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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 

 

Bevezetés 

 

 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 

részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Fertőhomok Község 

Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges 

feladatokat. 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 

település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 

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

kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen 

helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

A település bemutatása 

 

Fertőhomok község a Kisalföld nyugati szélén, Soprontól 16 km-re helyezkedik el, Hidegség és Hegykő 

között. Egyutcás település a Fertő partján fésűs beépítéssel. A Győr-Sopron 85-ös főútvonalról 

közelíthető meg autóbuszjárattal és személygépkocsival. A Fertő körül kiépített kerékpárút érinti a 

települést. 

  



 

Első írásos említése 1274-ben Praedium Humuky néven történt Csák bán és testvéreinek osztályos 

egyezségében. A település a Kanizsai, Nádasdy és Széchenyi családok birtoka volt. A XVI. században a 

törökök által feldúlt horvát és szlavon birtokokról a Nádasdyak telepítették be Fertőhomokra a 

horvátokat. 1864-ben megépült a homoki iskola. 1890-ben megalakult a Fertőhomoki Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület. 

1906-ban az ország azonos hangzású községneveitől megkülönböztetésül a „Fertő” előnevet kapta. 

A lakosság a 16. század közepén vált horváttá. Az itteni horvátság az ún.gradistyei horvátsághoz 

tartozik, melynek különálló nyelve is van. A fertőhomoki horvátok kaj nyelvjárást beszélnek, szemben a 

legtöbb gradistyei ča és što nyelvű, melyekből az irodalmi nyelv is formálódik. A jobbágyság 

birtokállományának fejlődése mindig lépést tartott a lakosság számának alakulásával. A telki állomány 

szántóit mintegy 170 holdnyi irtásföld egészítette ki a telkesek javára. Az 1848/49-es szabadságharcban 

Kovács József, Kovács György és Szekendi Pál vett részt, mint honvéd. 

1864-ben megépült a homoki iskola. 1890. március 1-jén megalakult a Fertőhomoki Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület. 1906-ban az ország más megyéiben fekvő azonos hangzású községnevektől való 

megkülönböztetésként a „Fertő” előnevet kapta, így lett Fertőhomok a település neve. Ugyanebben az 

évben új templom épült a régi helyén Ullein József soproni műépítész tervei szerint. 1908-ban tűz 

pusztított, 1910-ben újabb tűzvész dúlta fel a falut. Az I. világháború 19 áldozatot követelt. 

1925-ben a földbirtokreform során kiosztott házhelyek 80%-a beépült. Az 1929. évi tűzvész után szinte 

teljesen átépült a falu. 1930. március 12-én megalapították a Fertőhomoki Polgári Lövész Egyesületet. 

Ugyanezen év május 19-én 40 lakóház és gazdasági épület esett áldozatul az újabb tűzvésznek. 1934-ben 

megalakult a Fertőhomoki Gazdakör. A 40-es években a Fertő-menti Gazdakörök Szövetségének 

keretében szorosan bekapcsolódott a határmenti zöldség- és gyümölcsforgalom ellenőrzésébe. 1935-

ben kezdte meg működését a Magyar Vöröskereszt Egylet fertőhomoki helyi csoportja. 1938-ban 

képviselőtestületi közgyűlés tárgyalta a község villamosítását. 

 

A faluban többször is pusztított a tűz. 1908-ban, 1910-ben, s legszörnyűbb 1930-ban, amikor is 41 ház 

égett le és négyen vesztették életüket a tűzben. 1930-ban Polgári Lövész Egyesület alakul, 1934-ben 

Gazdakör, amely szervezet részt vett a határmenti zöldség és gyümölcskereskedelem ellenőrzésében. 

1935-ben a Vöröskereszt helyi csoportja kezdte meg a működését. 1938-ban megkezdték a település 

villamosítását. 1959-ben megalakult a helyi tsz. majd 1967-ben csatlakozott a hegykői tsz-hez. A szőlő és 

zöldségtermesztésnek jelentős szerepe volt a falu életében. Ma már főként az idősebb lakosság 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Burgenlandi_horv%C3%A1tok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gradi%C5%A1%C4%87ei_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kaj_nyelvj%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ca_nyelvj%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0to_nyelvj%C3%A1r%C3%A1s&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1890


foglalkozik zöldségtermesztéssel és piacozással. A földosztáskor a Széchenyi-birtokból csak egy-két 

holdat juttathattak a 96 földigénylőnek. 1947-ben művelődési ház épült. 1959-ben megalakult az 

Aranykalász termelőszövetkezet. Az 1960-as években orvosi rendelő és váró, könyvtár és klubhelyiség, 

járda, új tűzoltószertár, vendéglő épült, felújították a sportpályát bővítették a villanyhálózatot. A 

községben csak alsó tagozatos iskolát hagyták meg, a felszabadult tanteremben állandó óvodát 

létesítettek. 1967-ben az Aranykalász Termelőszövetkezet csatlakozott a hegykői tsz-hez. Az idősebb 

lakosok ma is inkább zöldséget termesztenek, és a környékbeli városok piacaira viszik az árut. A lakók 

egy másik része az idegenforgalomból egészíti ki jövedelmét. A községben kiadó szobák vannak, 

Fertőhomok és Hegykő közötti termálfürdőnél táborozni is lehet, van kemping, és több nyaraló is kiadó. 

A lakosság és a turisták ellátását két élelmiszerbolt, két vendéglő, posta és orvosi rendelő biztosítja. A 

településen napközi otthonos óvoda működik, általános iskolába a szomszédos Hegykőre járnak a 

gyerekek. A művelődésre és szórakozásra kiváló lehetőséget nyújt a kultúrház és mellette a könyvtár. 

A helyi tamburazenekar és néptáncegyüttes a horvát hagyományokat ápolja. Az idősebbek ma is 

szívesen beszélnek horvátul, a fiatalok azonban már egyre kevésbé értik és használják. 

A lakosság egyre nagyobb része kapcsolódik be az idegenforgalomba. A községben egy kemping és 

számos falusi vendéglátó nyújt szálláslehetőséget. A település része egy, a hegykői termálfürdővel 

határos 313 ingatlanból álló üdülőövezet. Jó programlehetőséget kínál a fürdő, a történelmi városok 

(Sopron, Fertőd, Kapuvár) közelsége. A településen áthalad a Fertő-tavat körül ölelő kerékpárút. A 

község része a Fertő-Hanság Nemzeti Parknak és a Fertő-táj világörökségnek. Néhány kilométeren belül, 

Ausztria felé 4 határátkelő található. 2002-ben egy tájház került kialakításra. Ebben helytörténeti kiállítás 

és kortársművész kiállítás található. A település vonzó, nyugodt környezete ideális pihenőhelye a 

turistáknak. 

A község lakói többségükben a XVI. században betelepítet horvátok. A helyi tamburazenekar és néptánc-

együttes az ő hagyományaikat ápolja. Az idősebb korosztály ma is szívesen beszéli a horvát nyelvet, a 

fiatalok azonban már egyre kevésbé érintik és használják. 

 

Szent-Anna templom 

 

Az 1729-ben épült első templom 1900-ra már olyan romossá vált, 

hogy lebontották. Helyén 1901-ben készült el az új templom 

Ullein József soproni építész tervei alapján az egyhajós, 

egytornyú és neoromán stílusú templom. Tornyába 1908-ban 

került három harang (Szent Anna, Szűz Mária és Szent József 

tiszteletére), melyből kettőt elvittek az első világháború idején. 

Pótlásuk 1923-ban történt meg. A templom belső felújítása 1929-

ben történt meg, mely keretében azt újrafestették és 

aranyozták. Mennyezetét a Jézus az Olajfák hegyén, Az utolsó 

vacsora, a Patrona Hungariae és Jézus megkeresztelkedése 

képek díszítik. Főoltára Szent Anna tiszteletére készült. Bal 

oldalon lévő mellékoltáron áll Szent József, karján a kis Jézussal, 

a jobb oldali mellékoltáron pedig Jézus Szent Szívét ábrázoló 

szobor található. 



A neoromán stílusú, egyhajós, egytornyos római 

katolikus templom védőszentje Szent Anna. A 

templom előtti pilléren áll Szent Antal XVIII. századi 

szobra, a temető keresztje szintén XVIII. századi: 

magas talapzaton pikkelydíszes pillér, előtte kesergő 

Mária szobra. A pillér feletti Szentháromság csoport 

a XIX. századból való A templom feletti táblán az 

alábbi szöveg áll: „Isten dicsőségére Szent Anna 

tiszteletére emelte Homok község 1901.” A templom 

búcsúja július 26-án Szt. Anna napján van.  

 

 

Az Önkormányzat célja az esztétikus, tiszta és 

biztonságos település kialakítása és fenntartása, ahol a 

lakosság ellátását korszerű infrastruktúra és 

színvonalasan működő intézményhálózat biztosítja. 

Kiemelt cél Fertőhomok turisztikai fejlesztése, a 

színvonalas vendéglátás kialakítása, a szálláshelyek 

számának növelésével az idegenforgalmi adó-, ezzel 

együtt az önkormányzati bevételek növelése 

érdekében. 

 

 

 

 

Tervezett fejlesztések 

- Rendezett közterek, parkosítás 

- zöldterület gondozás; 

- folyamatos gyommentesítés; 

- fásítás, parkosítás; 

- egységes arculatú utcabútorok 

(padok, kerékpártárolók, 

hulladékgyűjtők).  

Közlekedés fejlesztése 

- önkormányzati kezelésű utak 

fenntartása; 

- kátyúzás, burkolat-felújítás 

- útépítések 

- közlekedési rend felülvizsgálata, jelzőtáblák pótlása, sebességkorlátozási intézkedések; 

- utak menti padkák rendezése; 

- csapadékvizek elfolyásának biztosítása; 

- járdaépítés 

Intézmények 

- az óvodaépület megkezdett korszerűsítésének folytatása; 

- a kisiskola épületének korszerűsítése; 



- a felújítással eddig nem érintett épületek korszerűsítésének megkezdése; 

- akadálymentesítés; 

- a tagintézményként működő óvoda-bölcsőde fenntartható működésének biztosítása. 

Kultúra 

- Fertőhomok Horvát Nemzetiségi Önkormányzatával együttműködve 

- kulturális célú - és egyúttal turisztikai - rendezvények tartása (különösen: Kézműves Napok, 

falunap, Diófesztivál, kiállítások); 

- községi ünnepségek tartása (anyák napja, karácsony, stb.) 

- kulturális csoportok működésének segítése, az utánpótlás biztosítása (néptánc együttes, 

tamburazenekar). 

Sport 

- korszerű sportolási feltételek biztosítása (futball- és kosárlabdapálya fenntartása). Civil 

szervezetek 

- civil szervezetekkel történő együttműködés, közérdekű tevékenységeik támogatása. 

Új munkahelyek teremtése alapvetően jelentősebb idegenforgalmi beruházástól (panzió, étterem) 

várható, azonban a munkanélküliség nem számottevő, így problémát jelenthet a munkaerő hiánya. 

 

Alapfokú nevelés, oktatás 

Az Önkormányzat célja az óvoda-bölcsödévé, majd a Hegykői Tündérrózsa Óvoda tagintézményévé 

alakított napközi otthonos óvoda megtartása és színvonalas tevékenységének megőrzése. Az alapfokú 

oktatást az Önkormányzat a hegykői Általános Iskola-társulásban történő fenntartásával biztosítja. 

Egészségügy ellátások 

- a helyben történő kéthetenkénti védőnői rendelés fenntartásának megvizsgálása, a 

jogszabályi feltételek teljesítésének nem vállalása esetén annak megszüntetése; 

- a helyben történő háziorvosi rendelés fenntartása feltételeinek teljesítése. 

 

 

Település népessége, demográfiai körkép 

 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év Fő 

(TS 0101) 

Változás 

2012 617   

2013 670 108,6% 

2014 696 103,9% 

2015 742 106,6% 

2016 786 105,9% 

2017 na #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

 

 



2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai) 

Korcsoport  Fő Az állandó 

népességből a 

megfelelő 

korcsoportú 

nők és férfiak 

aránya (%) 

Férfiak Nők Összesen 

(TS 0301) 

Férfiak Nők 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 389 418 807 48,20% 51,80% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)     30   

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 60 65 125 7,43% 8,05% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 12 16 28 1,49% 1,98% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 223 216 439 27,63% 26,77% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 22 26 48 2,73% 3,22% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 72 95 167 8,92% 11,77% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A nemek szerinti megoszlás nagyjából egyenletes képet mutat, a 60 felettieknél nők javára billen a 

mérleg. 

A korosztályonkénti összehasonlításban itt élők több mint fele tartozik az aktív korúak közé, közöttük 

is több a férfi, de jelentős a 60 év felettiek aránya. A fiatalabb, aktív korosztály nagy arányban van jelen 

a településen, ez a népességmegtartás szempontjából nagyon fontos. 

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 

(TS 0327) 

Öregedési index (%) 

2012 133 96 138,54% 

2013 138 109 126,61% 

2014 138 114 121,05% 

2015 156 110 141,82% 

2016 167 125 133,60% 

2017 na na #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
  

 

 

 
 

A vizsgált időszakban magasabb a 65 év felettiek száma, mint a fiataloké, így kijelenthető, hogy bár a 

népesség évről évre növekszik Fertőhomok településen, a település azonban mégis elöregedő település.  

 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év Állandó jellegű 

odavándorlás 

(TS 0601) 

Elvándorlás 

(TS 0600) 

Egyenleg Állandó oda-, és 

elvándorlások 

különbségének 1000 

állandó lakosra vetített 

száma 



(TS 0602) 

2012 10 11 -1 -2,6 

2013 34 9 25 -2,6 

2014 30 9 21 -1,15 

2015 47 20 27 -2,96 

2016 63 18 45 -4,24 

2017 na na na   

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
   

 

 

 

 
 

Fertőhomokra a bevándorlás jellemző az elmúlt időszakban egyre nagyobb számban érkeznek a 

településre beköltöző lakosok. Az elvándorlások száma is emelkedő tendenciát mutat, azonban ez jóval 

kevesebb, mintegy 1/3- a bevándorlások számának, mely a népességnövekedést eredményezi.  

A vizsgált időszak átlaga a megye átlaga felett van, ennek oka, hogy az utóbbi esztendőkben az ország 

keleti feléből a nyugati határszél felé többen költöztek, mint 2010 előtt. Ennek magyarázata lehet, hogy 

a Soproni Járásban Sopronnak és közvetlen környezetének nagyobb a vonzása. A bevándorlók többsége 

a környező nagyvárosokból, vagy külföldről költözik ide. 

 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év Élveszületések száma 

(TS 0701) 

Halálozások száma 

(TS 0702) 

Természetes szaporodás 

(fő) 

2012 11 3 8 

2013 6 7 -1 

2014 7 7 0 

2015 1 7 -6 

2016 9 8 1 

2017 na na   

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
  



 

 

 
 

A népességnövekedés másik tényezője a természetes szaporodás, mely Fertőhomok településen nem 

jelenti a demográfiai változás alapját. a Természetes halálozás és szaporodás szinte kiegyenlíti egymást, 

így egyértelműen a népességnövekedést csak a betelepülő állandó lakosság számának növekedésével 

magyarázhatjuk.  

  



 

Értékeink, küldetésünk 

 

Feladatunk, hogy a helyi HEP elkészítéséhez az esélyegyenlőség biztosítása érdekében megcélzott 

célcsoportokra vonatkozó adatokat összegyűjtsük, elemezzük, összevessük megyei, regionális és 

országos adatokkal, majd a helyzet felmérése után intézkedési tervet készítsünk feltárva a problémákat, 

javító célzatú lehetőségeket és a megvalósításban érintett partnereket. 

Küldetésünk, hogy a településen a kiemelt célcsoportokat, úgymint a mélyszegénységben élők, a 

romák, a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők helyzetének feltárását követően a 

problémákat komplex módon kezeljük és a beavatkozásnak köszönhetően tartós eredményeket érjünk 

el. 

 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

 

Fertőhomok község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

a diszkriminációmentességet,  

szegregációmentességet, 

a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 

köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 

intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 

esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 

helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 

tartalmazza. 
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A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 

programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 

tematikus munkacsoportokat. 

 

Fertőhomok település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

o az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

o a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 

o a diszkriminációmentességet, 

o szegregációmentességet, 

o a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A 

program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

▪ a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

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

▪ a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.) 

