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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 elkészí-

tésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendeletrendelkezéseivel, Nemeskér 

Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szük-

séges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehan-

golja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmé-

nyek működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja 

partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézmény-

fenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
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NEMESKÉR TÖRTÉNETE 

 

A település keletkezését a honfoglaló 9 magyar törzs egyikének köszönheti.  A honfoglalás korában a Kér 

törzsből ide telepítettek egy csoportot, hogy kohászként a törzsi fegyvereseket lássák el vassal. Több száz 

olvasztókemence maradványa rejlik a föld mélye alatt. 

Nemeskér falut az írott források 1237-ben említik először Quer néven. Az 1300-as évek vége felé 

Pusztakérként emlegetik, mai neve 1465-ben szerepel először. A középkorban több birtokos, közöttük a 

Kéri, majd az Osl nemzetségnek vannak itt területei. A község életét később a Kanizsay, majd a Nádasdy-

uradalom közepén a faluban kisebb birtokkal rendelkező hatalmasságok határozzák meg. 1500 körül temp-

lomot építenek a településen.  A XVII. századtól kisnemesi község Nemeskér. 1651-től 1786-ig Nemeskér 

volt Sopron vármegye székhelye. 1669-ben megépítik a megyeházát.  Az 1681-es országgyűlésen artikuláris 

hellyé nyilvánították, ez az evangélikusok számára szabad vallásgyakorlást jelentett. 1732-ben épült az 

evangélikus templom, melynek belső fa szerkezete hazánkban egyedülálló. 1777-ben leégett az iskola, majd 

az 1858. évi tűzvészben a falu háromnegyede. II. József türelmi rendelete révén minden felekezet szabad 

vallásgyakorlást nyert, így az artikuláris idők befejeződtek. A vármegye is visszaköltözött Sopronba. Az 

1848-as időszak hatalmas áldozatot követelt a falutól: szörnyű járványok pusztítottak, a megyén átvonuló 

horvát csapatok Nemeskért is feldúlták.  A településen 1856-ban új evangélikus, 1905-ben pedig új katoli-

kus iskola épült. 

Keletkezését a honfoglaló 9 magyar törzs egyikének, a Kér nemzetségnek, köszönheti. Nemeskér falut az 

írott források 1237-ben említik először Quer néven. 1264-ben Keer alakban fordul elő. Az 1380-as években 

Pusztakérként emlegetik. A középkorban már több birtokos, közöttük a Kéri, majd az Osl nemzetség is sze-

rez itt területeket. Ez utóbbiak révén az Ágoston-rendi szerzeteseknek lesz a községben birtoka és lakása. 

Később a Kanizsay-, majd a Nádasdy-uradalom közepén az uradalmi központhoz, Sárvárhoz közeli község 

életét a faluban kisebb birtokokkal rendelkező hatalmasságok határozzák meg. A török dúlás a település 

teljes pusztulását okozta 1529–1532 között.  A XVI. – XVII. századtól kezdve kisnemesi község Nemeskér. A 

hitújítás idején a falu is evangélikussá válik, de nem lesz önálló egyházközség.  1596-ban lesz saját prédiká-

tora a falunak. 1643-tól Nádasdy Ferenc katolizál. Musay Gergely evangélikus püspök ide menekül, és itt 

működik 1664-ig. 1651-től 1786-ig Nemeskér volt Sopron vármegye székhelye. Az 1681-es országgyűlésen 

artikuláris hellyé nyilvánították. Ez az evangélikusok számára szabad vallásgyakorlást jelentett. Nem sokkal 

ezután a templomot, melybe az evangélikusok jártak, a vármegye urai elvették, de 1732-ben engedélyt 

adtak új templom építésére. 1796-ban állították fel a vármegyeházához vezető előépület kapujához közel 

Nepomuki Szent János szobrát, mint a hidak és bejáratok védőszentjét. 1777-ben leégett a nagyhírű iskola, 

sőt 1858-ban akkora tűzeset volt, hogy a falu háromnegyede leégett. II. József türelmi rendelete révén min-

den felekezet szabad vallásgyakorlatot nyert, így az artikuláris idők befejeződtek.  A vármegye is visszaköl-

tözött Sopronba.  A napóleoni háborúk a települést érzékenyen érintették.  A francia seregek Sopron vár-

megyét fél évig tartották megszállva. Ez idő alatt a seregeket a falvak látták el élelemmel és szállással. Eb-

ben az időben nagyon sok német eredetű, illetve származású család vándorolt be a faluba. Eme családok 

sokféle mesterséget folytattak a településen. Szűcsök, kalaposok, asztalosok jöttek a burgenlandi részből, s 

mellettük a csizmadiaság is elterjedt. A falu határa kicsi volt, csak a mezőgazdaságból nem lehetett megélni. 

Az 1848-as időszak hatalmas áldozatot követelt a falutól. Itt szörnyű járványok pusztítottak, amelyek töme-

gesen vitték el az embereket. Az osztrák oldalon álló horvát katonák a szabadrablások alkalmával egy ízben 

az evangélikus templomot is kirabolták. 1856-ban új evangélikus, 1905-ben, pedig új katolikus iskola épült. 

Nemeskéri Kiss Pál, majd Inkey József voltak az utolsó földesurak. 1862-ben tornyot építettek az evangéli-
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kus templomhoz. A kapitalizmus korában az egykori nemesi falu fokozatosan a kisiparosok községévé válik, 

a parasztgazdaságok főleg az állattartásra tértek át. 1930-ban a 620 lakosú településen 42 iparos működött. 

A II. világháború után nem kerülhette el a kis települések sorsát, a körzetesítést. Lövővel alkotott közös 

tanácsot, majd a rendszerváltás után Nemeskér önálló község lett. 2002-től körjegyzőséget alkot Lövővel, 

illetve Völcsejjel, majd 2013-tól közös önkormányzati hivatalt Lövő székhellyel.  

A települést érinti a Szent Márton európai kulturális útvonalhoz kapcsolódó, Szombathelytől Pozsony felé 

vezető gyalogos vándorút, mely 2005-ben jött létre. 

 

Nevezetességei: 

 Leghíresebb az Evangélikus temploma (1732, tornya 1862-ben épült) Különlegessége a templom-

belső, faépítmény, szép faragású oltár és szószék. 

 Szent László római katolikus templom Katolikus templom (barokk építmény 1739 

 Egykori megyeháza kapuja (1669) 

 A régi Megyeháza a község közepén ma is áll méteres vastagságú falaival, boltozatos termeivel. 

1669-ben építették. A XX. század elején a porkolábok lakásait és az alattuk lévő pincebörtönöket le-

bontották, mindössze a kőkapu oszlopai, Nepomuki Szent János püspökruhás kőszobra maradt 

meg. - középkori eredetű barokk épület 

 Kőkereszt (klasszicista, 1835) 

 Szent Anna olvasni tanítja Máriát, és Nepomuki Szent János szobor 
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 avar kori vasolvasztók maradványai (öt vasolvasztó-kemencét, három kovácsműhelyt és öt faszén-

égető boksát tártak fel) 
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A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 
 

 

Fekvése 

Nemeskér Győr-Moson-Sopron megye délnyugati részén, a Kisalföld nyugati peremén helyezkedik el, Sop-

rontól 30km-re DK-re található. A Sopront a Balatonnal összekötő 84-es főközlekedési útvonaltól 1 km-es 

bekötő útvonalon. A megye egyik legkisebb, de történelmi emlékekben és műemlékekben gazdag faluja. 

 

Területe: 6,42km2 

A Répce-síkhoz, a Vas–Soproni-síkság egyik 

kistájához tartozó település. Győr-Moson-

Sopron, illetve Vas megye területén. A Rép-

ce-sík 529 km² területű síkság a Magyaror-

szág területére lépő Répce félköríves völgy-

kanyarulatának északi előterét foglalja ma-

gába. 
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A település gazdasági élete 

A településen néhány vállalkozás működik, a jelentős munkáltató a környéken a lövői a német ROTO cég-

csoport tulajdonába lévő Roto Elzett Certa Kft., és a sopronkövesdi Autolív Kft. gyára. A legtöbb embernek a 

településen ez a két gyár biztosítja a megélhetést adó munkát, valamint a közeli Ausztriában találnak meg-

felelő munkakört napi ingázással. 

A helyben foglalkoztatottak száma alacsony, de az önkormányzat igyekszik elősegíteni, hogy több letelepülő 

vállalkozás legyen, és a meglévők jövőbeni fejlesztésit támogassa. 

Az idegenforgalomra jellemző, hogy Magyarország egyre jobban keresett turisztikai szempontból. Nemes-

kér településen is vannak olyan idegenforgalmi nevezetességek, amelyek idevonzhatják a turistákat. A helyi 

evangélikus templombelső építészeti remekmű, mely Európában is egyedülállónak tekinthető. A természet-

járás, zarándoklás tekintetében előnyhöz juttathatja a községet, hogy a települést érinti a Szent Márton 

európai kulturális útvonalhoz kapcsolódó, Szombathelytől Pozsony felé vezető gyalogos vándorút, mely 

2005-ben jött létre. 

 

 

Az önkormányzat fontosnak tartja szennyvízcsatorna hálózat teljes kiépítését, az úthálózat, és a járdák kor-

szerűsítését, felújítását, valamint csapadékelvezetési rendszer fejlesztését. 

Tömegközlekedéssel a környező településekre a menetrendszerinti buszjáratokkal tudnak eljutni a lakosok. 

A környékbeli nagyobb vállalatok munkahelyi buszjáratokat is indítanak. 

A vasút a települési központtól kb. 1,5 km-re található, de működése1910- 2012-ig tartott. A felmérések 

szerint nem volt jelentős a fel- és leszálló száma, nem volt indokolt a fenntartása. 

Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését, melyet a 2014-2019. 

évekre, Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági programjában is meghatáro-

zott. 
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Demográfiai jellemzői 

A lakosság száma 1949-től folyamatosan csökken a lakónépesség száma. Az utóbbi években 2014-ig emel-

kedett a lakosságszám, majd ezt követően folyamatosan csókkenő tendenciát mutat. 
 

Lakónépesség száma az év végén 
 

 

Forrás: TeIR      

 

A 2014-es évben mutatható ki a legmagasabb lakosságszám.  

 

Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai) 

 
 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

Nemeskér településen is jellemző a megyében jelentkező öregedési folyamat a lakosság összetéte-

lében. 

 
Öregedési index 

 

 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

Az öregedési index alapján is kimutatható, hogy a fiatalabb lakosság aránya csökken a településen. Az el-

vándorlások oka nagyrészt a munkahelyhez közelebb költözés okozhatja. A település jövőjét, hosszú távú 

fejlődését a népességszám emelkedése pozitívan befolyásolná, erre nagy hangsúlyt helyez az önkormány-

zat. 
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Belföldi vándorlások 
 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

A demográfiai jelenségek is közrejátszanak, hiszen a gyermekvállalás már sokaknál csak 30-35 

éves kor után történik meg, amely országosan is jellemző tendencia. 

 

Természetes szaporodás 

 

 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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ÉRTÉKEINK, KÜLDETÉSÜNK, CÉLUNK 
 

Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Az esélyegyenlőség érvényesítése nem pusz-

tán követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú érdeke, hiszen azt a célt szolgálja, hogy 

mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra – függetlenül 

attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékkal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete.  A 

település küldetése elsősorban lakosságának megtartása, illetve növelése. 

 

Nemeskér Önkormányzatának célja, hogy minden lakója számára elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat, 

biztosítsa az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű polgárok esélyegyenlőségét az élet különbö-

ző területein. Ennek érdekében, a fenti célok minél hatékonyabb és eredményesebb megvalósítása érdeké-

ben megalkotja a települési esélyegyenlőségi programját. A program tartalmazza a helyzetelemzést és az 

erre épülő cél és feladat-meghatározásokat, valamint azok megvalósításának ütemezését.  

 

Az esélyegyenlőségi program a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál, és beavatkozáso-

kat tartalmaz azok kezelésére. Az esélyegyenlőségi program a település területén élő hátrányos helyzetű 

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

fejlesztések és beruházások ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat 

kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül.  

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 

Nemeskér 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 HEPhelyzetelemző 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 helyze-

tét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatások hoztörténő hozzáféré-

sük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatá-

rozni 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 a HEP IT tar-

talmazza. 
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AHEP IT célja 

Célunka 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 an-

nak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja 

majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, 

vagyis egy működő egyeztető fórumot. 

 

 

 
  



 15 

A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE (HEP HE) 

 

1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR BEMUTATÁSA 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

• Magyarország Alaptörvénye 

• 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

• 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályai-

ról és az esélyegyenlőségi mentorokról 

• 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabá-

lyairól 

 

Egyéb kapcsolódó jogszabályok: 

 

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 

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

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény  

- 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 összefüggésben az egész jog-

rendszer tekintetében az állam kötelezettségévé teszi minden személy egyenlő méltóságának tiszteletben 

tartását és védelmét. Ahogyan azt az Alkotmánybíróság először a 61/1992. (XI. 20.) AB határozatban meg-

fogalmazta: „Az állam, mint közhatalom, s mint jogalkotó köteles egyenlő elbánást biztosítani a területén 

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

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

egyéb helyzet szerint.” 

 

Az Ebktv. 31. § (2) bekezdése szabályozza az esélyegyenlőségi helyzetelemzés tartalmát és meghatározza a 

vizsgálandó célcsoportokat, melyek az alábbiak: 

 nők,  

 a mélyszegénységben élők, és romák, 

 a fogyatékkal élő személyek, 

 a gyermekek, 

 idősek. 
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A helyi esélyegyenlőségi programunkat az egységesen rendelkezésre álló, valamint a helyi szinten rendelke-

zésre álló statisztikai mutatók, anonimizált adatok alapul vételével készítettük el. 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglalt 

helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak az EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati 

politikákhoz. 
 
 

Nemzeti stratégiák, koncepciók 
 
Az EU 2020 stratégia 

 

Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett Lisszaboni 

Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz tar-

tozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell hiányos-

ságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételeit 

kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU 

egészének teljesítenie kell, két területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá 

kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, 

hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettség-

ben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.  
 
Egészséges Magyarország 2014-2020  
 

A kirívóan rossz egészségi állapotáért nagymértékben felelős az egészségkárosító életmód, különösen a 

túlzott alkoholfogyasztás és a dohányzás.  

 

A Népegészségügy fejlesztési céljaihoz: 

 a születéskor várható egészségben eltöltött életévek növelése 2 évvel 2020-ra (EU-átlag elérése 

2022-re),  

 a fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi értékének növelése,  

 egészségtudatos magatartás elősegítése, egyéni felelősségvállalás érvényesítése,  

 a területi egészség egyenlőtlenségek, illetve a születéskor várható élettartamban mutatkozó kü-

lönbségek csökkentése.  
 
