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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 
 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 
rendelkezéseivel, Lövő Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség 
érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami 
intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 

A település bemutatása 
 
Lövő a Kisalföld északnyugati részén található, Sopronkövesd, Völcsej,Nemeskér és Röjtökmuzsaj 
községekkel határos. Területe 17,52 km2,lakóinak száma: 1432 fő. A község éghajlata mérsékelt, 
levegője tiszta,a település határát érinti a Kisalföld legnagyobb összefüggő erdeje,amely a 
nagyvadakban gazdag. Lövő történetének legősibb emléke a község északkeleti részén határában 
emelkedő domb,a „Várhely”,amely a kelták őrhelyéül szolgált. Később az őrállomást a rómaiak 
vették birtokukba. Először akkor bukkant fel a Lövő név, amikor a „ Várhely „ avar-magyar 
őrállomás lett. A település a XIII-XIV. században földesúri birtok,ekkor Lövő lakosságát német 
telepesekkel  frissítették fel. Lövő a XV. század második felében rövid időre mezővárossá vált, 
azonban ennek a címnek a török világgal nyoma veszett. A törökök Bécs felé haladva majdnem 
teljesen elpusztították a falut,1683-ban a megmaradt részt a franciák égették fel. Lakói 
szétszéledtek,legtöbben Nagylózsra költöztek. Abban az időben Széchenyi György esztergomi 
érsek volt Lövő földesura, aki telepesen jobbágyok csalogatására egy 1691-es szabadságlevélben 
arról biztosította a bevándorlókat,hogy jobbágyok maradnak,de robotolni nem kell,azt pénzben 
megválthatják. Akkoriban költöztek a horvátok és un. Taxalisták, akik nem voltak nemesek,de 
szabadon költözhettek. Az 1711-es pestisjárvány után ismét sok német telepedett meg 
Lövőn,főleg iparosok.1720-ban átépítették a romos templomot. 
 
A település gazdasági élete: 
 
Az 1865-ben megnyílt Sopron-Szombathely vasútvonal mellett Lövő állomást kapott. 1924-ben 
kezdte meg a termelést a lövői késgyár elődje. A gyárat a németek 1945-ben kifosztották és 
lerombolták. Az 1949-ben államosított késgyárat az ELZETT Soproni gyáregységhez csatolták, 
amely az 1990-es évek második felében a német ROTO cégcsoport tulajdonába került. 
Napjainkban a Roto Elzett üzem 700 környékbeli,és soproni embernek biztosít munkát. A 
településen napjainkban 161 egyéni vállalkozó működik. Lövőn 1921-ben kezdte meg a 
működését leányiskola és kisdedóvó,amely  az államosításig a lövői irgalmas nővérek vezetése 
alatt állt. A településen 1888-ban gyógyszertár létesült, 1930-ban vágóhíd,1936-ban strandfürdő 
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kezdte meg a működését. Lövő teljes közműellátottsággal rendelkezik. A községben iskola és 
óvoda működik.  
A település közintézményekkel és egyéb szolgáltatásokkal való ellátottsága kiemelkedő a 
környező települések közül. Lövőn könyvtár, háziorvos, fogorvos, védőnő és állatorvos van. 
A községben a lakosság kereskedelmi és szolgáltatási ellátását több szaküzlet és vendéglátó 
egység biztosítja. 2006-ban elkészült a Kulturális és Szolgáltató Központ, amely számos 
színvonalas rendezvény helyszíne. A központban kapott helyet a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat, és az Alpokalja Mikrotérség irodája.         
       

A település demográfiai jellemzője 

 
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

 

  Fő Változás 

2007 1477   

2008 1463 99% 

2009 1433 98% 

2010 1428 100% 

2011 1443 101% 

2012 1445 100% 

            
            
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
A település lakosságszáma 1949-ben volt a legnagyobb 1859 fő, azóta folyamatosan csökkent, ez a 
természetes fogyásból adódott. A jelenlegi (2011-e adatok szerint) állapotot a fenti táblázat és 
diagram mutatják. 
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2. számú táblázat - Állandó népesség     

Fő % 
  

Nők férfiak Összesen Nők Férfiak 

Nő 741 704 1445 51% 49% 

0-2 évesek 11 16 27 40 60 

0-14 éves 101 95 196 52% 48% 

15-17 éves 22 29 51 43% 57% 

18-59 éves 335 441 776 43% 57% 

60-64 éves 56 45 101 55% 45% 

65 év feletti 165 94 259 64% 36% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
 
A táblázat adatai jól mutatják,hogy a 65 feletti nők száma  lényegesen magasabb mint a férfiaké, 
az öregedési index az utóbbi években emelkedő tendenciát mutat. 
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3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index (%) 

2001 298 224 133,0% 

2008 251 213 117,8% 

2009 255 198 128,8% 

2010 262 193 135,8% 

2011 259 196 132,1% 

2012 259 179 144,7% 

 
 

    
 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  állandó jellegű odavándorlás Elvándorlás Egyenleg 

2008 24 36 -12 

2009 18 27 -9 

2010 29 25 4 

2011 42 24 18 

2012 34 22 12 
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás  

  élve születések száma Halálozások száma 
természetes 

szaporodás (fő) 

2008 12 16 -4 

2009 8 16 -8 

2010 10 9 1 

2011 6 24 -18 

2012 11 21 -10 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
 
A halálozások számának emelkedése egy évet (2010) kivéve mindig negatív volt, de ezt 
valamelyest javította a községben történő odavándorlások emelkedő száma.  
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Értékeink, küldetésünk 

 
 
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Az esélyegyenlőség érvényesítése nem 
pusztán követelmény,hanem az önkormányzatnak is hosszú távú érdeke ,hiszen azt a célt 
szolgálja,hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karierre, a jó minőségű 
szolgáltatásokra  függetlenül attól,hogy nő vagy férfi, vagy egészséges vagy fogyatékkal él, milyen 
származása vagy az anyagi helyzete. A település küldetése a lakosságszám növelése új telkek 
kialakításával, a meglévő oktatási intézmények helyben tartása,a jelenlegi szociális rendszer 
megőrzése és megtartása, a házi felnőtt orvosi, fogorvosi és védőnői ellátás megőrzése, kötelező 
és ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése, idős magányos emberek segítése. 
 
Római katolikus templom 
Klasszicizáló késő barokk, 1782-83 környékén érte el a mai formáját, 
mivel a régi templomot teljesen átépítették. Emeletnyi magasságban 
található egy-egy félköríves fülkékben a Szent Anna és Szent József 
szobor. 
A bejárati ajtó kerete, rozettás és szalagos faragása viszont a 18. századi 
barokk elem. A homlokzat toszkán oszlopos szegélye és torony toszkán 
félpillérei azonban már a klasszicizmusra jellemző stílusjegyek.  

 
 
 
 
 
 
Szent György szobor 
1700 körüli barokk. A templomtól balra található. 
 
 Keresztelő Szent János-szobor: Klasszicista 1824.  A templom mellett jobbra található. 
 
Pestis-emlékoszlop  
Barokk 1711. A templomhoz közel zöld növényekkel körülfogva áll, a 
hit és népi hiedelemvilág állíttatta pestis emlékoszlop. Az írástáblát 
hordozó talpazaton van három pestistől védő szent szobra. Ezek egy 
időben készültek, de más a kvalitásúak.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helyi védelem alatt áll: - Kolics kápolna, a kőkereszt, piéta, mária-szobor, és a szentháromság 
szobor. 
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Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Lövő település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

• az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

• a diszkriminációmentességet,  

• szegregációmentességet, 

• a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket.  

A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében 
együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 
arányát, valamint helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 
HEP IT tartalmazza. 
 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 
javítása szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-
értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 
 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A 
program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

� a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

� a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) 
EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

� a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 

� a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szt.) 

� a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
(továbbiakban: Flt.) 

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

� az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
� a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

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

előírásaira. 
 
Az Alaptörvény rendelkezése által biztosított emberi méltósághoz való joggal összfeüggésben az 
egész jogrendszer tekintetében az állam kötelezettségévé teszi minden személy egyenlő 
méltóságának a tiszteletben tartását és védelmét. Ahogyan azt az Alkotmánybíróság először a 
61/1992.(XI. 20.)AB határozatában megfogalmazta:”Az állam,mint közhatalom ,s mint jogalkotó 
köteles egyenlő elbánást biztosítani a területén tartózkodó minden személy számára. Ebben 
összefüggésben nem tehet különbséget faj,szín,nem,nyelv,vallás,politikai vagy más 
vélemény,nemzeti vagy társadalmi származás,vagyoni,születési vagy egyéb hely szerint.” 

Az  Ebktv.31.§ (2) bekezdése szabályozza az esélyegyenlőségi helyzetelemzés tartalmát és 
meghatározza a vizsgálandó célcsoportokat, melyek az alábbiak: 

• nők, 

• mélyszegénységben élők, romák, 

• fogyatékkal élő személyek, 

• gyermekek, 

• idősek. 
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1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

Lövőn jelenleg még nincs az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő szabályozás. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 
 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 
koncepciókkal, programokkal 

Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2005.(VIII.1.)rendeletével fogadta a 
település rendezési tervét . A településrendezési és településszerkezeti tervben  leírt alapelvek 
összhangban vannak az esélyegyenlőség kritériumaival,segítik az esélyegyenlőségi program 
megvalósítását. Ezenkívül a településfejlesztési koncepció és tervezési program olyan 
prioritásokat határoz meg, amelyekhez a települési esélyegyenlőségi terv hozzá tud járulni. 
A program az alábbi prioritásokat tartalmazza: 
 

1.) A lakónépesség megtartása,illetve növelése  
     E cél elérése érdekében a település különböző részein új lakótelkeket jelöl ki, a nagyobb kínálat  
     biztosítása érdekében.     
 

2.) Gazdaságfejlesztés  
     Ipar, kereskedelem és szolgáltatás számára terület kijelölése. A szélerőmű park előkészítését  
     végző gazdasági társaság igényének fogadása. 
 

3.) Szabadidős célú fejlesztések  
     A meglévő strand korszerűsítése, ehhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése. 
     Közösségi tér kialakítása a templom és a művelődési ház mögött. 
 

4.) A települési értékek védelme                     
     Helyi védelmi javaslat kidolgozása.  
 

5.) A települési környezet megőrzése,fejlesztése 
     Környezetvédelmi feladatok megfogalmazása.  
 

6.)  Közlekedési kapcsolatok javítása, fejlesztése 
      Hely biztosítása a M9-es gyorsforgalmi útnak. A 8627.sz.Lövőt elkerülő út helyének biztosítása.  
      A településközi út kialakítása Nemeskér felé. Völcsej felé kerékpáros –gyalogos kapcsolat 

biztosítása. 
 

7.) Külterületek használatának konfliktusmentes biztosítása 
      Mezőgazdasági területek beépítésének szabályozása.  
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása alapján a képviselő-
testület 2011. március 29-én elfogadta 2010-2014-re vonatkozó gazdasági programját. Ebben a 
programban a képviselő-testület meghatározta az adott intervallumra vonatkozó fejlesztési 
elképzeléseit, melyek a következők: 
 

1.) Infrastruktúra területén: utak, járdák korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása, 
közvilágítás bővítése, gyalogosközlekedés megoldása a 84. sz. főútvonal mellett, 
külterületi utak karbantartása, kerékpárút és parkoló építése. 



15 
 

 
2.) Oktatás és közművelődésen belül: oktatási intézmények helyben tartása, oktatási 

intézmények folyamatos karbantartása, korszerűsítése, közösségi tér kialakítása pályázat 
megvalósítása a Szolgáltató és Kulturális Központban. 

 
3.) Környezetvédelmen belül: szelektív hulladékgyűjtő rendszer továbbfejlesztése, 

parlagfűírtás, általános gyommentesítés. 
 