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

▪ az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 

▪ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 

▪ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. 

▪ Magyarország Alaptörvénye XV. cikk 

• „(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. 

• (2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, 

nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, 

nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 

különbségtétel nélkül biztosítja. 

• (3) A nők és a férfiak egyenjogúak. 

• (4) Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. 

• (5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a 

fogyatékkal élőket.” 

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

  

Fertőhomok Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-ban készült, tartalmát tekintve elavult, a 

helyzetelemzésben szereplő adatok 2012. évi és azt megelőző éviek. Sok adathiányt tartalmazott, 

melyek pótlása az elmúlt években a célcsoportokra vonatkozóan megtörtént, ezeket a 2018. évben 

készített HEP-hez tudtunk hasznosítani. 

 

Fertőhomok Község Önkormányzata a különböző célcsoportok esélyegyenlőségének biztosítása 

érdekében már korábban is több intézkedést hozott, melyek ma is érvényben vannak. A helyi 
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rendeletek, a kötelező törvényi feladatokon túl, szabályoznak olyan ellátási formákat, amelyek az 

idősek, a fogyatékosok, az ifjúság, a szociálisan rászorultak helyzetét segítik: 

 

o a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 6/2007. (V. 12.) rendeletünk szabályozza a szociális 

étkeztetést, a házi segítségnyújtást és azok térítési díjainak támogatását, valamint a szociális 

támogatási rendszert. 

o a lakáscélú támogatásokról szóló 2/2008. (III.29.) rendeletünk a fiatalok első lakáshoz jutásának 

támogatását szabályozza. 

o a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 10/2005.(XI.7.) rendelet tartalmazza 

az önként vállalt támogatások szabályozását. 

o az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 9/2002. (XI.11.) önkormányzati rendelet a 

helyi közművelődés működését. 

 

Célcsoportokat érintő helyi szabályozások, módosítások: 

o Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (X. 29.) önkormányzati 

rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről 

o Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IX. 25.) önkormányzati 

rendelete a helyi szociális ellátásokról  

o Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IX. 25.) önkormányzati 

rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról  

 

 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 

A Képviselő-testület megállapította, hogy a kötelező közszolgáltatási alapfeladatainak ellátására kötött 

társulási és együttműködési megállapodások biztosítják a községi önkormányzatra háruló feladatok 

eredményes ellátását. A megállapodásokban rögzített célok megvalósultak az elmúlt időszakban.  

 

Benyújtott pályázatok:  

• A Vidékfejlesztési Program (VP) településképi pályázatán még 2016. tavaszán benyújtott 

pályázatokból Fertőhomokon a faluház külső felújítására és a templom mögött parkoló 

kialakítására 34,7 millió Ft támogatási összeg került felhasználásra.  

• Vidékfejlesztési Programban traktor és munkagépek beszerzésére Hidegség Fertőhomokkal 

konzorciumban valamint Fertőhomokon a bekötőutat és az üdülőterületet összekötő külterületi 

földút aszfaltozására, Hidegségen a csillahegyi földút egy szakaszának megerősítésére, 

összesen 84,9 millió Ft projektösszeggel. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
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Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása az 5/2011.(^.03) SFKTT számú határozatával 2011. március 3-

án fogadta el a Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést és Közoktatási Intézkedési 

Tervben foglaltakat. 

A helyzetelemzés és a terv néhány fontos megállapítása: 

„A Sopron-Fertőd kistérség természeti adottságai országos viszonylatban jelentősek. A régió és a 

megye szintjeit is nézve a statisztikai térség jó gazdasági mutatókkal rendelkezik. A természeti táji 

adottságok biztosítják az idegenforgalom szempontjából jelentős szerepvállalást. A térség 

legfontosabb célkitűzései közé tartozik az idegenforgalom fejlesztése, kiemelve a falusi turizmust, 

lovas-turizmust, a kerékpáros-turizmust és az ökoturizmust. A térségben a régiós átlaghoz viszonyítva 

magas a jól képzett humán erőforrás aránya, mely a térség fejlett közép- és felsőoktatásának 

köszönhető. Sopron térségének elhelyezkedéséből adódik szerepe és közlekedési kapcsolatainak 

fontossága. A város kereskedelmi, oktatási, egészségügyi, idegenforgalmi központ is egyben. 

A kistérségben két fő út, a 84. és 85. számú biztosítanak kapcsolatot az ország többi részével. 

Sopronnak jó vasúti kapcsolatai vannak, a megyeszékhely, a főváros, Ausztria felé. A kistérségben 

jelentős a kerékpáros forgalom. A településeken belül elsősorban a mindennapi kerékpárhasználat 

jellemző. 

Az 1980 óta Magyarországon általános népességcsökkenő tendencia a társulásra nem jellemző. A 

Sopron közvetlen közelében lévő néhány településen is jelentősen nőtt a lakosok száma a kiköltözések 

következtében. Az önkormányzati nyilvántartások szerint a társulás területén élő tanulók/gyermekek 

6,4%-a hátrányos helyzetű. Külterületen a lakónépesség elenyésző része (0,1%-a)él. Egyes településeken 

ez az arány felülreprezentált. Óvodás és iskoláskorú gyermekek/tanulók nem élnek külterületen. 

Etnikailag szegregált lakókörnyezet a társulás területén nincs. Az óvodai ellátás biztosításáról a 

települési önkormányzatok saját fenntartású intézménnyel és társulással gondoskodnak. Néhány kisebb 

településen tagintézmény működik, ahol egy nagyobb település óvodája látja el a gesztorintézményi 

feladatokat. Tagintézményt tart fenn az óvodai ellátás területén. Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú 

Társulás tagönkormányzatai közoktatási feladataikat jellemzően intézményfenntartó társulások 

működtetésével, néhányan pedig önálló intézményfenntartással biztosítják. A gyermekjóléti 

alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatás 22 településen helyben elérhető. Sem a házi 

gyermekfelügyelet, sem a családok átmeneti otthona helyben nem ellátott közfeladat. A napközi 

valamennyi település számára elérhető. A társulás területén a fenntartók intézményeiken keresztül 

többféleképpen biztosítják a tanulók esélyegyenlőségét a közoktatásban.” 

Az Intézkedési Terv legfontosabb célkitűzései: 

• „Minden HHH gyermek/tanuló bekerüljön a szükséges ellátásba. 

• Az adatgyűjtés korszerűsítése. Minden folyamatba kerüljön be a HHH gyerekekről, tanulókról 

gyűjtött adat. 

• Az intézményben a pedagógusok ismerjék meg és alkalmazzák a HH/HHH gyermekek/tanulók 

fejlesztéséhez szükséges új tanítási-tanulási módszereket. 

• A HHH gyermekek/tanulók jussanak hozzá a számukra előnyös, kiegészítő pedagógiai 

elemekhez. 

• A kompetenciaméréseken a HH/HHH tanulók nagyobb arányban érjék el az országos szintet. 

• Az SNI gyermekek/tanulók megfelelő ellátása 

• Az intézmény tárgyi feltételei feleljenek meg a jogszabályi elvárásoknak. 

• A fenntartó hozzá tudjon járulni a HHH gyermekek/tanulók ellátásának magasabb költségeihez. 

• Az intézmény fizikai, szükség esetén informatikai akadálymentesítése az egyenlő hozzáférés 

érdekében.” 
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2013-tól az általános iskolák állami fenntartásba kerültek, az esélyegyenlőség biztosítása az oktatás-

nevelésben a tankerületeken keresztül már állami feladat. A helyi önkormányzat továbbra is 

figyelemmel kísérheti a veszélyeztetett gyermekeket, és önálló intézkedéseivel segíteni tudja őket. 

Sopron - Fertőd Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2011 

augusztusában készült. A helyzetelemzés utáni legfontosabb célkitűzései (az egész kistérségre 

vonatkoztatva): 

• Szociális térkép elkészítése a mikro térségek tekintetében, 

• Sopron-Fertőd Kistérség TT szociális adatbázisának létrehozása, 

• Adósságkezelési tanácsadás és adósságcsökkentési támogatás bevezetése a Sopron-Fertőd 

Kistérség TT teljes területén - akár mikro térségi összefogással is, 

• Pénzbeli ellátások és szociális szolgáltatások egyensúlyának megteremtése, 

• Szociális étkeztetés megvalósítása a Sopron-Fertőd Kistérség TT teljes területére vonatkozóan, 

• Házi segítségnyújtás kiépítése a Sopron-Fertőd Kistérség TT teljes területén, a helyben élő nők 

és asszonyok átképzése/foglalkoztatása révén, 

• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiépítése a Sopron-Fertőd Kistérség TT teljes területén, a 

helyben élő nők és asszonyok átképzése/foglalkoztatása révén, 

• Hajléktalan ellátás teljes szolgáltatási struktúrájának kialakítása mindkét nem számára, 

• Térségi idősellátás fejlesztése, 

• Gyermek- és iskolapszichológiai ellátás megszervezése a kistérség teljes területére - minden 

iskolában és óvodában utazó pszichológus biztosításával, 

• Pszichológiai ellátás (egyéni- és párterápia, mediáció) megszervezése a felnőtt lakosság számára 

elérhető fizikai közelségben, 

• Infó-kommunikációs és fizikai akadálymentesség megvalósítása a közintézményekben, melynek 

a fogyatékossággal élőkön túl az idősek és a kisgyermekes szülők is élvezői lehetnek, 

• Szakmai tanácskozások szervezése, melyben kiemelt hangsúlyt kapnak a kistelepüléseken 

szolgáltatók nehézségei, 

• Kistérségi információs kiadvány (Szociális Iránytű), valamint Interneten történő megjelenése az 

egyes intézményeknek, szolgáltatásoknak, 

• Önkéntes toborzó; szolgáltatások vására/cseréje - szemléletformálás 

A beütemezett feladatok közül Fertőhomok településre önállóan kevés hárul, részletezése a 

későbbiekben. A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek ellátását a Fertőd Mikro- Térségi 

Szociális Szolgáltató Központ végzi, a korábbi koncepció elkészülte óta. A Szolgálat gondozói 

meghatározott települési fogadóórák szerinti körzetet látnak el. Folyamatos kapcsolatot tartanak fenn 

az önkormányzatokkal, az óvodákkal, iskolákkal, a védőnői szolgálatokkal. Fertőhomokon fogadóórát 

minden héten hétfőn délelőtt tart a családgondozó. Fertőhomokon védelembe vett gyermek nincs. 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Az esélyegyenlőségi program készítésekor az országos adatbázisokban a 2012. évi adatok még nem 

minden esetben voltak elérhetőek. A 2013-ban elfogadott HEP-ben – a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. 

számú mellékletének megfelelő formában –szereplő adatok elégségesek voltak  az 5 évre szóló 

program helyzetelemzéséhez, valamint intézkedési tervének meghatározásához és megvalósításához. 

2018. évben a HEP elkészítése során a 2017. évi adatok hiányoznak a TEIR rendszerből, így az 5 éves 

idősorokra vonatkozó megfelelés érdekében 2012 és 2017 évek között 6 éves idősorokkal dolgoztunk.  
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A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége és menete 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 

31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) bekezdése szerint a 

települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 

31. § (4) bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. Utóbbi 

bekezdés szó szerint: 

„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben 

meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján 

szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az 

intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.” 

 

A felülvizsgálat menete:  

A HEP átvizsgálása a Helyzetelemzés aktualizálásával, s ennek megfelelően új következtetések 

meghatározásával kezdődik, különös tekintettel arra, hogy a jelenleg készülő Integrált 

Településfejlesztési Stratégiával összhangban legyen a felülvizsgált dokumentum. Ezt követően 

kerülhet sor az intézkedési tervben foglaltak teljesülésének vizsgálatára, illetőleg új intézkedések és 

ütemezésük meghatározására.  

Fentiek nyomán a felülvizsgált HEP a helyzetelemzés során feltárt változásokat, változó tendenciákat, 

levont konzekvenciákat, valamint az aktualizált intézkedési tervet tartalmazza. 

 

o HEP elkészítése: Fertőhomok község Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2013. év november 26-

án elkészítette és 60/2013.(XI. 26.) számú határozatával elfogadta. 

1. felülvizsgálat: Fertőhomok Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. felülvizsgálata a 2013-

2015 évi eredmények bemutatására és az időarányos megvalósulásra vonatkozóan 2015. 

szeptember 16-án a 62/2015.(IX. 15.) képviselő-testületi határozattal elfogadásra került. 

2. felülvizsgálat: Fertőhomok Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2. felülvizsgálata 2017. 

október 20-án megtörtént, a HEP felülvizsgálatot a testület a 67/2017.(IX. 12.) képviselő-testületi 

határozatával elfogadta.  
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat 

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

Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-

piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző 

korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A mélyszegénységben élők átmeneti segélyben, rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban, 

szülési támogatásban, lakásfenntartási támogatásban és temetési segélyben részesülhetnek, 

melynek szabályait a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú 

támogatásokról szóló 6/2007. (V. 12.) helyi szociális rendelet tartalmazza. Azok a családok, akik 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, az iskolában és óvodában igénybe vehető 

kedvezményekre is jogosultak. 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat 

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

Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-

piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző 

korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal 

is. 

 

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  15-64 év közötti állandó népesség (fő) Regisztrált munkanélküli/nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Férfi                 

(TS 0803) 

Nő 

(TS 0804)         

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

(TS 0803) Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 219 214 433 9 4,1% 7 3,3% 16 3,7% 

2013 218 223 441 6 2,8% 13 5,8% 19 4,3% 

2014 227 231 458 5 2,2% 6 2,6% 11 2,4% 

2015 244 242 486 4 1,6% 5 2,1% 9 1,9% 

2016 257 258 515 2 0,8% 5 1,9% 7 1,4% 

2017 na na   8   2   10   

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A település munkanélküliségi rátája alul marad a térségi és országos viszonylatban nézett 

munkanélküliséget bemutató helyzetnek Kedvező elhelyezkedése miatt a munkakeresők a közeli 

nagyobb városok, valamint Ausztria közelsége miatt könnyebben találnak munkát, valamint tudnak 

elhelyezkedni.  

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

korcsoportok szerint 

 

Regisztrált 

munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Fő 

összese

n 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

16 19 16 12 7 7 

20 év alatti (TS 1002) Fő 0 0 4 4 0 0 

% 0,0% 0,0% 25,0% 33,3% 0,0% 0,0% 

20-24 év (TS 1003) Fő 0 4 2 1 1   

% 0,0% 21,1% 12,5% 8,3% 14,3% 0,0% 

25-29 év (TS 1004) Fő 3 0 4 1 1 1 

% 18,8% 0,0% 25,0% 8,3% 14,3% 14,3% 

30-34 év (TS 1005) Fő 2 3 0 0 2 0 

% 12,5% 15,8% 0,0% 0,0% 28,6% 0,0% 

35-39 év (TS 1006) Fő 1 4 2 1 0 2 

% 6,3% 21,1% 12,5% 8,3% 0,0% 28,6

% 

40-44 év (TS 1007) Fő 1 1 0 4 1 0 

% 6,3% 5,3% 0,0% 33,3% 14,3% 0,0% 

45-49 év (TS 1008) Fő 6 1 0 1 1 3 

% 37,5% 5,3% 0,0% 8,3% 14,3% 42,9

% 

50-54 év (TS 1009) Fő 3 5 4 0 1 0 

% 18,8% 26,3% 25,0% 0,0% 14,3% 0,0% 

55-59 év (TS 1010) Fő 0 1 0 0 0 0 
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% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

59 év feletti (TS 1011) Fő 0 0 0 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal 

      

 

 
 

Fertőhomokon 2012 és 2017 között a munkanélküliség leginkább a 40 és 50 év közötti korosztályt 

érintette leginkább. Az 55 év felettiek esetében alig volt munkanélküli, ez magyarázható azzal, hogy a 

nyugdíj előtti időszakban már nem váltanak munkahelyet, amennyiben a végzettségük miatt erre 

nincsen szükség.  Ha meg is szűnt munkahelyük, rugalmasabbak, könnyebben váltanak, akár külföldre is 

elmennek munkát keresni. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a munkanélküliség a községben nem 

magas.  