 
Nemzeti Reform Program 

 

Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti reformprog-

ramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilitási/konvergencia programokkal 

együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján megfogalma-

zott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növe-

kedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen 

intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek. A Nemzeti Reform Prog-
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ram az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró cél-

kitűzéseket és intézkedéseket tett. 

 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 
 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott „A 

nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban foglaltakhoz il-

leszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózás-politikát helyezi 

középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzé-

se, felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – 

gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek integrálá-

sát, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a 

társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatáspoli-

tikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre. 

Kormányprogramban megfogalmazott felzárkózási célok megvalósításához. A Stratégia a cigányság és a 

hátrányos helyzetű emberek leszakadását illető problémák megoldását nemzeti ügyként, s nem csupán 

szegénypolitikaként kezeli. A javasolt beavatkozási területek a Kormányprogramban is kiemelt fontossággal 

szereplő, fejlesztési területek: a foglalkoztatás, az oktatás, a szociális és egészségügyi ellátások, szolgáltatá-

sok.  
 
 

„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia 
 

A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse a 

gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény minden gyerekre 

kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban 

sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket.  A Nemzeti Stratégia másik fontos 

indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati 

érdeke. A térségben sajátosságaira tekintettel a Nemzeti Stratégia átfogó céljai közül, összhangban van 

azzal a céllal, hogy alakuljon át azon intézmények és szolgáltatások működésmódja és szemlélete, amelyek 

ma hozzájárulnak a szegénység és kirekesztés újratermelődéséhez. Ezeknek az intézményeknek és 

szolgáltatásoknak a mainál sokkal nagyobb mértékben kell hozzájárulniuk a gyermekek képességeinek 

kibontásához, ahhoz, hogy felnőttként értelmes tevékenységek révén, teljes jogú polgárként 

kapcsolódjanak be a társadalom életébe. 
 
Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégia 
 

1488/2016. (IX.2.) Korm. határozattal elfogadott stratégia három pilléren nyugszik, amely szerkezet megje-

lenik a helyzetértékelésben, a célok meghatározásában, valamint az eszközök azonosításában is: 

−Tudatosítás és médiaműveltség; 

−Védelem és biztonság; 

−Szankcióalkalmazás és segítségnyújtás. 
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Nemzeti Drogellenes Stratégia  
 

A kábítószer-problémára vonatkozik, viszont hangsúlyozza, hogy a kábítószer-jelenség szorosan összefügg 

más kémiai és viselkedési függőségi problémákkal, elsősorban pedig a nemzet általános lelki egészségi álla-

potával, különös tekintettel az értékszemlélet, a kapcsolati kultúra, a problémamegoldó készség személyes 

és közösségi jellemzőire.  

A kábítószer-problémák hatékonyan nem kezelhetők más kapcsolódó nemzeti szakpolitikai stratégiák és 

programok nélkül, így például az alkohol-, gyógyszer és egyes viselkedési függőségeket érintő, illetve a men-

tálhigiénés, valamint a bűnmegelőzési stratégia és program nélkül.  
 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
 

Az Operatív Program átfogó célja a környezetileg tudatosan tervezett fejlesztésekkel a regionális adottsá-

gokhoz illeszkedő gazdasági és közszolgáltatási infrastruktúra megteremtése a növekedés és foglakoztatás 

elősegítése érdekében. 

Az elmaradott és egyúttal aprófalvas térségek életkörülményeinek javítása a lakosság-megtartó képesség 

érdekében. 

 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

Nemeskér község esetében az esélyegyenlőségi célcsoportokat – mélyszegénységben élők és romák, gyer-

mekek, nők, idősek, fogyatékkal élők – érintő helyi szabályozás kapcsolódási pontja: 

- Helyi területfejlesztési koncepció 

Nemeskér Község Önkormányzata képviselő-testületének rendeletei: 

- 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

és gyermekvédelmi támogatásokról 

- 7/2016. (X.10.) önkormányzati rendelete - Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról. 

 

 

 

 

 

  



 19 

2. STRATÉGIAI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA 

 

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

 
2016- 2018 között EU forrásból támogatott projektek 

 

Operatív program  Alintézkedés Pályázó neve Projekt megnevezése 

VP - Vidékfejleszté-
si Program (VP) 

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 - A 
vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának és alap-
vető szolgáltatásainak fej-
lesztésére 

Nemeskéri Evan-
gélikus Egyház-
község 

Nemeskéri evangélikus templom 
felújítása 

KEHOP 

KEHOP-2.2.2-15 - Felhívás a 
fejlesztési kötelezettséggel 
rendelkező települések 
számára szennyvízelveze-
téssel és -kezeléssel kapcso-
latos fejlesztések megvaló-
sítására 

NFP Nemzeti Fej-
lesztési Program-
iroda Nonprofit 
Korlátolt Felelős-
ségű Társaság 

Nemeskér Község szennyvízelve-
zetése és -tisztítása 

 

 

 Települési éves költségvetési koncepció 2018 évre (Nemeskér) 

 Nemeskér Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2014-2019. évre 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

Nemeskér a Soproni járáshoz tartozó település. 
 

Soproni járás 
Terület: 848 km2 
Lakónépesség: 101 706 fő 
A járáshoz tartozó települések száma: 38 

 
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint a soproni járás nem kedvezményezett járás, nem fejlesztendő 
járás, és a komplex programmal fejlesztendő járás kategóriába sem sorolható. 
A Soproni-Fertődi kistérségben, valamint a Soproni járás területén a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 
szerint jelentős munkanélküliséggel sújtott település nincsen, és nincsen társadalmi, gazdasági és infra-
strukturális szempontból kedvezményezett település. 
 
A fertőszentmiklósi székhelyű Alpokalja Fertő- Táj Vidékfejlesztési Egyesület tagja Nemeskér község. 
 
A Mötv. 87. §-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy 
egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási fel-
adat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak 
létre. 
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Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás  
 
Nemeskér község a gazdasági, társadalmi és szociális helyzete szervesen kapcsolódik a közvetlen környeze-
tében levő kistelepüléseket összefogó Soproni statisztikai kistérséghez, melynek intézményesült formája a 
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás. Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulásból 2014-ben ala-
kult kevesebb tagot összefogva, mint az előző társulás. 
 
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás fő feladata: a társulásban részt vevő települések összehangolt 
fejlesztése, az egyes közszolgáltatások közös biztosítása, fejlesztése, szervezése, intézmények fenntartása, 
valamint a településfejlesztés összehangolása. A Soproni Kistérségből a Sopron és Térsége Önkormányzati 
Társulást 28 község alkotja. 
 

1. Ágfalva,  
2. Csáfordjánosfa,  
3. Csapod,  
4. Csér,  
5. Egyházasfalu,  
6. Fertőboz,  
7. Fertőd,  
8. Fertőendréd,  
9. Fertőhomok,  
10. Fertőrákos,  
11. Fertőszentmiklós,  
12. Fertőszéplak,  
13. Harka,  
14. Hegykő,  
15. Hidegség,  
16. Iván, 
17. Kópháza,  
18. Lövő,  
19. Nagycenk,  
20. Nemeskér,  
21. Pereszteg,  
22. Petőháza,  
23. Pusztacsalád,  
24. Sarród,  
25. Sopron,  
26. Újkér,  
27. Völcsej,  
28. Zsira 
 
 
 

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás az alábbi feladatokat, és hatásköröket látja el: 
 

- óvodai nevelés, 

- szociális ellátás, 

- egészségügyi ellátás, 

- család, gyermek- és ifjúságvédelem, 

- közművelődési tevékenység, 

- gazdaság és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom, 

- belső ellenőrzés, 

- területfejlesztés, 

- a társszervekkel, hatóságokkal való koordinált együttműködés szervezése, 

- főépítészi feladatok ellátása, 

- nemzetközi együttműködések koordinálása az ellátott feladatok vonatkozásában. 
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Alpokalja Fertő- Táj Vidékfejlesztési Egyesület 
 
 
 
 
 

 
Az egyesület céljai:   
 

- kulturális tevékenység, 

- oktatási tevékenység, 

- településfejlesztési tevékenység, 

- nemzetközi tevékenység, valamint 

-  egyéb tevékenység úgy,  

- mint a vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem 

mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok 

fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve az informá-

ciós és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki területeket von-

zóbbá tévő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék 

elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása érdekében, 

- a vidék gazdaságára vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések beveze-

tése, 

- szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti te-

rületi koherencia és szinergia megerősítése a helyi stratégiákon keresztül. 

 
 
 
 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 
 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatszékhelye Lövő, és társulási formában működik. 23 településen 

látja el a szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokat, valamint 17 településen a házi segítség-

nyújtást. 

 

Az intézmény alaptevékenysége a család és gyermekjóléti szolgáltatások, házi segítségnyújtás. 

Az intézmény nyitva tartása: naponta: 8.00 – 16.00 óra között.  

Készenléti ügyelet: hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 16 órától hétfő reggel 8 

óráig, valamint ünnepnapokon, telefonon elérhető. A családsegítők minden héten, előre meghatározott 

időpontban ügyfélfogadást biztosítanak a lakosság számára a településeken. 

 
Szolgáltatások: 

 Házi segítségnyújtás 

 Család- és gyermekjóléti szolgálat 



 22 

 
 
A társulás működési területe szolgáltatások tekintetében: 
 
Az intézmény illetékessége 

szolgáltatás 
család és gyermekjóléti szolgálta-
tás  

házi segítségnyújtás  
 

települések közigazgatási területe 

Csáfordjánosfa, Csér, Ebergőc, 
Egyházasfalu, Fertőboz, Gyalóka, 
Iván, Lövő, Nagycenk, Nagylózs, 
Nemeskér, Pereszteg, Pinnye, 
Pusztacsalád, Répcevis, Röjtökmu-
zsaj, Sopronhorpács, Sopronkö-
vesd, Szakony, Und, Újkér, Völcsej, 
Zsira  

Ebergőc, Fertőboz, Gyalóka, Lövő, 
Nagycenk, Nagylózs, Nemeskér, 
Pereszteg, Pinnye, Répcevis, Röj-
tökmuzsaj, Sopronhorpács, Sop-
ronkövesd, Szakony, Und, Völcsej, 
Zsira 

 
 

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

 

Az önkormányzathoz nem érkeztek be adatok hátrányos megkülönböztetésről, és jogellenes elkülönítésről, 

illetve a jogellenes bérkülönbségekről. Ezekről az információkról csak akkor van tudomásunk, ha a fenntar-

tásunkban lévő intézményekben zajlik, ezekben nem fordult elő ilyen eset.  

Az adatok a www.teir.hu oldalról kerültek letöltésre, a társulási megállapodásokból, az önkormányzathoz 

érkezett beszámolókból került kimutatásra. 

A felnőttoktatásra vonatkozó adatok a TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat 

(TÁKISZ) forrásból származnak. A felnőttoktatásban résztvevők száma 2012 – 2016- ig. 

(LÁSD – Felhasznált források fejezetben) 

Több adat, információt csak az önkormányzati adatgyűjtésen keresztül elérhető és a TeIR adatbázisban nem 

található meg. 

 

Nemeskér Község Önkormányzata képviselő-testületének rendeletei: 

- 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

és gyermekvédelmi támogatásokról 

- 7/2016. (X.10.) önkormányzati rendelete - Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról. 
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3. A MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK, ÉS A ROMÁK HELYZETE, 

ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

 

A mélyszegénység egy főre eső jövedelem határát a KSH adataiból kiindulva határozhatjuk meg. A mélysze-

génység meghatározása jóval összetettebb, mint csupán a jövedelemhatár, de a könnyebb értelmezhetőség 

érdekében szokták használni ezt a mérést mélyszegénység meghatározására.  

  

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

Az országosan 2016-ban a háztartások jövedelmi helyzete javult, mind színvonala, mind szerkezete pozitív 

irányban változott. Az egy főre jutó éves átlagos bruttó jövedelem 1 millió 504 ezer forintot tett ki, 4,4%-kal 

többet a 2015. évinél. A teljes népességre számított egy főre jutó éves nettó jövedelem átlagosan 1 millió 

199 ezer forint volt, ami 4,2%-os nominális növekedés. 

A Soproni kistérségre ennél magasabb javulás volt kimutatható.  

Az előző program készítése során is megállapításra került, hogy Nemeskér községre nem jellemző, hogy a 

mélyszegénységben és rossz anyagi körülmények közötti lakosság száma jelentős. Ehhez képest is folyama-

tos a javulás, az egyre jobb életszínvonal. 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

A településen néhány vállalkozás működik, a jelentős munkáltató a környéken a lövői a német ROTO cég-

csoport tulajdonába lévő Roto Elzett Certa Kft., és a sopronkövesdi Autolív Kft. gyára. A legtöbb embernek a 

településen ez a két gyár biztosítja a megélhetést adó munkát, valamint a közeli Ausztriában találnak meg-

felelő munkakört napi ingázással. 

A helyben foglalkoztatottak száma alacsony, de az önkormányzat igyekszik elősegíteni, hogy több letelepülő 

vállalkozás legyen, és a meglévők jövőbeni fejlesztésit támogassa. 

Az idegenforgalomra jellemző, hogy Magyarország egyre jobban keresett turisztikai szempontból. Nemes-

kér településen is vannak olyan idegenforgalmi nevezetességek, amelyek idevonzhatják a turistákat. A helyi 

evangélikus templombelső építészeti remekmű, mely Európában is egyedülállónak tekinthető. A természet-

járás, zarándoklás tekintetében előnyhöz juttathatja a községet, hogy a települést érinti a Szent Márton 

európai kulturális útvonalhoz kapcsolódó, Szombathelytől Pozsony felé vezető gyalogos vándorút, mely 

2005-ben jött létre. 
      

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
 

Év 15-64 év közötti állandó népesség száma 

2012 159 

2013 160 

2014 161 

2015 157 

2016 152 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 
 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

Az álláskeresők száma 2014 évet követően folyamatosan csökken a településen. 
 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

              

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
 

Az országos iskolázottsághoz viszonyítva a régió helyzete jónak mondható. A lakosság egyötöde az anya-

nyelvén kívül beszél legalább még egy másik, idegen nyelvet is. A régióban a határ közelsége révén a néme-

tül beszélők aránya a legnagyobb, ettől némileg elmarad az angol nyelv ismerete. A régióban kialakult szak-

képzési struktúra megközelítőleg követi az országos folyamatokat. A szakképzésben résztvevők nagy száza-

léka érettségizik a Nyugat-dunántúli régióban. Az alacsony iskolai végzettségűek aránya a munkanélküliek 

számában vonatkozó részletes kimutatás Nemeskérre vonatkozólag a nyolc általános, és alacsonyabb vég-

zettségűek esetében nagyon alacsony. 
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

A leginkább a magasabb iskolai végzettségűek, akik nehezebben találnak munkát a közelben.  A régióra 

jellemzően elmondható, hogy a gazdasági válságot követő fellendülés, drasztikusan csökkentette a munka-

nélküliek számát a térségben. A munkaerőhiány kezd inkább kirajzolódni, különösen a szolgáltatóiparban, 

szociális ellátórendszerben. 
 