4.) Szociális és egészségügyi ellátás keretében: a jelenlegi szociális rendszer megőrzése, 
megtartása, a házi felnőtt orvosi, fogorvosi és védőnői ellátás megőrzése, kötelező és 
ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése, idős magányos emberek segítése, több férőhelye 
busz beszerzése pályázati támogatás segítségével.   

 
5.) Élhető környezet kialakítása: részvétel a „Virágos Magyarországért„ mozgalomban, 

közterületek parkosítása, új szabadidős park kialakítása. 
 

6.) Közbiztonság területén: jó együttműködés fenntartása a rendőrséggel és polgárőrséggel, 
közterületek, nyilvános helyek rendjének megőrzése, idős magányos emberek segítése 
közbiztonsági szempontból, a 84. számú főútvonal községen átvezető szakaszának 
biztonságosabbá tétele. 

 
7.) Civil szervezetek: helyi civil szervetek támogatása, és velük a jó kapcsolat megőrzése, 

közös rendezvények szervezése. 
 

8.) Munkahelyteremtés területén: új vállalkozások elindításának és letelepedésének 
segítése. 

 
9.) Településfejlesztés területén: új lakópark kialakítása, falusi szálláshely kialakítása, térségi 

tornacsarnok építése.      
 
A fenti célok megvalósításához hozzájárul a település költségvetési koncepciója, melyet minden 
évben a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé jóváhagyásra.  
 

2.2  A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Lövő község a gazdasági, társadalmi és szociális helyzete szervesen kapcsolódik a közvetlen 
környezetében levő kistelepüléseket összefogó Soproni statisztikai kistérséghez, melynek 
intézményesült formája a Sopron- Fertőd Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás). 
Társulásunk 2004 szeptemberében alakult meg, tagja a kistérség valamennyi települése. A 
Társulás vezető, legfőbb döntést hozó szerve a Társulási Tanács, melynek a kistérség 40 
polgármestere a tagja. A Társulási Tanács ülései közötti időben a 7 tagú Elnökség irányítja a 
munkát. A Tárulási Tanács elnöke Sopron Megyei Jogú Község Polgármestere. 
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Terület (km2) 877 

Lakónépesség (fő, 2007. dec. 31.) 99314 

Kedvezményezett térség Nem 

Hátrányos helyzetű Nem 

Leghátrányosabb helyzetű Nem 

Mérték 
szerint 

Komplex Program Nem 

Települések száma 40 

Város 3 Jogállás 
szerint Község 37 

Kedvezményezett települések száma 2 

Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott 2 Típus 
szerint Országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel 

sújtott 
2 

Forrás: https://teir.vati.hu online adatelemző rendszer 

 
 

 
Forrás: http://www.stiefel.hu 

 
 
Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Tárulásának feladatai: 

• oktatás és nevelés 

• szociális ellátás 

• egészségügyi ellátás 

• család, gyermek és ifjúságvédelem 

• közművelődés, közgyűjteményi tevékenység,mozgókönyvtári ellátás 

• gazdaság-és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom 

• pénzügyi ellenőrzési feladatok az egyes önkormányzatoknál 

• területfejlesztési feladatok ellátása 

• nemzetközi együttműködés



 
 
A Társulás területe mintegy 877 km2, lakónépessége pedig összesen 99314 fő (2010. december 31-ei adat). 
A Társulás nem élvez semmilyen kedvezményezettséget, tehát nem tekinthető hátrányos helyzetű 
térségnek. A Társulást 3 Község és 37 község alkotja, név szerint: Ágfalva, Agyagosszergény, Csáfordjánosfa, 
Csapod, Csér, Ebergőc, Egyházasfalu, Fertőboz, Fertőd, Fertőendréd, Fertőhomok, Fertőrákos, 
Röjtökmuzsaj, Fertőszéplak, Gyalóka, Harka, Hegykő, Hidegség, Iván, Kópháza, Lövő, Nagycenk, Nagylózs, 
Nemeskér, Pereszteg, Petőháza, Pinnye, Pusztacsalád, Répceszemere, Répcevis, Röjtökmuzsaj, Sarród, 
Sopron, Sopronhorpács, Sopronkövesd, Szakony, Újkér, Und, Völcsej, Zsira, melyek közül Fertőd, 
Fertőszentmiklós  és Sopron rendelkezik városi ranggal. 
 
Alpokalja-Ikva Mente Leader Egyesület   
 
2008. május 8-án megalakult Fertőszentmiklóson 102 alapító taggal, közöttük kistérségünk önkormányzatai, 
vállalkozók, civil szervezetek képviselőiből az Alpokalja-Ikva Mente Leader Egyesület. 
Az egyesület komplex vidékfejlesztési programot állított össze, mely alapot ad kistérségünk vidék 
településeinek összehangolt, az élet számos területére kiterjedő fejlesztéséhez. A Leader egyesület 
hitvallása, jelszava Széchenyi nyomdokain térségünk fejlődéséért és egyértelmű céltudatos jövőképéért 
egyaránt „megtartó vidék fejlődő életminőséggel„. 
 
Főbb fejlesztési céljai:   
- a kistérség gazdasági versenyképességének növelése, ideértve a kistelepülések előforrásainak bővítését, 
- infrastrúktúra fejlesztése 2007-2013 közötti tervezési időszak uniós pályázati lehetőségeire alapozva, 
- az idegenforgalom fejlesztése,a határon átívelő együttműködés erősítése, 
- humán erőforrások és szolgáltatások fejlesztése, 
- a természeti értékeket óvó természet-és környezetvédelemi fejlesztések, 
- a határon átnyúló gazdasági,társadalmi és kulturális kapcsolatok fejlesztése.   
 
Lövő község gesztorságával a településen működik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás, 
mely családsegítő és gyerekjóléti feladatokat látja el 18 településen. 
 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása  

 

Az önkormányzat számára a koherens esélytervhez szükséges információk rendelkezésre állnak. Vannak 
azonban olyan területek, amelyről az információszerzés még nehezékes. Az adatgyűjtést segítené az előző 
évi népszámlás településsoros adata, azonban ilyen jellegű összesítések még nem  elérhetők a KSH 
honapján.  Az adatok gyűjtése elsősorban a nehéz helyzetbe került devizahiteles családokról és fogyatékos 
személyek foglalkoztatásáról, iskolai végezettségéről, a nők helyi gazdaságban elfoglalt szerepéről volt 
problémás. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
 
A tavalyi felmérések szerint hazánkban 1,2 millió felett van a szegény emberek száma. Míg korábban az 
öregkori szegénység volt a jellemzőbb, napjainkban a gyermekeké vált azzá. Egyre többen tartoznak a 
mélyszegények közé is. Ők azok, akik folyamatosan csúsznak lefelé  a lejtőn, s nincs számukra visszaút. 
A szegénységnek nincs mindenki számára elfogadott, örökérvényű definíciója. Általában azokat a területi 
egységeket tekintjük mélyszegénység által sújtott településeknek, településrészeknek, ahol a „nagyon 
alacsony iskolázottság és foglalkoztatási ráta, erős települési, lakóövezeti térségi koncentráció és 
szegregáció, az ezekből következő súlyos deficit és a hátrányos társadalmi helyzet újratermelődésének 
nagyon nagy valószínűsége jellemzi.” Forrás: TÁMOP –pályázati kiírás. Ezen meghatározást alapul véve Lövő 
község nem tartozik a mélyszegénység által sújtott települések közé.  
  

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

A mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén illetve a háztartás saját jövedelmi helyzetének 
értékelésén alapulnak. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elsősorban a munkanélküliség,a szociális 
rászorultság, a gyermekek helyzete, a lakhatási viszonyok és az iskolai végzettségek figyelembe vételével 
készítünk elemzéseket. A lakosság jövedelmi viszonyairól nincs megfelelő adatunk. Mekkora jövedelemből 
lehet megélni egy-egy településen, ennek megítélése, mint „kategória” behatárolása országtól függően más 
és más. Az ENSZ által használt abszolút mélyszegénységi küszöb szerint például ebbe a csoportba tartozók 
kevesebb, mint 1 dollárból élnek naponta. Ez a mérőszám elsősorban a fejlődő országokra jellemző, a fejlett 
világban,más mutatókat használnak. Így Európában szegénynek számítanak a medián jövedelmek 60 %-nál 
kevesebből élők. Ez forintosítva Magyarországon 46 000 forint havi jövedelmet jelent. A fogalmak, mint 
látható nem azonos élethelyzetet fednek, általánosan elmondható, hogy a szegényebb országok szegényei 
sokkal szegényebbek, mint a gazdagabb országokban élő alacsony társadalmi státuszúak. Másik használt 
fogalom a létminimum, amely egy szerény elfogadható életminőséget tesz lehetővé. Ez jelenleg 
Magyarországon  62.000 forintos átlag havi jövedelem, ami egyfős, a két fős, 3, 4 vagy ennél nagyobb 
családok esetére is vonatkoztatott átlagos mutató. Az ennél kevesebb jövedelemmel rendelkezőket 
nevezhetjük szegényeknek. Ez a réteg a népesség 30-35 %-át teszi ki, köztük 850 000 gyermek. Ekkora 
tömeget a szociálpolitika képtelen eltartani, így a mélyszegénység határát a minimál nyugdíj 28 500 forintos 
havi értéke alatti jövedelműeknél húzzák meg.  
 A településen a minimum nyugdíjnál alacsonyabb jövedelemmel rendelkezőket tekintjük 
mélyszegénységben élőknek, ezen családok, egyének száma a  településünkön alacsony, átmeneti 
segélyekkel segíti őket az önkormányzat.        
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

A községben élők foglalkoztatási helyzete kedvező.  
1924-ben kezdte meg a termelést a lövői késgyár elődje. A gyárat a németek 1945-ben kifosztották és 
lerombolták. Az 1949-ben államosított késgyárat az ELZETT Soproni gyáregységhez csatolták, amely az 
1990-es évek második felében a német ROTO cégcsoport tulajdonába került. Napjainkban a Roto Elzett 
üzem 700 környékbeli, és soproni embernek biztosít munkát, a bukó-nyíló ablak vasalatok gyártása 
területén.  
A cég a munkalehetőség biztosításával,nemcsak a község,de a szűkebb régió meghatározó üzemévé nőtte ki 
magát, akivel az önkormányzat jó együttműködést alakított ki. Lövő fejlődéséhez nagyban hozzájárul az 
általuk befizetett jelentős összegű iparűzési adó. 
 
A településen napjainkban 161 egyéni vállalkozó működik. A község földrajzi fekvése, a teljes infrastruktúra, 
a megtalálható munka és egyéb lehetőségek biztosítják az itt élők, és a letelepedni szándékozók 
életfeltételeit, megélhetését. 
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A községben nagyobb mezőgazdasági üzem nincs. A közép- és kisgazdaságok elsődlegesen gabonafajtákat, 
napraforgó és repcét termelnek. Két nagyobb vállalkozás szőlőtermesztéssel és borkészítéssel is foglalkozik. 
A községben az állattartás csökkenő tendenciát mutat, szarvasmarha és sertéstartásnál is az állomány 
folyamatosan csökken.   
 
Az önkormányzat az általa fenntartott intézményekben 2012. évben 47 főt foglalkoztatott. 
A foglalkoztatott személyek között a nők aránya lényegesen magasabb mint a férfiaké, hátrányos 
megkülönböztetés az önkormányzati intézményekben nincs.  

 

a.) foglalkozatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

Nyugat-Dunántúl Magyarország gazdaságilag egyik legfejlettebb régiója,annak ellenére, hogy az elmúlt 
években kipattant gazdasági válság ezt a régiót sújtotta a legjobban,mivel a régióban jelentős a gépgyártás 
és az autógyártásba bedolgozó ipar. A válság hatására a községben is emelkedett a munkanélküliek száma, 
de ezt nem jelentett nagy mértéket.  
 