 

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 nyilvántartott 

álláskeresők száma nemek 

szerint 

Nők és férfiak aránya, a 180 napon 

túli nyilvántartott álláskeresőkön 

belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2012 12,50% 4 3 7 1,03   0,82 

2013 15,79% 4 2 6  0,69  1,46 

2014 15,38% 5 5 10  0,55  0,65 

2015 na 0 1 1  0,41  0,52 

2016 na na na 0  0,19  0,48 

2017 na na na 0  na  na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
   

 

A községben 180 napnál hosszabb ideje munkanélküliek legnagyobb száma 2014. évben 

volttörténtek. Mind a regisztrált, mind a tartós munkanélküliség egyenlő arányban oszlik meg a 

férfiak és nők között. A regisztrált munkanélküliek körében tartósan regisztrált munkanélküliek 

száma 15 % körül volt, a KSH adatbázisban található 3 éves időintervallumban. A csökkenő 
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munkanélküliek számával vélhetően ez az arány is minimálisan csökken. Elmondható és az 

adatsorok is mutatják, hogy a lakosságszámra kivetve ez az arány nem magas. 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  Legalább az általános iskola 8. évfolyamát 

elvégzett 15 éves és idősebb népesség, a 

megfelelő korúak százalékában   

Iskolai végzettséggel 

nem rendelkező 15 éves és idősebb népesség, a 

megfelelő korúak százalékában 

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

  % % % % 

2001 92,7% 98,3% 7,3% 1,7% 

2011 79,6% 92,7% 20,4% 7,3% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 
  

 

 
 

 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség 

szerint 

Év Regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 
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8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

(TS 0901) 

Általános 

iskolai 

végzettség (TS 

0902) 

8 

általánosn

ál 

magasabb 

iskolai 

végzettség 

(TS 0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 16 na 
 

0 0,0% 4 25,0% 

2013 19 na 
 

6 31,6% 9 47,4% 

2014 11 na 
 

4 36,4% 6 54,5% 

2015 9 na 
 

0 0,0% 9 100,0

% 

2016 7 na 
 

0 0,0% 6 85,7% 

2017 10 na 
 

1 10,0% 9 90,0

% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
    

 

 
 

Fertőhomokon a munkanélküliség legnagyobb arányban a 8 általánosnál magasabb iskolai 

végzettségűeket érinti, második helyen a 8 általános iskolát végzetteket. Pontos adatunk 

azonban arról nincs, hogy korábban milyen területen dolgoztak, ill. van-e és mi a szakmájuk, 

konkrét végzettségük. A 8 általánosnál magasabb végzettségűek azok, akik kvalifikáltabb 

munkára is alkalmasak. 

 

 

c) közfoglalkoztatás 

Közfoglalkoztatási munkaprogram a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járás Hivatal 

Járási Munkaügyi Kirendeltségén keresztül kerül megszervezése. A személyek alkalmazására főként a 

település közterületeinek karbantartási feladatainak elvégzése miatt volt szükség. A közfoglalkoztatott 
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személyek alkalmazása során hátrányos megkülönböztetésre nem került és nem is kerülhet sor. A 

községben jelenleg nincs közfoglalkoztatott. 

 

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

közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, 

helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

A Fertőhomok-Sopron, Fertőhomok-Fertőd, valamint Fertőhomok-Kapuvár útvonalon a közlekedés jó, 

elősegíti a fertőhomoki lakosok munkavállalását, mivel a hivatkozott településeken sokféle képesítésű, 

illetve képesítés nélküli munkavállalót is foglalkoztatni tudnak. Vagyis sem közlekedési, sem potenciális 

munkalehetőség szempontjából nem érinti a probléma az önkormányzatot. 

A helyiek közül többen Sopronban, Fertődön, Kapuváron dolgoznak, ahová a közlekedés szintén 

megfelelő. Ezekre a településekre az utazási idő sem hosszú, tehát a napi bejárás nem vesz sok időt 

igénybe (Sopron és Kapuvár alig 20, Fertőd 10 perc alatt elérhető), ezért is fordul elő, hogy éppen a 

nagyobb városokból költöztek Fertőhomokra, hisz egy soproni munkahelyet majdnem annyi idő alatt el 

lehet érni, mint a város másik feléből. 

• A település közlekedési szempontból történő megközelítése közúton megoldott. Fertőhomok 

Győr megyei jogú várostól való távolsága kb. 80 km, Soprontól 15, Kapuvár várostól 28 km, Fertődtől 

pedig szintén I5km, ami a munkavállaláshoz, a munkába járáshoz kellő mobilitást teremt. Potenciális 

munkalehetőség a településen a helyi kis és középvállalkozásoknál adódik. 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyét jelentősen növeli, hogy mobilitási, információs és egyéb 

tényezők rendelkezésre állnak. 

 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

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 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

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

 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 
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 Év Középfokú 

felnőttoktatás

ban 

résztvevők 

összesen 

Szakiskolai 

felnőttoktatásban  

résztvevők száma 

(TS 3501) 

Szakközépiskol

ai 

felnőttoktatásb

an résztvevők 

száma 

Gimnáziumi 

felnőttoktat

ásban 

résztvevők 

Középiskolai 

tanulók száma 

a 

felnőttoktatás

ban (fő) - (TS 

3601)  

Fő Fő % Fő % F

ő 

% Fő 

2012 0 0 #ZÉRÓO

SZTÓ! 

0 #ZÉRÓ

OSZTÓ! 

0 #ZÉRÓO

SZTÓ! 

0 

2013 0 0 #ZÉRÓO

SZTÓ! 

0 #ZÉRÓ

OSZTÓ! 

0 #ZÉRÓO

SZTÓ! 

0 

2014 0 0 #ZÉRÓO

SZTÓ! 

0 #ZÉRÓ

OSZTÓ! 

0 #ZÉRÓO

SZTÓ! 

0 

2015 0 0 #ZÉRÓO

SZTÓ! 

0 #ZÉRÓ

OSZTÓ! 

0 #ZÉRÓO

SZTÓ! 

0 

2016 0 0 #ZÉRÓO

SZTÓ! 

0 #ZÉRÓ

OSZTÓ! 

0 #ZÉRÓO

SZTÓ! 

0 

2017 0 0 #ZÉRÓO

SZTÓ! 

0 #ZÉRÓ

OSZTÓ! 

0 #ZÉRÓO

SZTÓ! 

0 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs 

Szolgálat (TÁKISZ) 

   

 

Ez az adat arra mutat rá, hogy mennyire sikerül az iskolázatlanok bevonása a felnőttoktatásba. 

Amennyiben az alacsony iskolázottság probléma a településen, és eközben a felnőttoktatás ezen a 

területen nem jelenik meg, akkor a későbbiekben egy beavatkozási terület lehet. Ha a településen nincs 

általános iskolai felnőttképzés, célszerű felmérni az erre vonatkozó igényt és partnerek bevonásával 

megszervezni.  Fertőhomok esetében elmondható, hogy a településen nincs általános iskola, és 

felnőttoktatással foglalkozó intézmény. A felnőttoktatásban tanulni szándékozók Sopron, Kapuvár, 

Fertőd, Győr városokban tanulhatnak. 

 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 

programok) 

A településen nincsenek munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások, sem helyi 

foglalkoztatási programok, de helyben a családsegítő szolgálat tájékoztatást ad a lehetőségekről. 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 

A településen jelenleg nem rendelkezünk tartósan mélyszegénységben élő családokról, vagy 

személyekről. A roma származású személyekről nyilvántartást nem vezet az Önkormányzat, így a fenti 

személyeket érintő foglalkoztatásról nincs információ.  

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
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Hátrányt okozó megkülönböztetésről nem érkezett jelzés az Önkormányzathoz, a településen nincs 

tudomásunk ilyen esetről.  

 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 

kapcsolódó támogatások 

 

E fejezetben kiemeljük a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, valamint a munkaerő-piaci 

szolgáltatásokat és az álláskeresők számára elérhető támogatásokat. 

Az Flt-ben meghatározott feltételek fennállása esetén az állami foglalkoztatási szerv különféle 

támogatásokat (pénzbeli) és szolgáltatásokat nyújt az álláskeresőknek. 

Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény által nyújtott szolgáltatások: 

o munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása, 

o munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, 

o munkaközvetítés. 

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 15-64 év közötti állandó 

népesség száma 

(TS 0803 és TS 0804 

összesen) 

Álláskeresési segélyben 

részesülők (fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési segélyben 

részesülők % 

2012 433 0 0,0% 

2013 441 0 0,0% 

2014 458 0 0,0% 

2015 486 0 0,0% 

2016 515 0 0,0% 

2017 534 2 0,4% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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• Képzési támogatás (támogatható személyek körét és a képzési támogatásként adható 

juttatásokat az Flt. 14. §-a rögzíti). 

• Álláskeresési járadék (az Flt. 25. §-a szerint). 

• Nyugdíj előtti álláskeresési támogatás (az Flt. 30. §-a szerint). 

• Utazási költségtérítés (az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély 

megállapításával, valamint a munkahelykereséssel kapcsolatosan állapítható meg az Flt. 32. §-a 

szerint). 

• Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (az Flt. 17. §-a szerint a legalább három hónapja 

folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban részesülő 

magánszemélyek számára, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb 

munkabér (minimálbér) összegéig terjedő vissza nem térítendő formában, pályázati eljárás 

keretében). 

 

 

 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma  

Év Regisztrált munkanélküliek/nyil-vántartott álláskeresők száma 

(TS 1301) 

Álláskeresési járadékra 

jogosultak (TS 1201) 

Fő Fő % 

2012 16 6 37,5% 

2013 19 4 21,1% 

2014 11 9 81,8% 

2015 9 5 55,6% 

2016 7 6 85,7% 

2017 10 6 60,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A regisztrált munkanélküliek közül a járadék típusú ellátásban részesülők száma és aránya folyamatosan 

változik a vizsgált időszakban. Ennek oka jogszabályi változásokban keresendő, hiszen az álláskeresési 

járadékra jogosultság időtartalma rendkívüli mértékben lecsökkent (az ellátás időszaka 9 hónapról 3 

hónapra változott). A nyilvántartott álláskeresők ez első három hónapban jogosultak álláskeresési 

járadékra, ezután FHT-t kérhetnek az önkormányzattól. 

 

 

3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek száma 

Év Rendszeres szociális segélyben 

részesített regisztrált 

munkanélküliek száma 

(negyedévek átlaga) - TS 1401 

 

(2015. február 28-tól az ellátás 

megszűnik, vagy külön válik 

EGYT-re és FHT-ra) 

Egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti 

támogatásban 

részesülők átlagos 

száma 2015. márc. 1-től 

érvényes módszertan 

szerint 

(TS 5401) 

  

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek 

átlagos havi száma (2015. 

március 01-től az ellátásra 

való jogosultság 

megváltozott) 

Fő Fő 15-64 

évesek %-

ában 

Fő Munkanélküliek 

%-ában 

2012 1 0 0,12% na #ÉRTÉK! 

2013 1 0 0,23% na #ÉRTÉK! 

2014 1 0 0,22% na #ÉRTÉK! 

2015 1 0 0,21% na #ÉRTÉK! 

2016 0 0 0,00% na #ÉRTÉK! 

2017 na 0 #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal 

    

 



 29 

 
 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális 

lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető 

elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a 

lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, 

elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

a) bérlakás-állomány 

 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év  

Lakásállomá

ny (db) 

(TS 4201) 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülmények

et biztosító 

lakások 

száma 

Bérlak

ás 

állomá

ny (db) 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülménye

ket biztosító 

lakások 

száma 

Szociáli

s 

lakásáll

omány 

(db) 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülmén

yeket 

biztosító 

lakások 

száma 

Egyéb 

lakáscél

ra 

használt 

nem 

lakáscél

ú 

ingatlan

ok (db) 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülménye

ket biztosító 

lakások 

száma 

2012 256 0 0 0 0 0 0 0 

2013 256 0 0 0 0 0 0 0 

201

4 

256 0 0 0 0 0 0 0 

2015 256 0 0 0 0 0 0 0 

201

6 

256 0 0 0 0 0 0 0 
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2017 na 0 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar,  
      

 

A településen az utóbbi években nem volt jellemző új lakás építése, ezért a lakásállomány változatlan 

számú. A korábban elemzett időszakhoz képest építkezések útján létesültek új lakások a népesség 

számának gyarapodásával megegyező mértékben. A községben letelepedni kívánók, elsősorban 

ingatlanok vásárlásával, felújításával oldják meg lakhatási problémáikat. Nincsenek pontos adataink az 

elégtelen lakáskörülményekről. 

 

b) szociális lakhatás 

Fertőhomok településen nem áll rendelkezésre önkormányzati bérlakás vagy szociális lakás.  

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

Az egyéb lakáscélú ingatlanra vonatkozóan megállapítható, hogy a településen nem jellemző az, hogy 

nem lakáscélú ingatlanokba beköltöznének állampolgárok. 

 

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

Elégtelen lakhatást biztosító ingatlan és hajléktalan személy a településünkön a vizsgált időszakban 

nem volt. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

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 0 0 

2015 0 0 

2016 0 0 

2017 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 

Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) 

gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a 

területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét 2013. január 

1- jétől. 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott 

lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik 

viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, 

a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú 
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pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez 

lakásfenntartási támogatást nyújt. 

A lakásfenntartási támogatás alapnyi jogon, normatív alapon állapítható meg. 

Bár az 1/2005. (I. 20.) önkormányzati rendelet lehetővé tenné a lakásfenntartási, illetve 

adósságcsökkentési támogatás igénylését, a község területén korábban csak néhány fő igényelt 

lakásfenntartási támogatást, adósságcsökkentési támogatásban nem részesült senki. 

 

f) eladósodottság 

Közüzemei tartozások (víz, gáz, villany), ill. más adósság esetén kérelemre átmeneti segélyt biztosít az 

önkormányzat, de a rendelkezésre álló adatok szerint a családok a hiteltörlesztéseket nehezen, de 

teljesítik. 

 

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

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

 

A közműszolgáltatásokhoz és a közlekedési lehetőségekhez a községen belül mindenki könnyen 

hozzáférhet és egyformán hozzáférhet. 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

A telepen/szegregátumokban élők száma és változása a szegregációval veszélyeztetett területek, a 

lakosság területi átrendeződésének folyamatát mutatja. Fel kell tárni a telepeken, szegregátumokban 

élő népesség életkori és foglalkoztatottságbeli megoszlását nemek szerint.  

Gazdaságilag aktív népesség: A foglalkoztatottak és a munkanélküliek (azaz a munkát végzők és a 

munkavégzésre rendelkezésre állók) együttes száma a 15-64 éves népességben.  

Inaktív az az aktív korú személy, aki nem dolgozik, de rendelkezik saját rendszeres bevétellel (nyugdíj, 

ösztöndíj, segély…). Eltartott az az aktív korú személy, aki nem rendelkezik saját rendszeres 

jövedelemmel. Az önkormányzati adatgyűjtés természetesen a partnerekkel való együttműködésben 

valósulhat meg. 

Fertőhomok településen nincs szegregátum, semmilyen társadalmi csoport nem él elkülönülten, 

telepszerű településrész nem alakult ki.  

 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 

A településen a KSH 2001-es adatai szerint szegregátum nem található. 

 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. 

életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

A településen a KSH 2001-es adatai szerint szegregátum nem található. 
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c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

A településen a KSH 2001-es adatai szerint szegregátum nem található. 

 

 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt, mely előírja, hogy a települési önkormányzat az 

egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

o a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

o a fogorvosi alapellátásról, 

o az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

o a védőnői ellátásról, 

o az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év Felnőttek és gyermekek 

részére szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma 

(TS 4401) 

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma 

(TS 4301) 

A házi gyermekorvosok által 

ellátott szolgálatok száma 

(TS 4501) 

2012 1 0 0 

2013 1 0 0 

2014 1 0 0 

2015 1 0 0 

2016 1 0 0 

2017 1 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 

Fertőhomok községben az egészségügyi alapszolgáltatást vállalkozó háziorvos látja el, a vállalkozás 

székhelye Hegykő. A településen, megállapodás alapján meghatározott napon van rendelés. 

Megállapodásban került rögzítésre a háziorvos által ellátott települések megnevezése is. A háziorvos 

körzete: Hegykő, Hidegség, Fertőhomok községek területére terjed ki. A házi orvos egyúttal a 

gyermekorvosi teendőket is ellátja, önálló gyermekorvos nincs. 