A felnőttoktatásban résztvevők száma: 0 fő 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 

 

A felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában: 0 fő 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 

 
A fenti kimutatás nem reális mert az adatbázisban erre vonatkozó adataink, nincsenek, mert a településen 

nincsen továbbképző intézmény. Az ilyen jellegű képzéseket a Soproni Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztá-

lya, és egyéb továbbképzési intézmények tudják kimutatni. 

 

c) közfoglalkoztatás 
 

A munka-erőpiaci helyzetüket tekintve egyik leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoport lehetőségeiről ad 

képet a diagram. A közfoglalkoztatás elsődleges célcsoportjai közé tartoznak mind a hátrányos helyzetű 

településen élő személyek, mind pedig az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, szakképzettség nélküli 

álláskeresők. A településen arányuk alacsony. A lakosság szinte teljes része a nyílt munkaerő piacon tud 

munkahelyet találni. 

 

A közfoglalkoztatási jogviszony főbb sajátosságait, fogalmait, feltételeit (résztvevők és tevékenységek köre, 

időtartam, munkaidő, bérezés, szabadság stb.), a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011.évi CVI. törvény határozza meg. A közfoglalkoztatási 

támogatások típusait és a támogatások igénybevételére vonatkozó szabályokat a közfoglalkoztatáshoz 

nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza. A 1139/2017. (III. 20.) 
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Korm. határozat a közfoglalkoztatás átalakításához kapcsolódó irányelveket, jogszabályváltozásokat foglalja 

össze. 

 
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos 
létszáma, mindösszesen 

év fő 

2013 1 

2014 1 

2015 2 

2016 2 

2017 1 

Forrás:(TeIR)|BMKF 

 
 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői 
 

A Nemeskéren regisztrált vállalkozás száma alacsony, de napjainkban a lövői Roto Elzett üzem 700 környék-

beli, és soproni embernek biztosít munkát, a bukó-nyíló ablakvasalatok gyártása területén, valamint a másik 

nagy foglalkoztató a sopronkövesdi Autolív Kft. Ezek a foglalkoztatók számítanak a jól képzett szakemberek-

re, és a betanított munkásokra is a munkáltatók. 

Nemeskér saját vasútállomással már nem rendelkezik. A tömegközlekedési eszköz az autóbusz, amivel la-

kosság könnyen eléri az itt található munkahelyeket. 

 

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

 

A fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a 

településen nincsenek, a képzések, továbbképzés a Soproni járási hivatalon keresztül elérhetőek, valamint 

költségtérítéses OKJ képzést nyújtó oktatásokat Sopronban több oktatási vállalkozás is tud nyújtani. 

 Nemeskértől 29 km-re. 

 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (felnőttkép-
zéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási progra-
mok) 
 

Helyi foglalkoztatási programok, vagy munkaerő-piaci szolgáltatás a településen nincsen, és az adatokat 

tekintve jelenleg ez nem is releváns probléma. A településen a fiatalok foglalkoztatását és megkönnyítő 

programok, képzések sincsenek. Az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenethez továbbképzési progra-

mokkal kapcsolatban a Soproni Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának szolgáltatásait lehet igénybe ven-

ni. Költségtérítéses OKJ képzést nyújtó oktatásokat Sopronban több oktatási vállalkozás is tud nyújtani. 

Nemeskértől 29 km-re. 
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g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézmények-
ben történő foglalkoztatása 

 

A munkanélküliség igen csekély mértékű, és időszakos. A települési önkormányzati saját fenntartású intéz-

ményekben mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatása nem történik. 

 
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
Nem rendelkezünk információval hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén. 
 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kap-
csolódó támogatások 

Az Országgyűlés 1993. február 17-i ülésnapján fogadta el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló, azóta már többször módosított 1993. évi III. törvényt (Szociális törvény). A Szociális törvény a járási 

hivatal, valamint az önkormányzatok által nyújtható támogatások keretszabályait tartalmazza. Az önkor-

mányzati ellátásokra vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzatok rendeleteikben állapítják meg. A 

törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése érdekében meghatározza az állam által biztosított 

egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint 

érvényesítésének garanciáit. 

Az önkormányzat a szociális szolgáltatások biztosítását a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 

Lövői központján keresztül valósítja meg. 

 
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 
 

Pénzbeli ellátások: 

• Időskorúak járadéka (a jogosultságot a járási hivatal állapítja meg) 

• Aktív korúak ellátása (a jogosultságot a járási hivatal állapítja meg) 

• Ápolási díj (a jogosultságot a járási hivatal állapítja meg) 

• Települési támogatás 

 

Természetben nyújtott szociális ellátások: 

• Köztemetés 

• Közgyógyellátás (a jogosultságot a járási hivatal állapítja meg) 

• Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság (a jogosultságot a járási hivatal állapítja meg) 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

 Gyermekjóléti szolgáltatás (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás bizto-

sítja) 

 Gyermekek napközbeni ellátása (a képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellá-

tását a Lövői Napsugár Óvoda, a Lövői Általános Iskola Napközi Otthona útján biz-

tosítja) 
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A településen működő szociális alapszolgáltatások: 

 

• Házi segítségnyújtás 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás útján biztosítja. 2017-ben a beszámoló szerint 

nem volt szükség erre a szolgáltatásra Nemeskéren. 

 

• Családsegítés 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás útján biztosítja. 

 

 

A szakosított ellátási formák (Ápolást, gondozást nyújtó intézmények, Rehabilitációs intézmények, Átme-

neti elhelyezést nyújtó intézmények, Lakóotthon) Sopronban (29 km) elérhetőek a lakosság számára. 

 

Szociális rászorultságtól függő települési ellátások 

 

 települési létfenntartási  támogatás: 

Egy naptári évben maximum négy alkalommal lehet adni, max. 3000-50 000,-Ft közötti összeget. A jogo-

sultság megállapítása, és egyéb iránymutatás az önkormányzati rendelet feltételei alapján. 

 

 települési gyógyszertámogatás: 

Egy naptári évben maximum négy alkalommal lehet megállapítani, de a gyógyszertámogatás maximális 

összege 10 000 Ft lehet. A jogosultság megállapítása, és egyéb iránymutatás az önkormányzati rendelet 

feltételei alapján. 

 

 települési temetési támogatás: 

A települési temetési támogatás összege 20 000 Ft. A jogosultság megállapítása, és egyéb iránymutatás 

az önkormányzati rendelet feltételei alapján. 

 

 települési lakásfenntartási támogatás: 

A támogatást havi rendszerességgel, maximum 12 hónapra lehet megállapítani. Az egy hónapra megál-

lapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás maximális összege 5 000 Ft. A jogosultság 

megállapítása, és egyéb iránymutatás az önkormányzati rendelet feltételei alapján. 

 

 települési ápolási támogatás: 

A támogatást havi rendszerességgel, maximum 12 hónapra lehet megállapítani és a támogatás havi ösz-

szege a hatályos Szt.-ben megállapított alapösszeg 80 %-a.  A jogosultság megállapítása, és egyéb irány-

mutatás az önkormányzati rendelet feltételei alapján. 

 

 újszülöttek családjának támogatása: 

A támogatás mértéke gyermekenként 20 000 Ft. A jogosultság megállapítása, és egyéb iránymutatás az 

önkormányzati rendelet feltételei alapján. 
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 tankönyvtámogatás: 

Tankönyvtámogatásban részesülhet, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. A jogosultság megállapítása, 

és egyéb iránymutatás az önkormányzati rendelet feltételei alapján. 

 

 nevelési évkezdési segély: 

Az óvodáskorú gyermekeknek, általános és középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű képzés 

keretében tanulmányokat folytató tanulóknak, max. tanulónként, 25 000 Ft-ig állapítható meg. A jogo-

sultság megállapítása, és egyéb iránymutatás az önkormányzati rendelet feltételei alapján. 

 

 rendkívüli települési támogatás: 

Egy naptári éven belül legfeljebb 4 alkalommal állapítható meg. Az egy alkalommal kifizetésre kerülő 

támogatás összegét 3 000 Ft- 50 000 Ft között lehet megállapítani. A jogosultság megállapítása, és egyéb 

iránymutatás az önkormányzati rendelet feltételei alapján. 

 

 fűtési kiadások támogatása 

Az egy alkalommal kifizetésre kerülő támogatási összege 3.000 Ft-tól 25.000 Ft-ig terjedhet. A jogosult-

ság megállapítása, és egyéb iránymutatás az önkormányzati rendelet feltételei alapján. 

 
 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

Év 
Regisztrált munkanélküli-

ek/nyilvántartott álláskeresők száma 

Fő 

2012 1 

2013 1 

2014 2 

2015 2 

2016 2 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
 

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

szesítettek száma 

Év 

Rendszeres szociális segélyben részesített regisztrált munkanélküliek száma 
(negyedévek átlaga) -  

(2015. február 28-tól az ellátás megszűnik, vagy külön válik EGYT-re és FHT-ra) 

Fő 

2012 0,00 

2013 0,25 

2014 0,00 

2015 0,00 

2016 0,00 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

A nyugat-dunántúli régió településszerkezete és az egyes települések is nagy múltra tekintenek vissza, hi-

szen a legtöbb helység a történelem kezdete óta lakott. A régió északi részén viszonylag magasabb népes-

ségszámú települések találhatók, középső és déli területeit viszont zömmel kistelepülések, apró-és törpe-

falvak fedik le. A településhálózat viszonylag sűrű, a nagyobb városok mellett az aprófalvas térségek a jel-

lemzőek. Nemeskér a 96 db-os lakásállományával kisközségnek számít. 

 
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év Lakásállomány (db) 

2012 97 

2013 97 

2014 97 

2015 97 

2016 96 

2017 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
 

 

a) bérlakás-állomány 

 

Önkormányzati tulajdonban nincs bérlakás.  

Bérlakás állomány: 0 db. 

1. Ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma: 0 db. 

 

b) szociális lakhatás 

 

A településen a szociális lakhatás nem biztosított, az 1 db önkormányzati lakás szükség esetén, önkormány-

zat általi elbírálással igénybe vehető.  

Szociális lakásállomány: 0 db. 

1. Ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma: 0 db. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok: 0 db. 

1. Ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma: 0 db. 

A településen ilyen jellegű ingatlan nem található. 

 

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

 

A településen elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság nem 

releváns. 
 

  



 31 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

Az első lakáshoz jutás támogatása a 7/2018.(VI.04.) a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rende-

let, szociális rászorultságtól függően a 2/2015. (II.25.)a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátá-

sokról és gyermekvédelmi támogatásokról önkormányzati rendelete alapján nyújtható. 

 

 települési létfenntartási  támogatás: 

Egy naptári évben maximum négy alkalommal lehet adni, max. 3000-50 000,-Ft közötti összeget. A jogo-

sultság megállapítása, és egyéb iránymutatás az önkormányzati rendelet feltételei alapján. 

 

 települési lakásfenntartási támogatás: 

A támogatást havi rendszerességgel, maximum 12 hónapra lehet megállapítani. Az egy hónapra megál-

lapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás maximális összege 5 000 Ft. A jogosultság 

megállapítása, és egyéb iránymutatás az önkormányzati rendelet feltételei alapján. 

 

 rendkívüli települési támogatás: 

Egy naptári éven belül legfeljebb 4 alkalommal állapítható meg. Az egy alkalommal kifizetésre kerülő 

támogatás összegét 3 000 Ft- 50 000 Ft között lehet megállapítani. A jogosultság megállapítása, és egyéb 

iránymutatás az önkormányzati rendelet feltételei alapján. 

 

 fűtési kiadások támogatása 

Az egy alkalommal kifizetésre kerülő támogatási összege 3.000 Ft-tól 25.000 Ft-ig terjedhet. A jogosult-

ság megállapítása, és egyéb iránymutatás az önkormányzati rendelet feltételei alapján. 
 

 

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma 

 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

A lenti táblázat mutatja, hogy lakásfenntartási támogatásban csak 2014 és 2015-ben részesült lakos a tele-

pülésen. 
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f) eladósodottság 

 

Az önkormányzat adósságcsökkentési támogatást az előző években nem állapított meg, helyette önkor-

mányzati rendeletben más támogatási formák elérhetőek. Az eladósodottsággal kapcsolatos egyéb infor-

mációink nincsenek. 

 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minő-

ségi 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 közműellátottság biztosított, a villamos áramellátás minden lakóingatlanba biztosított. Külte-

rületen található lakóingatlan nincs. 

   

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

Nem releváns, mert a községben szegregátum nem található, kialakulásának veszélye nem áll fenn. 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés 

Nemeskér Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2016. (X.10.) önkormányzati rendelete (Az 

egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról) szerint gondoskodik:  

 

a) háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  

b) a fogorvosi alapellátásról,  

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,  

d) a védőnői ellátásról,  

e) az iskola-egészségügyi ellátásról.  

 

Nemeskéren a háziorvos az ellátást a Nemeskér orvosi rendelőben biztosítja. A fogorvosi alapellátás a lövői 

orvosi rendelőben vehető igénybe. Az ügyeleti egészségügyi ellátások a soproni Erzsébet Oktató Kórházban 

elérhetők 29 km-re. 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzat a 2/2015. 

(II.25.)a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról ön-

kormányzati rendelete szerint támogatja a lakosságot. 

Az önkormányzat a szociális szolgáltatások biztosítását a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 

Lövői központján keresztül valósítja meg. 
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3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

  
 

 

 
TeIR, KSH Tstar adatbázisa szerin az elmúlt 5 évben 2016-ig a településen ápolási díjban részesítettek száma 
0 fő. 

 

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférés 

 

Prevenciós és szűrőprogramok nem működnek a településen, a Soproni Erzsébet Oktató Kórházban lehet 
igénybe venni. (Nemeskértől 29 km-re.) 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház Rehabilitációs Intézet biztosítja a kistérségen élők számára.(Nemeskértől 
29 km-re.) 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

A településen szociális étkezetés nem működik, de Lövőről a Héttörpe Vendéglőből szállítanak ki ételt igény 

szerint. 

 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 

Futballpálya van a településen, ami a szabadtéri mozgás lehetőségét biztosítja. Igénybe vehető sportolási 

lehetőség a Művelődési Házban: 

 aerobic  

 asztalitenisz 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A szociálisan rászoruló emberek részére az állam, valamint az önkormányzatok különféle, ún. "személyes 

gondoskodást" nyújtó ellátásokat biztosítanak. Ezeknek az ellátásoknak egy részét a rászorulók saját ottho-

nukban kaphatják meg (ezek az ún. szociális alapellátások), akiknek azonban a szociális helyzete, egészségi 
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állapota, családi körülményei azt indokolják, lehetőségük van átmeneti időre vagy tartósan bentlakásos 

intézményi kereteken belül az ellátások igénybevételére (ezek az ún. szakosított ellátási formák). 