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő 11 29 28 17 16 

fő 1 2 1 0 0 
20 éves és fiatalabb 

% 9,1% 6,9% 3,6% 0,0% 0,0% 

fő 1 2 4 4 3 
21-25 év  

% 9,1% 6,9% 14,3% 23,5% 18,8% 

fő 1 5 2 2 2 
26-30 év 

% 9,1% 17,2% 7,1% 11,8% 12,5% 

fő 4 7 4 2 4 
31-35 év 

% 36,4% 24,1% 14,3% 11,8% 25,0% 

fő 1 3 5 2 2 
36-40 év 

% 9,1% 10,3% 17,9% 11,8% 12,5% 

fő 0 3 4 1 1 
41-45 év 

% 0,0% 10,3% 14,3% 5,9% 6,3% 

fő 1 5 3 3 2 
46-50 év 

% 9,1% 17,2% 10,7% 17,6% 12,5% 

fő 0 1 2 1 1 
51-55 év 

% 0,0% 3,4% 7,1% 5,9% 6,3% 

fő 2 1 3 2 1 
56-60 év 

% 18,2% 3,4% 10,7% 11,8% 6,3% 

fő 0 0 0 0 0 
61 év felett 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
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A fenti táblázat és diagram jól mutatja, hogy a községben a munkanélküliek száma 2009. és 2010. évben 
volt a legmagasabb, ezen belül a 26-35 éves korosztályt, 46-50 éves korosztályt érintette a legjobban.  

 
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya 

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

Fő Fő % 
év  

nő férfi összesen nő férfi Összesen Nő férfi Összesen 

2008 6 5 11 1 2 3 16,7% 40,0% 27,3% 

2009 12 17 29 4 4 8 33,3% 23,5% 27,6% 

2010 16 12 28 6 4 10 37,5% 33,3% 35,7% 

2011 8 9 17 5 1 6 62,5% 11,1% 35,3% 

2012 8 7 15 4 1 5 50,0% 14,3% 33,3% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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A táblázatból jól szemlélteti,hogy a munkanélküli nők száma magasabb mint a férfiaké. Ez köszönhető 
annak, hogy a férfi munkavállalók helyzete javult, mely az uniós munkaerőpiac megnyitásának 
eredményeként az ausztriai elhelyezkedésnek is köszönhető. 

 

 

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

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen év  

fő Fő Fő fő % fő % fő % 

2008 86 112 198 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2009 84 112 196 1 1,2% 1 0,9% 2 1,0% 

2010 83 112 195 2 2,4% 0 0,0% 2 1,0% 

2011 93 110 203 1 1,1% 0 0,0% 1 0,5% 

2012 95 112 207 1 1,1% 1 0,9% 2 1,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

          
 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
Községünkben a pályakezdő álláskeresők száma alacsony, ez alól kivételt a 2010-es év képezett. 

 

b.) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatása  

 

A településen a népszámlálási adatok alapján az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők száma, 
aránya csökkent, így a munkaerőpiacon az elhelyezkedési lehetőségük is növekedett. 
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3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

15 éves és idősebb 
lakosság száma 

összesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát 
végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők 15-x évesek száma  

év  

összesen nő férfi Összesen Nő Férfi Összesen Nő Férfi 

  fő fő fő Fő Fő Fő fő % Fő % fő % 

2001 1198 622 576 1098 550 548 100 8,3% 72 11,6% 28 4,9% 

2011 1279 648 631 1178 594 584 101 7,9% 54 8,3% 47 7,4% 

 

 

 

 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 
szerint nyilvántartott 

álláskeresők száma 
összesen 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál 

magasabb iskolai 
végzettség 

év 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 11 0 0,0% 1 9,1% 10 90,9% 

2009 29 0 0,0% 11 37,9% 18 62,1% 

2010 28 0 0,0% 11 39,3% 17 60,7% 

2011 17 0 0,0% 7 41,2% 10 58,8% 

2012 15 0 0,0% 7 46,7% 8 53,3% 

 

 

 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
A táblázat adatai azt mutatják,hogy a regisztrált munkanélküliek a 8 általános iskolai végzettségnél  

magasabb végzettséggel rendelkezik. 
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c) közfoglalkoztatás  

 

Minden évben a Munkaügyi Központ támogatásának köszönhetően önkormányzatunk a munkanélküliek 
közül 2 főt foglalkoztat, akik közterület rendezési és a parkfenntartási munkákban segédkeznek. Mivel a 
településen a parkterületek,közterületek nagysága jelentős arányt képvisel, így lehetőség lenne több 
közmunkás foglalkozatására is az önkormányzatnál,ha ehhez szükséges pályázati források biztosítottak 
lennének.  

 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási 
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

 
Lövő Győr-Moson-Sopron megye északnyugati részén található,Soprontól és Szombathelytől 25 km-re 
található. Vasútállomással rendelkezik, Sopron–Szombathely vasútvonalat érinti a települést. Megközelítése 
volán buszokkal is kedvező, a járatok száma magas. 

Helyben a legnagyobb foglalkoztató a Roto Elzett Certa Kft, de a környező települések nagyobb 
vállalkozásainál is több személyt alkalmaznak  a község munkaképes lakosai közül. 

 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 
A fiatalok képzését a Munkaügyi Központok végzik, ezt Sopronban tudják igénybe venni az álláskeresők. 
 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 
programok) 

 
Helyi foglalkoztatási programok nincsenek. Lehetőségek Sopronban kínálkoznak. 
 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatása 

 
Nincs ilyen. 
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Erről adatokkal nem rendelkezünk. 
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások 

 
A szociális ellátás feltételeinek biztosítása állami és önkormányzati feladat. Az önkormányzat a helyi 

szociális ellátásokról szóló 6/2012.(V.02.) önkormányzati rendeletben meghatározott ellátásokat biztosítja. 
A szociális ellátások rászorultság mértékétől és okától függően vehetők igénybe. A juttatások azokat a 
hátrányokat igyekeznek kiküszöbölni, kompenzálni,amelyek az adott személyt helyzetéből adódóan sújtják.   

 

Az ellátások formái: 

A települési önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosultak számára: 

• átmeneti segélyt, 

• temetési segélyt, 

• méltányosságból ápolási díjat, 

• közgyógyellátást , 

• újszülöttek családjának támogatását állapítja meg.  

A jegyző rendszeres szociális segélyt és foglalkoztatás helyettesítő támogatást állapít meg a jogosultak 
részére. Az utóbbi években ezekre az ellátásokra nagyon kevés kérelem érkezett be. Ezek számát a 
következő táblázat és diagram mutatja. 

 

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek száma 

rendszeres 
szociális 

segélyben 
részesülők   

Foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás 

(álláskeresési 
támogatás) év 

Fő 
15-64 

évesek %-
ában 

Fő 
munkanélküliek 

%-ában 

Azoknak a száma, 
akik 30 nap 

munkaviszonyt nem 
tudtak igazolni és az 
FHT jogosultságtól 

elesett  

Azoknak a száma, akiktől helyi 
önkormányzati rendelet 

alapján megvonták a 
támogatást 

2008 0   0   0 0 

2009 1   0   0 0 

2010 0   0   0 0 

2011 0   0   0 0 

2012 0   1   0 0 
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A természetbeni juttatások közül a legnagyobb mértékű a közgyógyellátás. A szociálisan rászorult személy 
részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére 
közgyógyellátási igazolvány állítható ki. Az igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a 
társadalombiztosítás által támogatott egyes gyógyszerekre,gyógyászati segédeszközökre.  

A településen igazolvánnyal rendelkezők számát a lenti táblázat és diagram mutatja.  

 

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 32 

2009 32 

2010 26 

2011 24 

2012 36 

 

 

 

 

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére 

biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult- a jegyes kivitelével –a hozzátartozó, ha önmaga 
ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló személy  

a.) súlyos fogyatékos, vagy 

b.) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.  

 

 

Az ápolási díjban részesülők száma az utóbbi években emelkedő tendenciát mutat. 

Járási hivatalok létrehozásával 2013. január 01-jétől állami és önkormányzati hatáskörbe került ezen   
ellátás megállapítása. Az önkormányzat csak méltányosságból állapíthatja meg ezen ellátást, azon 
személyek részére aki a helyi rendeletben megszabott jogosultsági feltételeknek megfelelnek.  

  Az ápolási díjban részesülők száma évről -évre emelkedett melyet a lenti táblázatban láthatunk.  
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A községben élő aktív korú munkanélküli személyek álláskeresési segélyre és járadékra jogosultak. A 
segélyezettek száma 2009. évben volt a legmagasabb, azóta fokozatosan csökkenő tendenciát mutat. A 
megyei és országos átlagot tekintve a segélyben részesülők száma a községben alacsonynak mondható. 

 

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti 

lakónépesség száma 
segélyben 

részesülők fő 
segélyben részesülők 

% 

2008 983 5 0,5% 

2009 892 15 1,7% 

2010 988 14 1,4% 

2011 981 10 1,0% 

2012 994 5 0,5% 

 

 

   

  
 
 
  

Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 4 

2009 4 

2010 4 

2011 5 

2012 7 
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

nyilvántartott álláskeresők 
száma 

álláskeresési járadékra 
jogosultak  

év 

Fő fő % 

2008 11 23 209,1% 

2009 29 57 196,6% 

2010 28 64 228,6% 

2011 17 49 288,2% 

2012 15 8 53,3%   
 
 
 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
A járadékra jogosultak száma 2011. évben volt a legmagasabb, a 2012-ben már ezen 
ellátásban részesülők száma alacsony volt. 
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

A község infrastrukturális feltételei kedvezőek. Ivóvíz a lakások 96 %-ban, a gázhálózat a község teljes 
területén kiépített,a háztartások kb. 80 %-a igénybe veszi ezt a szolgáltatást. A szennyvízcsatorna 
lefedettség  kb. 89 % a településen a rákötött lakások arányában. A belterületi önkormányzati utak 
felújítása aszfaltozása folyamatosan történik, az utak az átlagnál jobb minőségűek. A községben a lakások 
száma emelkedő tendenciát mutat. A lakosság saját tulajdonú ingatlanban él. A legtöbb lakás az 1960-70-es 
években épült, ezek jelentős részét már felújították, átépítették. A lakások nagy része összkomfortos, az 
alacsony komfort fokozatú lakások aránya 5 %. 
 

a) bérlakás-állomány 

Önkormányzati tulajdonban egy lakás,van jelenleg 1 fő tartózkodik benne,a lakás összkomfortos.  

b) szociális lakhatás  

A településen nem található. 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

A településen nem található. 

 
3.4.1. számú táblázat – Lakásállomány 

év 
Összes 

lakásállomány 
(db) 

  
Bérlakás 
állomány 

(db) 
  

szociális 
lakásállo

mány (db) 
  

egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

  

    

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmények
et biztosító 

lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmény
eket 

biztosító 
lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmény
eket 

biztosító 
lakások 
száma 

  

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 
körülmén

yeket 
biztosító 
lakások 
száma 

2008 516 0 1 0 0 0 0 0 

2009 523 0 1 0 0 0 0 0 

2010 529 0 1 0 0 0 0 0 

2011 537 0 1 0 0 0 0 0 

2012 539 0 1 0 0 0 0 0 
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e) lakhatást segítő támogatások  

A lakhatási feltételeket normatív lakásfenntartási támogatással segíti az önkormányzat. 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy 
nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 
támogatás. A támogatások igények 2011. évben kezdődtek,és a számuk 2012-ben már emelkedő tendenciát  

mutat melyet a lenti táblázat és diagramban láthatunk. 

 

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

 

év 
lakásfenntartási 

támogatásban részesítettek 
száma 

Adósságcsökkentési támogatásban 
részesülők száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 2 0 

2012 6 0 
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Az önkormányzat adósságcsökkentési támogatást az előző években nem állapított meg. 

