDŐSEK ESÉLYEGYENLŐSÉGE 
 
Településünk lakosságának mintegy 9 %-a idős korú (65 év feletti). A településen az 
egyszemélyes háztartások száma 16.  Ezen háztartások nagy részét alacsony nyugdíjjal 
rendelkező özvegy nők vagy férfiak alkotják. Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek 
múlását, az egyedüllétet, nagymértékben függ a társadalom, a helyi közösség nyújtotta 
életkörülményektől, az idősekkel szemben tanúsított magatartástól. 
Királyszentistván településen mindössze egy olyan idős ember él, akinek nem lakik 
hozzátartozója a településen. A szociális étkeztetést igénylők (4 fő) 100 %-a nyugdíjas. Az 
önkormányzat biztosítja a házi segítségnyújtást is a településen, de erre igénybejelentés még 
nem érkezett. Ugyanakkor működnek a településen ilyen szolgáltatást nyújtó egyéb 
szervezetek is. 
Királyszentistvánon az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az idősek támogatására. 
Minden évben megrendezi az idősek napját, támogatja a nyugdíjas klub rendezvényeit, és 
évente egy alkalommal – a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan – támogatást nyújt a 
nyugdíjasoknak. 

 
 

4. CÉLKIT ŰZÉSEK MEGHATÁROZÁSA  
 

4.1. NEMEK EGYENL ŐSÉGÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKIT ŰZÉSEK 
 
 

A gyermeket vállaló anyák elhelyezkedésének segítése érdekében továbbra is fenn kell tartani 
az óvodai feladatellátásra kötött megállapodást, illetve biztosítani a gyermek óvodába és 
iskolába való eljuttatásához az iskolabusz szolgáltatást.  
 
 

4.2. ROMÁK ESÉLYEGYENL ŐSÉGÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKIT ŰZÉSEK 
  
Tekintettel arra, hogy a településen nem élnek romák, ezen a területen az önkormányzat nem 
tűz ki speciális célokat. 
 
 

4.3. HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET Ű GYERMEKEK ESÉLYEGYENL ŐSÉGÉVEL 

KAPCSOLATOS CÉLKIT ŰZÉSEK 
 
Tekintettel arra, hogy a településen nem élnek halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, az 
önkormányzat célkitűzése, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosított 
juttatásokat a jövőben is fenntartsa, és ehhez a megfelelő pénzeszközöket biztosítsa. 
Célkitűzés, hogy minden tehetséges gyermek továbbtanulhasson, és a nehéz gazdasági helyzet 
ellenére se kelljen csökkenteni az ehhez biztosított támogatások összegét. 
 
 

4.4. FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉL ŐK ESÉLYEGYENL ŐSÉGÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKIT ŰZÉSEK 
 
Jelenleg a településen fogyatékossággal élők zöme rokkantnyugdíjas, a munka világába már 
nem vezethetők vissza.  
A településen az akadálymentesítés a közös önkormányzati hivatal kirendeltségén megoldott, 
a Faluház tekintetében pedig el kell érni, hogy annak minden bejárata akadálymentessé 
váljon. 
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4.5. IDŐSEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKIT ŰZÉSEK 
 
 

Cél, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére a továbbiakban is biztosítani az időseknek 
nyújtott támogatásokat, valamint továbbra is támogatni a nyugdíjas klub működését. A 
biztonság érdekében fontos, a településen működő polgárőrség támogatása, akik szolgálatuk 
alatt az idősek biztonságát is figyelemmel kísérik, és probléma esetén jelzéssel élnek. 
 
 
5. FELADATOK MEGHATÁROZÁSA  

 

Probléma Javasolt beavatkozás Felelős, határidő 

A közszolgáltatást nyújtó 
intézmények akadálymentesítése 
nem teljeskörű 

Fel kell mérni, hogy az 
önkormányzat felelősségi körébe 
tartozó intézmények teljes körű 
akadálymentesítése milyen további 
fejlesztéseket igényel, és az 
önkormányzat anyagi lehetőségeinek 
szem előtt tartása mellett a teljes 
akadálymentesítés megvalósítása 

Kőszegi Ilona polgármester, 
Bencze Éva jegyző 

Határidő: 2014. június 30. 

A hátrányos helyzetű csoportok, 
egyének ösztönzése szükséges a 
közösségi életben való részvételre 

Az önkormányzat továbbra is 
szervez olyan rendezvényeket, 
amelyek kifejezetten az egyes 

hátrányos helyzetű csoportokra 

koncentrálnak (pl. idősek napja, 
gyermeknap, stb.) 
 

Diószegi Imola 
Kulturális és Szociális Biz. elnöke 

Határidő: folyamatos 

A településen működő, a helyi 

lakosság érdekében tevékenykedő 
civil szervezetekkel való 

önkormányzati együttműködés 

erősítése, az esélyegyenlőség 

eszméjének minél szélesebb körű 
érvényre juttatása érdekében 

Az önkormányzat kiemelt figyelmet 
fordít a civil szervezetek 
támogatására és a partneri 

együttműködésre, a rendelkezésre 
álló források figyelembe vételével.  

Kőszegi Ilona polgármester 
Határidő: folyamatos 

A Települési Esélyegyenlőségi 
Terv széles körű társadalmi 
nyilvánosságának biztosítása 

A Települési Esélyegyenlőségi 
Terv elfogadását követő nyilvános-
ságra hozatala a település 
honlapján. 

Zavada Mihályné kirendeltségvezető 
Határidő: 2013. június 15. 
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6. NYOMONKÖVETÉS ÉS NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA  
 
 
Királyszentistván Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi tervében fontos szerepet 
tölt be a terv megvalósulásának nyomon követése. Ennek eszközei: 

� Az eredményesség értékelése, ellenőrzése, mely kétévente történik.  
� Az értékelés eredményeinek nyilvánossá tétele kapcsán a személyes adatok 

védelmének biztosítására kiemelkedő figyelmet kell fordítani. 
� A kétévenkénti értékeléskor feltárt hiányosságok felszámolására külön intézkedési 

tervet kell készíteni.  
Az Önkormányzat a honlapján történő megjelentetéssel gondoskodik arról, hogy az 
Esélyegyenlőségi Terv a község minden lakosa számára megismerhető legyen. 
 
 
 
7. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELEL ŐSSÉGI KÖRÖK 
 
Az önkormányzat az Esélyegyenlőségi Terv végrehajtásának irányításáért felelős vezetőnek 
kijelöli a Polgármestert.  
 
 
 
 
 
 
        Kőszegi Ilona 
        polgármester 
 