Az önkormányzat a szociális szolgáltatások biztosítását a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 

Lövői központján keresztül valósítja meg. 

Falugondnoki szolgálat működik a településen. A szakosított ellátási formák (Ápolást, gondozást nyújtó 

intézmények, Rehabilitációs intézmények, Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, Lakóotthon) Sopron-

ban (29 km) elérhetőek a lakosság számára. 
 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgál-
tatások nyújtásakor 

 

A településünkön hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szol-

gáltatások nyújtásakor nem történt, nem érkezett hozzánk ilyen információ. 

 
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egész-
ségügyi ellátórendszer keretein belül 
 

Pozitív diszkrimináció az egészségügyi ellátást nyújtó és szociális alapellátást nyújtó ellátórendszer keretein 

belül nincs, a települési támogatások megítélésével juttatásokat biztosítunk. (Önk. rend.2/2015. 

(II.25.)önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvé-

delmi támogatásokról) 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

A település életében fontos szerepet töltenek be közösségi színterek, a sport, a művelődés helyi feltételei-

nek biztosításával. Önkormányzatunknak a civil szervezetekkel jó a kapcsolata 
 
a) közösségi élet színterei, fórumai 
 

A sportpálya a település számára hosszútávra biztosítja a kulturált sport – és szabadidő tevékenységet. A 

Kultúrház asztalitenisz lehetőséget biztosít a falu lakóinak számára, és egyéb közösségi programok helyszí-

néül is szolgál. ÖKO- és Ifjúsági Klub Nemeskér - A klub 2011. április 14-én alakult meg 13 alapító taggal. 

részt vesznek Nemeskér község életében, számos színes programot szerveznek.  

 

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

A helyi közösségi együttélés fő jellemzője a társadalmi szolidaritás, ami megnyilvánul a településen élő idő-

sek és gyermekek irányába. A településen etnikai konfliktusok nem voltak, a közösségi együttélés problé-

mamentes. 

 
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 
 
Az adományozás, és önkéntes munka időszakosan van jelen a településen, de folyamatosan nem jellemző.  
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3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékeny-
sége, partnersége a települési önkormányzattal 

A községben roma nemzetiségű állampolgár nem él, roma kisebbségi önkormányzat nincs. 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

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

 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A közeli foglalkoztatókhoz kerékpárral a munkába 
járás nehezen megvalósítható az úthálózat el-

avultsága miatt 

Az úthálózat korszerűsítése, kerékpárút kiépítése 
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4. A GYERMEKEK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE, GYERMEKSZEGÉNYSÉG 

Magyarországon a családpolitikára szánt kiadások viszonylag magasak a többi európai országhoz vi-

szonyítva és a támogatási rendszer különös figyelmet fordít a kisgyermekes családokra: a gyermek születése 

utáni három évben három támogatási forma (CSED, GYED, GYES) is segíti a családokat. Ezekkel a támogatá-

sokkal évtizedeken keresztül a gyermekek otthoni nevelésének elősegítése volt a cél. Az utóbbi években a 

GYED extra intézkedéscsomag bevezetésével a kisgyermekek melletti munkavállalás elősegítése is kiemelt 

szerepet kapott. 

Az erős családokat támogató rendszer folyamatos bővítése szükségszerű, hiszen a települések lakosságának 

elöregedése, csak még több gyermek születésével állítható meg. 

Az egészség kulcsfontosságú az idősödés folyamatában és az egyik fő meghatározója az egyén jólétének. Az 

átlagos egészségi állapot Magyarországon rosszabb, mint a legtöbb európai országban és erősen függ a 

társadalmi státustól. 
 
 

Természetes szaporodás/fogyás (ezrelék), az élve születések és a halálozások különbözete ezer lakosra 
vetítve. 
 

 
 

Nemeskér községben a természetes szaporodás mutatói szerint a lakosság összetétele alapján elmondható, 

hogy az öregedési tendencia kimutatható. 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (gyermekek száma, aránya, életkori megoszlá-
sa, demográfiai trendek) 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat székhelye Lövő.  23 településen társulási keretek kötött látja el a 

szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokat. 
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Az intézmény alaptevékenysége a család és gyermekjóléti szolgáltatások. 

Az intézmény nyitva tartása: naponta: 8.00 – 16.00 óra között.  

Készenléti ügyelet: hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 16 órától hétfő reggel 8 

óráig, valamint ünnepnapokon, telefonon elérhető. A családsegítők minden héten, előre meghatározott 

időpontban ügyfélfogadást biztosítanak a lakosság számára a településeken. 

 

A család – és gyermekjóléti szolgálat feladatai: 

- A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a 

krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 

szolgáltatás. 

- A szolgálat, az általa működtetett észlelő-és jelzőrendszer tagjaitól kapott jelzések alapján 

feltérképezi az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családokat, 

személyeket. Személyesen tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról, a segítségnyújtás 

formáiról. 

- A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő személy együttes 

munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül 

rögzítésre – kivéve, ha a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem 

zárható le. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítési díjmentes. 

- A családsegítés kiskorú személyre akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családjának ellátása a 

családsegítés keretei között indult, illetve ha a kiskorú érdekei a gyermekjóléti szolgáltatás 

igénybevétele nélkül is megfelelően biztosítható. 

 

Feladatai különösen: 

- Észlelő- és jelzőrendszer működtetése; 

- Egyéni esetkezelés, családgondozás, szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás; 

- Szociális és egyéb információs adatok gyűjtése és közvetítése; 

- Pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás 

megszervezése, ügyintézésben való segítségnyújtás; 

- Családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldásának 

elősegítése; 

- Közösségfejlesztő illetve egyéni és csoportos (terápiás) programok szervezése; 

- A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal 

küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek és az 

egyéb okok miatt szociálisan rászorult személyek részére tanácsadás nyújtása; 

- Családokon belüli kapcsolaterősítést, közösségépítést szolgáló programok, valamint mediációs, 

családterápiás programok szervezése; 

- Pszichológiai és jogi tanácsadás szervezése; 

- Segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezése, működtetése; 

- Új szolgáltatások bevezetésének kezdeményezése. 
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A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai: 

- 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 veszélyhelyzet megszűntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

- A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási 

intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. 

- Figyelemmel kíséri az ellátási területén élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét - 

észlelő és jelzőrendszert működtet. 

- Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a pénzfelhasználási tervet, 

- Felkérésre környezettanulmány készítése 

- Új ellátások bevezetésének kezdeményezése. 

 

Feladatai különösen: 

- A szociális és mentálhigiénés problémák, szükségletek feltárása, megoldásának elősegítése; 

- A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, 

támogatásokhoz való hozzájutás segítése; 

- Segítségnyújtás a szociális problémák miatt veszélyeztetett illetve krízis helyzetben lévő 

személyeknek; 

- A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, a megoldásokra javaslat készítése és 

segítségnyújtás; 

- Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek 

megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése; 

- Családi konfliktusok megoldásának elősegítése; 

- Felkérésre környezettanulmány készítése; 

- Az egyének, családok kapcsolatkészségének javítása; 

- Egyéni-, pár-, és családterápiás tevékenység végzése, ennek megszervezése; 

- Krízishelyzetben segítő beavatkozás; 

- Természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése; 

- Hivatalos ügyek intézésének segítése; 

- Együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal; 

- A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 

- A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, veszélyeztetettséget előidéző okok 

feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, együttműködés meghatározott személyekkel és 

intézményekkel. 

- A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 
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- A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családgondozás) elősegíti a gyermek 

problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását; 

- A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, gyermekelhelyezés és 

kapcsolattartás esetében; 

- Kezdeményezi egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, szociális alapszolgáltatások / 

különösen a családsegítés igénybevételét, egészségügyi ellátások igénybevételét, pedagógiai 

szakszolgálatok igénybevételét, vagy gyermek hivatalos védelembe vételét vagy súlyosabb fokú 

veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét; 

- Javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek hivatalos védelembe 

vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek 

tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a 

leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, a gyermek megelőző pártfogásának 

mellőzésére, elrendelésére, fenntartására, megszüntetésére; 

- Együttműködés a pártfogó felügyelői szolgálattal. 

- A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében a 

családgondozás biztosítása, utógondozás biztosítása. 

- Szabadidős programok szervezése; 

 

Az Intézmény rendszeresen adományokat közvetít rászorulók számára. Az adományokat magánszemélyek-

től, szervezetektől kapják. Nagy mennyiségű ruhát, játékokat-bútorokat, tartós élelmiszert osztanak szét a 

településeken.  

Nyári tábort minden évben szerveznek a településen élő gyermekek számára. Programjaink között szerepel 

kirándulások, fürdőzések, kézműves foglalkozások, sport és szellemi, helytörténeti vetélkedők.  

Látogatásokat szerveznek a gyermekekkel a lövői Mentőállomásra, a Júlia-úti erdészházhoz, állatkertekbe. 

Több alkalommal vehettek részt a gyermekek rendőrségi bemutatón. 

Iskolakezdés előtt rászoruló gyermekek számára tanszergyűjtést is szerveznek, az adományokat nehéz 

anyagi helyzetben lévő családok gyermekei között osztják szét. 2015 októberében esélyegyenlőségi nap 

megszervezését vállalta az intézmény a Szolgáltató és Kulturális Központtal együttműködve, ahol koncertek, 

kézműves programok, előadások, vásárok, kiállítások voltak.  

 
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyze-
tű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociá-
lis, lakhatási helyzete 
 
 

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 megfelel-

nek, egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg az ott megállapított jövedelemhatárt, feltéve, ha a család-

ban az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a Gyvt.19.§ (7) bekezdé-

sében meghatározott értéket. A feltételek fennállása esetén a jegyző 1 év időtartamra állapítja meg a jogo-

sultságot. 
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A védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma a TeIR, KSH Tstar forrás adatok alapján a 

településen 2012-2016 - ig 0 fő. A megszüntetett esetek tekintetében adat nem állt rendelkezésünkre. 

 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek gyerek száma a 2012-2016 között 2 és 3 fő 
között mozgott. 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 

Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, a Lövői Napsugár Óvodába és Böl-

csődébe,és a Lövői Általános Iskolába járó nemeskéri gyermekek részére 2017. február 1-től 

2017.december 31-ig ingyenes étkeztetést biztosított. 

Nemeskér község Önkormányzatának képviselő-testülete új szülöttek családi támogatásában részesíti a 

családokat. A támogatás mértéke gyermekenként 20 000 Ft. A jogosultság megállapítása, és egyéb irány-

mutatás az önkormányzati rendelet feltételei alapján. 

 
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napsugár Óvodába és Bölcsődébe, és a 

Lövői Általános Iskolába járó nemeskéri  gyermekek részére 2017. február 1-től 2017.december 31-ig in-

gyenes étkeztetést biztosított. 

 
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
 
Jelenleg nincs nem magyar állampolgársággal rendelkező gyermek a településen. 
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

Nemeskér községben telep vagy szegregátum nem alakult ki, kialakulásának veszélye nem áll fenn. 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyerme-
kek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

a) védőnői ellátás jellemzői (a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellá-
tott, betöltetlen státuszok) 

 

A településen védőnői státusz nincsen. A településen egy védőnő foglalkoztatásával biztosított a család és 

nővédelmi gondozás, az iskola egészségügyi ellátás.  

A községben körzeti ellátási kötelezettséggel - Lövő, Nemeskér községekre –kiterjedően. 

 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
 

A „Gyermekorvosi ellátás jellemzői” táblázatban az adatok szerint nincs gyermekorvosi praxis a településen. 

A háziorvosi praxis Lövőn van, aki a gyerekeket is ellátja. Amennyiben gyermekorvosi ellátás szükséges Sop-

ronban érhető el. 

 

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

Korai fejlesztésre, rehabilitációra a soproni Pedagógiai Szakszolgálati Központban van lehetőség, és a kör-

nyékbeli nevelési, és oktatási intézményeknél. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 
 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Lövő) társulási formában látja el a településen ezt a szolgáltatást. 

 

A család – és gyermekjóléti szolgálat feladatai: 

- A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a 
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krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 

szolgáltatás. 

- A szolgálat, az általa működtetett észlelő-és jelzőrendszer tagjaitól kapott jelzések alapján 

feltérképezi az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családokat, 

személyeket. Személyesen tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról, a segítségnyújtás 

formáiról. 

- A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő személy együttes 

munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül 

rögzítésre – kivéve, ha a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem 

zárható le. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítési díjmentes. 

- A családsegítés kiskorú személyre akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családjának ellátása a 

családsegítés keretei között indult, illetve ha a kiskorú érdekei a gyermekjóléti szolgáltatás 

igénybevétele nélkül is megfelelően biztosítható. 

 

Feladatai különösen: 

- Észlelő- és jelzőrendszer működtetése; 

- Egyéni esetkezelés, családgondozás, szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás; 

- Szociális és egyéb információs adatok gyűjtése és közvetítése; 

- Pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás 

megszervezése, ügyintézésben való segítségnyújtás; 

- Családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldásának 

elősegítése; 

- Közösségfejlesztő illetve egyéni és csoportos (terápiás) programok szervezése; 

- A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal 

küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek és az 

egyéb okok miatt szociálisan rászorult személyek részére tanácsadás nyújtása; 

- Családokon belüli kapcsolaterősítést, közösségépítést szolgáló programok, valamint mediációs, 

családterápiás programok szervezése; 

- Pszichológiai és jogi tanácsadás szervezése; 

- Segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezése, működtetése; 

- Új szolgáltatások bevezetésének kezdeményezése. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai: 

- 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 veszélyhelyzet megszűntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

- A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási 

intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. 

- Figyelemmel kíséri az ellátási területén élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét - 

észlelő és jelzőrendszert működtet. 

- Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a pénzfelhasználási tervet, 
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- Felkérésre környezettanulmány készítése 

- Új ellátások bevezetésének kezdeményezése. 