 

A községben a fiatalok letelepedését, lakáshoz jutását az önkormányzat lakáscélú támogatás biztosításával 
segíti. A támogatás feltételeit helyi rendeletben szabályozta a képviselő-testület. A jogosultsági 
feltételeknek megfelelő fiatalok új lakás építése esetén 200 00 Ft, használt lakás vásárlása esetén 100 000 
Ft támogatásban részesülhetnek.   
A tavalyi évben 2 fő részére állapított meg támogatást képviselő-testület felhatalmazása alapján a 
polgármester.   
 

f) eladósodottság  

Erre vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk. 
 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 
bemutatása 

Megállapítható, hogy a település lakásállománya és infrastrukturális helyzete lényegesen jobb az országos 
átlagnál. Az elmúlt években kialakult gazdasági válság ellenére is komoly fejlesztések valósultak meg. A 
településen a teljes közműellátottság biztosított. 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

Lövő községben szegregátum nem alakult ki. 
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény 152 §-a értelmében a települési önkormányzat az 
egészségügyi ellátás körében gondoskodik: 
 
a.) háziorvosi,házi gyermekorvosi ellátásról, 
b.) fogorvosi alapellátásról, 
c.) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d.) védőnői ellátásról, 
e.) iskola-egészségügyi ellátásról.  
 
A településen a felnőttek és gyermekek részére 1 házi orvosi szolgálat működik -SPES 53 Bt. - néven. Ennek 
keretében Dr. Ölbei Ferenc látja el a háziorvosi feladatokat. A háziorvosi szolgálatot a Megyei 
Egészségbiztosító Pénztár finanszírozza,de az épület rezsiköltségének fedezéséhez az önkormányzat is 
biztosít támogatást. Az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó ügyeleti feladatokat külön megállapodás 
alapján a Sopron Környéki Községek Orvosi Ügyelete látja el.   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek részére 
tervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok 
által ellátott 

szolgálatok száma 

2008 1 0 0 

2009 1 0 0 

2010 1 0 0 

2011 1 0 0 

2012 1 0 0 

 
 
A járóbeteg szakellátást és kórházi ellátást a soproni Erzsébet Kórházban vehetik igénybe a lakosok.  
A településen egy védőnő foglalkoztatásával biztosított a család és nővédelmi gondozás, az iskola 
egészségügyi ellátás.  
A községben körzeti ellátási kötelezettséggel- Lövő, Nemeskér, Sopronkövesd, Újkér községekre –
kiterjedően. 
Dr. Takács Andrea vezetésével  fogorvosi szolgálat működik. 
A településen jól felszerelt, akadálymentesített orvosi rendelő működik, melyben a háziorvos, fogorvos és  
védőnő kapott helyett. Az orvosi rendelő teljes körű akadálymentesítése jelenleg még nem biztosított.   
 

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) 
való hozzáférés 

A szűrő vizsgálatok legtöbbje a soproni kórházban vehető igénybe. A háziorvos által helyben szervezett 
szűréseken is részt vehetnek a lakosok, de ezeken való részvételről pontos adatok nem állnak 
rendelkezésre. 
A kötelező védőoltások jelentősége a településen általánosan elismert,s nem jellemző,hogy maradnának ki 
állampolgárok a védőoltásról. 
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A községben lehetőség vagy egészségnapok szervezésére,mely számos további szűrésre is lehetőséget ad, 
ezek számát bővíteni szükséges. 
A védőnő a méhnyakrák elleni szűrővizsgálatok elvégzésére rendelkezik jogosultsággal,ezen az érintett 
korosztály (25-60 év közöttiek )megjelenése még alacsonynak mondható. Indokolt a program 
népszerűsítése,és a résztvevők számának növelése. 
A HPV oltásokat az általános iskola 8. osztályában folyamatosan 50 %-ban támogatja az önkormányzat. 
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés Sopronban biztosított. Sopron 25 km-re található a 
településtől. Megközelítése személygépkocsival és tömegközlekedési eszközökkel (autóbusz,vonat) is  rövid 
idő alatt biztosított.   
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás 

A községben működő intézményekben az étkeztetés helyi vállalkozóval kötött szerződés alapján  biztosított. 
A lakosság részére a Héttörpe Vendéglőből kiszállítással biztosított az étkeztetés. Az étrend összeállításakor 
a vállalkozó az egészséges táplálkozás szempontjait messzemenően figyelembe veszi. 
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

A településen a Lövői Sportegyesület keretén belül futball, sakk, tenisz és JU-JUNIOR szakosztály működik. 

A versenysporton kívül a tömegsporthoz minden feltétel biztosított az érdeklődök számára. 

A helyi általános iskolába tornaterem,műfüves pálya, és kosárlabdapálya áll a sportolni vágyók 
rendelkezésére. Az óvodásoknak a testmozgáshoz a jól felszerelt tornaszobát használhatják.  

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást az állam  és az önkormányzatok 
biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított 
ellátásokat. Az alapszolgáltatások megszervezésével az önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan 
rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint 
egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.    
A szociális alapszolgáltatások közül az önkormányzat a házi segítségnyújtást,és a családsegítést a községben 
működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás útján látja el. A társulás illetékessége 18 
településre tejed ki. 
 A településen a személyes gondoskodás körébe tartozó  szakosított ellátást biztosító intézmény (ápolást 
gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, és egyéb 
speciális szociális intézmény) nem található. Ezen intézmények a lakosság számára a környező városokban 
érhetők el.  
 

 g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor 

Ilyen esetről nincs információnk. 
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h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 
egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

Pozitív diszkrimináció az egészségügyi ellátást nyújtó intézményekben és szociális alapellátást nyújtó 
intézményekben nincs.  
 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

A település életében fontos szerepet töltenek be a közösségi színterek, a sport, a művelődés helyi 
feltételeinek biztosításával. A szolgáltatások a település minden lakója számára elérhetők. 
A közművelődési tevékenység színhelye a Szolgáltató és Kulturális Központ mely számos színvonalas 
rendezvényt, biztosít a fiatalok és idősek számára. Pályázati támogatással került kialakításra az Integrált 
Közösségi Szolgáltató Tér a központban. Az IKSZT komplex szemlélettel, magas színvonalon, 
költséghatékony és fenntartható módon biztosítja a közszolgáltatások legszélesebb körének 
hozzáférhetőségét, a településen élő emberek számára.   
Az új konditerem kialakításával a sportolni vágyók lehetőségei tovább bővülnek. 
 
A községben az alábbi egyesületek és civil szervezetek tevékenykednek,melyek működéséhez az 
önkormányzat támogatást biztosít: 
Lövői Sportegyesület, Lövői Horgász Egyesület, Lövői Ijász-Hagyományőrző és Természetjáró Egyesület, 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Lövői Polgárőr Egyesület, West Wind Motoros Baráti Kör Egyesület, Lövői 
Nőikar, Vöröskereszt Alapszervezete. Ezeken kívül a községben működő négy alapítványt is támogatja az 
önkormányzat.   
 

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

A településen csak magyarok élnek, ezideig konfliktus helyzet nem adódott.  
 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

Az adományozás kevésbé jellemző. Inkább az összefogás társadalmi munkában, egymás segítésében 
nyilvánul meg. A szolgáltatások szervezés és kialakítása során nem történik hátrányos megkülönböztetés, 
sem jogellenes elkülönítés.       
 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

A romák esélyegyenlőségi problémáinak kezelése nem releváns a településen. A településen nemzetiségi  
önkormányzat nem működik. 
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
Mélyszegénységben élőkről nincs tudomása a település vezetőségének.  Néhány család nehéz helyzetben 
él. Itt segélyekkel, és a családsegítő szolgálat bevonásával – életvezetési tanácsok, hivatali ügyintézés 
segítése, érdekérvényesítés erősítése – próbál segíteni az önkormányzat. A tartós munkanélküliek 
elsősorban az aluliskolázott, alacsonyabb státuszú lakosok köréből kerül ki, melyek csekély számban vannak 
jelen a településen. Ők már nem is szeretnének tanulni, nem akarnak szakmát szerezni. Számukra jó 
megoldás a közfoglalkoztatás. Előnyös lenne, ha a település több embert tudna alkalmazni, bevonni a 
közfoglalkoztatásba.  
 
 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A közfoglalkoztatottak száma alacsony Pályázati  lehetőségek keresése,támogatás 
igénylése 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 
megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

A községben a 0-2 évesek száma: 27 fő, a 0-14 éves korosztály 196 fő,a 15-17 évesek száma 51 fő, a 
legnépesebb korosztály a 18-59 éveseké 776 fő, 60-64 évesek száma  101, a 65 év felettiek 259 fő.  

 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 
lakhatási helyzete   

 

A gyermekek helyzete átlagosnak mondható a településen,a védelembe vettek száma az utóbbi öt évben  

2011 és 2012 évben volt a legmagasabb, de így is csak 3 gyermeket érintett. 

A családok segítése érdekében a veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. 

A jegyző, a  szociális és egészségügyi intézmény, a gyermekjóléti szolgálat, pártfogó felügyelői és a jogi 
segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és a magánszemélyek jelezhetik a 
családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek 
tudomást. A községben a gyermekjóléti és családsegítői feladatokat a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálati Társulás Lövő intézménye látja el. A társulás nem csak Lövőn, hanem még 17 településen végzi 
ezen feladatokat.   

 

 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

Év 
Védelembe vett 18 év 

alattiak száma 

Megszűntetett esetek száma 
a 18 év alatti védelembe 

vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2008 0 0 0 

2009 2 0 0 

2010 2 0 0 

2011 3 0 9 

2012 3 1 9 
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A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 2006. 
január 01-vel új ellátásként bevezette a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. A kedvezményre való 
jogosultságot a jegyző állapítja meg azon gyermekek részére akik a Gyvt. 19. §-ban foglaltaknak  
megfelelnek, egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg az ott megállapított jövedelemhatárt, feltéve ha a  
családban az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a Gyvt. 19. § (7) 
bekezdésében meghatározott értéket. A feltételek fennállása esetén a jegyző 1 év időtartamra állapítja meg 
a jogosultságot. 
 
Az egyszeri támogatás azok kaphattak, akik Gyvt. 20/A. §-ban foglaltak megfeleltek, részünkre 
gyermekenként, évi egy alkalommal 5 800 Ft került kifizetésre, erre  összességében az önkormányzat 2012. 
évben  87 000 Ft-ot fordított, melyet teljes egészében a központi költségvetés megtérített. A 2012. 
novemberi támogatást már Erzsébet utalványban kapták meg az érintett családok, gyermekek 87 000 Ft 
értékben.   
Az utóbbi évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számát a lenti táblázat mutatja.  
 
A településen három fogyatékos gyermek van. Mindhárom egészségügyi ellátása Sopronban történik, 

szociális és lakhatási körülményeik nem térnek el a községben megszokottól. 
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2012-ben 6 kérelem érkezett be a Hivatalhoz, 15 gyermek 
részére megállapításra került a jogosultság. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez számos, 
egyrészt a Gyvt-ben, másrészt az egyéb jogszabályokban meghatározott kedvezmény társul. 
A kedvezmények közül a legjelentősebb az egyszeri támogatás, a gyermekétkeztetés normatív 
kedvezménye és a tankönyvtámogatás. A kedvezményekben részesülők számát a lenti táblázatok mutatják. 
 
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma  

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

2008 8 0 0 0 0 

2009 8 0 0 0 1 

2010 19 0 0 0 0 

2011 19 0 0 0 0 

2012 15 0 0 0 0 
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c) gyermekek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

A településen az önkormányzat a gyermekek részére iskolakezdési segélyt,tankönyvtámogatást és 
újszülöttek családjának támogatását biztosítja. 
2012. évben a helyi általános iskola 30 diákja részére személyenként 5 000 Ft-ot, 77 fő köziskolai diák 
részére személyenként 10 000 Ft iskolakezdési segélyt biztosított a képviselő-testület. Az általános iskola 1-
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4 osztályos tanulói ingyenesen kapták a tankönyveket,erre a célra az önkormányzat több mint 1 M Ft-ot 
fizetett ki. A községben gyermek születés esetén a szülők gyermekenként 20 000 Ft összegű támogatásban 
részesülnek. 
 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya  

A településen jól felszerelt 8 osztályos általános iskola működik, a tanulói létszáma 143 fő, ebből a bejárók 
száma 51 fő. Az iskola 2013. január 01-től állami irányításban, a KLIK fenntartásában van. Az önkormányzat 
az iskolai célok megvalósítására,gyermekprogramok megszervezéséhez az iskolában működő „A 
Gyermekekért és Iskoláért Alapítványt„ jelentős összeggel támogatja. 

