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Bevezető 
 
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 
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rendelkezéseivel, Pereszteg 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. 
 
Pereszteg Község Esélyegyenlőségi Programjának főbb adatai: 
 
Személyi hatálya:  
 
Pereszteg Község Önkormányzata 
  
Területi hatály:  
 
Pereszteg Község közigazgatási területe  
 
Időbeli hatálya:  
 
2013. augusztus 1 – 2018. december 31. 
  
Felülvizsgálata:  
 

A 2003. évi CXXV. törvény módosításának 63/A § (4) bekezdése alapján Pereszteg Község 
Települési Esélyegyenlőségi Programjának időarányos megvalósulását, illetve a helyzetelemzésben 
feltártak esetleges megváltozását ötévente áttekinteni, és a helyi esélyegyenlőségi programot 
felülvizsgálja.  
 
A felülvizsgálat dátuma: 2018. december 31-ig. 
 
 
Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 A település bemutatása 
 

Első írásos említése 1291-ből való, Nagycenkkel kapcsolatos oklevélen szerepel "Perezteg" néven. 
1326-ig a soproni vár tartozéka volt, ekkor I. Károly Kanizsay Lőrincnek adományozta. 1454-ben a 
cseh husziták felégették további 15 községgel együtt. 1536-ban a Nádasdyak kezére került, ez idő 
tájt a lakosság tiszta magyar 
 
Sopronszécsény Első írásos említése "Zechun" néven 1261-ből, majd "Zechen" néven 1331-ben 
származik. A középkorban az Osl nemzetséghez tartozó Pinnyeiek birtokolják, majd a 16. 
században leányágon a Zalay-családé lett. 
 
1948-tól a két község Pereszteg néven egy települést alkot. 

Településünk a két főút (85.sz és 84.sz.) mellett található. A Sopronszécsenyi falurészen robog át a 
Győr felől a határon túlra igyekvők forgalma. E mellett az út mellett találhatók ipari területeink, 
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ahol több kis és középvállalkozás gyarapítja adóforintjainkat, biztosítva településünk szerény, de 
folyamatos fejlődését. 

Az 1428 lakost orvosi rendelő, nyolc osztályos iskola, két csoportos óvoda, posta, 
takarékszövetkezet, boltok, helyi pékség és húsfeldolgozó szolgálja ki. Közműellátottságunk teljes. 

A munkaképes lakosok a szomszédos Ausztriában, a közeli Sopronban, környékbeli 
nagyvállalkozásoknál és jó néhányan a helyi vállalkozásoknál találnak munkát. 

Pereszteg óvja és védi értékeit, műemléktemplomát, szobrait, a Kálváriát, melyet egyre többen 
keresnek fel az ország minden részéből. 

Pereszteg település lakói számára a közszolgáltatási feladatok jelentős része helyben hozzáférhető. 
A közoktatási feladatok közül az óvoda, általános iskola ellátott feladat, és helyben elérhető. A 
közoktatási szakszolgálati feladatellátás közül helyben a logopédiai-gyógypedagógiai ellátás 
megoldott, míg a korai fejlesztés és gondozás, a nevelési tanácsadás és a fejlesztő felkészítés 
Sopronban érhető el.  A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás ellátatlan feladat. A 
gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatást és az iskolai napközi otthonos 
ellátást a településen vehetik igénybe. A bölcsőde, a családi napközi, a házi gyermekfelügyelet 
ellátatlan feladat, csakúgy, mint a családok átmeneti otthona.  
A szolgáltatás fenntartói hátterét vizsgálva látható, hogy a legtöbb, a lakók számára elérhető 
szolgáltatást az önkormányzat önállóan, megbízási szerződés, vagy jogi személyiségű társulásban 
valósítja meg. Így az óvodai nevelést, az általános iskolát- KLIK fenntartásában -, a gyermekjóléti 
alapellátások közül az iskolai napközit önállóan, a gyermekjóléti szolgáltatást társulásban 
biztosítják. Ugyanígy társulásban működik a családsegítés.   
A település egészségügyi szempontból jól ellátott, rendelkezik házi felnőtt orvosi szolgálattal, 
fogorvosi szolgálattal, valamint védőnői szolgálattal.  
A település infrastrukturális szempontból jól ellátott. Rendelkezik közvilágítással, vezetékes ívó 
vízhálózattal, szennyvíz hálózattal, vezetékes gáz és telefonhálózattal. A település útjainak 80 %-a 
szilárd útburkolattal rendelkezik. A 85. számú főútvonal kettészeli a települést s a főútvonal 
forgalma miatt nagy a gépkocsi forgalom a településen. A településen jelenleg nincs vasúti 
megállóhely, az autóbuszjáratok gyakorisága megoldja ennek hiányát. Összességében elmondható, 
hogy közlekedés infrastrukturális szempontból jól megközelíthető a település, melyhez hozzájárul 
Sopron és a határátkelőhely közelsége.  
Pereszteg népességének változását, összetételét a következő táblázatok mutatják be. 
 