 

Feladatai különösen: 

- A szociális és mentálhigiénés problémák, szükségletek feltárása, megoldásának elősegítése; 

- A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, 

támogatásokhoz való hozzájutás segítése; 

- Segítségnyújtás a szociális problémák miatt veszélyeztetett illetve krízis helyzetben lévő 

személyeknek; 

- A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, a megoldásokra javaslat készítése és 

segítségnyújtás; 

- Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek 

megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése; 

- Családi konfliktusok megoldásának elősegítése; 

- Felkérésre környezettanulmány készítése; 

- Az egyének, családok kapcsolatkészségének javítása; 

- Egyéni-, pár-, és családterápiás tevékenység végzése, ennek megszervezése; 

- Krízishelyzetben segítő beavatkozás; 

- Természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése; 

- Hivatalos ügyek intézésének segítése; 

- Együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal; 

- A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 

- A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, veszélyeztetettséget előidéző okok 

feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, együttműködés meghatározott személyekkel és 

intézményekkel. 

- A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 

- A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családgondozás) elősegíti a gyermek 

problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását; 

- A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, gyermekelhelyezés és 

kapcsolattartás esetében; 

- Kezdeményezi egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, szociális alapszolgáltatások / 

különösen a családsegítés igénybevételét, egészségügyi ellátások igénybevételét, pedagógiai 

szakszolgálatok igénybevételét, vagy gyermek hivatalos védelembe vételét vagy súlyosabb fokú 

veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét; 

- Javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek hivatalos védelembe 

vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek 

tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a 

leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, a gyermek megelőző pártfogásának 

mellőzésére, elrendelésére, fenntartására, megszüntetésére; 

- Együttműködés a pártfogó felügyelői szolgálattal. 

- A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében a 

családgondozás biztosítása, utógondozás biztosítása. 



 44 

- Szabadidős programok szervezése 

 

d) a szabadidős programok szervezése 

A sportpálya, és a Művelődési ház biztosítja a helyet és szabadidős tevékenységekhez. A település központi 

részén, a római katolikus templom körül található a közpark. A Művelődési ház asztalitenisz és aerobic lehe-

tőséget biztosít a falu lakóinak számára.  

ÖKO- és Ifjúsági Klub Nemeskér 

A klub 2011. április 14-én alakult meg 13 alapító taggal. részt vesznek Nemeskér község életében, számos 

színes programot szerveznek.  

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Lövő) által szervezett programokon vehetnek részt (a tavalyi évben 

Nemeskérről 1 gyermek vett részt), valamint a lövői nevelési, és oktatási intézményeknél. 

 

e) gyermekvédelem 
 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Lövő) társulási formában látja el a településen ezt a szolgáltatást. A 

jelzőrendszer a területi védőnő segítségével működik, a környékbeli nevelési, és oktatási intézmények be-

vonásával.  

Nemeskér településen elérhető család és gyermekjóléti szolgáltatás 2017. évi működési adatai az ellátásra 

vonatkozó adatok összevontak a lövői adatokkal. 

 

A 2012-2016 közötti időszakban a településen védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermek nem volt. 

A veszélyeztetett kiskorúak száma: 5 fő. A hátrányos helyzetű gyermekek aránya a lövői nevelési, és oktatá-

si intézményeknél mutatható ki, erről nincs információnk. 

 

Szolgáltatásban megjelent ellátott személyek száma: 9 fő, akik együttműködési megállapodás alapján vet-

ték igénybe a szolgáltatást. 

NŐ: 5 fő 

FÉRFI: 4 fő 

CSALÁD SZÁMA: 2 db 

ÚJ KLIENS: 4 fő 

 

A leggyakrabban előforduló problémák: családi-kapcsolati konfliktus, gyermeknevelési, magatartás, vagy 

teljesítményzavar; lelki-mentális problémák; anyagi problémák 
 

gazdasági aktívitás szerint fő 

foglalkoztatott 3 

inaktív 1 

Eltartott 0-14 éves kiskorú 5 

Forrás: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Lövő) 2017. évi működési adatai. 

 

A településen az alapellátásban gondozott gyermekek száma 2017-ben 5 fő volt. A veszélyeztetett kiskorúak 

száma: 5 fő. 

Az esetek kezelése során a családgondozók az alábbi módszereket, kezelési módokat alkalmazták: 
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Esetkezelések jellege: 

- családlátogatás 

- információnyújtás 

- segítő beszélgetés 

- tanácsadás 

- közvetítés ellátásokhoz való hozzáférés 

- adományközvetítés 

 

Az egészségügyi szolgáltatók által működtetett jelzőrendszer a településen jól működik a 2017-es évben. A 

rendszerben működő védőnő 4 alkalommal, személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók 1 alka-

lommal jeleztek a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások- Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Ottho-

na, és a Helyettes szülői hálózat - legközelebb Sopronban találhatóak, mely a legrászorultabbak részére 

nyújt segítséget. (Nemeskértől 29 km-re.) 

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

A sportpálya, és a Művelődési ház biztosítja a helyet és szabadidős tevékenységekhez. A település központi 

részén, a római katolikus templom körül található a közpark. A Művelődési ház asztalitenisz lehetőséget 

biztosít a falu lakóinak számára. 

 

 

2018-ban pályázat útján a Szolgáltató és Kulturális Központ és a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálati Társulás intézménye közösen nyári napközis tábort veze-

tett. A táborban a gyerekek díjmentesen kaptak étkezést, és a programokon való 

részvétel is ingyenes volt. 

 
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 
 

Nemeskér község 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról biztosítja. Nevelési, oktatási intézmény nincs. 

 
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgálta-
tások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei 
 
Ilyen észrevétel, jelzés nem érkezett önkormányzatunkhoz. 

 
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek ke-
retein belül 
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Nemeskér község 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról biztosítja. 
 

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

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig hatályban tart-

ja 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 tankö-

telezettség 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.  

 

A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat a Lövői Napsugár Óvoda és a Lövői Általános Iskola 

útján biztosítja. 

Az általános iskola fenntartója működtetője a KLIK. 

Az óvoda - Lövő Napsugár Óvodaként működik 2018. szeptember 1-től. 

 

Az óvoda alaptevékenysége: Óvodai nevelés, a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig tar-

tó nevelési feladatok ellátása, amely magában foglalja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő fel-

adatokat, a teljes óvodai életet átfogó foglalkozásokat, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos igényű 

gyermekek óvodai nevelését, a gyermekétkeztetés és munkahelyi étkeztetés ellátását, valamint a pedagó-

giai szakszolgáltató tevékenység szakmai és működési feladatait. 

Lövő, Nemeskér, Völcsej, Simaság községekről fogadja a gyermekeket. 

 

Gyermekekre vonatkozó óvodai adatok: 

2017. október 1. létszám: 62 fő 

Előjegyzett gyermekek száma: 2 fő 

2018. május 31. létszám: 60 fő 

 

Környékbeli falvakból bejáró gyermekek 

 

A 2017/2018-as évben vidéki gyerekek (22 fő) közül, 13 gyermekünk utazik rendszeresen iskolabusszal. A 

többieket szüleik autóval hozzák, viszik. A jövő évben is szükségünk lesz az iskolabusz szolgáltatására. 26 fő 

vidéki gyermekünk közül 15 főt fogunk busszal utaztatni. 

Mindhárom csoportunk részben osztott csoportként működik. 

 

Az intézmény a Helyi Nevelési Programokban meghatározza a kiemelt feladatokat. 
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Egészséges életre nevelést: 

- mindennapos szervezett testmozgással (tornaszobában) 

- úszásoktatást szervezésével, 

- ovis olimpiát szervezésével, 

- minden nap friss gyümölcs biztosításával. 

 

Ezek költségét az önkormányzat folyamatosan biztosítja a gyerekek részére. 

 

Az értékes irodalmi, képzőművészeti, zenei és tánckultúra megismerése: 

- bábszínházi előadásokat szervezéssel, 

- néptánc oktatással (a nagycsoportosokat soproni táncoktató tanítja) 

 

A környezet megismerésére, szeretetére és védelmére nevelés 

- környezetvédelem hazai és nemzetközi ünnepeinek megünneplése  

- egy-egy hetet szenteltünk az aktuális témák tematikus feldolgozása 
 

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

A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat a Lövői Napsugár Óvoda és a Lövői Általános Iskola 

útján biztosítja. Vannak gyerekek, akik valamelyik soproni iskolában végzik általános iskolai tanulmányaikat. 

Erre vonatkozólag konkrét adattal nem rendelkezünk. 

Az iskola számos szabadidős, illetve tanórai kereteken kívül megvalósuló tevékenységet kínál a diákoknak. 

Legtöbben szakkörre járnak, de sok gyermeknek választják a napközit. Az erdei iskola a pedagógiai prog-

ramban ágyazottan valósul meg évente két-két osztály vesz részt ezen. Két nyári tábor minden évben meg-

szervezésre kerül. Átalagosan 20 fő vesz részt. 

A különórák, szakkörök a tehetséggondozást, a differenciált oktatást, képességfejlesztést szolgálják, vala-

mint megteremtik a lehetőséget minden tanuló számára, hogy igényei szerint válasszon a fakultációs órake-

retből. 

Az SNI-s gyermekkel tanórák keretein belül szakképzett gyógypedagógus, és a soproni Pedagógiai Szakszol-

gálat közreműködésével logopédus foglalkozik. 

Az intézmény jól felszerelt, eszközellátottsága megfelelő, tornaszobával rendelkezik.  

Az óvodás és iskoláskorúak adatai a lövői óvoda és általános iskola adataiban szerepel. 

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

A településen nincs óvodai és iskolai feladatellátási helyszín. A gyermekek napközbeni ellátását az önkor-

mányzat a Lövői Napsugár Óvoda és a Lövői Általános Iskola útján biztosítja. 

Az általános iskola fenntartója működtetője a KLIK. 

Az óvoda - Lövő Napsugár Óvodaként működik 2018. szeptember 1-től. 
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intéz-
mények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs 
 
A környékbeli nevelési, és oktatási intézményeknél mutatható ki, erről nincs információnk, mert a települé-
sen nincs ilyen intézmény. 
 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 
mutatkozó eltérések 
 
A környékbeli nevelési, és oktatási intézményeknél mutatható ki, erről nincs információnk, mert a települé-
sen nincs ilyen intézmény. 

 
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 
Az önkormányzat tanévkezdéskor támogatást biztosít a gyermekes családoknak. 

 tankönyvtámogatás: 

Tankönyvtámogatásban részesülhet, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. A jogosultság megállapítása, 

és egyéb iránymutatás az önkormányzati rendelet feltételei alapján. 

 nevelési évkezdési segély: 

Az óvodáskorú gyermekeknek, általános és középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű képzés 

keretében tanulmányokat folytató tanulóknak, max. tanulónként, 25 000 Ft-ig állapítható meg. A jogo-

sultság megállapítása, és egyéb iránymutatás az önkormányzati rendelet feltételei alapján. 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A gyerekek helyzete,  
esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A gyermekek és fiatalkorúak egészséges fejlődé-
sére leselkedő veszélyek az interneten, káros ha-

tások. 

A gyerekeket felkészítése a világháló veszélyeire 

 

 
  



 49 

5. A NŐK HELYZETE, 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 aktivitásá-

ról felmérés nem készült a településen. 

 

A nők anyagi kiszolgáltatottságát fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz szük-

séges ledolgozott munkaidőt. A település nem rendelkezik adatokkal a ledolgozott munkaidő tekintetében. 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 

A gyermeküket egyedül nevelő nők gazdaságilag (és jogilag is) ki vannak szolgáltatva. A település nem ren-

delkezik felméréssel a gyermeküket egyedül nevelő nők, férfiak szükségleteit illetőleg. A nők és férfiak fog-

lalkozási (horizontális) szegregációja, és az ún. „üvegplafon” (a vertikális szegregáció) az egyenlőtlen bére-

zést és általában a javakhoz, kompetenciákhoz és lehetőségekhez való egyenlőtlen hozzáférést eredménye-

zi. A nők jellegzetesen az alacsony fizetésű munkakörökbe szorulnak. A település nem rendelkezik kimuta-

tással a férfiak és nők bérezését illetőleg. A várandós és kisgyermekes anyák visszatérése biztosított és tá-

mogatott az önkormányzati munkahelyeken. Munkaerőpiaci-helyzetükről azonban nem készült felmérés. 

.  

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

 
Forrás: TeIr  
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Forrás: TeIr  

 

A foglalkoztatás egyik meghatározója az iskolai végzettség, mely tekintetében a nők általában alacsony isko-

lai végzettséggel rendelkező népesség és a magas iskolai végzettséggel rendelkező népesség arányában 

felülreprezentáltak.  

A női foglalkoztatottak számát, és a munkanélküliek számát a diagramok mutatják, a férfi és női munkaerő 

foglalkoztatottságában nem mutatható ki nagy eltérés a vizsgált időszak végén. 
 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 

 

A Soproni Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által szervezett képzési programokon bárki részt vehet, aki 

a feltételeknek megfelel. A minimum bemeneti feltétel általában a 8. osztály elvégzése. 

 
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
 

A leginkább a magasabb iskolai végzettségűek, akik nehezebben találnak munkát a közelben.  A régióra 

jellemzően elmondható, hogy a gazdasági válságot követő fellendülés, drasztikusan csökkentette a munka-

nélküliek számát a térségben. A munkaerőhiány kezd inkább kirajzolódni, különösen a szolgáltatóiparban, 

szociális ellátórendszerben. A településen nem jellemző az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező nők 

munkanélkülisége. 

 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
Az önkormányzatnak nincs tudomása arról, hogy hátrányos megkülönböztetés történt a foglalkoztatás terü-
letén. 
 

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

A környékbeli nevelési, és oktatási intézményeknél van lehetőség a gyermekek nappali ellátására.  

Lövőn családi bölcsödét működtet az önkormányzat. Egyéb munkahelyi családbarát megoldásokról nincs 

információja az önkormányzatnak. 
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5.3. számú táblázat – 

Év 0-3 év közötti gyermekek száma 

2012 6 

2013 7 

2014 7 

2015 4 

2016 3 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 
A településen a 0-3 kor közötti gyerekek száma a vizsgált időszakban csökkent. 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

A családtervezési programban dolgozó szakemberek célja az anya és gyermek egészségét veszélyeztető 

lehetséges rizikófaktorok feltárása és kiküszöbölése, a védőfaktorok megerősítése, valamint betegségek 

esetén a korai felismerés és megfelelő kezelés biztosítása. A környezeti ártalmak elkerülésére adott tanács-

adáson felül különböző szűrővizsgálatokkal, oltásokkal, a meglévő anyai betegségek adekvát kezelésével, 

valamint szakemberek nyújtotta speciális tanácsadással segíti a program a családtervező párokat. 

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 vé-

dőnő a gyerekeket folyamatosan látogatja. 

Védőnői hálózaton keresztül ellátott feladatok: 

 Nővédelem, ezen belül:  családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való felkészülés segí-

tése, lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel. 

 2015. május 1 - től hatályos rendelkezése szerint, meghatározott személyi és tárgyi feltételek ese-

tén, a védőnő népegészségügyi célú méhnyakszűrést végezhet.  