Az iskola számos szabadidős, illetve tanórai kereteken kívül megvalósuló tevékenységet kínál a diákoknak. 
Legtöbben szakkörre járnak,de az alsósok között 24 fő a felsősök között 27 fő  választja a napközit is. Az 
erdei iskola a pedagógiai programban ágyazottan valósul meg évente két-két osztály vesz részt ezen. Két 
nyári tábor minden évben megszervezésre kerül átalagosan ezen 20 fő vesz részt. 

A tehetséggondozás legfontosabb színtere a szakkörök ,,az iskola fontos feladata,hogy olyan 
foglalkozásokat kínáljon a diákoknak, amelyek érdeklődési körüknek megfelel,hozzájárul a tanulás iránti 
belső motiváció fejlesztéséhez, és a kompetenciák fejlesztését is lehetővé teszi.” 

Az iskolában kedvezményes étkezésben részesülők számát az alábbi táblázat mutatja. 

 

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 1-
8. évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 
jogosultak 

száma 1-13. 
évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2008 0 1 41 68 0 0 

2009 1 6 36 70 0 0 

2010 2 4 31 63 0 0 

2011 3 11 30 63 1 0 

2012 5 8 28 65 1 0 

 

 
A településen az önkormányzat fenntartásában 3 csoportos óvoda, ebből egy csoport egységes-óvoda 
bölcsődeként működik, a kihasználtsága jó. A szülők szívesen járatják a gyermekeiket az óvodába, nemcsak 
a lövői gyermekek járnak az intézménybe, hanem hat településről hoznak ide gyermekeket. 
Az óvodában ingyenes étkeztetésben, és óvodáztatási támogatásban részesülő gyermekek számát a fenti 
táblázat adatai mutatják. 
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

Az iskolában és óvodában magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek nincs. 
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

   A településen szegregált lakókörnyezetben élő gyermekek nincsenek. 
 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott 
ellátott, betöltetlen státuszok) 

A településen egy védőnő foglalkoztatásával biztosított a család és nővédelmi gondozás, az iskola 
egészségügyi ellátás. A szakképzett védőnő két településen ( Lövőn és Nemeskéren ) látja el a feladatait. 
Betöltetlen státusz nincs ezen a területen. Az egy védőnőre jutó gyermekek száma évről –évre csökken, 
melyet a lenti táblázat is jól érzékeltet. 
 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év védőnői álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2008 1 45 

2009 1 39 

2010 1 45 

2011 1 38 

2012 1 34 
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

A településen a felnőttek és gyermekek részére 1 házi orvosi szolgálat működik -SPES 53 Bt  -néven. Ennek 
keretében Dr. Ölbei Ferenc látja el a háziorvosi feladatokat. A háziorvos által ellátott betegek számát a 
táblázat adatai mutatják.  A településen önálló gyermekorvos nem tevékenykedik.  
A 0-6 éves korosztály részére havi egy alkalommal a Mozgószakorvosi Szolgálat keretében gyermekorvosi 
ellátás a helyi orvosi rendelőben biztosított.   
Az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó ügyeleti feladatokat külön megállapodás alapján a Sopron 
Környéki Községek Központi Ügyelete látja el. Az ügyeleti ellátásban 26 település vesz részt, ennek 
koordinálását Pereszteg Község Önkormányzata látja el.    
 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok száma 
Háziorvos által ellátott 

személyek száma 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

Felnőtt házi 
orvos által 

ellátott gyerekek 
száma  

2008 1 7381 0   

2009 1 5220 0   

2010 1 7013 0   

2011 1 7464 0   

2012 1 7475 0   

 
 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

Korai fejlesztésre, rehabilitációra vonatkozó adatok nem állnak a rendelkezésre. 
 

d) gyermekjóléti alapellátás  

Lövőn a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a községben székhelyként működő Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Lövő intézmény látja el társulási formában. A társulás 18 településen látja el a  
feladatait. 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, 
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki 
egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését.  
 



 42 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének 
elősegítése érdekében 
a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 
támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 
b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek 
megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 
c) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 
valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése, 
d) a szabadidős programok szervezése, 
e) a hivatalos ügyek intézésének segítése. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 
a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint 
magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, 
b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 
c) a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, 
d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek 
örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében 
a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családgondozással) a gyermek problémáinak 
rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, 
b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a 
kapcsolattartás esetében, 
c) az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a családsegítő szolgáltatás -, valamint a hatósági 
beavatkozás kezdeményezése, 
d) javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak 
megváltoztatására. 

 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében 
a) a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek 
megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 
b) utógondozó szociális munka biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő 
visszailleszkedéséhez. 

         
Gyermekjóléti szolgálat 2012. évi működési adatai az alábbi táblázat mutatja: 
 

Ellátottak adatai 

Szakmai tevékenység száma a forgalmi naplók 
alapján 

159 alkalom 

Alapellátásban gondozott gyermekek száma 6 

Védelembe vett gyermekek száma 3 

Családok száma (alapellátás+védelembe vétel) 6 

Játszóház Tábor Szabadidős programokon résztvevő gyermekek 
száma (játszóház + tábor) 2 4 

Átmeneti nevelt gyermekek száma 1 

Ideiglenesen elhelyezett gyermekek száma 0 

Utógondozás, szakellátásból kikerült gyermekek 
száma 

1 

Bántalmazott és elhanyagolt gyermekek száma fizikai: 2          lelki: 0        szexuális:  0 

Szabálysértés-bűncselekményt elkövető szabálysértés       bűncselekmény    
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gyermek vagy fiatalkorú  0 0  

Egyszeri esetek száma (nem halmozott adat) 10 

Összes ügyfél száma (gyermek és fiatalkorú 
alapellátott+védelembe vett+átmeneti nevelt 
gyermekek+egyszeri esetek+ideiglenesen 
elh.+utógondozottak) 

21 

Előforduló (kezelt) problématípusok /keletkezett problémák száma (halmozott adat) 

Anyagi probléma 21 

Családi konfliktus 21 

Gyermekintézménybe való beilleszkedési 
nehézség 

0 

Szülő, vagy család életvitele 21 

Gyermeknevelési probléma 21 

Magatartászavar 21 

Szolgáltatás, szakmai tevékenység (halmozott adat) 

Családlátogatás száma 12 

Információnyújtás 32 

Tanácsadás 12 

Segítő beszélgetés 9 

Esetkonferencia 0 

Adományozás 4 

Hivatalos ügyekben való közreműködés 84 

Átmeneti nevelésbe 
vétel 

0 Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel 

Védelembe vétel 6 

 
 

e) gyermekvédelem 

A gyermekvédelmi feladatokat a jól működő jelzőrendszer és az ellátórendszer végzi. Szoros a kapcsolat, és 
jó az együttműködés. (védőnő, orvos, családsegítő szolgálat, önkormányzat,  iskola, óvoda)  
 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások- Családok Átmeneti Otthona,Gyermekek Átmeneti Otthona, 
és a Helyettes szülői hálózat -  legközelebb Sopronban találhatóak,mely a legrászorultabbak részére nyújt 
segítséget.  

 

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés helyben az egyesületek, 
illetve a könyvtár, település által biztosított programokon lehetséges. Igénybe vehető a Szolgáltató és 
Kulturális Központ közösségi tere és helyiségei, a futballpálya, kosárpálya, tornaterem. A programok egész 
évben igénybe vehetők.  
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h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

Ezt a gyermekek az intézményekben vehetik igénybe: óvoda, iskola. Az ingyenes tankönyv is csak a 
törvényben biztosított feltételeknek megfelelő tanulóknak jár. A szünidei étkeztetés nem került 
megszervezésre.  
 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

Nincs ilyen adatunk.  
 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek 
keretein belül 

Az önkormányzat tanévkezdéskor iskolakezdési segélyt biztosít  a gyermekes családoknak. 
 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig hatályban 
tartja a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontjában rögzített definíciót a hátrányos 
és halmozottan hátrányos helyzet vonatkozásában, ezt követően a definíciót a Gyvt. fogja tartalmazni. 
  
A 2013. szeptember 1-éig hatályos szabályozás értelmében hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt 
megállapították. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvényes 
felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetén a 
tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 
tanulmányait fejezte be sikeresen. Erről a szülő önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében 
nyilatkozhat. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.  
 
Lövőn egy általános iskola és egy óvoda működik. Az általános iskola fenntartója működtetője a KLIK. 
Az óvoda - Lövő Napsugár Óvoda és Bölcsőde –fenntartója az önkormányzat. 
 
 Az óvoda 3 csoportos ,létszáma jelenleg 68 fő, ebből a bejárók létszáma  20 fő. Az óvodai ellátottságot és 
személyi feltételeket a táblázat adatai mutatják. 
Az intézmény a Helyi Nevelési Programban meghatározottak szerint kiemelt feladatnak tartja az egészséges 
életre nevelést, ennek érdekében mindennapos szervezett testmozgást,melyet minden csoport a 
tornaszobában végez. Minden évben megszervezik az úszásoktatást,és az ovis olimpiát. A gyermek részére  
az óvoda minden nap gyümölcsöt biztosít.  Ezek költségét az önkormányzat biztosítja.  
Az intézmény gondot fordít arra, hogy a gyermekek értékes irodalmi, képzőművészeti, zenei és 
tánckultúrával ismerkedhessenek meg. Ennek érdekében bábszínházi előadásokat szerveznek, neves 
előadóművészeket hívnak,a nagycsoportosokat  soproni táncoktató népi tánccal ismerteti meg. 
Ezen programon minden évben több gyermek vesz részt.  
 



 45 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG Db 

Az óvoda telephelyeinek száma 

1 

Hány településről járnak be a gyermekek 
6 

Óvodai férőhelyek száma 
72 

Óvodai csoportok száma 
3 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 
7.00-16.00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 
1 hónap  

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 
6 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 
5 1 

Gyógypedagógusok létszáma 
0 0 

Dajka/gondozónő 
3 0 

Kisegítő személyzet 
0 0 

 
 
Az intézményt 2010-ben újította fel az önkormányzat, bölcsődei helyiséggel,és tornaszobával is rendelkezik. 
Az óvoda eszközellátottsága kiemelkedőnek nevezhető.   
 
 
Az általános iskola 8 évfolyammal működik, tanulók száma: 143 fő, ebből a bejáró tanulók létszáma 51 fő. 
 A tanulói létszámból hátrányos helyzetű 7 fő, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló nincs az 
intézményben.  