A rendelési időn túli orvosi ügyeletet a Soproni Erzsébet Kórház látja el. Fogorvosi ellátás Hegykőn 

elérhető modern eszközökkel felszerelt rendelőben. Az egészségügyi szakellátás Sopron Város 

szakrendelésein történik. 

Helyben fiók gyógyszertár működik, a nagycenki patika közreműködésével az orvosi rendelés idejéhez 

igazodva, így nem kell gyógyszerért senkinek sem utaznia. 

Az önkormányzat szerződést kötött a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Kft-vel a települési szilárd hulladék elszállításának megoldására, nyaranta 

szúnyoggyérítést végeztet (környezet- és település-egészségügyi feladatok ellátása keretében). 
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3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

(TS 5601) 

2012 13 

2013 7 

2014 20 

2015 6 

2016 9 

2017 na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 
 

A településen a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 2014. évben ugrásszerűen 

megemelkedett.  

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére - egészségi állapota megőrzéséhez és 

helyreállításához - az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó 

hozzájárulás. 

Jelenleg három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: 

o alanyi jogon, 

o normatív alapon, 

o méltányossági alapon. 

A közgyógyellátási igazolvány jelentősége: 

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező ingyen jogosult a társadalombiztosítás által támogatott 

egyes 

• gyógyszerekre a megállapított gyógyszerkeret erejéig, 

• vegyes  - jogszabályban meghatározott  - gyógyászati segédeszközökre, ideértve a protetikai és 

fogszabályozó eszközöket is (ideértve ezek javításának költségeit is), valamint 

• rehabilitáció céljára igénybe vehető gyógyászati ellátásokra (pl. gyógyfürdőben nyújtott 

fizioterápiás kezelésre). 
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A jogosult számára kizárólag személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyító eljárás 

rendelhető. 

Az adatokból kitűnik, folyamatosan növekszik a közgyógyellátásban részesülők száma. Ez egyrészt 

mutatja a romló egészségügyi állapotot, másrészt a szegénység növekedésének mértékét. Szükséges 

lenne, különböző preventív jellegű egészségügyi programok kidolgozás a településen. 

 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

Év Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban részesítettek évi 

átlagos száma (TS 5901) 

Ápolási díj, méltányossági alapon: 

támogatásban részesítettek évi 

átlagos száma 

(TS 5902) 

Összesen 

2012 1 0 1 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 

 

 
 

Az ápolási díj rendszerében is változások következtek be az elmúlt időszakban a jogosultság megítélése 

tekintetében. Vélhetően nem emiatt, de Fertőhomok településen alig veszik igénybe ezt az ellátási 

formát.  

 

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

való hozzáférés 

Az iskolában a háziorvos végzi a kötelező szűréseket. A kisgyermekek rendszeres szűrését pedig a 

védőnő. 

Sopron 15 km-re található a településtől. Közlekedés szempontjából autóbusszal és gépkocsival 

könnyen megközelíthető, ezért a településen élők számára a prevenciós és szűrőprogramokhoz való 

csatlakozás lehetősége biztosított. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
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Településünkön ez a szolgáltatás nem elérhető. Sopron 15 km-re található a településtől. Közlekedés 

szempontjából autóbusz, vagy gépkocsi közlekedéssel megközelíthető, ezért a településen élők 

számára a fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés lehetősége biztosított. 

 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

A településen a gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés biztosított. A közétkeztetést az ÁNTSZ 

rendszeresen ellenőrzi, így az egészséges táplálkozás szempontjainak megfelel, vásárolt szolgáltatás 

formájában történik az ellátás. A szociális étkeztetés szabályait a 1/2005. (I. 20.) önkormányzati rendelet 

tartalmazza, a térítési díjakat minden évben felülvizsgáljuk, s változtatás esetén rendeletben módosítjuk 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

Fertőhomokon civil szervezetek hiányában kevés sportolási lehetőség nyílik a településen élők számára, 

azonban akik ilyen jellegű tevékenységre vágynak a környező településeken és Sopronban (15 km) 

könnyen elérhetőek.  

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A gondozási feladatokat a Fertőd Mikro-Térségi Szociális Szolgáltató Központ végzi. A Szolgálat 

gondozói meghatározott települési fogadóórák szerinti körzetet látnak el. Folyamatos kapcsolatot 

tartanak fenn az önkormányzatokkal, az óvodákkal, iskolákkal, a védőnői szolgálatokkal. Fertőhomokon 

fogadóórát minden héten hétfőn délelőtt tart a családgondozó. Védelembe vett gyermek nincs. 

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

nyújtásakor 

 

Településen nincs személyes gondoskodást nyújtó intézmény, de más intézkedések vannak (segély, 

étkeztetés). Az Önkormányzatnak nincs tudomása arról, hogy a szolgáltatások nyújtásakor (elbírálások 

esetén) bárkit hátrányos megkülönböztetés érne. Fertőhomok település Önkormányzatánál kiemelt 

figyelmet fordítanak az esélyegyenlőség biztosítására, a kirekesztő magatartás teljes elutasítására.  

 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi 

ellátórendszer keretein belül 

A településen élők átmeneti segélyben, rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban, szülési 

támogatásban, lakásfenntartási támogatásban és temetési segélyben részesülhetnek, melynek 

szabályait a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról 

szóló 6/2007. (V. 12.) helyi szociális rendelet tartalmazza. 

A felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók pályázhatnak a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszeren belül az önkormányzat támogatására, hisz a képviselő-testület úgy 

döntött, csatlakozik a rendszerhez. 

Ugyanakkor megilleti őket mindaz, amit országos szinten jogszabályok írnak elő (pl. ingyenes 

tankönyv, kedvezményes étkeztetés a rászorulóknak a közoktatási intézményekben, kedvezményes 

utazási lehetőségek nagycsaládosoknak és időseknek, közgyógyellátási igazolvány, parkoló kártya, stb) 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
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Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2002. (XII. 9.) rendelete rendelkezik az 

Önkormányzat közművelődési feladatairól. A helyi közművelődés kiemelt célja: 

o A közösségi művelődés céljait szolgáló, arra alkalmas környezet és infrastruktúra biztosítása, 

o a település hagyományainak ápolása, a helyi érdekek védelmének erősítése, a helyi értékek 

védelmének elősegítése, kiemelten kezelve a helyi horvát kultúra értékeit, 

o a településközösségi értékeinek fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek támogatása, 

o amatőr művészeti csoportok támogatása, 

o a térség településeivel való közművelődési kapcsolat kialakítása, elmélyítése. 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

A szórakozási és közösség igényekhez lehetőség biztosítása, fesztiválok, kiállítások szervezése, a 

kulturális turizmus támogatása, és a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése. A 

közművelődési feladatok körébe tartozik továbbá a nemzeti és helyi ünnepek, évfordulók, a világi és a 

római katolikus egyház hagyományos ünnepeinek 

közismertté tétele, a különböző korosztályok eltérő 

szórakozási és közösségi igényeihez kulturált 

lehetőségek, speciális kisközösségek szervezése, és a 

helyi kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése. 

 

Az Önkormányzat a felsorolt feladatok ellátása 

érdekében évente rendszeresen megszervezi a 

falunapot, június utolsó hétvégéjén tartanak meg. A 

község bekapcsolódott a Hegykő Önkormányzata által 

szervezett Tízforrás Fesztivál programsorozatába, a 

Tájházban megrendezésre kerülő kézműves tábor 

megvalósításával. Megünnepeljük évente az Idősek 

Napját, és a kisgyermekek közreműködésével Karácsonyi 

Ünnepséget tartunk. A nemzetiségi önkormányzattal 

együttműködve évente tartunk Horvát Napot, valamint a 

helyi egyházi ünnepkörhöz kapcsolódóan - a helyi 

templom védő-szentjének Szent Annának napját is 

ünnepeljük. 

Az Önkormányzat közösségi színtérként tartja fenn: 

- a kultúrházat 

- a tájházat. 

A tájház olyan céllal került létrehozásra, hogy segítsen megőrizni és bemutatni e sajátos kultúrájú 

település múltját és hagyományait. Az épületet, 

mely az 1930-as tűzvész után épült, a település 

önkormányzata vásárolta meg és újíttatta fel tájház 

céljára 2001-ben. A ház első szobájában és 

konyhájában az 1930-as éveket bemutató 

lakásbelső tekinthető meg. A szobában az akkori 

szalmazsákos ágyak, sublót, szekrények - bennük 

gazdag textil gyűjtemény¬bölcső, vaskályha, 

varrógép és szentképek találhatók. Az eredeti 

horvát népviseletet két beöltöztetett bábun 



 37 

mutatjuk be. A szoba hajópadlós. A konyhában az eredeti kemence mellett csikó sparhelt, valamint 

konyhai eszközök, vízpad került elhelyezésre. A konyhaasztal fölött egy néprádió. A második szoba 

innen nyílik.  Ezt valószínűleg a valamikori kamrából alakították ki. Ebben a helyiségben helytörténeti 

dokumentumok és változó, egy-egy szezonban látható kiállítás tekinthető meg (iskolatörténeti, 

fehérnemű, régészeti kiállítás). A valamikori istálló kortársművészek kiállító helye, ahol évente három-

négy művész mutatkozhat be. Ugyancsak itt alakítottuk ki azt az információs pontot, ahol a turisták és 

érdeklődők hozzájuthatnak a térség kiadványaihoz, és tájékoztatást kapnak programokról, 

szálláshelyekről, látnivalókról. Az udvart az ólak és a pajta zárja le, ahol a térségre jellemző 

mezőgazdasági foglalkozások eszközeit tekintheti meg a látogató. Aljzata téglával burkolt, így helyt ad 

koncerteknek, a falunap és más események lebonyolításához is. A pajta mögött található kert az évente 

megrendezésre kerülő kézműves tábor fontos színhelye. A tájház a falu kulturális életének egyik 

legfontosabb helyszíne, helyt ad hagyományápoló rendezvényeknek (pünkösdölés, húsvéti tojásba 

dobálás, stb.), a falunapnak, a diófesztivál és a világörökségi nap eseményeinek is. 2006-ban ugyancsak 

itt került megrendezésre a 3 napos fertőhomoki hagyományőrző lakodalmas. 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2004-ben „Az év tájháza” címmel jutalmazta. 

A közösségi színtereket a Fertőhomokon székhellyel rendelkező társadalmi szervezetek, és a helyben 

működő, jogi személyiséggel nem rendelkező csoportok térítésmentesen használhatják. 

 

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

A településen nem fordul elő etnikai konfliktus. A lakók zavartalanul élnek a településen. 

 

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

A helyi közösségek aktívak, nagy az egymáshoz viszonyuló kötődésük. Az egész településre jellemző 

az összefogás, önkéntes munkát a közösségi célok érdekében a lakosság gyakran vállal fel. Horvát 

Nemzetiségi Önkormányzat 2001 óta van a községben, jó kapcsolatot ápol a helyi önkormányzattal, 

gyakran szervezik közösen programjaikat. A Horvát Kulturális Egyesület Kajkavci, a horvát népi 

hagyományokat népszerűsíti és őrzi a községben, és a környező településeken, ahova gyakran 

vendégszerepelni járnak.  

A fertőhomoki tamburazenekar 1999. 

március 11-én alakult meg. A tanítást a 

kópházi tamburazenekar megalapítója és 

egykori vezetője kezdte meg az akkori 

általános és középiskolásokkal. A cél az volt, 

hogy ebben a kicsi faluban - ahol a többi 

környékbeli horvát falutól eltérően a kaj 

nyelvjárást beszélik - újra megmozduljon az 

itt lakókban régi kultúrájuk és szokásaik 

emléke és próbáljuk meg e régi hagyományt 

feltámasztani. zenekar akkori magja ma is 

együtt van, sőt az évek folyamán a későbbi 

utánpótlás tagjait is sikerült beépíteni, így a 

létszám a zenekart időközben elhagyók után jelenleg 11 fő. A munka nehezen indult, elsősorban a 

hangszerhiány és a meglévő hangszerek rossz állapota miatt. Azután szépen, fokozatosan rendbe 

hoztuk a hangszereinket, és apró lépésekkel megkezdtük a felkészülést és a felzárkózást a környék és 

az ország tamburazenekaraihoz. Első fellépésünk az alakulás évében december 18.-án egy karácsonyi 

ünnepségen volt. Ez az évek múltán egyre nagyobb lendületet kapott, hiszen ma már az ország egyik 
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legismertebb zenekara a miénk. Amikor már biztos alapokon álltunk, segíteni tudtunk a többi 

megalakult csoport, így az énekkar és a tánccsoport előrelépésében is. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 

partnersége a települési önkormányzattal 

A településen nincs roma nemzetiségű önkormányzat, ezért nincs közös esélyegyenlőségi tevékenység 

sem. 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

2013. évi HEP  

A 8 általános iskolánál magasabb végzettségűek 

munkanélkülisége 

Adatbázis készítése a 8 általánosnál magasabb 

végzettségű munkanélküliekről 

A Munkaügyi hivatallal kapcsolat kialakítása, 

álláslehetőségek felkutatása, átképzési 

lehetőségek megismerése érdekében 

 

A mélyszegénységben élőkről és romákról csak 

becsült adatokkal rendelkezik a település. 

Adatbázis készítése, adatgyűjtés 

2018. évi HEP 

Szegénységi vizsgálat idősek és gyermekek 

körében 

Adománygyűjtési lehetőségek kidolgozása 

Közösségi-, sport és prevenciós programok 

biztosítása mindenki számára 

Helyi erőforrás gyűjtése és rendszeres települési 

egészségmegőrző program szervezése 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

A gyermekek jogait biztosító háttér: az 1989. november 20-án kelt new york-i – az ún. Gyermekek 

jogairól szóló egyezmény - tekinthető a legátfogóbb, gyermekeket érintő szabálygyűjteménynek. 

Hazánkban az 1991. évi LXIV. törvény kihirdetését követően, 1991. november 6-án vált hatályossá. 

Preambulumában megállapítja, hogy a gyermeket születése előtt és után különös védelem illeti meg. A 

gyermeki jogok biztosítását az állam, az állami szervek, a hatóságok, szülők és a gyermekekért felelős 

egyéb személyek feladatkörébe utalja. Alapelvi jelleggel fogalmazódik meg a diszkrimináció tilalma, a 

gyermek mindenek felett álló érdeke, illetve a gyermek meghallgatáshoz való joga az őt érintő 

ügyekben. Ezek minden egyezményi rendelkezést áthatnak, vitás esetben pedig támpontot adhatnak. A 

polgári és politikai jogok értelmében a gyermeknek joga van az élethez, a véleménynyilvánításhoz, a 

gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadsághoz, az egyesüléshez, a békés gyülekezéshez. Ezeket a 

gyermek fejlettségi fokának megfelelően gyakorolhatja. Identitásával kapcsolatban megilleti a családi 

kapcsolatainak megtartásához, illetőleg a kisebbségi identitáshoz való jog. A gyermek csak a 

legvégsőbb esetben szakítható el családjától. Az államnak kell gondoskodnia azokról a gyermekekről, 

akiknek nincs családja, méghozzá úgy, hogy elhelyezése után is megőrizhesse nemzetiségi, nyelvi, vallási 

identitását. A gyermeknek - egészségügyi és kulturális jogok körében - joga van a szociális biztonsághoz 

és a megfelelő fejlődését biztosító életszínvonalhoz, az oktatáshoz és hogy képességeinek megfelelően 

vehessen részt a kulturális és művészeti életben. Védelem illeti meg a káros hatásokkal, a 

kizsákmányolással, a kábítószer fogyasztás és - kereskedelemmel szemben. Az állam pedig köteles 

intézkedéseket tenni, hogy visszaszorítsa a gyermekrablást és a gyermekkereskedelmet. Az egyezmény 

különleges helyzetű (menekült, a szellemi és testileg fogyatékos, a szabadságuktól megfosztott) 

gyermekekről is rendelkezik. Ezen jogokat a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. is felsorolja, 

biztosítva ezzel az egyezmény teljes körű megvalósulásának feltételeit, kiemelve a gyermek családban 

történő nevelkedésének és a gyermeket megillető helyettesítő védelemhez való jogot. 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, 

demográfiai trendek stb.) 