 A „védőnői méhnyakszűrés” komplex prevenciós program: a védőnők részt vesznek a méhnyakrák 

megbetegedés megelőzése érdekében a primer prevenciós (tájékoztatás, személyes meghívás) és a 

szekunder prevenciós tevékenységben (szűrés).  

 várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint, 

 gyermekágyas anyák gondozása keretében segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az 

életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban, 

 0-6 éves korú gyermekek gondozása, a családban, a tanácsadóban és a nevelési/oktatási intéz-

ményben, 

 óvodában a védőnői feladatok végzése, 

 oktatási intézményben a 6-18 éves korú tanulók ellátása a külön jogszabályban foglaltak szerint; 

 oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott tanköteles korú gyermekek gondozása; 

 családgondozás keretében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus családi környezet ki-

alakításához; 

 gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, ill. hatósági eljárás kezdeményezése a gyermek 

bántalmazása, elhanyagolása esetén; 

 tájékoztatás a családtámogatási formákról és lehetőségekről; 

 az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésé-

ben és megvalósításában részvétel. 
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

A nők elleni erőszak az ENSZ meghatározása szerint: 

“A nők elleni erőszak bármely olyan, a nőket nemük miatt érő erőszakos tett, mely testi, szexuális vagy lelki 

sérülést okoz vagy okozhat nőknek, beleértve az effajta tettekkel való fenyegetést, valamint a kényszerítést 

és a szabadságtól való önkényes megfosztást, történjen az a közéletben vagy a magánszférában. 

Beleértendő, de nem korlátozandó a testi, szexuális és lelki erőszakra, melyet az áldozat a családon belül 

szenved el, ide értve a bántalmazást, a lánygyermekkel való szexuális visszaélést, […] a házasságon belüli 

nemi erőszakot […]” 

A nők ellen elkövetett bűncselekmények között a családon belüli erőszak a leggyakoribb halálozási ok világ-

szerte. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a családban, az otthon falai mögött folyó erőszak a privát szféra 

sérthetetlenségénél fogva gyakran láthatatlan, ami az áldozat számára jelentősen megnehezíti a segítségké-

rést, a környezet számára pedig a segítségnyújtást. 

A családsegítő szolgálat az ilyen eseteket igyekszik megelőzni. 

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

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások- Családok Átmeneti Otthona,Gyermekek Átmeneti Otthona, 

és a Helyettes szülői hálózat - legközelebb Sopronban találhatóak, mely a legrászorultabbak részére nyújt 

segítséget.(Nemeskértől 29 km-re.) 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

A képviselő-testület létszáma: 5 fő, ebből 3 fő nő. 

Az önkormányzatnál főállású foglalkoztatott nincs. Megbízási szerződéssel 3 fő (nő) lát el az önkormányzati 

feladatokat. (Forrás: Helyi önkormányzati adatgyűjtés) 

 

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

A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák Nemeskér községben nem jellemzőek. A településen nem 

működő olyan civil szervezet melynek alaptevékenysége között szerepel a női esélyegyenlőség segítése. 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A gyerekek helyzete,  
esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A nőket érintő kritikus betegségek kialakulásának 
veszélye 

A nők egészségvédelmével kapcsolatos tematikus 
program, szűrővizsgálatokkal összekötött információs 
nap szervezése 
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6. AZ IDŐSEK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

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 vélhetően előfordul. Konkrét adataink nincsenek 

erről. 

A WHO Stratégia és Akcióterv az egészséges öregedésért Európában, melynek dokumentuma 2012-2016-ra 

négy stratégiai területet határozott meg: 

1. Egészséges öregedés egész életen át 

2. Támogató környezet 

3. Az idős lakosságnak megfelelő egészségügyi és hosszú távú gondozási rendszerek 

4. Bizonyítékok és a kutatás erősítése 

 

Az Országgyűlés a 81/2009.(X.2.) OGY határozatával elfogadta az Idősügyi Nemzeti Stratégiát 2009-2034-ig 

terjedő időszakra. Az Idősügyi Nemzeti Stratégia meghatározza a fejlesztendő területeket, a benne foglaltak 

komplex gyakorlati végrehajtásának megvalósítását. A Stratégia célja hosszú távon biztosítani, hogy időben 

és megfelelő módon tudjunk felkészülni az idősödésre, hogy az idősek minél tovább tudjanak aktívak és 

függetlenek maradni. 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai tren-
dek) 

A településen az idősek a házi segítségnyújtás szolgáltatást tudják igénybe venni. A helyi nyugdíjas klub 

összefogja az időseket, és hasznos a koruknak megfelelő programokat szervez. Már említettük, hogy a la-

kosság arányaiban elöregedő tendenciát mutat, az idősek száma mégis csökkenő változást mutat. Ebből 

következtethető, hogy a gyerekek születésszáma erősen csökkenő a településen. 
 

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

 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
 

Az önkormányzat intézményeiben nyugdíjast nem foglalkoztatunk,de a jogszabály adta lehetőségek jelenleg 

ezt nem teljes körűen teszik lehetővé. 

 
b) tevékeny időskor (élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetősé-
gei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 
 

Az aktív időskort a településen a lakosság tagjai a kerti, és ház körüli munkában nyilvánul meg. Minden 

idősnek lehetősége van a Margaréta Nyugdíjas Klub által szervezett programokon részt venni. 

Az háztáji állattenyésztés is ide sorolható. Az egyesületek programjaikkal, valamint a falu kulturális prog-

ramjai színesítik mindennapjaikat, melyeken aktívan vesznek részt. 

 
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Nincs a foglakoztatás terén diszkrimináció az idősebbekkel szemben. 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakor-
lásához való hozzáférés 

A közszolgáltatások infó-kommunikációs akadálymentesítése nem egészen megoldott. Az önkormányzat 

bár üzemeltet saját honlapot, de a közös önkormányzati hivatal székhely településének (Lövő) honlapján 

élhetők el a friss hírek, valamint a település hirdetőtábláján kerülnek elhelyezésre a legfontosabb tenniva-

lók, újdonságok. A közösségi közlekedéshez való hozzáférés az idősek számára is biztosított.  

 
 
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

Év 
65 év feletti lakosság száma 

(TS 0328) 

Fő 

2012 31 

2013 31 

2014 34 

2015 34 

2016 37 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

Az időskorúak járadékában részesülők száma = 0 fő Nemeskéren. (Forrás: TeIR, KSH Tstar)   

Nemeskéren ebben az ellátásban nem részesült senki. 
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 
6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 
A nyilvános/települési 

könyvtárak száma 
 

A nyilvános/települési 
könyvtárak egységeinek 
száma (leltári állomány) 

 

Muzeális intéz-
mények száma 

 

Közművelődési 
intézmények szá-

ma 
 

2012 1 1561 0 0 

2013 1 1561 0 0 

2014 1 1561 0 1 

2015 1 1505 0 1 

2016 1 1561 0 1 

2017 1 n.a. 0 1 

 

A Művelődési Ház 2014-től működik folyamatosan. 

Könyvtár működik a településen, de nem önállóan –Közösségi Információs Szolgáltató Helyként – a Megyei 

Könyvtár szolgáltatásokkal támogatja. 

 

Idősek Klubja – Margaréta Nyugdíjas Klub 

A Klub keretében a nyugdíjasok érdeklődési körüknek megfelelő programokat szerveznek. 

 

c) idősek informatikai jártassága 

 

A kulcskompetenciához tartozó alapvető készségnek számít a digitális információ keresése és feldolgozása, 

az eszközhasználat az információalkotás. Az idősek informatikai jártasságáról nincsen információnk, a jár-

tasságot kialakító programok nem voltak a településen. 

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

Idősek Klubja – Margaréta Nyugdíjas Klub 

A Klub keretében a nyugdíjasok érdeklődési körüknek megfelelő programokat szerveznek. 
 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön:  
 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Időskori egészségügyi problémák idős emberek egészségmegőrzését a betegségek korai 
felismerését ismertető programok 
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7. A FOGYATÉKKAL ÉLŐK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

A fogyatékkal élő emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető 

jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni. A fogyatékos 

emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, illetve a társadalom szemléletmódjá-

nak alakítása kötelességünk, és törvény határozza meg. 

Az ENSZ 1992-ben nyilvánította a fogyatékos emberek világnapjává december 3-át, hogy ezzel hívja fel a 

társadalom figyelmét a fogyatékos emberek problémáira. 

Befogadó társadalom nem épülhet a fogyatékos emberek nélkül. A társadalmi befogadás egyik legfonto-

sabb eszköze a munkaerő-piaci esély megadása, a foglalkoztatás olyan formájú bővítése, aminek köszönhe-

tően a fogyatékos emberek értékteremtő munkája is verseny- és piacképessé tehető. 
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

Nemeskéren kevés a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek száma. A speciális, sza-

kosított ellátásuk helyben nem biztosított.  

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

 
Településünkön a fogyatékkal élők közfoglalkoztatásban nem vesznek részt. A védett foglalkoztatással kap-
csolatban információval nem rendelkezünk. 
 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők szá-

ma 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek számát nem tudjuk meghatározni, mert nincs ilyen in-

tézmény a településen. 
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 

Az önkormányzatnak nincs tudomása arról, hogy hátrányos megkülönböztetés történt a foglalkoztatás terü-

letén. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

Nemeskér jelenleg még nem rendelkezik olyan programmal, ami a fogyatékkal élők önálló életvite-

lében valamilyen helyi intézkedéssel segítséget nyújtana, mivel a számuk a lakosságon belül na-

gyon alacsonynak mondható. 

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. A fogyatékkal élők pénzbeli, természetbeni ellátása jogosultság alap-

ján történik. Nem tekinti külön az önkormányzat a fogyatékos személyeket egy-egy ellátás biztosí-

tásánál. Közülük feltehetően többen rokkantnyugdíjasok, gyakrabban szorulnak átmeneti segélyre, a 

betegségük kezelését a közgyógyellátás keretében támogatják.  

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakor-
lásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő középületek akadálymentesítése még nem 100%-os. 

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

A közszolgáltatások infó-kommunikációs akadálymentesítése még nem megoldott, lövői honlapon érhetők 

el az információk, de az e-ügyintézés nem elérhető. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

A településen lévő munkahelyek akadálymentesítettségével nem rendelkezünk információkkal. 
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d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

Az önkormányzat épülete előtti park akadálymentesített. A járdák fejlesztésre szorulnak több helyen az 

akadálymentesítést illetőleg. A látás, és hallássérültek számára az akadálymentesítettség csekélyebb mér-

tékű a faluban. A tömegközlekedés autóbusszal megoldott. 
 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (speciális közlekedési 
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye) 
 
Korai fejlesztésre, rehabilitációra a soproni Pedagógiai Szakszolgálati Központban van lehetőség, és a kör-
nyékbeli nevelési, és oktatási intézményeknél. 

Falugondnoki szolgálat működik a településen.  A szakosított ellátási formák (Ápolást, gondozást nyújtó 

intézmények, Rehabilitációs intézmények, Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, Lakóotthon) Sopron-

ban (29 km) elérhetőek a lakosság számára. 
 
 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 

Pozitív diszkrimináció az egészségügyi ellátást nyújtó és szociális alapellátást nyújtó ellátórendszer keretein 

belül nincs, a települési támogatások megítélésével juttatásokat biztosítunk. (Önk. rend.2/2015. (II.25.) 

önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi 

támogatásokról) 
 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön:  
 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A honlap és a középületek nem teljesen akadály-
mentesítettek. 

 

A középületek külső és belső akadálymentesítésének 
megoldása. Az önkormányzat saját honlapjának kiala-
kítása és akadálymentesítése. 
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8. HELYI PARTNERSÉG, LAKOSSÁGI ÖNSZERVEZŐDÉSEK, CIVIL SZERVEZETEK 

ÉS FOR-PROFIT SZEREPLŐK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA 

A faluban civil szervezetek is működik, amelyek munkájukkal nagymértékben hozzájárulnak a kö-

zösség összetartozásának erősítéséhez, a hagyományok, a múlt értékeinek megőrzéséhez, az egész-

ségmegőrzéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Számos rendezvényszervezésében, lebonyolítá-

sában is aktívan kiveszi a részét a civil társadalom, illetve sajátprogramokat, rendezvényeket is 

szerveznek. 

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

Az önkormányzat évente a helyi civil szervezetek közül többnek természetbeli, és pénzbeli támogatást is 

nyújt. 

 

ÖKO- és Ifjúsági Klub Nemeskér 

A klub 2011. április 14-én alakult meg 13 alapító taggal. részt vesznek Nemeskér község életében, számos 

színes programot szerveznek.  

 

Lövői Polgárőr Egyesület Nemeskéri Szervezete 

  

Idősek Klubja – Margaréta Nyugdíjas Klub 

A Klub keretében a nyugdíjasok érdeklődési körüknek megfelelő programokat szerveznek. 

 

 "Nemeskérért" Alapítvány 

Az alapítvány lehetőségeihez mérten személyes közreműködés révén és pénzbeli támogatással által hozzá-

járul Nemeskér szociális és ellátásbeli feszültségeinek enyhítéséhez, közérdekű célok tárgyi, technikai fel-

tételeinek bővítéséhez, a hagyományos (kulturális nevelési) értékek megőrzéséhez. Az Alapítvány Nemes-

kér község közterületeinek, szabadidő - eltöltést szolgáló községi tereinek virágosítását, fásítását elő kívánja 

segíteni. 

 

Nemeskéri Énekkar 

2005 nyarán alakult. 

 

Vöröskereszt Alapszervezete Nemeskér 

 

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

 

A településen Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem működik. Az önkormányzati, egyházi és civil szektor 

között kapcsolattartás nem mindennapi, de jónak mondható. Kiemelkedő az együttműködés és az egymás 

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

- Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás  

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 
 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

Nemzetiségi önkormányzat, vagy egyéb nemzetiségi csoport nem található a településen. 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
 

ÖKO -és Ifjúsági Klub Nemeskér 

A klub 2011. április 14-én alakult meg 13 alapító taggal. részt vesznek Nemeskér község életében, számos 

színes programot szerveznek.  

 

Lövői Polgárőr Egyesület Nemeskéri Szervezete 

  

Idősek Klubja – Margaréta Nyugdíjas Klub 

A Klub keretében a nyugdíjasok érdeklődési körüknek megfelelő programokat szerveznek. 

 

 "Nemeskérért" Alapítvány 

Az alapítvány lehetőségeihez mérten személyes közreműködés révén és pénzbeli támogatással által hozzá-

járul Nemeskér szociális és ellátásbeli feszültségeinek enyhítéséhez, közérdekű célok tárgyi, technikai fel-

tételeinek bővítéséhez, a hagyományos (kulturális nevelési) értékek megőrzéséhez. Az Alapítvány Nemes-

kér község közterületeinek, szabadidő - eltöltést szolgáló községi tereinek virágosítását, fásítását elő kívánja 

segíteni. 