 
 
1. számú táblázat - Lakónépesség 
száma az év végén  

  Fő Változás 

2007 1384   

2008 1388 100% 

2009 1392 100% 

2010 1409 101% 

2011 1428 101% 

2012 1428 100% 
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2. számú táblázat - Állandó népesség     

 
 
  

fő % 

  

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 731 697 1428 51% 49% 

0-2 évesek           

0-14 éves 107 105 212 50% 50% 

15-17 éves 30 36 66 45% 55% 

18-59 éves 414 431 845 49% 51% 

60-64 éves 51 35 86 59% 41% 

65 év feletti 129 90 219 59% 41% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
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A népességszám változása az elmúlt években növekedést mutat. 
A növekedés oka nem a születések számának növekedése, hanem a községben kialakításra került 
46 db építési telkek kialakítása következtében a beköltözések számának növekedése. 
Az általános statisztikai adatoknak megfelelően alakult a nők és férfiak aránya. 
 
A lakosság korszerinti megoszlását az alábbi táblázatok mutatják be. 
 
  

  

  

  

  
 

3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 
0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2001 217 220 98,6% 

2008 220 221 99,5% 

2009 223 219 101,8% 

2010 224 215 104,2% 

2011 219 212 103,3% 

2012 221 213 103,8% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    
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A vizsgált időszakban átlagban az öregedési index 100 %, ami annyit jelent, hogy közel egyenlő 
arányban vannak a 14 év alattiak és a 60 év felettiek. 
 
 4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

 
  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

 2008 44 33 11 

 2009 42 33 9 

 2010 42 18 24 

 2011 47 21 26 

 2012 45 19 26 

 Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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Az adatokból megállapítható, hogy az odavándorlások száma kismértékben növekszik, az 
elvándorlások száma folyamatosan csökken. Ezáltal a népességmegtartó erő kissé növekszik. 
 
5. számú táblázat - Természetes szaporodás  

  élve születések száma halálozások száma 
természetes 

szaporodás (fő) 

2008 10 25 -15 

2009 11 16 -5 

2010 12 12 0 

2011 13 18 -5 

2012 15 16 -1 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   

 
 
 

 

 

 
 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

A természetes szaporodás, mint az adatokból is jól látható, folyamatosan emelkedő tendenciát 
mutat. 
 
Értékeink, küldetésünk 
 
A helyi esélyegyenlőségi program kiemelt figyelmet fordít:  
 

• az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, megszüntetésére;  
• az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatására;  
• a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosítására;  
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• munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítására;  
• a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik 

javítására;  
• az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat 

döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az 
önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében;  

• a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, ill. a 
közügyek irányításában.  

 

Az esélyegyenlőség biztosításával összefüggő fenntartói tevékenységek, felelősségek  
• az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében a kötelezettségek meghatározása;  
• a kötelezettségek teljesítéséért felelős személyek kijelölése, akiknek fő feladata:  
• a program megvalósításának koordinálása,  
• a program végrehajtásának nyomon követése,  
• az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása;  
• az esélyegyenlőségi terv nyilvánosságának biztosítása;  
• az esélyegyenlőségi terv megvalósításában érintett intézmények vezetőinek tájékoztatása;  
• esélyegyenlőségi kockázatok kezelése, intézkedési tervek készítése, értékelése, folyamatos 

korrekciója;  
• fejlesztési célok időrendi prioritásának kialakítása, a mérhetőséget lehetővé tevő indikátorok 

meghatározása;  
• az esélyegyenlőség javításához kapcsolódó prioritási sorrend meghatározása;  
• az eredmények nyilvánosságra hozásakor a személyes adatok védelmének maximális 

érvényesítése;  
• a település döntéshozóinak kétévente történő tájékoztatása a megvalósításról.  

 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Pereszteg  település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 
kívánja: 
 
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
a diszkriminációmentességet,  
szegregációmentességet, 
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 
az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 
arányát, valamint helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
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További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 
HEP IT tartalmazza. 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-
értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 
tematikus munkacsoportokat. 
 
 
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. 
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1/2. Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 
 
 
Az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – törvény keretei 
között – önállóan mérlegelhet.  
 