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

Az általános iskolában az SNI-s gyermekek száma 10 fő. Az SNI-s gyermekkel tanórák keretein belül 
szakképzett gyógypedagógus, és a soproni Pedagógiai Szakszolgálat közreműködésével logopédus 
foglalkozik. 
Az intézmény jól felszerelt, eszközellátottsága megfelelő, tornaszobával rendelkezik.  
Az általános iskolai évfolyamok számát és nyolcadik osztályt eredményesen befejezők számát a táblázatok 
adatai mutatják. 
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai 

feladat-
ellátási 

helyek száma 
Tanév 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen Db 

2010/2011 4 4 8 0 0 0 1 

2011/2012 4 4 8 0 0 0 1 

2012/2013 4 4 8 0 0 0 1 

 

 

 

8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali 
rendszerű oktatásban 

Tanév 

Fő % 

2010/2011 27   

2011/2012 13   

2012/2013 22   

 

Az óvodában hátrányos helyzetű gyermekek száma 7 fő,halmozottan hátrányos helyzetű 1 fő, SNI-s 
gyermek szintén 1 van. Az autista gyermekekkel soproni gyógypedagógus foglalkozik heti nyolc órában.    
Mindkét intézményben magas a hátrányos helyzetű gyermekek száma,ezért önkormányzati természetbeni 
és pénzbeli támogatások növelése, keresése indokolt,továbbá a nyári étkeztetés elindításának lehetőségét 
meg kell vizsgálni. 
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

Nem ismert. 
 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 
mutatkozó eltérések 

Nincs információnk. 
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Nincs ilyen. 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

Beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Magas a HH-s gyermekek száma Önkormányzati pénzbeli és természetbeli 
támogatások növelése,nyári étkeztetés 

megszervezése  
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 
 

5.1  A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

A nőket is foglalkoztató munkahelyek jellemzően a közszféra és a szolgáltatási szektor. A foglalkoztatott, az 
inaktív és a munkanélküli női népesség főbb demográfiai adatai nem állnak teljes körűen a rendelkezésre 
(gyermekszám, képzettség, családi állapot, demográfiai adatok). A gyermekes családok gazdasági 
aktivitásáról felmérés nem készült a településen. 
 
A nők anyagi kiszolgáltatottságát fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz 
szükséges ledolgozott munkaidőt. A település nem rendelkezik adatokkal a ledolgozott munkaidő 
tekintetében. 
 
A gyermeküket egyedül nevelő nők gazdaságilag (és jogilag is) ki vannak szolgáltatva. A település nem 
rendelkezik felméréssel a gyermeküket egyedül nevelő nők, férfiak szükségleteit illetőleg. A nők és férfiak 
foglalkozási (horizontális) szegregációja, és az ún. „üvegplafon” (a vertikális szegregáció) az egyenlőtlen 
bérezést és általában a javakhoz, kompetenciákhoz és lehetőségekhez való egyenlőtlen hozzáférést 
eredményezi. A nők jellegzetesen az alacsony fizetésű munkakörökbe szorulnak. A település nem 
rendelkezik kimutatással a férfiak és nők bérezését illetőleg. A várandós és kisgyermekes anyák visszatérése 
biztosított és támogatott az önkormányzati munkahelyeken. Munkaerőpiaci-helyzetükről azonban nem 
készült felmérés. 
 
Lövő összlakosságát vizsgálva a nők száma magasabb mint a férfiaké, de ez korcsoportonként eltérő értéket 
mutat, melyet a táblázat jól tükröz. Az aktív korúaknál a férfiak száma magasabb, de 65 év felettieknél ez 
már megfordul a nők javára.  
 

fő % 
  

nők férfiak összesen nők férfiak 

Nő 741 704 1445 51% 49% 

0-2 évesek     27      

0-14 éves 101 95 196 52% 48% 

15-17 éves 22 29 51 43% 57% 

18-59 éves 335 441 776 43% 57% 

60-64 éves 56 45 101 55% 45% 

65 év feletti 165 94 259 64% 36% 
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a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

A foglalkoztatás egyik meghatározója az iskolai végzettség,mely tekintetében a nők általában alacsony 
iskolai végzettséggel rendelkező népesség és a magas iskolai végzettséggel rendelkező népesség arányában  
felülreprezentáltak. Az önkormányzat által működtetett intézményekben a női munkavállalók száma magas. 
A községben lévő intézményekben a  foglalkoztatottak száma és a nemek aránya az alábbiak szerint alakul: 
 
Lövői Közös Önkormányzati Hivatalban : 6 nő  ,önkormányzat által foglalkoztatott személyek száma: 2 fő, 
ebből a  férfiak száma 1 fő. Közfoglalkoztatásban csak férfi munkavállaló van, számuk 2 fő.  
Lövői Általános Iskolában nők száma: 15 fő , férfiak száma: 3 fő 
Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsödében  9 női dolgozó van. 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő 7 női dolgozó végzi a feladatokat.    
A Szolgáltató és Kulturális Központban 3 női alkalmazott van. 
 
A községben és a környező településeken működő vállalkozásoknál a foglalkoztatott nemek közötti  
arányára vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk. A nők bérezésével kapcsolatosan információink 
nincsenek, de feltételezhető,hogy jövedelemarányok eltérőek a nők kárára. Az alacsony foglalkoztatási 
státuszban a nők fizetése nem olyan mértékben tér el,mint a magasabb iskolai végzettséget megkívánó 
állásokban. 
 
A női foglalkoztatottak számát, és a munkanélküliek  számát a lenti táblázatok és diagramok mutatják. 
A táblázat adatai azt mutatják,hogy a 2009,és 2010-es években volt a legmagasabb a munkanélküliek 
száma, de azt követő években már csökkent. 
Megyei és országos adatokhoz viszonyítva a női foglalkoztatottak száma a településen magas, ebből 
eredően a munkanélküliek száma alacsony.  
 

5.1.1. számú táblázat – Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 
év 

Férfiak Nők Férfiak nők férfiak nők 

2008 461 522 456 516 5 6 

2009 428 464 411 452 17 12 

2010 523 465 511 449 12 16 

2011 515 466 506 458 9 8 

2012 515 479 508 471 7 8 
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

A soproni Munkaügyi Központ által szervezett képzési programokon bárki részt vehet aki a feltételeknek 
megfelel.  
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési esélyei nem térnek az átlagtól. 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

Az önkormányzatnál hátrányos megkülönböztetés nincs. 
 

5.2  A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, 
családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, 
családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

A községben működik olyan intézményhálózat,amely a gyermekek nappali ellátását biztosítja. 
A településen bölcsőde nincs,de az egységes óvodai - bölcsődei csoport létrehozásával - mely 2010. 
szeptember 01-től működik - néhány bölcsődés korú gyermek felvételére is van lehetőség. 
A településen nincs olyan kezdeményezés, ami családbarát munkahelyek kialakítását, a nők alternatív 
foglakoztatását segítő, a családi kötelezettségeknek való megfelelést segítő vállalkozásokat 
elismerné,ösztönözné. A községben kevés az atipikus munkalehetőség, ezek bővítése indokolt.  
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

A fogamzásszabályozás és szexualitás gyakran még a mai családokban is tabu témának számít. Ezért 
kiemelten fontos szerepet kapnak a közoktatási intézmények a gyerekek felvilágosításában.  
A gyerekek szexuális felvilágosítását célzó programok, tanórák már az általános iskolában megkezdődnek, 
majd a középiskolákban folytatódnak; osztályfőnöki, biológia óra keretében előadást tart a védőnő.  
 
A gyerekágyas gondozás során a szülés után mindenki megkapja a kellő tanácsadást, hogy milyen 
fogamzásgátlást használjon. Várandós tanácsadást heti rendszerességgel tart a védőnő. A védőnő 
koordinálja a terhesség idejének megfelelő vizsgálatok megtörténtét. A védőnő otthonában is meglátogatja 
a várandósokat és életvezetési-, lakásrendezési tanácsokat ad, hogy megfelelő legyen a csecsemő fogadása. 
 

2012.évben a nyilvántartásba vett várandós anyák száma 18 fő volt. A várandós anyák látogatása történhet  

családlátogatás,önálló védőnői tanácsadás keretein belül.2012.évben 83 esetben történt látogatás. 
Védőnői tanácsadáson a megjelenések száma 92 fő volt. Gyermekágyas gondozásban 2012.évben 16 fő 
részesült. 

 

 
Az itt élő fiatalok gyermekvállalási kedve átlagosnak mondható. Egy-egy családban 2, a 3 gyermekes 
családok száma kevés, a falusi normákat követik.  A védőnő rendszeresen látogatja a családokat. 
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5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

év védőnők száma 
0-3 év közötti gyermekek 

száma 
átlagos gyermekszám védőnőnként 

2008 1 45 45 

2009 1 39 39 

2010 1 45 45 

2011 1 38 38 

2012 1 34 34 

 
 

5.4  A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

A családon belüli erőszak felderítését nehezíti, hogy a családban, az otthon falai mögött folyó erőszak a 
privát szféra sérthetetlenségénél fogva gyakran láthatatlan, ami az áldozat számára jelentősen megnehezíti 
a segítségkérést, a környezet számára pedig a segítségnyújtást. 
Mind a nyugati, mind a magyar adatok azt mutatják, hogy minden ötödik nő él vagy élt valaha olyan 
kapcsolatban, ahol partnere rendszeresen testileg bántalmazta őt. Ezt az adatot tovább súlyosbítja, hogy a 
testi erőszak csak a jéghegy csúcsa. A folyamatos lelki erőszakban élő nők száma ennél jóval magasabb. 
Célzottan a nők elleni erőszak, családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó ellátás a településen nem 
folyik. A védőnő  nem jelezte, hogy a fiatal lányok védelme érdekében külön erőfeszítéseket kell tenni. 
Szerencsére a településen az utóbbi két évben ilyen eset nem fordult elő. Szomorú azonban, hogy itt is 
helytálló a szakirodalmakban megfogalmazott valóság.  A bántalmazás már csak akkor derül ki, amikor már 
súlyos következményei vannak. A lelki terrorról nem is ismert adat. A testi bántalmazást is szégyellik az 
érintettek. A gyámhatóságnak, a családvédelmi szolgálatnak nehéz dolga van, az ellátórendszer hiányos. 
 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások a településen nincsenek, legközelebb Sopronban működnek 
ilyen jellegű szolgáltatások. 
 

5.6  A nők szerepe a helyi közéletben 

Az önkormányzati képviselő-testületben 7 főből jelenleg két nő van. Az önkormányzati hivatal női 
alkalmazottakat foglalkoztat. A helyi közéletben a nők is aktívan részt vesznek. A közösségi programok 
megszervezésének, lebonyolításának is fő mozgató rugói. 

 

5.7  A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 
kezdeményezések 

A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák Lövőn nem jellemzőek, ezért az önkormányzat tervei 

között nem szerepel ilyen irányú intézkedés.  
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.  

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Kevés az atipikus munkalehetőség  Képzések, átképzések beindítása,munkáltatók 
támogatása  
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai 
trendek stb.) 

 

Az időseket az élet számos területén éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon. Legjelentősebb az 
idősek foglalkoztatásbeli diszkriminációja, mely súlyos következményekkel jár, különösen a nők esetében. 
Ezen kívül gyakori még az egészségügyben és a szociális ellátások, szolgáltatások biztosítása területén 
elszenvedett diszkrimináció. Habár a 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) és a munka törvénykönyve is tiltja az 
életkor alapú diszkriminációt, a magyarországi idősebb korosztály már 45–50 éves kortól nagyobb 
mértékben kitett a foglalkoztatásbeli diszkriminációnak, mint a hasonló korú Uniós állampolgárok. A kor 
alapú megkülönböztetés az új állások betöltésénél, a létszámleépítésnél és az elbocsátásoknál is gyakori. 
 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

Év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak 
száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők 

száma 
összes nyugdíjas 

2008 148 262 410 

2009 152 258 410 

2010 153 256 409 

2011 160 258 418 

2012 158 254 412 

 

    
 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
A település nem rendelkezik adatokkal az időskorúak nyugdíjának összegéről.  Összességében elmondható, 
hogy a nyugdíjas nők száma sokkal magasabb mint a férfiaké. Ez annak a következménye,hogy a nők 
magasabb életkort élnek meg, mint a férfiak. 
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek,nyugdíjasok foglalkoztatása 

Az önkormányzat intézményeiben nyugdíjast nem foglalkoztatunk,de erre nyitottak vagyunk. 

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 
lehetőségei a  közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

Az önkormányzat által fenntartott intézményekben nyugdíjas személy foglalkoztatására nem kerül sor.  

Az idősek foglalkoztatását segítő programok a településen nincsenek.  