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

A településen lévő vállalkozások kimondott karitatív tevékenységet, vagy esélyegyenlőségi szempontból 

kiemelt célcsoport célzott támogatását nem látnak el. A civil szféra összefogása valamely cél érdekében 

többször megvalósult. 
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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) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 
folyamatába 
 

Nemzetiségi önkormányzat nem nincs a községben. Az esélyegyenlőségi programot a település a helyben 

szokásos módon közzéteszi. 

A lakosoknak a jegyzőnél lehetőségük van, hogy egyéb javaslatot tegyenek, melyet a képviselő-testület elé 

terjesztünk, és a képviselő-testület dönt a módosítások bevezetéséről. 

 
A település honlapján biztosítja az önkormányzat, hogy 

- képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak,  
- a helyi civil szervezeteknek, 
-  a településen megrendezett programoknak. 

 

Az esélyegyenlőségi program öt évre készül. Időarányos megvalósítását, illetve a helyzetelemzésben feltár-

tak esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, és a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell 

vizsgálni. 

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

A lakosság érdekeit a képviselő-testületi tagok a testületi üléseken képviselik. A gazdasági, szociális és 

egyéb kérdések előterjesztése, megtárgyalása ezeken az üléseken történik. 

A jegyzőhöz beérkezett, a helyi esélyegyenlőségi programmal kapcsolatos észrevételek, módosítási javasla-

tok is napirendre kerülnek. A képviselő-testület dönt az elfogadásáról, a módosítások bevezetéséről. A tes-

tületi határozatok, jegyzőkönyvek a lakosság számára a szokásos módon elérhetőek.  
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A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM INTÉZKEDÉSI TERVE (HEP IT) 

 

 

Az intézkedési tervben esélyegyenlőségi területenként bemutatásra kerülnek az intézkedéseket, azok elvárt 

eredményei, fenntarthatósága, a végrehajtáshoz szükséges erőforrások, valamint a végrehajtás ütemezése 

és felelőse. 

 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása 

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek  

meghatározása 

Romák és/vagy 

mélyszegénységben 

élők 

A közeli foglalkoztatókhoz kerékpárral a 
munkába járás nehezen megvalósítható 

az úthálózat elavultsága miatt 

Az úthálózat korszerűsítése, kerékpárút 
kiépítése 

Gyermekek 
A gyermekek és fiatalkorúak egészséges 

fejlődésére leselkedő veszélyek az in-
terneten, káros hatások. 

A gyerekeket felkészítése a világháló 
veszélyeire 

Nők 
A nőket érintő kritikus betegségek ki-

alakulásának veszélye 
A nők egészségvédelmével kapcsolatos 
tematikus program, szűrővizsgálatokkal 
összekötött információs nap szervezése 

Idősek 
Időskori egészségügyi problémák idős emberek egészségmegőrzését a 

betegségek korai felismerését ismertető 
programok 

Fogyatékkal élők 

A honlap és a középületek nem teljesen 
akadálymentesítettek. 

 

A középületek külső és belső akadály-
mentesítésének megoldása. Az önkor-
mányzat saját honlapjának kialakítása és 
akadálymentesítése. 
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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 

mélyszegénységben 

élők 

Korszerű úthálózat 

önkormányzat által megbízott szak-

ember, helyi vállalkozók, felelős: pol-

gármester 

Gyermekek Az internet negatív hatásai felelős: polgármester 

Idősek NŐK egészségvédelme 

helyi és országos civil szervezetek, 

helyi családsegítő szolgálat, védőnő 

felelős: polgármester 

Nők Egészséges időskor 
civil szervezetek, helyi családsegítő 

szolgálat – felelős: polgármester 

Fogyatékkal élők Akadályok legyőzése 

önkormányzat által megbízott szak-

ember, helyi vállalkozók, felelős: pol-

gármester 
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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 sor-
száma 

Az intézkedés 
címe, megne-
vezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 
feltárt esélyegyen-
lőségi probléma 
megnevezése 

Az intézkedés-
sel elérni kívánt 
cél 

A célkitűzés 
összhangja 
egyéb stratégi-
ai dokumen-
tumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézke-
dés felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje 

Az intézkedés 
eredményessé-
gét mérő indi-
kátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításá-
hoz szükséges 
erőforrások  
(humán, pénz-
ügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntartható-
sága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

Korszerű 
úthálózat 

A közeli foglalkozta-
tókhoz kerékpárral 
a munkába járás 
nehezen megvaló-
sítható az úthálózat 
elavultsága miatt. A 
kerékpározással 
költségtakarékos a 
munkába járás. 

A lakosság 
költségtakaré-
kosan, és az 
egészséges 
életmódot szem 
előtt tartva, 
biztonságosan 
tudja megoldani 
a közlekedést a 
munkába. 

Gazdasági 
Program 2014-
2019. évre, 
Nemeskér 

Az úthálózat 
hibáinak részle-
tes feltérképe-
zése, a kerék-
párútvonal 
helyének meg-
tervezése, A 
költségek meg-
határozása, a, 
finanszírozási 
lehetőségek 
felkutatása, a 
munkálatok 
kivitelezése. 

polgármester rövid t.: 
2019.12.31. 
Közép t.: 
2021.03.31. 
Hosszú t. : 
2022.12.31. 

A felújított 
útszakasz, az 
elkészült kerék-
párútvonal. 

szakemberek 
(pl. mérnök, 
műszaki ellen-
őr), pályázatfi-
gyelő, hazai, 
vagy EU-s 
pénzügyi támo-
gatás 

Az elkészült 
utak folyamatos 
karbantartása 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1. 

Az internet 
negatív 
oldala 
 

A gyermekek és 
fiatalkorúak egész-
séges fejlődésére 
leselkedő veszélyek 
az interneten, káros 
hatások 

A gyerekek 
védelme, mé-
diaműveltség, 
médiatudatos-
ság fejlesztése 

MAGYARORSZÁG  
DIGITÁLIS GYER-
MEKVÉDELMI 
STRATÉGIÁJA 

 

Szakember 
segítségével, 
tematikus 
programok, 
felkészítés: a 
gyermekeket, 
szüleiket, taná-
raikat a tudatos 
és értékterem-
tő internet-
használatra. 

polgármester rövid t.: 
2019.05.01. 
Közép t.: 
2019.09.30. 
Hosszú t. : 
2020.12.01. 

A felkészítő 
programokban 
résztvevők 
száma. 

Informatikai 
munkatárs, 
bemutató 
előadások 
technikai, tárgyi 
feltételei. 

A újabb- és 
újabb generáci-
ók bevonása a 
programba. 
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III. A nők esélyegyenlősége 

 

NŐK egész-
ségvédelm
e 

A nőket érintő 
kritikus betegsé-
gek kialakulása 

Sajátosan női 
szervezetben 
gyakrabban elő-
forduló betegsé-
gek megelőzése. 
(pl.: csontritkulás, 
visszérbetegség, 
női daganatos 
betegségek) 

1997. évi 
CLIV. törvény 
az egészség-
ügyről, 
„Egészséges 
Magyaror-
szág 2014-
2020” 
Egészségügyi 
Ágazati 
Stratégia 

Tematikus napok 
szervezése évente 
1-szr szűrővizsgála-
tokkal egybekötve. 
(pl.: csontritkulás, 
visszérbetegség, 
női daganatos 
betegségek) 

polgármester rövid t.: 
2019.07.31. 
Közép t.: 
2019.12.31. 
Hosszú t. : 
2020.10.31. 

A programon 
résztvevő fia-
talkorú lányok, 
nők. 

A programok-
hoz pénzügyi 
forrás, előadók, 
szűrővizsgálat 
kitelepítése, 
tárgyi feltételek 
szükségesek. 

Az önkormány-
zat, és a helyi 
szakemberek 
támogatásával. 
a lakosság 
igénye, pozitív 
visszajelzésével. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

 

Egészséges 
időskor 

Időskori egész-
ségügyi problé-
mák korai felis-
merése biztosítja, 
hogy az időskor-
ba érő lakosság 
hosszú ideig 
egészségesebb 
maradjon. 

Az idősek jobb 
egészségi állapot-
ban legyenek. 

Idősügyi 
Nemzeti 
Stratégiát 
2009-2034-

ig, 

Az idősek egészségi 
állapotának felmé-
rése szűrővizsgála-
tokkal. Megfelelő 
egészségmegőrző 
programok össze-
állítása, lehetőleg a 
fiatal generáció 
bevonásával. 

polgármester rövid t.: 
2020.12.31. 
Közép t.: 
2021.06.01. 
Hosszú t. : 
2022.06.30. 

A programok 
száma, a prog-
ramokon részt-
vevők száma. 

A programok-
hoz szükséges 
pénzügyi forrás, 
tárgyi feltéte-
lek. 

Az idősek igé-
nye esetén, a 
programokat a 
civil szféra, és 
önkormányzat 
segítségével. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

 

Akadályok 
legyőzése 

A honlap és a 
középületek nem 

teljesen aka-
dálymentesítette

k. 

A középületek 
külső és belső 
akadálymentesíté-
sének megoldása. 
Az önkormányzat 
saját honlapjának 
kialakítása és 
akadálymentesíté-
se. 

Európai 
fogyatékos-
ságügyi 
stratégia 
2010-2020 

Fogyatékkal élők 
egyesületeinek 
segítségét kérni az 
igényfelméréshez, 
a helyzet minősíté-
séhez. Külsős 
szakemberrel 
felmérni a szüksé-
ges beavatkozáso-
kat. A beruházá-
sokhoz lehetőleg 
helyi környékbeli 
szakemberek 
felkutatása.  

polgármester rövid t.: 
2021.03.31. 
Közép t.: 
2021.09.01. 
Hosszú t. : 
2023.01.30. 

Akadálymente-
sített épületek, 
területek száma 

Szakértő humán 
erőforrás az 
előírás szerinti 
feltérképezés-
hez, a beruhá-
zásokhoz szük-
séges pénzügyi 
forrás, tárgyi 
feltételek. 

A helyi fogya-
tékkal élők 
igényeihez 
alkalmazkodva. 

 

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 
 
Önkormányzatunk az általa támogatott civil szervezetek vezetőit partneri viszony során kéri, hogy a 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  
Önkormányzatunk azt is kéri partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program elfogadását követően 
biztosítsák, hogy az esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó 
stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bá-
násmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek. 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garan-
tálására az önkormányzat fórumot tervez létrehozni.  
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 törekedni 
kell, hogy egyeztető fórum kerüljön létrehozásra.  
 
A tervezett fórum feladatai: 
 
- a HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követé-
se, 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 megha-
tározása 
- 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 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz a terület aktorainak részvételével biztosítjuk az 
adott területen kitűzött célok megvalósítását. 
 
Legalább évente, de legalább kétévente szükséges, hogy a megvalósítás nyomon követése dokumen-
tálva legyen, jegyzőkönyv formájában. A javaslatokat az intézkedések, módosítására, újabb elfogadá-
sára, vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására a képviselőtestület elé kell ter-
jeszteni. Fórum működése esetén ez a fórum vezetőjének feladata. 
 
Monitoring és visszacsatolás 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a polgármester ellenőrzi, és javasla-
tot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek bevoná-
sával. A megvalósítása a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatán keresztül történik meg. 
 
A felülvizsgálatnak ki kell terjednie: 
- arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, 
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- a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére. 
- ha a felülvizsgálat alapján szükséges, az önkormányzat módosítja a helyi esélyegyenlőségi progra-
mot, vagy új helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 
 
Nyilvánosság 
 
A program elfogadását megelőzően, a nyilvános lakossági fórumok alkalmával, a véleménynyilvánítás 
lehetőségét biztosítjuk. 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 
együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
A monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes adatok védelmének biztosí-
tása mellett. A nyilvánosság biztosítására a helyben szokásos módon történik, illetve a helyi média is 
rendelkezésre áll. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat különböző rendezvényein, 
beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontos-
ságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 
érdekében. 
 
Kötelezettségek és felelősség 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel.: 
Az ő feladata és felelőssége, hogy bevonja az elkészítésbe, tervezésbe, és megvalósításba a helyi la-
kosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket. 
Törekednie kell, hogy fórum működtetésével valósuljon meg az elkészítés, tervezés, és megvalósítás, 
végrehajtás folyamata. 
A település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a 
Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
Figyelemmel kell kísérni, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői megismerik és követik a 
HEP-ben foglaltakat.  
Támogatni kell, hogy az önkormányzat minden ponton megkapja a szükséges felkészítést és segítsé-
get a HEP végrehajtásához.  
Kötelessége az egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni. 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének össze-
hangolása, instruálása),  

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

felelősével közösen. 
 

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői  

felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előíráso-

kat, 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.  

 

Minden, az önkormányzattal szerződéses viszonyban álló, számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssé-

ge, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásai-

nak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy 

a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkor-
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mányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet 

vállaljanak. 
 
Érvényesülés, módosítás 
 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, évente is elvégezhető - felülvizsgálat elvégzé-
se során a HEP IT-ben vállalt célok teljesülését kell megvizsgálni. 
 

A felülvizsgálat, monitoring végrehajtása során a polgármester 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. Az önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalja és javaslatot 

tesz az 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 elhárítá-

sáról. 

A 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. Nemeskér község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az 

itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 

 

II. Ezt követően Nemeskér község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek 

része az Intézkedési Terv) megvitatta és 24/2018.(IX.27.) számú határozatával elfogadta. Az elkészült, 

és elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot az SZGYF számára elküldi, mely azt honlapján közzé-

teszi. 

 
Mellékletek: 

 
- HEP elkészítési jegyzék 
- Kötelező indikátorok táblázat 
- Felhasznált anyagok, források 

 
 
 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programjának megvalósításában partnerek: 
 

 
név: Margaréta Nyugdíjas Klub vezetője 
 
 
 

 
 
 
 
név: ÖKO-és Ifjúsági Klub Nemeskér vezetője 
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név: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat , Lövő vezetője  
 
 
 

 
 
 
név: Területi Védőnő Lövő  
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KÖTELEZÓ TÁBLÁZATOK 

Az adatok forrása: az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer 

(https://www.teir.hu) adatbázisai. 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év Fő Változás 

2012 209 
  

2013 209 100,0% 

2014 215 102,9% 

2015 210 97,7% 

2016 203 96,7% 

2017 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
 
2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év 
adatai) 

Korcsoport  

Fő 

Az állandó népes-
ségből a megfelelő 
korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 0301) 

Férfiak Nők 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 103 104 207 49,76% 50,24% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)     3   

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 9 9 18 4,35% 4,35% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 3 3 6 1,45% 1,45% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 64 56 120 30,92% 27,05% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 11 15 26 5,31% 7,25% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 16 21 37 7,73% 10,14% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
      

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 
Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma     0 

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 8 0 -8 

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 4 3 -1 

Összesen 12 3 -9 

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok 
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3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó lako-

sok száma (fő) 
(TS 0328) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0327) 
Öregedési index (%) 

2012 31 22 140,91% 

2013 31 23 134,78% 

2014 34 22 154,55% 

2015 34 20 170,00% 

2016 37 18 205,56% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
   

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó jellegű odavándor-

lás 
(TS 0601) 

Elvándorlás 
(TS 0600) 

Egyenleg 

Állandó oda-, és 
elvándorlások 
különbségének 

1000 állandó 
lakosra vetített 

száma 
(TS 0602) 

2012 2 9 -7 -2,6 

2013 5 2 3 -2,6 

2014 16 14 2 -1,15 

2015 8 12 -4 -2,96 

2016 9 15 -6 -4,24 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
   

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések száma 

(TS 0701) 
Halálozások száma 

(TS 0702) 
Természetes szapo-

rodás (fő) 

2012 3 4 -1 

2013 1 2 -1 

2014 n.a. 2 #ÉRTÉK! 