A helyi önkormányzat által hozott szabályozást érintő kérdésekben a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezik. 
 
Pereszteg Község Önkormányzatának 5/2007.(IV.3.) rendelete a szociális igazgatás és a szociális 
ellátás helyi szabályozásáról, valamint a 12/2004.(IX.21.) rendelete az önkormányzat által 
biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szabályozza az érintett csoportok ellátásait. 
 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 
 
2.1. Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 
koncepciókkal, programokkal 

.  
 
Költségvetési koncepció – A képviselő-testület 2014. évre vonatkozóan április 30-ig elfogadta a 
következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót, amelyben kiemelt figyelmet fordít az 
esélyegyenlőség szempontjából érintett célcsoportoknak. Ez a koncepció adja az alapját a következő 
évi költségvetési adatok kidolgozásához. Ez már biztosít pénzügyi keretet az adott célcsoportoknak 
a rendezvények szervezéséhez. 
 
Gazdasági program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 116. §-a értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit 4 évre szóló 
gazdasági programban rögzíti a választásokat követően. A program kellő alapot biztosít az éves 
költségvetés, illetve a költségvetési koncepció szerkezetéhez. 
 
Köznevelés-fejlesztési terv – A települési önkormányzat kötelezettsége, hogy beszerezze a 
településen működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, alkalmazotti közösségei, a szülői és 
diákszervezetei véleményét. A Megyei Köznevelési Fejlesztési Tervhez az önkormányzat 
kinyilvánította véleményét, hogy az oktatási intézményekre helyben szükség van, és az előírt 
létszámot igyekszik megtartani. 
 
Településrendezési terv településszerkezeti terv és a településfejlesztési koncepció 2012-ben 
kerültek elfogadásra. Figyelembe veszi mind a lakossági elképzeléseket, mind az önkormányzati 
fejlesztési lehetőségeket, biztosítva a település sokszínűségét – intézmények , terek, vállalkozások – 
és jövőképét a gazdasági programra építkezve.. 
 
 
 

2.2. A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 
A Mötv. 87. §-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, 
hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző  
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államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel 
rendelkező társulást hoznak létre. 
Pereszteg község Önkormányzata viszonylatában jelenleg egy működő társulás van, a Fertőd 
Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás. 
• az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, továbbá az Sztv. 86. § (2) bekezdés a) pontjában 

és 57.§ e) pontjában meghatározott családsegítés, valamint  
• az Sztv. 57.§ h) pontjában meghatározott támogató szolgáltatás és 
• a Gyvt. 39. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező gyermekjóléti alapellátások 

szolgáltatásai 
 

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

 
a.) A helyzetelemzéshez felhasznált adatokat szolgáltatta: 
 
Nagycenki közös Önkormányzati Hivatal 
 
Használt statisztikai adatbázisok:  
 
VÁTI TeIR rendszer  

KSH T-STAR rendszer  

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat statisztikai adatbázisa  
 
b.) Nem áll rendelkezésünkre adat  
- hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén ( pld. bérkülönbség ) 
- idősek informatikai jártassága 
- fogyatékkal élő személyek száma, fogyatékosságuk oka 
- a nonprofit szervezetek és a lakosság végrehajtásával kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását  
  szolgáló eszközök bemutatása . 
 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
 

3.1. Jövedelmi és vagyoni helyzet  
 
A jövedelem és a vagyon fogalmát az Szt. 4. §-a és a Cst. 4. §-a határozza meg a jogszabályok 
hatálya alá tartozó ellátások vonatkozásában. 
 
Településünkön a község helyzetéből adódóan a nyugdíjak meghaladják az országos átlagot. Mint 
ahogy a későbbi táblázatokból kitűnik alacsony a szociálisan rászorultak száma. 
A településen képződő SZJA viszonylag magas összege és a településen élők bruttó átlagbére 
szintén az országos átlag felett van. A 2012. évi  költségvetési beszámoló adatai alapján a 
lakóhelyen maradó SZJA és az adóerőképesség együttes összege elérte a 33 millió forintot. A 
létminimum alatti lakosság száma nem mérhető. 
A vagyoni helyzet szempontjából mérhető adat, a gépjárműadót fizetők száma, mely gyakorlatilag 
megegyezik a háztartások számával.  
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3.2. Foglalkoztatottság, munkaerő piaci integráció 
 
 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 elemezzük az elmúlt évek változásainak 
bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban.  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

év  

15-64 év közötti lakónépesség 
(fő) 

nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 469 478 947 6 1,3% 14 2,9% 20 2,1% 