 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 

lakhatási helyzete   

A veszélyeztetett és a védelembe vett kiskorúak számát a település jegyzője tartja nyilván. A jegyző 

védelembe veszi a gyermeket, ha a szülő vagy törvényes képviselő az alapellátások önkéntes 

igénybevételével a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem tudja, de segítséggel a gyermek 

fejlődése, nevelése a családban biztosítható. A települési önkormányzat jegyzője - a gyermekjóléti 

szolgálat javaslatának figyelembevételével - védelembe veheti továbbá a szabálysértési hatóság 

értesítése alapján a szabálysértést elkövetett fiatalkorút, vagy a nyomozó hatóság nyomozást 

megtagadó határozata alapján a tizennegyedik életévét be nem töltött gyermeket, vagy a rendőrség, az 

ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt 

fiatalkorút. A veszélyeztetett gyermek definíciója alatt olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény 

következtében kialakult – állapotot ért a rendelet, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi 

fejlődését gátolja vagy akadályozza. A gyermekvédelemben érintett szakemberek gyakran eltérően 

értelmezik a veszélyeztetettség fogalmát és a mértékét is, ezért a helyzetelemzés szöveges részében 

javasolt mindezt részletesebben elemezni. 
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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 
 

 

Fertőhomok településen védelembe vett kiskorú személy, vagy veszélyeztetett gyermek nincsen.  

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

A járási rendszer kialakításával egyidejűleg 2013. január 1-jétől a települési jegyző gyámhatósági 

feladatainak nagy része megszűnt. 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma 

Év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma (TS 5801) 

2012 9 

2013 8 

2014 3 

2015 5 

2016 3 

2017 na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A jogosultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi és 

vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint. 

 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és 

o nyugellátásban, 

o korhatár előtti ellátásban, 

o szolgálati járandóságban, 

o balettművészeti életjáradékban, 

o átmeneti bányászjáradékban, 

o időskorúak járadékában vagy 

o olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 

jogszabály hatálya alá tartozik. (Gyvt. 20/B. § (1)) 

 

Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a 

gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. 

 

Óvodáztatási támogatás: A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki 

• a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá 

• gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és 

• akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll pénzbeli 

támogatást folyósít. (Gyvt. 20/C. § (1)) 
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A fenti táblázatban látható, hogy Fertőhomok településen a gyermekvédelmi kedvezményt igénybe 

vevő száma tendenciálisan csökken. 2012 évben 9, míg 2016-ban 3 fő vette igénybe, tehát csökken azon 

családok száma, akik időszakosan létfenntartási gondokkal küzdenek.  

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

A jogszabályok adta lehetőségekkel élve az iskolai tanulók majdnem harmada ingyenes tankönyvben 

részesült (ez a szám ettől a tanévtől növekedni fog az új köznevelési törvény rendelkezései alapján), 

ingyenes étkeztetésről csak az óvodáról van adatunk. 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

Fertőhomok településen nincs olyan gyermek, aki nem rendelkezik magyar állampolgársággal.  

 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

  A településen nincs szegregált, telepszerű környezetben élő gyermek. 

 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 

szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata. 

 

Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény adja, amely előírja, hogy a 

települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

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

ellátott, betöltetlen státuszok) 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év Betöltött védőnői álláshelyek száma 

(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2012 1 28 

2013 1 29 

2014 1 31 

2015 1 24 
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2016 1 30 

2017 1   

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

A település önálló védőnői ellátással rendelkezik, de az 1 védőnőre jutó gyermekek száma folyamatosan 

növekszik. A védőnő rendszeres kapcsolatot tart fenn a hegykői székhelyű Fertő¬táj Általános Iskolával, 

és Tündérrózsa Óvodával, valamint az önkormányzattal is. 

 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 
 

Év Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 

száma 

Háziorvos által 

ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos 

által ellátott 

gyerekek 

száma  

Felnőtt házi 

orvos által 

ellátott 

gyerekek 

száma  

Házi 

gyermekorvosok 

száma 

(TS 4601) 

2012 0 na 0 na 0 

2013 0 na 0 na 0 

2014 0 na 0 na 0 

2015 0 na 0 na 0 

2016 0 na 0 na 0 

2017 0 na 0 na 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
   

 

Fertőhomokon gyermekorvos nem működik, a gyermekek ellátását is a házi orvos végzi. A fogorvos 

Hegykőn látja el a fogászati teendőket. Szakorvosi ellátás helyben nincs, minden ellátás legközelebb 

Sopron városok szakrendelőiben vehető igénybe. 

 

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

rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év Önkormányzati 
bölcsődék száma 

Bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Szociális szempontból 
felvett gyerekek száma 

(munkanélküli szülő, 
veszélyeztetett 

gyermek, nappali 
tagozaton tanuló szülő) 

Nem önkormányzati 
bölcsődék száma 

(munkahelyi, magán 
stb.) 
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2012 1 óvoda-bölcsőde csop 5 0 0 

2013 1 óvoda-bölcsőde csop 5 0 0 

2014 1 óvoda-bölcsőde csop 5 0 0 

2015 1 óvoda-bölcsőde csop 5 0 0 

2016 1 óvoda-bölcsőde csop 5 0 0 

2017 1 óvoda-bölcsőde csop 5 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adayűjtés 
  

 
A településen önálló bölcsőde, óvoda üzemel többcélú intézményi formában, 2010 óta, így jelenleg 
összesen 5 kisgyerek bölcsődést tudnak fogadni. A településen családi napközi nem működik.  
 

4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

Év Működő (összes) 
bölcsődei 

férőhelyek száma 

Működő, 
önkormányzati 

bölcsődei 
férőhelyek száma 

Egyéb, nem 
önkormányzati 

bölcsődei 
(munkahelyi, magán 

stb.) férőhelyek 
száma 

Családi napköziben 
engedélyezett férőhelyek 
száma (december 31-én) 

(TS 4901) 

2012 5 0 0 0 

2013 5 0 0 0 

2014 5 0 0 0 

2015 5 0 0 0 

2016 5 0 0 0 

2017 5 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi 
  

 

A háromcsoportos Hegykőn található óvodához tagintézményként kapcsolódik a fertőhomoki két 
csoportos óvoda-bölcsőde. Az intézményhez tartozik az óvodai és iskolai gyermekétkeztetést, továbbá 
szociális- és munkahelyi étkeztetést biztosító konyha. 
A székhely intézmény a hegykői Tündérrózsa Óvoda, tagintézménye a Tündérrózsa Óvoda Fertőhomoki 
Óvoda - bölcsőde Tagintézménye, telephelye a Konyha. Az óvoda fenntartója: Hegykő Község 
Önkormányzata. 
Három vegyes életkorú csoporttal üzemel. A gyerekekkel csoportonként két óvónő és egy dajka 
foglalkozik. Az óvodának a program céljaihoz rendelt eszközrendszere megfelelő. Udvara jól felszerelt, 
szabvány szerint készült játékszerekkel, napos-árnyékos területekkel. Az óvoda naponta fél héttől- öt 
óráig tart nyitva. 

 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  
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 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 2 

Hány településről járnak be a gyermekek 4 

Óvodai férőhelyek száma 75 

Óvodai gyermekcsoportok száma 
(gyógypedagógiai neveléssel együtt) 

3 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):  6. 30 h-tól 17 h-ig 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()  4 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 6 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 6 0 

Gyógypedagógusok létszáma  1 (megbízással alkalmazott) 0 

Dajka/gondozónő 3 0 

Kisegítő személyzet 5 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 

 
 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 3-6 éves 
korú 

gyermek
ek száma 

Óvodai 
gyermekcs

oportok 
száma - 

gyógypeda
gógiai 

neveléssel 
együtt (TS 

2401)  

Óvodai 
férőhelyek 

száma 
(gyógypedagóg

iai neveléssel 
együtt) 

(TS 2801) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagóg
iai neveléssel 

együtt) 
(TS 2701) 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 
(gyógypedagóg

iai neveléssel 
együtt) 

(TS 2601) 

Óvodai 
gyógypedagó

giai 
gyermekcsop
ortok száma 

(TS 2501) 

2012 na 1 20 1 20 3 

2013 na 2 40 1 38 3 

2014 na 2 40 1 35 3 

2015 na 2 40 1 40 3 

2016 na 2 40 1 43 3 

2017 na na na na na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatgyűjtés 
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Az óvodába beíratott gyermekek száma az évek során folyamatosan növekedett. 2013-ban a 

fertőhomoki intézményben új csoportszoba került kialakításra, a további férőhelyek biztosítása 

érdekében. 

 

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, feladatellátási 
helyek  

Tanév Az általános iskolai 
osztályok száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a nappali 
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 
összesen 

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 
  

 
 
 

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 

 
Fertő-táj Általános Iskola 

Az intézmény Hegykő, Fertőhomok és Hidegség Községek Közoktatási Intézményi Társulása által 

fenntartott iskola volt. Az utóbbi években mindhárom falu dinamikusan fejlődik,  
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infrastruktúrája sokat javult. Az elmúlt évek statisztikai adatai szerint a tanulók több mint 75%-a választja 

a gimnáziumi, illetve a szakközépiskolai továbbtanulást, és jól megállják helyüket a választott 

középiskolában. 

Az 1-4. osztályban tanulók magasabb létszáma nem a gyermekszületések számának növekedésével 

magyarázható, hanem azzal, hogy a felső tagozatról többen a hat- és nyolcosztályos gimnáziumi 

tanulmányokat választották, évente több gyermeket vesznek ki ezért a helyi általános iskolából (bár 

azok a szülők is elismerik a helyi iskola kiváló oktató-nevelő munkáját, de gyermekeiknek több 

lehetőséget szeretnének biztosítani). 

A 8. évfolyamot elkezdő diákok az általános iskolai tanulmányokat sikeresen be is fejezik. 
 

d) gyermekjóléti alapellátás 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amely a szociális 

munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek testi és lelki egészségének, 

családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését. 

A szolgáltatás biztosítása során a hangsúly a veszélyes tényezők csökkentésén es a család erősségeire 

való alapozáson, a családi egység megőrzésén van. 

A településen nincsen gyermekjóléti alapszolgáltatás. A gondozási feladatokat a Fertőd Mikro- Térségi 

Szociális Szolgáltató Központ végzi. A Szolgálat gondozói meghatározott települési fogadóórák szerinti 

körzetet látnak el. 

 
e) gyermekvédelem 

 

A településen a jegyző és a védőnő látja el a gyermekvédelmi feladatokat. Ezen kívül évente 
rendszeresen tanácskozik a gyermekvédelem helyzetéről a védőnő, az iskola igazgatója, a 
gyermekvédelmi felelős, az óvoda vezetője, ill. a gyermekvédelmi felelős, a rendőrség képviselője, a 
gyermekvédelmi szolgálat vezetője és a jegyző. 
 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

A településen nincsen ilyen szolgáltatás, legközelebb Sopronban vehető igénybe. 

 

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

Az óvodai és iskolai lehetőségeken kívül a egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős 

programokhoz való hozzáférés helyben az erre a célra igénybe vehető a helyi sportpályán lehetséges. 

 

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

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a halmozottan hátrányos helyzetű 

óvodáskorú gyermekek és az 1-8. évfolyamon tanulók ingyenesen, míg a hátrányos helyzetű tanulók 

50%-os térítési díj ellenében jogosultak étkeztetésben részesülni. A gyermekétkeztetés az óvoda 

konyháján keresztül biztosított. Ingyenes tankönyv ellátásban a tanulók kb. 50 %-a részesül. 

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 

nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

A településen az önkormányzatnak hátrányos megkülönböztetésről tudomása nincsen. 

 

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

belül 



 48 

Fertőhomoki Önkormányzat általános- és középiskolás tanulóinak iskolakezdési támogatást biztosít. 

Felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók a Bursa Hungarica támogatást vehetik igénybe.  

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók: 
o különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 
o sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 
o beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, ac) kiemelten 

tehetséges gyermek, tanuló 
 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

 

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

tartja a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontjában rögzített definíciót a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet vonatkozásában, ezt követően a definíciót a Gyvt. fogja 

tartalmazni10. A 2013. szeptember 1-éig hatályos szabályozás értelmében hátrányos helyzetű az a 

gyermek, tanuló, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi 

körülményei, szociális helyzete miatt megállapították. E csoporton belül halmozottan hátrányos 

helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek esetén a 

gyermek három éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az 

iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Erről a szülő önkéntesen a 

Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében nyilatkozhat. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, 

tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. 

A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát és az ily módon előállított statisztikai adatokat 

minden év október 31-ig megküldi az illetékes kormányhivatal részére (Nktvr. 27-29. §) 

 
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

Az iskolában megbízási szerződéssel 1 fő gyógypedagógus foglalkozik a gyerekekkel, iskolapszichológus 
nincs, minden más szükséges ellátás (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás) a 
soproni PSZK központjában valósul meg. 
 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények 

között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 

A településen működő oktatási és nevelési intézményekben hátrányos megkülönböztetésben nem 

részesülnek gyermekek, az óvodai és iskolai csoportokban szegregáció nincs, integrált nevelés, oktatás 

folyik. 

 

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

mutatkozó eltérések 
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A hegykői általános iskolában tanuló 6. és 8. osztályos gyerekek kompetencia-mérési eredményei mind 
szövegértésből mind matematikából folyamatosan az országos átlag felett vannak. Ez köszönhető a 
gyermekek képességeinek, de az oktató-nevelő munkának is, a nevelők folyamatosan képzik magukat, 
pályázatokon vesz részt az iskola, amik szintén (többek között) a kompetencia-fejlesztésre is 
vonatkoznak. 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Étkezési támogatás, felzárkóztató foglalkozások, fejlesztő pedagógia, logopédiai szolgáltatások 

megszervezése biztosított a településen élők részére a nagyobb településeken elérhető 

szolgáltatókhoz való irányítás akadálymentesen működik.  

 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

2013. évi HEP 

Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekekről nincs pontos 

adatszolgáltatás 

Adatbázis létrehozása a HH,HHH gyermekekről 

Fogyatékkal élő gyerekekről nincs adatbázis Adatbázis létrehozása a konkrét fogyatékosság 
megnevezésével. 

Helyben van óvoda, de nincs iskola, a bejáró 

gyermekek programjainak és az iskolai, óvodai 

felügyeletnek, valamint a gyermekek 

közlekedésének összehangolása 

Jelzőrendszer hatékony működése, együttes 

odafigyelés óvoda, iskola, szülő részéről 

2018. évi HEP 

Szabadidő hasznosítása – szabadidős alternatívák 

a gyermekek részére 

Strukturált rekreációs, szabadidő-eltöltési 

lehetőség a fiatalok számára 

Prevenciós előadások szervezése, 

egészségmegőrzés céljából  

A tudatos életvezetés alapjai általános iskolások 

körében 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a 

férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog 

tekintetében. 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
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A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal, 

így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. 

A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, 

mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, 

tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

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 214 219 207 210 7 9 

2013 223 218 210 212 13 6 

2014 231 227 225 222 6 5 

2015 242 244 237 240 5 4 

2016 258 257 253 255 5 2 

2017 na na na na 2 8 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
    

 
A férfi és nők aránya kiegyenlített a munkavállalási korúak körében és a munkanélküliek körében. 2017- 

ben a női munkanélküliek száma  

 
 



 51 

 
 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

Kimondottan a nők számára foglalkoztatás segítő program nincsen, a Foglalkoztatási Osztály 
munkatársaitól nyílik lehetőség a GYES-ről GYED-ről visszatérő nők foglalkoztatására irányuló 
információk, valamint a képzési és átképzési programokról információt gyűjteni. Erre a jövőben a 
fertőhomoki önkormányzat együttműködésben információkat fog gyűjteni és a helyi lakosság számára 
közzéteszi, így a lehetőségekről megfelelő körben tájékoztatást tud nyújtani. 
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

Az atipikus foglalkoztatási lehetőségek a nők körében, szintén hasonló tájékoztatási formában kerül 
közzétételre.  
A nők körébe ne jellemző az alacsony iskolai végzettség, de átképzésre szükség lehet. Ilyen 
felnőttképzési/átképzési lehetőségek Sopronban vannak, melyekről információt fog szolgáltatni a 
fertőhomoki önkormányzat. 
 

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

A nők hátrányos megkülönböztetése nem elfogadott, nem jellemző a településen.  

 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, 

családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, 

családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

A család- és nővédelmi gondozást az Eütv. 41. §-a rögzíti, ennek értelmében biztosítani szükséges a 

gyermekvállalás körülményeinek elősegítését a tanácsadás és gondozás eszközeivel, a 

családtervezéssel összefüggő ismeretek átadását és a nők egészségvédelmét szolgáló intézkedéseket. 