A településen élő idősek aktívan tevékenykednek a ház körül, a kiskertjeikben megtermelik a  
zöldségféléket. A nyugdíjas klub tagjai heti egy alkalommal a klubba gyűlnek össze,de az utcán is 
megbeszélik ügyes –bajos dolgaikat.  

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Az önkormányzatnál nincs hátrányos megkülönböztetés. 

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához  

A közszolgáltatások info-kommunikációs akadálymentesítése csak részben megoldott. Az önkormányzat 
saját honlapot üzemeltet, de a frissítés nem mindig naprakész, a honlap fejlesztése javasolt. 
 Az információk általában a kábel tv-n és hirdetmény,és szórólapok formájában jutnak el a lakossághoz.   
  

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A községben mindenki számára biztosított az egészségügyi alapellátás, szakellátást és kórházi ellátást a 
soproni Erzsébet Kórházban vehetik igénybe a lakosok. A községben jól felszerelt, akadálymentesített orvosi 
rendelő található,melyben a háziorvosi,fogorvos és  védőnő kapott helyett.  
 
A prevenciós és szűrőprogramokhoz, valamint fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
Sopronban biztosított. Sopron 25 km-re található a településtől. Megközelítése személygépkocsival és 
tömegközlekedési eszközökkel (autóbusz, vonattal )is  rövid idő alatt biztosított.   
 
A szociális alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtás a családsegítő szolgálat szervezésében helyben 
biztosított. Az idősek részére igény esetén a napi egyszeri melegétkeztetés lehetősége a helyi vendéglőből 
kiszállítással biztosított. Nappali ellátást nyújtó intézmény a településen nincsen. 

A szakosított ellátások igénybevétele Sopronban lehetséges. 
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6.3.1. számú táblázat – 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

64 év feletti lakosság száma 
nappali ellátásban részesülő 

időskorúak száma év 

Fő fő % 

2008 251 0 0% 

2009 255 0 0% 

2010 262 0 0% 

2011 259 0 0% 

2012 259 0 0% 

 

A településen időskorúak járadékában részesülő személy nincs. 
 
 
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A községben Horváth László Alapítvány keretében nyugdíjas klub működik. A klub létszáma 26 fő,heti egy 
alkalommal tartanak a tagoknak foglalkozást, alkalmanként tartanak különböző rendezvényeket, évente 
egyszer kirándulást szerveznek. Az önkormányzat minden évben az óvodás és  iskolás gyermekek 
közreműködésével felköszönti a  nyugdíjasokat.   

 

c) idősek informatikai jártassága  

Az idősek informatikai jártasságáról nem készült felmérés, így nem rendelkezünk pontos adatokkal arról, 
hogy az idősebb korosztály mennyire képes kihasználni ezeket a lehetőségeket. Sok esetben nem is 
rendelkeznek számítógéppel. Feltételezzük,hogy az idősek informatikai jártassága alacsony, így szükséges 
erre vonatkozó képzések elindítása. 

 

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 

Kiemelt terület az egészségügy,a háziorvosi helyben biztosított szűrővizsgálatokkal segíti az idős emberek 
egészségmegőrzését a betegségek korai felismerését. Az aktív időskor biztosítása érdekében a képviselő-
testület évente jelentős összegű támogatást biztosít a nyugdíjas klub működéséhez, rendezvényeihez. 

Az önkormányzat évente felköszönti az időseket, megemlékezik a falu legidősebb embereiről, kisebb 
ajándékokkal lepi őket. 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön:  

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Idősek informatikai jártassága alacsony  Informatikai képzés elindítása a Szolgáltató és 
Kulturális Központban  
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy az állampolgárok – köztük a fogyatékossággal 
élő emberek – számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén; a fizikai és 
kulturális környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, 
az iskoláztatási és munkaalkalmak, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén 
is. Kiemelt prioritásként a minőségi szolgáltatások egyenlő hozzáférésének megteremtése fogalmazható 
meg. A fogyatékossággal élő emberek számára megszervezendő hatékony ellátórendszer kialakításához 
szükség van helyi, kistérségi és regionális szinten szerveződő civil szervezetekre, amelyek a klasszikus 
érdekvédelmi feladatok ellátása mellett aktívan szerepet vállalnak az államtól átvállalt közfeladatok 
megvalósításában, valamint együttműködő partnerei kívánnak lenni a területen dolgozó valamennyi állami 
és nem-állami szereplőnek. 
Biztosítani kell az esélyegyenlőséget az intézményes ellátások szolgáltató jellegének erősítésével, az 
intézmények kiépítésével, korszerűsítésével és átalakításával, illetve a lakókörnyezeti és az integrált 
formában történő ellátásszervezés erősítésével. 
 
A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják, 
évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi tényező hátráltatja. Az 
Európai Unióban közös feladatunk annak lehetővé tétele, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a 
mindennapi életük során – a fizikai és szellemi környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök használata, 
a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet 
valamint a sport és a szórakozás területén is. Kiemelt prioritásként a minőségi közszolgáltatások (oktatás, 
egészségügy, szociális ügyek, közlekedés stb.) egyenlő hozzáférésének megteremtése fogalmazható meg. 
 
Magyarországon a legutóbbi népszámlálás (2001) adatai szerint 577 ezer fogyatékos ember van, az aktív 
korú, megváltozott munkaképességű személyek számát pedig a NYUFIG 2007-es adatai alapján mintegy 700 
ezer főre tehetjük.  
Az Európai Unióban e populáció 40%- a dolgozik, ez az arány ma Magyarországon 7-9%, amely rendkívül 
alacsony, különösen amellett, hogy az aktív korú célcsoport 80-85%-a akar és tudna is dolgozni, védett, vagy 
nyílt munkaerő-piaci körülmények között. 
 
A fogyatékos személyek körén belül: 
– a testi fogyatékos és mozgássérült emberek aránya együttesen 43,6% 
– a vak és gyengénlátó emberek aránya 14,4%. 
– hallás-, beszédzavar-fogyatékosságban kb. 10%-uk szenved. 
– Az egyéb fogyatékosságban szenvedők aránya 21,6% 
(Forrás: 10/2006. (II. 16.) OGY határozat Az Új Fogyatékosügyi Programról) 
 
A fogyatékosságügy – és általában az esélyegyenlőség – talán legfontosabb feladata, hogy az államigazgatás 
területén meghonosodjon a mainstreaming elve, vagyis az a szemlélet, hogy a fogyatékos emberek ügye 
nem (csak) szociális kérdés: valamennyi ágazat, minden közigazgatási szereplő kötelessége és felelőssége, 
hogy a saját területén érvényesítse  a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének szempontjait, és megtegye 
az ehhez szükséges szakmapolitikai lépéseket. 
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7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 11 0 

2009 11 0 

2010 8 0 

2011 50 0 

2012 49 0 

 
A településen a megváltozott munkaképességű személyek száma elsődlegesen jogszabályi változás a 
következtében a rokkant személyek átminősítése miatt  2011.és 2012.évben jelentős mértékben 
emelkedett. 

 

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás) 

Településünkön a fogyatékosok közfoglalkoztatásban nem vesznek részt. 
Soproni intézményekről információval nem rendelkezünk. 
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Nincs tudomásunk róla. 
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

Nincs ilyen a településen,legközelebb Sopronban található. 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

A fogyatékkal élő személyek számára külön pénzbeli és természetbeli ellátást és kedvezményeket az 
önkormányzat nem nyújt.  

• Fogyatékossági támogatás 

• Rokkantsági járadék  

• Parkolási igazolvány 

• Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák: 

Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 
Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek 
otthona, rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon 

 
A felsorolt ellátások közül a településen házi segítségnyújtás és családsegítés biztosított. 
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés , amelynek fogalma az utóbbi években 
teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó ember – azaz a 
mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista és súlyosan-halmozottan 
fogyatékos emberek – speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex akadálymentesítés, azaz 
az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni. Ez olyan eszközök és megoldások telepítését 
jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást a mozgássérült embereken túl látás- vagy 
hallássérült, valamint értelmi fogyatékos emberek is igénybe vehessenek. (Hangos térkép, indukciós hurok, 
könnyen érthető tájékoztató füzetek, stb.) A kulcs az, hogy ma már nem pusztán épületek 
akadálymentesítéséről, hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk, amely tehát 
magában foglalja az épületek komplex akadálymentességét, de annál jóval több. 
Valamennyi önkormányzati épület akadálymentesített. 
 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 
akadálymentesítettsége 

A település rendelkezik honlappal,de információs akadálymentesítése nem megoldott,e-ügyintézésre nem 
alkalmas.  A kulturális programok a Szolgáltató és Kulturális Központban vannak,mely a felújítást követően 
teljesen akadálymentesített. 
A sport programokhoz való hozzáférés mindenki számára biztosított. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

A településen lévő munkahelyek nagyobb része akadálymentesített.  

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

A járdák, parkok akadálymentesen megközelíthetőek. A településen a közösségi közlekedés biztosított. 
 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

Nincs adat. 
 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Az önkormányzat erre vonatkozó rendeletet nem alkotott. 
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A honlap akadálymentesítése  A honlapon megfelelő felület kialakítása, pályázati 
forrás igénybe vétele 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

 
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.  

 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi 
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

A községben 130 éve működik az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lövő, mely elsődlegesen tűzvédelmi és 
tűzmegelőzési feladatokat lát el. Az egyesület a Soproni Hivatásos Tűzoltósággal kötött együttműködési 
megállapodást,így nemcsak a településen de a térségi veszélyhelyzetben is rendelkezésre áll. Az egyesület  
taglétszáma 18 fő. 
 
A településen több mint öt éve működik a Lövői Polgárőr Egyesület. Az egyesület legfőbb célja a 
közbiztonság erősítése,a vagyonvédelmi tevékenység  népszerűsítése és korszerűsítésének elősegítése. 
Az egyesület együttműködik a soproni Rendőrkapitánysággal és soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel 
a lakosság megvédése és közbiztonságának megteremtése érdekében.Az egyesület taglétszáma 25 fő.   
 
A településen több mint száz éve működik a Lövői Sportegyesület több szakosztály keretében,létszáma 105 
fő,akik a versenysportban kapnak lehetőséget. A Sportegyesület további feladata a tömegsport igények 
biztosítása és szervezése. 
 
A helyi  Vöröskereszt Alapszervezete évente három alkalommal szervez véradást a településen. 
Látogatja az idős beteg embereket, szervezi az évente megrendezett nyugdíjas napot,melyen színvonlas  
műsorral lepi meg a megjelenteket. Az alapszervezete létszáma kb.30 fő.  

 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség 
bemutatása 

A településen nemzetiségi önkormányzat nem működik. Az önkormányzati, egyházi és civil szektor között 
szoros kapcsolattartás van. Kiemelkedő az együttműködés és az egymás segítse, mind anyagi mind szakmai 
szempontból. A civil szervezetek a templom belsejének és környezetének rendezésében segítkeznek. 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

Az önkormányzat és más önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 
jellemező az önkormányzatra. Aktív kapcsolat rendszert ápol a térség többi szereplőjével, példamutató az 
együttműködés. 
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A településen nemzetiségi önkormányzat nem működik. 
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e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A legtöbb községben működő civil szervezet minden korosztály számára elérhető, azokban való 
tevékenység  részvételével.  
 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

A községben működő legnagyobb vállalkozás a Roto Elzett Certa Kft. több községi rendezvény 
lebonyolításához nyújt anyagi támogatást,ezen kívül Lövő újkori történetének megírásához is segítséget  
nyújtott. Évente Rotó napot és nyugdíjas napot szervez.   
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9.  A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil 
szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének folyamatába 

A települési esélyegyenlőségi program készítését az adattáblák kitöltése alapján létrejött helyzetelemzés 
alapozta meg.  
 
Az esélyegyenlőségi tervet a település a helyben szokásos módon közzéteszi, az esetleges hozzászólásokat a 
jegyző összegyűjti, majd az esetleges módosítási javaslatokat a képviselő-testület elé terjesztik. A képviselő-
testület dönt a módosítások bevezetéséről. 
 