2009 472 474 946 14 3,0% 10 2,1% 24 2,5% 

2010 472 488 960 7 1,5% 14 2,9% 21 2,2% 

2011 484 502 986 4 0,8% 8 1,6% 12 1,2% 

2012 486 504 990 3 0,6% 6 1,2% 9 0,9% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
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Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a 
nyilvántartott foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, ez miként változott 
az elmúlt években, illetve, hogy milyen az arány a férfiak és nők között a vizsgált területen.  
Az adatokból látható, hogy a vizsgált időszakban jelentős eltérés a 2009-2010-es években volt, 
azóta csökkent a regisztrált munkanélküliek száma. Ennek hátterében áll a gazdasági válság, azóta 
viszont a gazdaságban bekövetkezett egy bizonyos stabilitás. 
 
 
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő 20 24 21 12 9 

20 éves és fiatalabb 
fő 0 0 0 0 0 

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

21-25 év  
fő 0 1 0 2 1 

% 0,0% 4,2% 0,0% 16,7% 11,1% 

26-30 év 
fő 2 4 3 3 3 

% 10,0% 16,7% 14,3% 25,0% 33,3% 

31-35 év 
fő 1 6 4 3 3 

% 5,0% 25,0% 19,0% 25,0% 33,3% 

36-40 év 
fő 2 3 4 1 1 

% 10,0% 12,5% 19,0% 8,3% 11,1% 

41-45 év 
fő 3 2 0 0 0 

% 15,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

46-50 év 
fő 5 2 2 0 0 

% 25,0% 8,3% 9,5% 0,0% 0,0% 

51-55 év 
fő 5 3 6 2 1 

% 25,0% 12,5% 28,6% 16,7% 11,1% 

56-60 év 
fő 2 3 2 1 0 

% 10,0% 12,5% 9,5% 8,3% 0,0% 

61 év felett 
fő 0 0 0 0 0 

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

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
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Az adatok alapján megállapítható, hogy 2009-2010. évben volt a legmagasabb az álláskeresők 
száma, mely a gazdasági válság következménye. 
  

  

  

  

 
 

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

év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 6 14 20 4 2 6 66,7% 14,3% 30,0% 

2009 14 10 24 7 6 13 50,0% 60,0% 54,2% 

2010 7 14 21 1 8 9 14,3% 57,1% 42,9% 

2011 4 8 12 1 8 9 25,0% 100,0% 75,0% 

2012 3 6 9 2 3 5 66,7% 50,0% 55,6% 

Forrás: TeIR, Nemzeti MunkaügyiHivatal       
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A munkanélküliség csökkenő tendenciát mutat, a nők száma folyamatosan csökken, a 
munkanélküliségi ráta kedvezően alakul. A munkanélküliek alacsony száma indokolható Ausztria 
közelségével, valamint a településen működő vállalkozások letelepedésével. 
  

  

  

  

  

  
  

  

 
 
 
 

 

 

 
 

         

           

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

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 100 101 201 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2009 85 97 182 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2010 82 93 175 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2011 95 92 187 0 0,0% 1 1,1% 1 0,5% 

2012 96 91 187 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A táblázat alapján pályakezdő munkanélküliek nem regisztráltatják magukat a nyilvántartásban. 
 

b.) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
 

            

A táblázat adataiból kitűnik, hogy kevés az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező 15 év 
felettiek száma Ez elsősorban az idősebb korosztálynál fordulhat ellő. 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

év  

15 éves és idősebb 
lakosság száma 

összesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát 
végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x 
évesek száma  

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 1157 594 563 1025 507 518 132 11,4% 87 14,6% 45 8,0% 

2011 1216 624 592 #ÉRTÉK! 
nincs 
adat 

nincs 
adat  

#ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 
#ÉRTÉ

K! 
#ÉRT
ÉK! 

#ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH 
Népszámlálás          

 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 

nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál 

magasabb iskolai 
végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 20 0 0,0% 5 25,0% 15 75,0% 

2009 24 0 0,0% 4 16,7% 20 83,3% 

2010 21 0 0,0% 1 4,8% 20 95,2% 

2011 12 0 0,0% 2 16,7% 10 83,3% 

2012 9 0 0,0% 2 22,2% 7 77,8% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
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Az adatbázisban a regisztrált munkanélküliek megoszlása végzettségük szerint a fontos szempont 
lesz a helyi képző programok tervezésekor, hiszen látjuk, milyen csoportoknak kell e programokat 
létrehozni. A táblázat eredménye azt mutatja, hogy csekély a 8 általános vagy annál alacsonyabb 
munkanélküliek száma a településen, s ez i csökkenő tendenciát muta 
 