A családtervezéssel kapcsolatos problémákkal elsősorban a helyi védőnő találkozik. Várandós 

tanácsadást heti rendszerességgel tart a helyi védőnő. Mint az a táblázatból is kitűnik leterheltsége 

nagy. A védőnő nyújt segítséget abban, hogy a terhesség idején megfelelő vizsgálatok megtörténjenek, 

illetve a megszületett gyermekek esetében a szülők a gyermekorvos tanácsadásain részt vehessenek. A 

védőnő otthon is meglátogatja a várandósokat és életvezetési tanácsokat fogalmaz meg, hogy 

megfelelő legyen a csecsemő fogadása. 

A településen önálló bölcsőde, óvoda üzemel többcélú intézményi formában, 2010 óta, így jelenleg 

összesen 5 kisgyerek bölcsődést tudnak fogadni. A településen családi napközi nem működik.  
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

Év Védőnők száma 
(TS 3201) 

0-3 év közötti gyermekek 
száma 

Átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

2012 1 28 28 

2013 1 29 29 

2014 1 31 31 

2015 1 24 24 

2016 1 30 30 

2017 1 na #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
  

 

A család- és nővédelmi gondozást az Eütv. 41. §-a rögzíti, ennek értelmében biztosítani szükséges a 

gyermekvállalás körülményeinek elősegítését a tanácsadás és gondozás eszközeivel, a 

családtervezéssel összefüggő ismeretek átadását és a nők egészségvédelmét szolgáló intézkedéseket. 

A védőnő Fertőhomok település esetében évente magas, stagnáló gyermekszámmal dolgozik. 

Kapcsolatot tart a nevelési és oktatási intézményekkel is.  

 
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók közötti 

erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv. és a Büntető törvénykönyv 

tartalmazza. A családon belüli erőszakról nincs önálló tényállás, a párkapcsolati erőszakra jelenleg a 

Büntető törvénykönyv különböző tényállásai vonatkoznak, ld. testi sértés, zaklatás, távoltartás. 

Ilyen, vagy ehhez köthető bejelentésről a településen nincs tudomásunk.  
 

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

Célzottan a nők elleni erőszak, családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó ellátás a településen 

nem folyik. Szociális szakellátási feladatokat ellátó intézmények legközelebb Sopron, távolabbi 

településen: Győrben található.  

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

A nők társadalmi szerepvállalása és aktivitása érzékelhető a településen. A nők és férfiak között nincs 

megkülönböztetés. Az önkormányzati hivatal és a közoktatási intézmények is többségében női 

alkalmazottakat foglalkoztatnak. 

 

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

kezdeményezések 

Tudomásunk szerint nem gyakori a GYES-en, GYED-en lévő elszigetelődés. A település közösségi 

programjai (rendezvények, a tájház programjai) lehetőséget adnak arra, hogy a fiatal asszonyok is részt 

vegyenek benne akár aktív szereplőként, akár csak nézőként, résztvevőként. Az egyedül álló nők aránya 

az önkormányzat adatgyűjtése alapján nem gyakori, inkább az idősebb korosztályt érinti. 

 
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
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beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

2013. évi HEP 

Nőket érő családon belüli erőszakról nincs adat. Jelzőrendszer működtetésének bevezetése. Nők 

informálása, segítése védőnői orvosi, egyházi, civil 

szervezetek bevonásával. 

Nehéz összeegyeztetni a családot, munkát, 

szabadidőt, Gyes, Gyed után nem tudnak 

elhelyezkedni, probléma a gyerekek elhelyezése 

Jelzőrendszer működtetése, közfoglalkoztatásba 

való bevonás, oktatási intézmények nyitva 

tartásának rugalmassága, kérdőíves adatfelmérés. 

2018. évi HEP 

Prevenció a nők körében Egészségügyi, jogi és szociális szolgáltatásokról 

szóló tájékoztató előadások a nők körében, 

figyelemfelkeltés, megelőzés 

Krízishelyzetben igénybe vehető 

szolgáltatásokról nincs információ 

Az igénybe vehető szolgáltatások összegyűjtése 

és tájékoztatás 

 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

stb.) 

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 51 91 142 

2013 51 97 148 

2014 50 96 146 

2015 51 93 144 

2016 50 90 140 

2017 na na #ÉRTÉK! 

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

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

Alacsony számú az időskorúakat érintő foglalkoztatásukat támogató programok száma. Tevékeny 

időskort érintő foglalkoztatási programokra vonatkozó adatok nem érhetők el, azok elsősorban az 

állam által a Soproni JH Foglalkoztatási Osztály szervezésében érhetőek el. 

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei 

a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

Fertőhomok településen az idősek számára nappali ellátás nem működik. Az aktivitásuk megőrzése 

céljából az önkormányzat több rendezvényt is tart számukra, melyen aktívan részt is vesznek, ilyen pl. 

az Idősek Napja.  

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Hátrányos megkülönböztetés nyíltan az idősekkel kapcsolatban nem jelenik meg a foglalkoztatás 

területé. A fiatal és szakképzett munkavállalók könnyedén el tudnak helyezkedni, az idősek körében a 

szakképzettség hiánya vagy az elavult szakképesítés lehet a késői munkavállalás sikertelenségének oka.  

 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma  

Fő Fő % Fő Fő % 

2012 16 0 0% 7 0 0% 

2013 19 1 5% 6 0 0% 
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2014 11 0 0% 10 0 0% 

2015 9 0 0% 1 0 0% 

2016 7 0 0% 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017 10 1 10% 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 
    

 
 

 
 
 
 
 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma 

Év Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma (fő) (TS 5701) 

2012 142 

2013 148 

2014 146 

2015 144 

2016 140 

2017 na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

Alapszolgáltatások 

A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget 

nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 

fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó 

problémáik megoldásában. 

 

Szakosított ellátási formák 
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Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az 

alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek 

megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. 

Az egészségügyet tekintve a településen jelenleg 1 felnőtt háziorvosi körzet működik, így az alapellátás 
jónak mondható. Egészségügyi szakellátás, vagy járóbeteg szakellátás igénybevételére Sopronban van 
lehetőség. 
 

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

Év 65 év feletti lakosság 
száma 

(TS 0328) 

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma (TS 
5101) 

Fő Fő % 

2012 133 0 0,00% 

2013 138 0 0,00% 

2014 138 0 0,00% 

2015 156 0 0,00% 

2016 167 0 0,00% 

2017 na 0 #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

Az egészségügyet tekintve a településen jelenleg 1 felnőtt háziorvosi körzet működik, így az alapellátás 
jónak mondható. Egészségügyi szakellátás, vagy járóbeteg szakellátás igénybevételére Sopronban van 
lehetőség. 
A Megmentő Szociális Segélynyújtó Kht. a helyi önkormányzattal együttműködve már 2006 óta 
működteti a Help Box elnevezésű jelzőrendszert, amellyel egy gombnyomással segítséget kérhetnek 
otthonról mindazok, akik bajba jutottak, rosszul érzik magukat, mentőre vagy orvosra van szükségük. 
Községünkben igénybe veszik a szolgáltatást. A szolgáltatás nagyon sokrétű, magában foglalja a 
gyógyszer felíratását, kiváltását, orvoshoz kísérést, bevásárlást, meleg étel biztosítását, szükség esetén 
főzést, etetést, a lakás rendben tartását, vagy bármilyen egyéb szükségletet, amihez az ellátott 
segítséget kér. 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év A nyilvános/települési 
könyvtárak száma 

(TS 3801) 

A nyilvános/települési 
könyvtárak egységeinek 
száma (leltári állomány) 

(TS 3901) 

Muzeális 
intézmények 

száma 
(TS 4001) 

Közművelődési 
intézmények 

száma 
(TS 4101) 

2012 1 3 660 1 1 

2013 1 3 660 1 1 

2014 1 3 660 1 1 

2015 1 3 660 1 1 

2016 1 3 660 1 1 
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2017 1 na 1 1 

Forrás: TEIR 
   

 
Az Önkormányzat a lakosság kulturális ellátása érdekében évente rendszeresen megszervezi a 

falunapot, amit június utolsó hétvégéjén tartanak meg. A község bekapcsolódott a Hegykő 

Önkormányzata által szervezett Tízforrás Fesztivál programsorozatába, a horvát nemzetiségi 

önkormányzat is aktívan részt vesz a programok szervezésébe. Fertőhomok településen a Szent-Anna 

templomhoz köthető Anna-napi, karácsonyi, Idősek napi rendezvények mind elérhetőek a lakosság 

számára.  

 
c) idősek informatikai jártassága 

 

Az internet és az informatika használatában való jártasság megszerzésére nem merült fel igény az 

idősek részéről korábban, azonban a digitális korszakban már nélkülözhetetlen az új technikai eszközök 

alapszintű használata. Ezzel kapcsolatban a közösségi munkaszolgálatot ellátó középiskolás diákok 

bevonhatóak lehetnek, hogy az idősek részére informatikai mini-képzéseket tarthassanak.  

 

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

Az idősek, nyugdíjasok részére évente Idősek Napját rendez az önkormányzat. Évente szervez horvát 

napot a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, amely az idősebb korosztály által nagyon kedvelt program. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

2013. évi HEP 

Idős emberek élethelyzetét feltáró adatok hiánya Adatbázis létrehozása. 

Nem veszik igénybe a szociális ellátásokat, nem 

élnek aktív életmódot, elmagányosodnak. 

Szociális szolgáltatások bővítése 

Az aktív idősödést támogató programok, 

szűrővizsgálatok szervezése, segítség nyújtása a 

szociális ellátások igénylésében 

Önkéntes segítők bevonása 
2018. évi HEP 

Idősek foglalkoztatását támogató programok 

száma alacsony 

Pályázati lehetőség felkutatás, önszerveződések 

támogatása 

Idősek informatikai jártassága vélhetően 

alacsony szintű 

Helyzetelemzés, szükségletek, igények 

felmérését követően képzés szervezése 

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 

képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 
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számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel 

során. 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden olyan 

személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos 

egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi 

szerepvállalását. 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

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

közfoglalkoztatás) 

Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki 

a) rehabilitációs ellátásban részesül, 

b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres 

szociális járadékban részesült. 

(Flt. 57/B §.) 

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők 
száma nemenként 

Év Megváltozott munkaképességű személyek 
szociális ellátásaiban részesülők száma - 

férfiak (TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű személyek 
szociális ellátásaiban részesülők száma - nők 

(TS 6301) 

2012 7 7 

2013 7 9 

2014 6 9 

2015 4 7 

2016 6 8 

2017 na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A megváltozott munkaképességű személyek körében tett vizsgálatban megállapítható, hogy a nők 

száma – bár nem jelentősen – de magasabb a férfi hasonló helyzetben lévő személyekénél. A 2013. évi 

HEP adataihoz képest ez a szám jelentősen növekedett a településünkön.  

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Sem fogyatékkal élők, sem megváltozott munkaképességű személyek körében nem ismert hátrányos 

megkülönböztetés.  

 
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák: 

Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 

Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek otthona, 

rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon 

A település nem működtet fogyatékos személyek önálló életvitelét segítő intézményt, de a szociális 

étkeztetés és a házi segítségnyújtás biztosított az önkormányzat szervezésében. A Megmentő Kht. által 

működtetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igényelhető.  

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

Ellátási formák: 

o Fogyatékossági támogatás 
o Rokkantsági járadék 
o Közlekedési kedvezmény 
o Parkolási igazolvány  

 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

Környezet: A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és 

biztonságos épített környezetre. Ez a jog vonatkozik különösen a közlekedéssel és az épített 

környezettel kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre. (Fot. 5. § (1)- (2)) 

 
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés: A fogyatékos személy számára a Fot-ban 
meghatározottak szerint - figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális 
szükségleteit   -   biztosítani    kell    a   közszolgáltatásokhoz   való    egyenlő   esélyű   hozzáférést.   A 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a fogyatékos személy az 
önálló életvitelét segítő kutyáját - külön jogszabályban meghatározottak szerint - beviheti a 
közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva álló területére. (Fot. 7/A.- 
7/C. §) 
 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 
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Év Nappali ellátásban részesülő 
fogyatékos személyek 

száma 
(TS 5001) 

Egyházi fenntartású 
intézményben 

Civil fenntartású intézményben  

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 na 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével 

 

A fogyatékkal élők életminőségének javítása érdekében folytatni kell az akadálymentesítési programot, 

biztosítani kell, hogy minél több középület és szolgáltatás elérhető legyen a fogyatékos személyek 

számára is. Az akadálymentesítés alapvető célkitűzése, hogy a település közintézményeinek használata 

mindenki számára – kismamák, idős emberek, fogyatékos emberek, stb. – kényelmesebbé váljon, az 

akadálymentesítés egy olyan folyamat legyen, melyet minden társadalmi réteg közvetlen előnyöket 

jelentő fejlődésnek éljen meg. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

A munkahelyek akadálymentesítettségéről nincs adatunk.  

 
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

A járdák néhány helyen mozgáskorlátozottak számára nehezen járhatók, a tömegközlekedési 

eszközöket szintén nehezen tudják igénybe venni. 

 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

Fogyatékkal élő személy nincs Fertőhomok településen, így a fogyatékkal élők ellátását szolgáló 

intézmények, szolgáltató sem jelennek meg a településen. Más szociális szolgáltatást nyújtó szervezet 

által biztosított segítségnyújtás igényelhető.  

 
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

A helyi szociális rendelet biztosítana bizonyos ellátásokat, de az igénybevételről nincs adatunk 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

2013. évi HEP 

Fogyatékkal élő felnőtt lakosságról alig van adat. Adatbázis létrehozása a fogyatékosság 

megnevezésével. 

Mozgáskorlátozott személyek közlekedése 

néhány helyen nehézkes, illetve a járda néhány 

Járdák korszerűsítése, közintézmények 

akadálymentesítése. Ezzel kapcsolatos 
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szakaszán,és a közintézményekben lehetetlen. pályázatfigyelés. 

2018. évi HEP 

Nincs teljes akadálymentesítés Nincs teljes akadálymentesítése pályázati 

forrásokból lehetséges 

Megváltozott munkaképességűek részére 

foglalkoztatást segítő tájékoztatás 

Foglalkoztatási Osztály információi alapján 

Fertőhomok Önkormányzata naprakész 

információt nyújt 

 

 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi 

felelősségvállalása 

 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 

önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként 

bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

o Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltség - Sopron - munkanélküliek álláslehetőségei, átképzések Fertőtáj Általános Iskola- 

általános iskolai nevelés Tündérrózsa Óvoda - óvodai nevelés 

o Fertőd Mikro-Térségi Szociális Szolgáltató Központ - gyermekvédelem Önkormányzat 

o Megmentő Szociális Segélynyújtó Kht. 

o Középiskolák - 50 órás önkéntes munka 

 

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

Fertőhomokon bejegyzett civil szervezet a Kajkavci Horvát Egyesület, de aktív kisebb közösségek is 

szerveződtek. A települési rendezvények lebonyolításában e közösségek támogatására lehet számítani. 

 

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

Az önkormányzat és más önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

jellemező az önkormányzatra. Aktív kapcsolat rendszert ápol a térség többi szereplőjével, példamutató 

az együttműködés. 

 
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A településen Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működik. Az önkormányzati rendezvényeken a 

nemzetiség nyelvén is elhangzanak a fontos információk, az igénylők horvát nyelvű újságot kapnak. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

- Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részt vállal szabadidős tevékenységek szervezésében, a falu 

környezetének védelmében, környezetvédelmi programok szervezésében, tűz elleni védekezésben, 

közösségi rendezvények biztosításában. 

- A Magyar Vöröskereszt Hegykő-Fertőhomok-Hidegség-i Alapszervezete a rászorulók 

támogatásában, egészségügyi rendezvényeken való közreműködésben partnerünk. 
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f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. – Fertőhomok 

településen nem jellemző, de a helyi lakosság, vállalkozások a közösség érdekében aktívan 

hozzájárulnak a különböző rendezvények sikeres lebonyolításához.  

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil 

szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 

folyamatába 

Az önkormányzat, egyház, civil szervezetek számára, az esélyegyenlőségi szempontból érintett 

célcsoportok problémái ismertek, a megoldási lehetőségek kidolgozása közös, így a megvalósítás 

szakaszában is a jó együttműködés és a szoros kapcsolattartás eszközével részt vesznek a Hely 

Esélyegyenlőségi Program célkitűzéseinek megvalósításában.  