2015 1 6 -5 

2016 2 n.a. #ÉRTÉK! 

2017 n.a.   n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó né-
pesség (fő) 

Regisztrált munkanélküli/nyilvántartott álláskeresők száma 
(fő) 

Férfi Nő Összesen Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen 

(TS 0803) Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 82 77 159 0,50 0,6% 0,25 0,3% 1 0,5% 

2013 81 79 160 0,50 0,6% 0,75 0,9% 1 0,8% 

2014 85 76 161 1,75 2,1% 0,50 0,7% 2 1,4% 

2015 82 75 157 1,00 1,2% 0,50 0,7% 2 1,0% 

2016 78 74 152 1,00 1,3% 0,50 0,7% 2 1,0% 

2017     0 0,25 ####### 0,25 ####### 1 ########## 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hiva-
tal 

       
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

korcsoportok szerint 
 

Regisztrált munkanélküliek/ 
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Fő 
öss
zes
en 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 1 2 2 2 0 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 0 0 0 0 0 0 

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

20-24 év (TS 1003) 
Fő 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

% 66,7% 0,0% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 0 0 0 0,5     

% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 0,00 0,00 0,50 0,25 0,25   

% 0,0% 0,0% 22,2% 16,7% 16,7% 0,0% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 0,00 0,25 0,50 0,50 0,50   

% 0,0% 20,0% 22,2% 33,3% 33,3% 0,0% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 0,00 0,00 0,75 0,25 0,50 0,25 

% 0,0% 0,0% 33,3% 16,7% 33,3% 100,0% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

% 0,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,00 

% 33,3% 20,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 
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3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma és aránya nemek szerint 

Év  

180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált 
munkanélküliek 
aránya (TS 1501) 

180 napon túli nyilvántar-
tott álláskeresők száma 

nemek szerint 

Nők és férfiak aránya, a 180 napon 
túli nyilvántartott álláskeresőkön 

belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2012 0,00% 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013 0,00% 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014 0,00% 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015 0,00% 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016 0,00% 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hiva-
tal 

    

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

Legalább az általános iskola 8. évfo-
lyamát elvégzett 15 éves és idősebb 
népesség, a megfelelő korúak száza-

lékában   

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak százalé-
kában 

Férfi (TS 1601) Nő (TS 1602) Férfi Nő 

  % % % % 

2001 n.a. n.a. n.a n.a 

2011 n.a. n.a. n.a n.a 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 
   

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai vég-
zettség szerint 

Év 

Regisztrált munkanélküli-
ek/nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 
végzettség szerint 

8 általános-
nál alacso-
nyabb vég-

zettség 
(TS 0901) 

Általános iskolai végzett-
ség (TS 0902) 

8 általánosnál magasabb isko-
lai végzettség (TS 0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 1 0 0,0% 0,5 66,7% 0,25 33,3% 

2013 1 1 40,0% 0,5 40,0% 0,25 20,0% 

2014 2 0 0,0% 1,25 55,6% 1 44,4% 

2015 2 0 0,0% 0,75 50,0% 0,75 50,0% 

2016 2 0 0,0% 1 66,7% 0,5 33,3% 

2017 1 0 0,0% 0,5 100,0% n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 Év 

Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók 
száma 

(TS 3401) 

8. évfolyamot eredményesen befejezte a 
felnőttoktatásban 

(TS 3301) 

Fő Fő % 

2012 0 0 0% 

2013 0 0 0% 

2014 0 0 0% 

2015 0 0 0% 

2016 0 0 0% 

2017 0 0 0% 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 Év 

Középfokú fel-
nőttoktatásban 

résztvevők össze-
sen 

Szakiskolai felnőttokta-
tásban  résztvevők szá-

ma 
(TS 3501) 

Szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

Gimnáziumi fel-
nőttoktatásban 

résztvevők 

Középiskolai tanu-
lók száma a fel-
nőttoktatásban 

(fő) 

Fő Fő % Fő % Fő % Fő 

2012 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

2013 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

2014 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

2015 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

2016 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

2017 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szol-
gálat (TÁKISZ) 

    

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti állandó né-

pesség száma 
 

Álláskeresési segélyben része-
sülők (fő) 

Álláskeresési segélyben ré-
szesülők % 

2012 159 0 0,0% 

2013 160 0 0,0% 

2014 161 0 0,0% 

2015 157 0 0,0% 

2016 152 0 0,0% 

2017 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 
száma  

Év 

Regisztrált munkanélkü-
liek/nyil-vántartott ál-

láskeresők száma 
(TS 1301) 

Álláskeresési járadékra jogosul-
tak (TS 1201) 

Fő Fő % 

2012 1 0,25 33,3% 

2013 1 0,25 20,0% 

2014 2 0,5 22,2% 

2015 2 1,25 83,3% 

2016 2 0,5 33,3% 

2017 1 0,25 50,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
  

3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási 
és gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesí-
tettek száma 

Év 

Rendszeres szociális 
segélyben részesített 
regisztrált munkanél-
küliek száma (negyed-
évek átlaga) - TS 1401 

 
(2015. február 28-tól 
az ellátás megszűnik, 

vagy külön válik EGYT-
re és FHT-ra) 

Egészségkárosodási és gyermekfel-
ügyeleti támogatásban részesülők 
átlagos száma 2015. márc. 1-től ér-

vényes módszertan szerint 
(TS 5401) 

 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek átlagos havi száma (2015. már-
cius 01-től az ellátásra való jogosultság meg-

változott) 

Fő Fő 
15-64 évesek %-

ában 
Fő Munkanélküliek %-ában 

2012 0,00   0,00% n.a. n.a. 

2013 0,25   0,16% n.a. n.a. 

2014 0,00   0,00% n.a. n.a. 

2015 0,00 0 0,00% n.a. n.a. 

2016 0,00 0 0,00% n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Mun-
kaügyi Hivatal 

     
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek részé-
re szervezett háziorvosi szolgá-

latok száma 
(TS 4401) 

Csak felnőttek részére szerve-
zett háziorvosi szolgáltatások 

száma 
(TS 4301) 

A házi gyermekorvosok által ellá-
tott szolgálatok száma 

(TS 4501) 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

(TS 5601) 

2012 11 

2013 2 

2014 8 

2015 5 

2016 5 

2017 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

Év 
Ápolási díj, alanyi jogon: támo-
gatásban részesítettek évi átla-

gos száma (TS 5901) 

Ápolási díj, méltányossági ala-
pon: támogatásban részesítet-

tek évi átlagos száma 
(TS 5902) 

Összesen 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 
 Lakásállo-
mány (db) 
(TS 4201) 

Ebből elégte-
len lakhatási 
körülménye-
ket biztosító 

lakások 
száma 

Bérlakás 
állomány 

(db) 

Ebből elégte-
len lakhatási 
körülménye-
ket biztosító 

lakások 
száma 

Szociális 
lakásállo-
mány (db) 

Ebből elégte-
len lakhatási 
körülménye-
ket biztosító 

lakások 
száma 

Egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

Ebből elégte-
len lakhatási 
körülménye-
ket biztosító 

lakások 
száma 

2012 97 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

2013 97 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

2014 97 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

2015 97 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

2016 96 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

2017 n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok     
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3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők 
száma 

Év 
Lakásfenntartási támogatásban 
részesített személyek száma (TS 

6001) 

Adósságcsökkentési támogatásban 
részesítettek száma (TS 6101) 

2012 0 0 

2013 0 0 

2014 1 0 

2015 1 0 

2016 0 0 

2017 n.a. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

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

Év 

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma december 

31-én 
(TS 3001) 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
száma december 31-én (TS 3101) 

2012 0 0 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 0 0 

2016 0 0 

2017 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesí-
tettek évi átlagos száma 

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átla-

gos száma (TS 5801) 

2012 0 

2013 0 

2014 1,5 

2015 3 

2016 3 

2017 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői ál-

láshelyek száma 
Egy védőnőre jutó gyer-
mekek száma (3-6 éves) 

2012 0 5 

2013 0 5 

2014 0 7 

2015 0 7 

2016 0 3 

2017 0 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

Év 

Betöltetlen 
felnőtt házi-
orvosi pra-

xis/ok száma 

Háziorvos 
által ellátott 
személyek 

száma 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek szá-
ma  

Felnőtt házi 
orvos által 

ellátott 
gyerekek 

száma  

Házi gyermekor-
vosok száma 

(TS 4601) 

2012 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés    

 
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 
Önkormányzati 

bölcsődék száma 
(TS 4801) 

Bölcsődébe beírt 
gyermekek szá-

ma 
(TS 4701) 

Szociális szem-
pontból felvett 
gyerekek száma 
(munkanélküli 

szülő, veszélyezte-
tett gyermek, nap-
pali tagozaton ta-

nuló szülő) 

Nem önkor-
mányzati bölcső-
dék száma (mun-
kahelyi, magán 

stb.) 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés   

 
4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

Év 
Működő (összes) 
bölcsődei férőhe-

lyek száma 

Működő, önkor-
mányzati bölcsődei 
férőhelyek száma 

Egyéb, nem önkor-
mányzati bölcsődei 

(munkahelyi, magán 
stb.) férőhelyek 

száma 

Családi napköziben en-
gedélyezett férőhelyek 

száma (december 31-én) 
(TS 4901) 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi   
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4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 
éves 
korú 
gyer-

mekek 
száma 

Óvodai gyer-
mekcsoportok 
száma - gyógy-

pedagógiai neve-
léssel együtt (TS 

2401)  

Óvodai férőhe-
lyek száma 

(gyógypedagó-
giai neveléssel 

együtt) 
(TS 2801) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagó-
giai neveléssel 

együtt) 
(TS 2701) 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma (gyógy-
pedagógiai 
neveléssel 

együtt) 
(TS 2601) 

Óvodai gyógy-
pedagógiai 

gyermekcsopor-
tok száma 
(TS 2501) 

2012 5 0 0 0 0 0 

2013 5 0 0 0 0 0 

2014 7 0 0 0 0 0 

2015 7 0 0 0 0 0 

2016 3 0 0 0 0 0 

2017  n.a. 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés    

 
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók szá-
ma 

Tanév 

Általános iskola 1-4. évfo-
lyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai oktatás-
sal együtt) 
(TS 1801) 

Általános iskola 5-8. évfo-
lyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai oktatás-
sal együtt) 
(TS 1901) 

Általános iskolá-
sok száma 

Napközis általános 
iskolai tanulók szá-
ma a nappali okta-
tásban (iskolaott-
honos tanulókkal 
együtt) (TS 1701) 

fő fő fő fő % 

2011/2012 0 0 0 0 0 

2012/2013 0 0 0 0 0 

2013/2014 0 0 0 0 0 

2014/2015 0 0 0 0 0 

2015/2016 0 0 0 0 0 

2016/2017 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
     

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, 
feladatellátási helyek  

Tanév 

Az általános iskolai 
osztályok száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a nappa-
li oktatásban) 

(TS 2101) 

Az általános iskolai 
osztályok száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 
(TS 2201) 

Általános iskolai feladat-
ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai oktatással 
együtt) 

(TS 2001) 

1-8 évfolyamon ösz-
szesen 

1-8 évfolyamon 
összesen 

db 

2011/2012 0 0 0 

2012/2013 0 0 0 

2013/2014 0 0 0 

2014/2015 0 0 0 

2015/2016 0 0 0 

2016/2017 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban 
(TS 2301) 

Fő 

2011/2012 0 

2012/2013 0 

2013/2014 0 

2014/2015 0 

2015/2016 0 

2016/2017 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 
(TS 0803) 

Nők 
(TS 0804) 

Férfiak Nők 
Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 

2012 77 82 77 81 0 1 

2013 79 81 78 80 1 1 

2014 76 85 75 83 1 2 

2015 75 82 74 82 1 1 

2016 74 78 73 77 1 1 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
 
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők 
száma 

Év 
Nyugdíjban, ellátásban, járadékban 
és egyéb járandóságban részesülő 

férfiak száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban 
és egyéb járandóságban részesülő 

nők száma (TS 5301) 
Összes nyugdíjas 

2012 36 36 72 

2013 37 38 75 

2014 35 37 72 

2015 33 37 70 

2016 30 38 68 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 
A nyilvános/települési 

könyvtárak száma 
(TS 3801) 

A nyilvános/települési könyv-
tárak egységeinek száma 

(leltári állomány) 
(TS 3901) 

Muzeális intézmé-
nyek száma 

(TS 4001) 

Közművelődési 
intézmények szá-

ma 
(TS 4101) 

2012 1 1561 0 0 

2013 1 1561 0 0 

2014 1 1561 0 1 

2015 1 1505 0 1 

2016 1 1561 0 1 

2017 1 n.a. 0 1 

Forrás: TEIR 
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7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesü-
lők száma nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű szemé-

lyek szociális ellátásaiban részesülők 
száma - férfiak (TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű személyek 
szociális ellátásaiban részesülők száma - nők 

(TS 6301) 

2012 12 8 

2013 13 9 

2014 14 9 

2015 14 10 

2016 13 10 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Év 

Nappali ellátásban részesü-
lő fogyatékos személyek 

száma 
(TS 5001) 

Egyházi fenntartású intéz-
ményben 

Civil fenntartású intézmény-
ben  

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével 
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FELHASZNÁLT ANYAGOK, FORRÁSOK 
 

 

1. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás megállapodása 

2. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (beszámoló 2017. évről)  

3. KSH: Turizmus a Nyugat-Dunántúlon 

4. Nemeskér Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 

5. KSH: Európai lakossági egészségfelmérés, 2014 - Statisztikai tükör 2015/29 

6. KSH: A háztartások életszínvonala, 2016 című kiadvány 

7. www.lovo.hu 

8. www.teir.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 