 
 
3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 év 

általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők 
száma 

8. évfolyamot 
felnőttoktatásban 

eredményesen elvégzők száma 

fő Fő % 

2009 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2010 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2011 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
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Az adattáblák adatai arra mutatnak 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. Ez a két tábla csak érintőlegesen kapcsolódik ehhez 
a fejezethez, azonban alkalmas arra, hogy számszerűen is kimutassuk, hogy a munkaerő-piaci 
hátrányokat okozó alacsony iskolázottság javítására vonatkozó felnőttoktatásba milyen létszámban, 
arányban vonódnak be a településen élők.  Ugyanakkor a táblák adataiból kiderül, hogy a 
településen a nyilvántartott adatok alapján nincs regisztrálva felnőttoktatásban résztvevő személy 
 
 
 

3.3. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, 
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 
 

a) igényelt, illetve megállapított támogatások összege, száma stb. 
 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 947 1 0,1% 

2009 950 2 0,2% 

2010 970 5 0,5% 

2011 997 4 0,4% 

2012 998 3 0,3% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   

 
 
 

 
 

   

    

    

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 év 

középfokú 
felnőttoktatásban 

résztvevők 
összesen 

szakiskolai 
felnőttoktatásban  

résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

fő fő % fő % fő % 

2009 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2010 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2011 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási 
Információs Szolgálat (TÁKISZ)    
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A tábla az álláskeresési támogatásban részesülők számáról segít abban, hogy adatait összevethessük 
a munkanélküliségi adatokkal. Így láthatóvá válik, hogy a rendszeres jövedelem nélkül élők 
hozzájutnak-e támogatáshoz. Az adatokból jól látható, hogy a segélyezettek száma viszonylagos 
stagnálást mutat, ami a munkanélküliek számával összevetve kedvező hatású. 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 

nyilvántartott álláskeresők 
száma 

álláskeresési járadékra 
jogosultak  

fő fő % 

2008 20 4 20,0% 

2009 24 20 83,3% 

2010 21 15 71,4% 

2011 12 9 75,0% 

2012 19 10 52,6% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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Az  adatsor a Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek számának alakulásáról hasonlóan fontos 
adatsor. Ennek elemzése során a táblázat adatait idősorosan is figyelni kell, vagyis hogy nőtt vagy 
csökkent a járadékra jogosultak aránya. E mellett a kapott adatokat szükséges összevetni a 
munkanélküliségi adatokkal, hogy láthatóvá váljon, hogy a rendszeres jövedelem nélkül élők 
hozzájutnak-e támogatáshoz.  
Az álláskeresési járadékra jogosultak száma évek óta csökkenő tendenciát mutat, a nyilvántartott 
álláskeresők több mint 50 %-a a járadékra is jogosult . 
 
 
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek száma 

év 

rendszeres 
szociális segélyben 

részesülők   

Foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás 

(álláskeresési 
támogatás) 

Azoknak a száma, 
akik 30 nap 

munkaviszonyt 
nem tudtak 

igazolni és az FHT 
jogosultságtól 

elesett  

Azoknak a száma, akiktől helyi 
önkormányzati rendelet alapján 

megvonták a támogatást 

fő 
15-64 évesek 

%-ában 
fő 

munkanélküliek 
%-ában 

2008 1 1 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 

2011 1 1 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal    
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A táblázat adatsora azt jelzi, hogy az adott településen a szociális segély és a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás, mint az aktív korúak támogatása milyen mértékben van jelen. Rendszeres 
szociális segélyt az az aktív korú személy kaphat az önkormányzattól, aki: nem munkavállaló, vagy 
egészségkárosodott, vagy támogatott álláskereső, vagyis olyan hátrányos munkaerő-piaci helyzetű 
aktív korú személyek részére nyújtott támogatás, akik nem rendelkeznek rendszeres, megélhetést 
biztosító jövedelemmel. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak álláskereső személy veheti 
igénybe.  

A fenti adatokból, valamint a 3.2.1. tábla adataiból kiderül, hogy a szociális segély csekély 
mértékben jelenik meg a település alacsony jövedelmű lakosságának körében.  

 

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. 
 
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 pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletéhez, a közös költséghez, illetve a 
tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt. 

A lakásfenntartási támogatás alapnyi jogon, normatív alapon állapítható meg. 

A lakhatási szegregációról ld. a 3.5. pontot. 