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

A mindennapi kapcsolatokon túl, esetleges problémák felmerülésekor azonnali tájékoztatás 

személyesen, ezen kívül a HEP intézkedések megvalósításában részt vevő személyek és intézmények 

rendszeres ülésein. 

A hagyományosnak tekinthető közmeghallgatásokon a felmerülő problémák feljegyzése, válaszadás, 

majd később az elvégzett tevékenységről beszámoló. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Szegénységi vizsgálat idősek és 

gyermekek körében/ 

Sport és prevenciós programok 

biztosítása mindenki számára 

Adománygyűjtési lehetőségek 

kidolgozása/ 

Helyi erőforrás gyűjtése és rendszeres 

települési egészségmegőrző program 

szervezése 

Gyermekek A gyermekek más településen veszi 

igénybe az iskolai oktatást-nevelést/ 

Szabadidő hasznosítása – szabadidős 

alternatívák a gyermekek részére 

Erősíteni kell az érintett családok 

esetében a településen elérhető 

oktatási-nevelési- intézményekről szóló 

tájékoztatást./ 

Strukturált rekreációs, szabadidő-

eltöltési lehetőség a fiatalok számára 

Idősek Idősek foglalkoztatását támogató 

programok száma alacsony/ 

Idősek informatikai jártassága vélhetően 

alacsony szintű 

Pályázati lehetőség felkutatás, 

önszerveződések támogatása/ 

Helyzetelemzés, szükségletek, igények 

felmérését követően képzés szervezése 

Nők Prevenció a nők körében/ 

Krízishelyzetben igénybe vehető 

szolgáltatásokról nincs információ 

Egészségügyi, jogi és szociális 

szolgáltatásokról szóló tájékoztató 

előadások a nők körében, 

figyelemfelkeltés, megelőzés/ 

Az igénybe vehető szolgáltatások 

összegyűjtése és tájékoztatás 

Fogyatékkal 

élők 

Nincs teljes akadálymentesítés/ 

Megváltozott munkaképességűek részére 

foglalkoztatást segítő tájékoztatás 

Nincs teljes akadálymentesítése pályázati 

forrásokból lehetséges/ 

Foglalkoztatási Osztály információi 

alapján Fertőhomok Önkormányzata 

naprakész információt nyújt 

 

Jövőképünk 

o Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők ne küzdjenek mindennapi fenntartási 

problémákkal. Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek biztonságát, a veszélyeztetettségük 

megelőzését. 
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o Folyamatosan odafigyelünk az idősek aktív életének biztosítására. 

o Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a társadalmi beilleszkedésük segítését. 

o Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességű személyek  

egyenlő bánásmódjára, aktivitásuk biztosítására. 

 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

1. Intézkedés 

címe: 

Szegénységi vizsgálat 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Szegénységi vizsgálat idősek és gyermekek körében - adathiány 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Kapcsolatfelvétel útján, feltérképezni a településen élő szegénységben élő 

személyek helyzetét, mind a gyermekek mind az idősek körében  

R: Kapcsolatfelvétel a jelzőrendszer tagjaival, stratégia kidolgozása a 
családsegítő és gyermekjólét munkatársával, az időseket ellátó szervezettel.  
K: A hátrányos helyzetű személyek segítésére adománygyűjtési lehetőségek 
felkutatása, adományozók gyűjtése, adományozó szervezettel való 
kapcsolatfelvétel  
H: Hosszú távon csökkenjen a szegénységben, vagy annak veszélyében élők 
száma a településen, az adományozási rendszer fenntartása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Kapcsolatfelvétel, stratégia, együttműködés, szervezetek bevonása, 

partnerek felkutatása, szervezetekkel való kapcsolattartás, adományok 

gyűjtése és kiosztása, koordináció, fenntartás.  

Résztvevők és 

felelős 

Önkormányzat, Családsegítő 

Partnerek Civilek, Egyház  

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: 2019.12.31, K: 2020.12.31, H: 2023.06.30 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A különböző segítő szervezetekkel való kapcsolatbővítés már eredményt 

mutat, a helyzetkép elkészítése, a rászorulók támogatása.  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Eltitkolják helyzetüket az érintettek.  

Szükséges 

erőforrások 

Humán  
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2. Intézkedés 

címe: 

Közösségi programok 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Egészségnevelési és egészségfejlesztési programok – mint a közösséget 

aktivizáló lehetőségek biztosítása 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Fertőhomok esetében vannak rendezvények, de ezen kívül kiemelt figyelmet 

kívánunk fordítani az egészségfejlesztésre a családok esetében is.  

Rövid: Célcsoport igényeinek felmérése, milyen mozgásformák lennének 

kedveltek, 

Közép: Pályázati lehetőségek felkutatása a hosszú távú finanszírozás 

érdekében  

 Hosszú: Sportprogramok szervezése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Szükséglet és igényfelmérés 
2. Eszköz és erőforrás felmérés 
3. Pályázati lehetőségek felmérése 
4. Sportprogram szervezése 

Résztvevők és 

felelős 

Önkormányzat  

Partnerek Célcsoport aktív részvétele 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: 2019.12.31, K: 2020.12.31, H: 2023.06.30 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A célcsoport bevonása, már meglévő programokhoz való csatlakozás 

lehetősége, egészségfejlesztési programelemekkel, közösségerősítés 

célzattal. A település rendezvényei színesednek ezáltal. Közösségfejlesztés.  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Önkéntes segítők toborzása 

Szükséges 

erőforrások 

Humán  
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3. Intézkedés 

címe: 

Prevenciós előadások szervezése, egészségmegőrzés céljából 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A tudatos életvezetés alapjai általános iskolások körében 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Cél az általános iskolás gyermekek részére tájékoztatás nyújtása az 

egészségkárosító magatartás következményeiről 

R: Egészségfejlesztő, egészségmegőrző program összeállítása, a korcsoport 
és az érdeklődésnek megfelelően 
K: Az egészségneveléshez/fejlesztéshez kapcsolódó programok megtartása 
H: A gyerekek egészségtudatossága növekszik, a programsorozat eléri célját, 
kevésbé választanak egészséget károsító életformát (dohányzás, alkohol…) 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Program kidolgozása – Kutatás – Trendek vizsgálata – Előadás elkészítése – 

Érdeklődés felkeltése – Tájékoztatás – Kiscsoportos megbeszélés – 

Szakemberek meghívása 

Résztvevők és 

felelős 

Védőnő, Orvos, Családsegítő esetmenedzser, Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársa 

Partnerek Önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: 2019.06.30. K:2018.12.31. H:2023.08.31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

• A programokon részt vevő diákok száma,   

• Jó gyakorlatok feltérképezése 

• Tájékoztató kiadványok 

• prevenciós program kidolgozása 

• Szemléletformálás 

• Tájékoztatás, életvezetési tanácsadás 
 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kapacitáshiány, a szakemberek nehezen elérhetőek.  

Szükséges 

erőforrások 

Humán, pénzügyi  
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4. Intézkedés 

címe: 

Szabadidő hasznos eltöltése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Szabadidő hasznosítása – szabadidős alternatívák a gyermekek részére 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

R: Tematikus, helyi értékeken alapuló, ismeretterjesztő programok 

szerkesztése, tervezése.  

K: A programok időrendbe állítása, előkészítése, megszervezése és 

megvalósítása.  

H: A gyerekek és fiatalok részére strukturált szabadidő eltöltési alternatívák 

kínálása életkoruknak és érdeklődési körüknek megfelelően 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Előkészítés – tervezés – tematizálás – előkészítés – kivitelezés - megvalósítás 

Résztvevők és 

felelős 

Óvoda, iskola, védőnő, családsegítő központ, szülők 
 

Partnerek Önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: 2019.12.31, K: 2020.12.31, H: 2023.06.30 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A programokon megjelentek száma (fő)  

A programok darabszáma 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

A fiatalok nem vonhatók be – más települések jó gyakorlatainak közzététele, 

nem lesznek pályázati kiírások – kis költségvetésű rendezvények 

Szükséges 

erőforrások 

Humán, pénzügyi 

 

 

 



 68 

 

 

5. Intézkedés 

címe: 

A tudás hatalma 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Szükség van a nők tájékoztatására a legfontosabb egészségügyi, jogi és 

szociális szolgáltatásokról.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Egészségügyi, jogi és szociális szolgáltatásokról szóló tájékoztató előadások 

a nők körében, figyelemfelkeltés, megelőzés 

R: Nőket érintő témákban előadások szervezése 
K: Tájékoztató kiadványok, szórólapok, plakátok elhelyezése a legfontosabb 
információkkal. 
H: A női célcsoport tájékoztatása széles körben megtörténik, a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Kapcsolatfelvétel, konzultáció, együttműködés, szervezés, bevonás, jó 

gyakorlatok gyűjtése, előadások szervezése, előadók meghívása. 

Résztvevők és 

felelős 

Civil szervezetek, Védőnő, Rendőrség, Polgárőrség, Családsegítő munkatársa 

Partnerek Önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: 2019.12.31, K: 2020.12.31, H: 2023.06.30 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

- Elkészített tájékoztató anyagok, kihelyezett szórólapok, plakátok 

- Résztvevők száma/fő 
- Megtartott előadások száma/év 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

A téma érzékenysége miatt alacsony részvétel, inaktivitás 

Szükséges 

erőforrások 

Humán, Pénzügyi 
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6. Intézkedés 

címe: 

Kérdések nélkül  

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatásokról nincs információ 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Cél a lakosság, elsősorban a nők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, 

amelyek a településen, vagy annak hiányában a környező településen 

igénybe vehetőek.  

R: Az információ összegyűjtése 
K: Kapcsolatfelvétel a krízishelyzetben segítséget nyújtó szolgáltatókkal, 
tájékoztatás kérése, a feltételek megismerése – információgyűjtés.     
H: A krízishelyzetben lévők a kapott tájékoztatás útján – adekvát segítséget 
kaphatnak, nem maradnak egyedül a problémájukkal.               

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Információgyűjtés, információ megosztása, szolgáltató szervezetekkel való 

kapcsolatfelvétel 

Résztvevők és 

felelős 

Szociális szolgáltatók, Települési önkormányzatok 

Partnerek Önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: 2019.12.31, K: 2020.12.31, H: 2023.06.30 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

- A kész és folyamatosan frissülő adatbázis naprakész információkat ad, 

hogy a krízishelyzetben segítséget nyújtókat pontosan ismerni 

lehessen, szükség esetén beavatkozás kezdeményezése. 

- Jelzőrendszer folyamatos működtetetése. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

A tájékoztató anyagok nem jutnak el az érintettekhez.  

Szükséges 

erőforrások 

Humán 
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7. Intézkedés 

címe: 

Aktív időskor 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Időskori aktivitás megőrzése 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

• Tevékeny, aktív időskor lehetőségének felmérése és biztosítása 

• A közösség hasznos tagjának való érzés növelése 

• Munkaerőpiaci-készségfejlesztő programok célzottan az idős 
korosztály részére, munkáltatók támogatása  

• Szolgáltatásszervezés és visszacsatolás 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- Rendezvényeken való részvétel lehetőségének biztosítása 
- Munkaerőpiaci-készségfejlesztő programok célzottan az idős 

korosztály részére, munkáltatók támogatása  
- Szolgáltatásszervezés és visszacsatolás 

 

Résztvevők és 

felelős 

Önkormányzat 

Partnerek Horvát Nemz. Önk.  

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: 2019.12.31, K: 2020.12.31, H: 2023.06.30 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Az idősek aktivitásának mérhető eredményei vélhetően nem lesznek, de a 

programokba, vagy programelemekbe bevonható személyek száma 

mutathatja az eredményt.  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Bizalmatlanság, kedvtelenség, kapacitáshiány, szolgáltatáshiány 

Szükséges 

erőforrások 

Humán, Pénzügyi  
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8. Intézkedés 

címe: 

Digitális világ 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Idősek informatikai jártassága vélhetően alacsony szintű 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Az időskorúak digitális képességfejlesztése a fiatalok bevonásával annak 
érdekében, hogy felzárkózzanak és könnyebben tarthassanak kapcsolatot a 
családtagokkal.  
R: Az időskorúak informatikai jártasságának felmérése 
K: Digitális kompetenciafejlesztő foglalkozások szervezése 
 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Felmérés készítése 
Digitális kompetencia-fejlesztés 
Forrásteremtés 

Résztvevők és 

felelős 

Önkormányzat 

Partnerek Önkéntesek 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: 2019.12.31, K: 2020.12.31, H: 2023.06.30 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

- Az programban részt vevő idősek száma, 

- A programba bevont segítő fiatalok száma 
- Óraszám 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nem áll rendelkezésre informatika terem, inaktivitás, az ismeretlentől való 

félelem  

Szükséges 

erőforrások 

Humán és pénzügyi  
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9. Intézkedés 

címe: 

Akadálymentesítés 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Nincs teljes akadálymentesítés 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Nem minden középület felel meg az akadálymentesség követelményeinek, 
illetve az akadálymentesség részleges, nem terjed ki minden célcsoportra. 
Rövid: Hiányzó középületek részleges 
akadálymentesítése 
 Közép: Felmérés, feltérképezés közterületen, javítási 
munkálatok megkezdése  
Hosszú: A település teljes akadálymentesítésére 
irányuló törekvés  (közterület, park) 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

 
1. Az egyes középületek akadálymentességének állapotáról felmérés 

készítése. 
2. Pályázati források felkutatása partnerek, érdekvédelmi
 szervezetek bevonásával. 

Pályázat benyújtása, végrehajtása. 
 

Résztvevők és 

felelős 

Önkormányzat, helyi intézmények 

Partnerek  
Vállalkozások  

Határidő(k) pontokba 

szedve 

 
R: 2019.12.31, K: 2020.12.31, H: 2023.06.30 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Rövid: akadálymentesítésre váró területek, intézmények feltérképezése, 
fontossági sorrend meghatározása.  
Közép: valamennyi célcsoport részére fizikai és infokommunikációs (teljes 
körű) akadálymentesítés megkezdése  
Hosszú: a település teljes akadálymentesítésére irányuló törekvés 
(közterület, park). 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

 
Nincs pályázati forrás 

Szükséges 

erőforrások 

 
Pénzügyi  
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10. Intézkedés 

címe: 

Esély 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Megváltozott munkaképességűek részére foglalkoztatást segítő tájékoztatás 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövid: Kapcsolatfelvétel a KRH Foglalkoztatási Osztályával, annak 

érdekében, hogy a legfrissebb álláshirdetések és képzési lehetőségek 

együttműködés során Fertőhomok önkormányzat részére megküldésre 

kerüljön, kiegészítve a megváltozott munkaképességűekre vonatkozó 

adatokkal. 

Középtáv: A fertőhomoki önkormányzat helyben szokásos módon közzéteszi 

a Foglalkoztatási Osztálytól kapott képzési lehetőségeket, tájékoztatást 

nyújt, toborzást végez, képzésbe irányít.  