Az esélyegyenlőségi program öt évre készül. Időarányos megvalósítását, illetve a helyzetelemzésben 
feltártak esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, és a helyi esélyegyenlőségi programot felül 
kell vizsgálni. 
Az esélyegyenlőségi program előkészítésébe, áttekintésébe, valamint felülvizsgálatába külsős 
esélyegyenlőségi szakértőt nem szükséges bevonni, mert az önkormányzat alkalmazottait ilyen irányú 
képzésre elküldte. A felülvizsgálat a helyben szokásos módon kerül közzétételre. 
 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.   

A civil szervezetektől és a lakosságtól érkező jelzéseket a jegyzőhöz kell benyújtani, aki azokat a Hep 
fórumhoz továbbítja. A fórum javaslata alapján a képviselő-testület a programba felülvizsgálatkor beépíti.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
Az intézkedési terv célja olyan beavatkozások tervezése, amelyek a helyzetértékelésben felvetett 
problémákra megoldást nyújtanak.  
A helyi esélyegyenlőségi programnak kiemelt figyelmet kell fordítania: 
– az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, megszüntetésére; 
– az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatására; 
– a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
biztosítására; 
– munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítására; 
– a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik javítására; 
– az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat döntéshozatalában, illetve 
az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások 
körében; 
– a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, ill. a közügyek 
irányításában. 
Az esélyegyenlőségi programban tervezett beavatkozások megvalósítása érdekében az önkormányzat, 
minden olyan önkormányzati döntés előkészítésekor, amely az önkormányzat által helyben biztosított 
szolgáltatások átalakítását vagy fejlesztését célozza, ideértve a fejlesztési vagy beruházási projektek 
megtervezését is, olyan esélyegyenlőségi hatáselemzést szükséges készítenie, a mely alapján tervezhetők az 
intézkedésnek/fejlesztési projektnek a három kiemelt esélyegyenlőségi célcsoportra gyakorolt konkrét 
hatásai, és biztosítható azok eredményeihez való hozzáférésük. Az esélyegyenlőségi hatáselemzés 
elvégzése szükséges feltétele annak, hogy az önkormányzat az esélyegyenlőségi programban kitűzött 
céljaival és vállalt feladataival összhangban valósítson meg fejlesztéseket, beruházásokat a település. 
 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Következtetések 

Célcsoport 
problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 
fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

A közfoglalkoztatottak száma alacsony  
Pályázati lehetőségek keresése, támogatás 
igénylése 

Gyermekek Magas a HH-s gyermekek száma 
Önkormányzati pénzbeli és természetbeli 
támogatások növelése, nyári étkeztetés 
megszervezése  

Idősek Idősek informatikai jártassága alacsony 
Informatikai képzés elindítása a Szolgáltató 
és Kulturális Központban 

Nők Kevés az atipikus munkalehetőség  
Képzések, átképzések beindítása, 
munkáltatók támogatása 

Fogyatékkal 
élők 

A honlap akadálymentesítése   
A honlapon megfelelő felület kialakítása, 
pályázati forrás igénybevétele 
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A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

    Út a munkához program   
 A közfoglalkoztatás kiszélesítése  

Polgármester, Munkaügyi Központ 
koordinátora 

Gyermekek 
  Rászorult gyermekek segítése  
  HH-s gyermekek részére támogatások 
biztosítása   

Polgármester, Jegyző ,Általános Iskola 
igazgatója, Óvoda vezetője ,családgondozó 

Idősek 
      NAGYINET  
      Számítógépes tanfolyam, képzés  
      szervezése   

Polgármester, Szolgáltató és Kulturális Központ 
vezetője, Munkaügyi Központ ,számítógépes 
szakemberek  

Nők 
 Visszatérés a munka világába  
 A nők foglalkoztatási esélyeinek bővítése  

Jegyző, vállalkozások vezetői ,Munkaügyi 
Központ   

Fogyatékkal 
élők 

 A lövői honlap fejlesztése, 
akadálymentesítése  

Polgármester, informatikai szakember   
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

Út a munkához 
program  

A 
köfoglalkoztatot
tak száma 
alacsony, a 
tartós 
munkanélküliek
et visszahelyezni 
a munka 
világába a 
közfoglalkoztatá
s 
kiterjesztésével.  

Rövid távú 
cél:igényfelméré
s,tájékoztatás az 
érintettek felé. 
Közép távú 
cél:igénybejelen
tés a Munkaügyi 
Központhoz,pály
ázati forrás 
keresése,pályáz
ati anyag 
elkészítése. 
Hosszú távú cél: 
munkanélküliek 
számának 
csökkentése,viss
zahelyezésük a 
munka világába.  

Gazdasági 
program,éves 
költségvetési 
rendelet 

Egüttműködés a 
Munkaügyi 
Közpottal,pályáz
ati támogatás 
igénylése,szake
mber bevonása 
a foglalkoztatás 
megszervezéséh
ez.  

Polgármester  2014.04.01. 
2 fő 
közfoglalkoztato
tt  

Humán: 
önkormányzati 
koordinátor,Mu
nkaügyi Központ 
szakembere. 
Pénzügyi: 
Pályázati 
forrás,önkormá
nyzati saját 
forrás, 
Technikai: 
eszközök 
biztosítása a 
munkához. 

A 
közfoglalkoztato
ttak száma nő. A 
településkép 
szebbé 
tétele,rendez 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 

A rászorult 
gyermekek 
segítése 

Magas a HH-s 
gyermekek 
száma.Ezen 
gyermekek 
részére pénzbeli 
és 
természetbeni 
támgogatás 
megállapítása.R
észükre a nyári 
étkeztetés 
megszervezése. 

Rövid távú cél: 
adatok 
pontosítása,friss
ítése. Közép 
távú 
cél:önkormányz
ati 
rendeletalkotás,
pályázati 
támogatás 
igénylése. 
Hosszú távú cél: 
a hátrányok 

Gazdasági 
program,éves 
költségvetési 
rendelet. 

Az ellátások 
szabályozása,pál
yázatok 
keresése,megírá
sa,a közoktatási 
intézmények 
vezetőinek és 
gyermekjóléti 
szolgálat 
családgondozójá
nak 
bevonása,pénzb
eli támogatás 

Polgármester  2014.06.15. 

3 fő részére 
támogatás és 
nyári étkeztetés 
biztosítása  

Humán: 
önkormányzat 
szociális 
ügyintézője,csal
ádgondozó. 
Pénzügyi: 
önkormányzati 
forrás,pályázati 
támogatás. 
Technikai: 
helyiség 
biztosítása az 
étel 

Hátrányos 
helyzetűek 
számának 
csökkentése,kör
ülményeik 
javítása  
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csökkentése,éle
tminőségük 
javítása. 

biztosítása. kiosztásához. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 

Visszatérés a 
munka világába. 

Kevés az 
atipikus 
munkalehetőség 
A GYES-ről 
visszatérő női 
munkavállalók 
elhelyezkedésén
ek segítése. 

Rövid távú cél: 
igényfelmérés, 
adatgyűjtés. 
Közép távú cél: 
tanfolyamok,átk
épzések 
szervezése. 
Hosszú távú cél: 
bejutás a 
munkaerő- 
piacra.  

Nincs ilyen 
program. 

Közreműködés a 
tájékoztatásban, 
együttműködés 
a Munkaügyi 
Központtal,az 
átképző 
intézményekkel.
Pályázatok 
keresése,megírá
sa.Szakember 
bevonása a 
képzésre.  

Polgármester  2015.03.31. 

2 fő 
részmunkaidőbe
n történő 
foglalkoztatása  

Humán: 
önkormányzati 
szakember, 
képzések 
szervezői. 
Pénzügyi:ökorm
ányzati 
forrás,pályázati 
forrás. 
Technikai: 
helyiségbiztosítá
s. 

Új munkahelyek 
alakulnak ki.A 
nők 
szakképzettsége 
bővül. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 

NAGYINET  

Az idősek 
informatikai 
jártassága 
alacsony.A 
korosztály 
részére 
számítógépes 
tanfolyam és 
képzés 
megszervezése. 

Rövid távú 
cél:igény 
felmérés a 
képzésre. Közép 
távú 
cél:pályázatok 
figyelése,megírá
sa,a tanfolyam 
és képzés 
megszervezése. 
Hosszú távú 
cél:számítógépe
s ismeretek 
elsajátítása. 

Éves 
költségvetés.  

Együttműködés 
a Szolgáltató és 
Kulturális 
Központ 
vezetőjével, 
pályázatok 
figyelése, 
megírása, 
szakember 
bevonása a 
képzésbe. 

Polgármester  2015.05.01. 

2 fő 
számítógépes 
képesítést 
szerez.  

Humán: 
önkormányzati 
szakember,Szolg
áltató és 
Kulturális 
Központ 
vezetője,inform
atikai 
szakember. 
Pénzügyi:önkor
mányzati 
forrás,pályázati 
támogatás. 
Technikai: 
helyiség 
biztosítása. 

A korosztály 
informatikai 
jártassága 
javul,az 
információkhoz 
könnyben 
tudnak 
hozzáférni. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 

A lövöi honlap 
fejlesztése  

A település 
rendelkezik 
honlappal,de a 
látás- és 
hallássérültekne
k nincs 
megfelelő 
felület ezen. 

Rövid távú cél:a 
látás- és 
hallássérült 
emberek 
igényeinek 
meghatározása,
pályázat 
figyelése. Közép 

Gazdasági 
program 

Informatikai 
szakember 
bevonása, a 
felület 
kialakítása,pályá
zat megírása, a 
honlap 
akadálymentesít

Polgármester  2015.12.31. 
2 fő a honlapot 
könnyebben 
használja.  

Hunám:önkorm
ányzati 
koordinátor,info
rmaatikai 
szakember. 
Pénzügyi: 
önkormányzati 
forrás,pályázati 

Az 
információhoz 
jutás 
bővül,teljes 
akadálymentesít
és 
megvalósítása 
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távú cél: a 
honlap 
megfelelő 
fejlesztése,pályá
zat megírása. 
Hosszú távú cél: 
könnyebb 
tájékozódás 
megteremtése. 

ése. támogatás. 
Technikai:számít
ástechnkai 
eszközök. 

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 
részletes leírásra kerültek.  
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében 
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente 
cselekvési ütemterveket készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 
megvalósuljanak. 
 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre. A HEP Fórum vezetője a település jegyzője, tagjai: Idősek Klubjának vezetője,a területi 
védőnő,a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője,a Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 
vezetője,a Szolgáltató és Kulturális Központ vezetője.   
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e 
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
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A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
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Monitoring és visszacsatolás 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot 
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására.  

 

Nyilvánosság 

 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 
nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 
összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat 
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és 
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 
 
 

Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személy felelős: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről polgármester felel:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak 

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
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- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 
összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak 
megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői gondoskodjanak az Esélyegyenlőségi Programban 

foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan érvényesüléséről. 
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse 
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a 
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, 
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.  
 
 

Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  felülvizsgálat 
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül 
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a 
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 
elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. Lövő  község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt 
született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
III. Ezt követően Lövő község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része 
az Intézkedési Terv) megvitatta és a 40/2013.(VI.28.) határozatával elfogadta. 
 

 
 
Dátum: Lövő, 2013.június 28.       Aláírás 
 
 
 
 
Lövő Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
 
 
Dátum: Lövő, 2013. június 29.                  Partner aláírás 
 
 
 
Dátum: Lövő, 2013. június 29.                  Partner aláírás 
 
 
 
Dátum: Lövő, 2013. június 29.                  Partner aláírás 
 
 
 
Dátum: Lövő, 2013. június 29.                  Partner aláírás 

 
 
 
Dátum: Lövő, 2013. június 29.                  Partner aláírás 
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1
 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 

dokumentum 
2
 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  

3
 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, 

észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
4
 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 