Igen lényeges az Ebktv. 26. §-ának (3) bekezdésének figyelembe vétele a lakhatási helyzet, illetve a 
szegregátumok vizsgálata és a megfogalmazandó intézkedések során. A rendelkezés rögzíti, hogy 
„a lakáshoz jutási feltételek meghatározása nem irányulhat arra, hogy a 8. §-ban meghatározott 
tulajdonságok szerint egyes csoportok valamely településen, illetve településrészen mesterségesen, 
nem a csoport önkéntes elhatározása alapján elkülönüljenek.” Az Ebktv. tiltja a lakáshoz jutási 
feltételek olyan módon való meghatározását, ami alapján egyes védett tulajdonságokkal rendelkező 
csoportok egy adott településen vagy településrészen belül mesterségesen elkülönülnek. Ezt 
elsősorban a település drágábban és olcsóbban értékesíthető telkekre, ingatlanokra történő 
felosztásával, kettéosztásával lehet megvalósítani.  

A törvényi tilalom része, hogy a mesterséges elkülönülés a csoport tagjainak szándékán kívül 
valósuljon meg, azaz abban az esetben, ha egyes személyek vagy e személyek csoportja önként, 
kényszer nélkül kíván a település egy különálló részén élni anélkül, hogy ez a helyzet bizonyos 
lakáshoz jutási feltételek diszkriminatív meghatározásán alapult volna, az nem minősíthető az 
egyenlő bánásmód követelménye megsértésének. 
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3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

év 
összes 

lakásállo
mány (db) 

  
bérlakás 
állomány 

(db) 
  

szociális 
lakásállo

mány (db) 
  

egyéb 
lakáscélra 

használt nem 
lakáscélú 

ingatlanok (db) 

  

    

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülménye
ket biztosító 

lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 
körülmén

yeket 
biztosító 
lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeke
t biztosító 

lakások száma 

2008 493 0 4 0 0 0 0 0 

2009 498 0 4 0 0 0 0 0 

2010 506 0 4 0 0 0 0 0 

2011 506 0 4 0 0 0 0 0 

2012 510 0 4 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
önkormányzati adatok 
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Az adatokból kitűnik, hogy lakosság részéről az első évben senki sem vette igénybe a támogatást, míg 
2012. évben éltek a normatív támogatás lehetőségével, bár a kérelmezők és a támogatottak száma 
alacsony. 
 
Mielőtt a táblázat adatait vizsgáljuk tisztázni szükséges az Elégtelen lakhatási körülményeket 
biztosító lakás fogalmát:  

Az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága (General Comment No. 4, the UN 

Committee on Economic, Social and Cultural Rights) 1991-ben egy indoklást adott ki, melyben 
értelmezte a megfelelő lakás fogalmát, amely bármely ország lakáspolitikájának kiinduló pontja 
kell, hogy legyen. Ez a következő elemeket tartalmazta: 

1. a lakhatás jogi biztonsága, azaz védelem az erőszakos kilakoltatás ellen; 

2. alapszolgáltatásokhoz és infrastruktúrához való hozzáférés (ivóvíz, energia, szennyvízcsatorna, 
fűtés, világítás, stb.); 

3. megfizethetőség (a lakhatással kapcsolatos költségeknek olyan szinten kell lennie, hogy más 
alapvető szükséglet kielégítését vagy megszerzését ne veszélyeztesse); 

4. lakás alapvető minőségi és mennyiségi elemei (alapterület, fűtés, stb.); 

5. biztosítani kell az elesett csoportok lakáshasználatának lehetőségét (idősek, gyerekek, 
mozgáskorlátozottak, halálos betegek, HIV fertőzöttek, természeti katasztrófák áldozatai, stb.); 

6. elhelyezkedés (a megfelelő lakásnak olyan helyen kell lennie, amely lehetővé teszi a munkába 
járást, valamint egészségügyi szolgáltatás, iskola, és egyéb szociális szolgáltatások igénybe vételét); 
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7. kulturális megfelelés (a lakás megépítési módjának és az építéshez használt anyagoknak 
alkalmasnak kell lennie a kulturális identitás és különbözőség kifejezésére). 