Hosszútáv: A megváltozott munkaképességű lakosok számára 
elérhetővé válnak a képzési lehetőségek, a tájékoztatás széles körű, a 
tanulni vágyók hozzáférnek a szükséges információkhoz 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Kapcsolatfelvétel – együttműködés – tájékoztatás 

Résztvevők és 

felelős 

Önkormányzat 

Partnerek  
Önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

 
R: 2019.12.31, K: 2020.12.31, H: 2023.06.30 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

- Az eredményesség az önkormányzat által kihelyezésre került 

képzések ás álláslehetőségek számában./megjelenés, 

- A munkanélküliek számában bekövetkező (fő) pozitív változások 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kevés a lehetőség 

Szükséges 

erőforrások 

 
Humán 
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 2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az 
intézkedés 

címe, 
megnevezés

e 

A 
helyzetelem

zés 
következtet

éseiben 
feltárt 

esélyegyenlő
ségi 

probléma 
megnevezés

e 

Az 
intézkedésse

l elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal 

Az 
intézkedés 

tartalma 

Az 
intézkedés 

felelőse 

Az 
intézkedés 

megvalósítás
ának 

határideje 

Az 
intézkedés 

eredményes
ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az 
intézkedés 

megvalósítás
ához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Szegénység 
vizsgálata 

Szegénység 
feltérképezé
se 

Adományren
dszer 
kidolgozása 

MNTFS Kapcsolatfel
vétel, 
stratégia, 
együttműkö
dés 

Önkormányz
at 

2023.06.30. Kapcsolatbő
vítés 

Humán  Esélyteremt
és. HEP 
célok  

2 Közösségi 
program 

Több 
programlehe
tőség 
biztosítása 

Egészségnev
elés, 
aktivizálás 

MNTFS Szükséglet 
és 
igényfelméré
s 

Önkormányz
at 

2023.06.30. Közösségi 
együttműkö
dés  

Humán  Esélyteremt
és. HEP 
célok 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Prevenció A tudatos 
életvezetés 
alapjai 
általános 
iskolások 
körében 

Érdeklődés 
felkeltése – 
Tájékoztatás 
– 
Kiscsoportos 
megbeszélés 

MNTFS Együttműkö
dés, 
Tájékoztatás 
Információ 
szerzés - és 
nyújtás 

Önkormányz
at 

2023.06.30. A 
programban 
résztvevő 
szülők és 
gyerekek 

Humán  Esélyteremt
és. HEP 
célok 

2 Szabadidő Szabadidő Strukturált MNTFS Előkészítés – Önkormányz 2023.06.30. Új Humán  Esélyteremt
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hasznosítása szabadidő tervezés – 
tematizálás 

at programok, 
résztvevők 
száma 

és. HEP 
célok 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Tájékoztatás Nincs 
megfelelő 
információ 

Egészségügy
i, jogi és 
szociális 
szolgáltatás
okról szóló 
tájékoztató 

MNTFS Kapcsolatfel
vétel, 
konzultáció, 
együttműkö
dés, 
szervezés 

Önkormányz
at 

2023.06.30. Elkészített 
tájékoztató 
anyagok 

Humán  Esélyteremt
és. HEP 
célok 

2 Kérdés 
nélkül 

Krízishelyzet 
kezelése 

Kapcsolatfel
vétel a 
krízishelyzet
ben 
segítséget 
nyújtó 
szolgáltatók
kal, 
tájékoztatás 
kérése, a 
feltételek 
megismerés
e – 
információgy
űjtés 

MNTFS Információg
yűjtés, 
információ 
megosztása 

Önkormányz
at 

2023.06.30. Adatbázis 
naprakész 
információkk
al 

Humán  Esélyteremt
és. HEP 
célok 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Aktivitás Aktív időskor Szolgáltatás
ok 
szervezése 
idősek 
részére 

MNTFS Rendezvény
ek, 
munkaerő-
piaci 
készségfejle
sztés, 
szolgáltatás
ok 

Önkormányz
at 

2023.06.30. Bevont 
személyek 
száma, 
társadalmi 
aktivitás 

Humán  Esélyteremt
és. HEP 
célok 
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igénybevétel
e 

2 Digitális világ Informatikai 
jártasság 
felmérése 

Az 
időskorúak 
digitális 
képességfejl
esztése a 
fiatalok 
bevonásával 

MNTFS Felmérés 
készítése 
Digitális 
kompetencia
-fejlesztés 

Forrásterem
tés 

Önkormányz
at 

2023.06.30. Idősek 
hatékony 
együttműkö
dése a 
fiatalokkal – 
generációs 
híd 

Humán  Esélyteremt
és. HEP 
célok 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Akadálytalan
ul  

Hiányos 
akadályment
esítés 

Az 
akadályment
esség 
részleges 

MNTFS Közterületek 
– járdák 
javítása, 
akadályment
esítés 
folytatása 

Önkormányz
at 

   Esélyteremt
és. HEP 
célok 

2 Esély Megváltozot
t 
munkaképes
ségűek 
tájékoztatás
a 

Munkaerő-
piaci seg 

MNTFS Munkaerő 
piaci 
tájékoztatás, 
kapcsolatfel
vétel 

Önkormányz
at 

2023. 06.30. Megváltozot
t 
munkaképes
ségűek 
foglalkoztat
ásának 
támogatása 

Humán  Esélyteremt
és 

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 

településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri 

viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  

 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 

elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 

szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 

iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 

részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére 

és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő 

beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős csoportot hoz létre és 

működtet.  

 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 

maradéktalanul megvalósuljanak. 

Monitoring és visszacsatolás 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását az Önkormányzat ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 

nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 

hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 

összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 
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A munkacsoportok által végzett vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes 

adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a 

helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és 

intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 

hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a 

támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

 

 

Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester 

felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a megvalósítók körét biztosító munkacsoport létrejöttének 

szervezése, működésének sokoldalú támogatása, az önkormányzat és munkacsoport 

közötti kapcsolat biztosítása. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt feladatokat a megvalósítók 

munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi.  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 

elhárításáról intézkedni  

o a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 

tevékenységének összehangolása, instruálása),  

o a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

o az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

o a megvalósító munkacsoport összehívása és működtetése. 

 

 

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

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

jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 

befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 

vegyenek.  

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

megvalósításában. 
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- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 

szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként 

kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell 

foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, 

együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők 

ismerjék a HEP-et, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. ( 

Érvényesülés, módosítás 

 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -felülvizsgálat 

során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a munkacsoport 30 napon 

belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok 

teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére 

vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 

felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 

vonásáról. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 

elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 

következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 

 

I 
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1. melléklet - Helyi Esélyegyenlőségi Program TEIR adatok  

Fertőhomok település 

 

MUTATO 2001 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0101 Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) (fő)   617,00 670,00 696,00 742,00 786,00   

0300 Állandó népesség, férfiak (fő)   314,00 326,00 339,00 364,00 389,00   

0301 Állandó népesség (fő)   662,00 688,00 710,00 752,00 807,00   

0302 Állandó népesség, nők (fő)   348,00 362,00 371,00 388,00 418,00   

0303 Állandó népesség, férfiak aránya (%)   47,43 47,38 47,75 48,40 48,20   

0304 Állandó népesség, nők aránya (%)   52,57 52,62 52,25 51,60 51,80   

0305 Állandó népességből a 0-2 évesek száma (fő)   28,00 29,00 31,00 24,00 30,00   

0306 Állandó népességből a 0-14 éves férfiak száma (fő)   42,00 50,00 55,00 54,00 60,00   

0307 Állandó népességből a 0-14 éves nők száma (fő)   54,00 59,00 59,00 56,00 65,00   

0308 Állandó népességből a 15-17 éves férfiak száma (fő)   12,00 10,00 12,00 7,00 12,00   

0309 Állandó népességből a 15-17 éves nők száma (fő)   10,00 9,00 13,00 17,00 16,00   

0310 Állandó népességből a 18-59 éves férfiak száma (fő)   186,00 192,00 198,00 215,00 223,00   

0311 Állandó népességből a 18-59 éves nők száma (fő)   180,00 189,00 192,00 200,00 216,00   

0312 Állandó népességből a 60-64 éves férfiak száma (fő)   21,00 16,00 17,00 22,00 22,00   
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MUTATO 2001 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0313 Állandó népességből a 60-64 éves nők száma (fő)   24,00 25,00 26,00 25,00 26,00   

0314 Állandó népességből a 65-X éves férfiak száma (fő)   53,00 58,00 57,00 66,00 72,00   

0315 Állandó népességből a 65-X éves nők száma (fő)   80,00 80,00 81,00 90,00 95,00   

0316 Állandó népességből a 0-2 évesek aránya (%)   4,23 4,22 4,37 3,19 3,72   

0317 Állandó népességből a 0-14 éves férfiak aránya (%)   6,34 7,27 7,75 7,18 7,43   

0318 Állandó népességből a 0-14 éves nők aránya (%)   8,16 8,58 8,31 7,45 8,05   

0319 Állandó népességből a 15-17 éves férfiak aránya (%)   1,51 1,45 1,69 0,93 1,49   

0320 Állandó népességből a 15-17 éves nők aránya (%)   3,32 1,31 1,83 2,26 1,98   

0321 Állandó népességből a 18-59 éves férfiak aránya (%)   28,10 27,91 27,89 28,59 27,63   

0322 Állandó népességből a 18-59 éves nők aránya (%)   27,19 27,47 27,04 26,60 26,77   

0323 Állandó népességből a 60-64 éves férfiak aránya (%)   3,17 2,33 2,39 2,93 2,73   

0324 Állandó népességből a 60-64 éves nők aránya (%)   3,63 3,63 3,66 3,32 3,22   

0325 Állandó népességből a 65-X éves férfiak aránya (%)   8,01 8,43 8,03 8,78 8,92   

0326 Állandó népességből a 65-X éves nők aránya (%)   12,08 11,63 11,41 11,97 11,77   

0327 Állandó népességből a 0-14 évesek száma (fő)   96,00 109,00 114,00 110,00 125,00   

0328 Állandó népességből a 65-x évesek száma (fő)   133,00 138,00 138,00 156,00 167,00   

0401 A 65 év feletti állandó lakosok 100 fő 0-14 éves korú állandó lakosra jutó száma (fő)   138,50 126,60 121,05 141,82 133,60   
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MUTATO 2001 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0501 16 éves gyermekek száma (fő) 8,00             

0502 17 éves gyermekek száma (fő) 3,00             

0600 Az állandó jellegű elvándorlások száma (fő)   11,00 9,00 9,00 20,00 18,00   

0601 Az állandó jellegű odavándorlások száma (fő)   10,00 34,00 30,00 47,00 63,00   

0602 Az állandó jellegű oda- és az elvándorlások különbségének 1000 állandó lakosra vetített száma (fő)   -1,50 36,30 29,58 35,90 55,76   

0701 Élveszületések száma (fő)   11,00 6,00 7,00 1,00 9,00   

0702 Halálozások száma (fő)   3,00 7,00 7,00 7,00 8,00   

0703 Az élveszületések és halálozások különbözete (fő)   8,00 -1,00   -6,00 1,00   

0801 Regisztrált munkanélküli/nyilvántartott álláskereső férfiak száma (negyedévek átlaga) (fő)   2,25 1,50 1,25 1,00 0,50 2,00 

0802 Regisztrált munkanélküli/nyilvántartott álláskereső nők száma (negyedévek átlaga) (fő)   1,75 3,25 1,50 1,25 1,25 0,50 

0803 Állandó népességből 15-64 éves férfiak száma (fő)   219,00 218,00 227,00 244,00 257,00   

0804 Állandó népességből 15-64 éves nők száma (fő)   214,00 223,00 231,00 242,00 258,00   

0805 Regisztrált munkanélküli/nyilvántartott álláskereső férfiak száma/állandó népességből 15-64 éves férfiak száma (negyedévek 
átlaga) (%) 

  1,03 0,69 0,55 0,41 0,19   

0806 Regisztrált munkanélküli/nyilvántartott álláskereső nők száma/állandó népességből 15-64 éves nők száma (negyedévek 
átlaga) (%) 

  0,82 1,46 0,65 0,52 0,48   

0901 8 általánosnál kisebb végzettségű regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (negyedévek átlaga) (fő)               

0902 Általános iskolát végzett regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (negyedévek átlaga) (fő)     1,50 1,00     0,25 
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MUTATO 2001 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0903 8 általánosnál magasabb végzettségű regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (negyedévek átlaga) (fő)   4,00 3,25 1,75 2,25 1,75 2,25 

1002 20 év alatti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (negyedévek átlaga) (fő)       0,25 0,25     

1003 20-24 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (negyedévek átlaga) (fő)     1,00 0,50 0,25 0,25   

1004 25-29 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (negyedévek átlaga) (fő)   0,75   1,00 0,25 0,25 0,25 

1005 30-34 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (negyedévek átlaga) (fő)   0,50 0,75     0,50   

1006 35-39 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (negyedévek átlaga) (fő)   0,25 1,00 0,50 0,25   0,50 

1007 40-44 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (negyedévek átlaga) (fő)   0,25 0,25   1,00 0,25   

1008 45-49 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (negyedévek átlaga) (fő)   1,50 0,25   0,25 0,25 0,75 

1009 50-54 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (negyedévek átlaga) (fő)   0,75 1,25 0,50   0,25   

1010 55-59 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (negyedévek átlaga) (fő)     0,25         

1011 59 év feletti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (negyedévek átlaga) (fő)             0,25 

1101 Álláskeresési segélyben részesülők száma (negyedévek átlaga) (fő)             0,50 

1201 Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (negyedévek átlaga) (fő)   1,50 1,00 2,25 1,25 1,75 1,50 

1301 Regisztrált munkanélküliek száma (negyedévek átlaga) (fő)   4,00 4,75 3,25 2,25 2,00 2,50 

1401 Rendszeres szociális segélyben részesített regisztrált munkanélküliek száma (negyedévek átlaga) (fő)   0,50           

1501 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya (negyedévek átlaga) (%)   12,50 15,79 15,38       

1601 15-X éves férfi legalább általános iskola 8. évfolyam a megfelelő korúak százalékában (%) 92,70             
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MUTATO 2001 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1602 15-X éves nő legalább általános iskola 8. évfolyam a megfelelő korúak százalékában (%) 79,60             

1701 Napközis általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban (iskolaotthonos tanulókkal együtt (fő)               

1801 Általános iskolában tanuló 1-4. évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fő)               

1901 Általános iskolában tanuló 5-8. évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fő)               

2001 Általános iskolai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással) (db)               

2101 Az általános iskolai osztályok száma a gyógypedagógiai oktatásban (a nappali oktatásban) (db)               

2201 Az általános iskolai osztályok száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) (db)               

2301 A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban (fő)               

2401 Az óvodai gyermekcsoportok száma (db)   1,00 2,00 2,00 2,00 2,00   

2501 Az óvodai gyógypedagógiai gyermekcsoportok száma (db)               

2601 Óvodába beírt gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (fő)   20,00 38,00 35,00 40,00 43,00   

2701 Óvodai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (db)   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

2801 Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (db)   20,00 40,00 40,00 40,00 40,00   

3001 Védelembe vett kiskorú gyermekek száma december 31-én (fő)               

3101 Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma december 31-én (fő)               

3201 Betöltött védőnői álláshelyek száma (db)               

3301 A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a felnőttoktatásban (fő)               
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MUTATO 2001 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3401 Általános iskolai tanulók száma a felnőttoktatásban (fő)               

3501 Szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók száma a felnőttoktatásban (fő)               

3601 Középiskolai tanulók száma a felnőttoktatásban (fő)               

3801 A települési (nyilvános) könyvtárak száma (db)   1,00 1,00   1,00 1,00   

3901 A települési (nyilvános) könyvtárak egységeinek száma (leltári állomány) (db)   3 660,00 3 660,00   3 660,00 3 660,00   

4001 Muzeális intézmények száma (db)   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

4101 Közművelődési intézmények száma (db)       1,00 1,00 1,00   

4201 Lakásállomány (db)   256,00 256,00 256,00 256,00 256,00   

4301 Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma (db)               

4401 Felnőttek és gyerekek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma (db)               

4501 A házi gyerekorvosok által ellátott szolgálatok száma (db)               

4601 Házi gyermekorvosok száma (fő)               

4701 Bölcsődébe beírt gyermekek száma (fő)               

4801 Önkormányzati bölcsődék száma (db)               

4901 Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma (december 31-én) (fő)               

5001 Fogyatékosok nappali ellátásában részesülők száma (fő)               

5101 Idősek nappali ellátásában részesülők száma (fő)               
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MUTATO 2001 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

5201 Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülő férfiak száma (fő)   51,00 51,00 50,00 51,00 50,00   

5301 Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülő nők száma (fő)   91,00 97,00 96,00 93,00 90,00   

5401 Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesítettek átlagos száma (2015. márc. 1-től érvényes 
módszertan) (fő) 

              

5601 Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma (fő)   13,00 7,00 20,00 6,00 9,00   

5701 Időskorúak járadékában részesülők évi átlagos száma (fő)               

5801 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma (fő)   9,00 8,00 3,00 4,50 3,00   

5901 Alanyi jogon megállapított ápolási díjban részesítettek átlagos száma (fő)               

6001 Lakásfenntartási támogatásban részesültek száma (pénzbeni, természetbeni) (fő)               

6101 Adósságcsökkentési támogatásban részesültek száma (természetbeni) (fő)               

6201 Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülő férfiak száma (fő)   7,00 7,00 6,00 4,00 6,00   

6301 Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülő nők száma (fő)   7,00 9,00 9,00 7,00 8,00   
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