Az ezen tényezőknek meg nem felelő lakásokat tekintjük elégtelen lakhatási feltételeknek, melyek 
településünkön a rendelkezésre álló adatok alapján nem találhatóak. 

a) bérlakás állomány 

A településen az Önkormányzati lakásokban pedagógus és orvos bérlők találhatók, akiknek 
a személye nem mutat változást. 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

b.)szociális lakhatás 

A településen nem található 

 

       b.)szociális lakhatás 

A településen nem található 

c.) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

A településen nem található 

d.) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 
 
A településen nem található 
 

e.) lakhatást segítő támogatások 
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3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők 

száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 3 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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Az első évben a lakosság nem élt a támogatás lehetőségével. 2012. évben is kevés a támogatást 
kérők, és az ellátást igénybevevők száma. 
 

f.) eladósodottság 
 
A településen nem található. 
 

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

 
A településen nem található. 
 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
 

A településen nem található. 
 

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 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 nem található. 
 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

A településen nem található. 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 

E fejezet jogszabályi környezetét az alábbiakban foglaljuk össze. Elsőként kiemeljük az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt, mely előírja, hogy a települési önkormányzat az 
egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 
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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 települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik:  

a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 

b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és 
ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a 
hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések 
meghozatalát, 

d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló 
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok 
biztosítják. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális 
alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat. 

Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés,házi 
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató 
szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás. 

Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó 
intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az 
egyéb speciális szociális intézmény. 

Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a 
társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi 
pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és 
biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyító-
megelőző ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb 
szükségletek kielégítése során.  

Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi 
intézmények használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb 
kockázattal járó gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban 
(szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát. 
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a.) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 

Felnőttek és 
gyermekek részére 
tervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére szervezett 
háziorvosi szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 1 0 0 

2009 1 0 0 

2010 1 0 0 

2011 1 0 0 

2012 1 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 

A településen a felnőtt orvos látja el a gyermekorvosi feladatokat is, nem rendelkezünk külön 
gyermekorvosi szolgálattal. A rendelési időn kívül az ellátás ügyeleti formában történik a Sopron 
Megyei Jogú Város Erzsébet Kórháza által biztosított a peresztegi Önkormányzat által üzemeltetett 
épületben. 

 

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

Sopron 17 km-re található a településtől. Közlekedés szempontjából az autóbusz és  gépkocsi 
közlekedéssel megközelíthető, ezért a településen élők számára a prevenciós és szűrőprogramokhoz 
való csatlakozás lehetősége biztosított. 
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
 
Sopron 17 km-re található a településtől. Közlekedés szempontjából autóbusz, 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 csak gyermekétkeztetés van, mivel a szociális étkezetésre nincs igény. A 
közétkeztetést az ÁNTSZ rendszeresen ellenőrzi, így az egészséges táplálkozás szempontjainak 
megfelel, vásárolt szolgáltatás formájában történik az ellátás. 
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 
  

Sopron 17 km-re található a településtől. Közlekedés szempontjából autóbusz, gépkocsi 
közlekedéssel megközelíthető, ezért a településen élők számára a sportprogramokhoz való 
hozzáférés lehetősége biztosított, ezen felül működik a településen a Pereszteg Községi Sport  
Egyesület Labdarúgó szakosztálya. 
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f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 

A település társulás formájában látja el a családsegítő, gyermekjóléti és támogató szolgált feladatait, 
melyekhez a hozzáférés helyi ügyfélfogadással heti alkalommal biztosított.  
 

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

 

Az önkormányzathoz nem jutott el olyan információ, hogy bármilyen hátrányos 
megkülönböztetésben részesülnének emberek a szolgáltatások nyújtásakor. Valószínűsíthető, hogy 
ez nem is jellemző 
 

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

 

A családsegítő-és gyermekjóléti szolgálta által nyújtott szolgáltatások esetében – pld. 
élelmiszercsomag osztása – kiemelten kerülnek támogatásra a szociálisan hátrányosabb helyzetben 
lévő rétegek. 

 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 25 

2009 23 

2010 19 

2011 27 

2012 27 
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év 
ápolási díjban részesítettek 

száma 

2008 3 

2009 2 

2010 2 

2011 4 

2012 4 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

A fenti adatokból kiderül, hogy nem jelentős azoknak a száma, akik közgyógyellátást és ápolási 
díjat igényelnek, mely magyarázható a lakosság j kedvező jövedelem helyzetével. 
 

 
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 
 

A településen a közösségi színtér a Faluház, melynek használatáról a polgármester és képviselő-
testület dönt. Több civil szervezet működik a településen, melyek a rendszeresen használják 
rendezvényeikhez a Faluházat. 
A beltéri rendezvényeken kívül egyre több azoknak a kulturális eseményeknek a száma, melyek a 
közparkokban, illetve a sportpályán kerülnek megrendezésre. 
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b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 
 

A településen csak magyarok laknak együtt, így konfliktushelyzet nem alakul ki. A település két 
részből áll, egyre több a kísérlet a két településrész ( Pereszteg – Szécseny ) közös programjainak 
szervezésére. 
 

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

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

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

A településen nincs roma nemzetiségű önkormányzat, a roma lakosság száma nagyon kevés,  nem 
képeznek szegregátumot.  

 
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
A mélyszegénységben élőkkel és romákkal kapcsolatban csak becsült adatokkal rendelkezik a 
település. A település a gazdasági-társadalmi mutatók alapján kedvező helyzetben van: megyei és 
régiós szinten magasabb jövedelmi helyzet, alacsonyabb munkanélküliség, magasabb foglalkozatási 
ráta jellemzi a települést. Az is bizonyítható, hogy a tartós munkanélküliek elsősorban az 
aluliskolázott, alacsonyabb státuszú lakosok köréből kerül ki, melyek csekély számban vannak jelen 
a településen. Mindenképpen fontos a mélyszegénységben élők ösztönzése a szakmaszerzésre. 
Peresztegen nincs szegregált településrész. Az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való 
egyenlő hozzáférés biztosított a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára is. 
A település nem rendelkezik adatokkal arra nézve, hogy a lakosság milyen arányban rendelkezik 
saját tulajdonú ingatlannal, így a lakások komfortfokozatáról sem készült felmérés. Így csak becsült 
adatokra lehet támaszkodni. 
A településen nincs olyan döntés vagy folyamat, ami az említett társadalmi csoportok esélyeit 
tovább rontaná. Az önkormányzatnak feladata, hogy minden lehetőséget kiaknázzon,hogy a 
mélyszegénységben élők esélyegyenlőségét előmozdítsa. 
A jövőre nézve a mélyszegénységben élőkkel kapcsolatos adatbázis elkészítésével pontosabb képet 
lehet festeni ezen társadalmi réteg helyzetéről.  Bár a táblázatok adati alapján nem jellemző a 
településre a mélyszegénységben élők magas száma. 
Fejlesztési lehetőség és cél, nagyobb propaganda kifejtése annak érdekében, hogy az ellátásokat a 
rászorulók magasabb számban vegyék igénybe.  A képviselő-testület , az egészségügyi és szociális 
hálózat bevonásával kell a propagandát megoldani, és terjeszteni a lehetőségeket.   

 
A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
Kevesen veszik igénybe a szociális ellátásokat Szélesebb és nyilvánosabb propaganda. 

Kapcsolatfelvétel az egészségügyi 
szolgáltatókkal 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

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

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói 
gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A 
gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági 
intézkedések biztosítják. 

Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
• a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
• a gyermektartásdíj megelőlegezése, 
• az otthonteremtési támogatás, 
• a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

• a gyermekjóléti szolgáltatás, 
• a gyermekek napközbeni ellátása, 
• a gyermekek átmeneti gondozása. 

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

• az otthont nyújtó ellátás, 
• az utógondozói ellátás, 
• a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

 

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

• a védelembe vétel, 
• a családba fogadás, 
• az ideiglenes hatályú elhelyezés, 
• az átmeneti nevelésbe vétel, 
• a tartós nevelésbe vétel, 
• a nevelési felügyelet elrendelése, 
• az utógondozás elrendelése, 

 

Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során 
adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak: 
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• a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és 
személyek (Gyvt. 16. §), 

• a fővárosi főjegyző, 
• c) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, 

intézmény fenntartója, vezetője, 
• a helyettes szülő, nevelőszülő, 
• a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása érdekében 

feltétlenül szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátottjogi képviselő, 
• f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 
• g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság.  
 

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 tartalmazni1. 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. §)2 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat 
jegyzője 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  

• nyugellátásban,  
• korhatár előtti ellátásban,  
• szolgálati járandóságban,  
• balettművészeti életjáradékban,  
• átmeneti bányászjáradékban,  
• időskorúak járadékában vagy  
• olyan ellátásban  
• részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály 

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

                                                           
 

1 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet Gyvt-ben rögzített definíciója a sablon készítésekor még nem ismert. 
2 Iskolaszolga, XXIII. 3., 2012. november 
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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)) 

 

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek: Elsősorban a menedékjogról szóló 2007. 
évi LXXX. törvény szerinti menedékjogot kérő, menekült, menedékes, oltalmazott vagy 
humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező gyermekek helyzetére szükséges kitérni. A 
menedékes - rászorultsága esetén - jogosult a befogadás anyagi feltételeire, valamint ellátásra és 
támogatásra. A menekültügyi hatóság, valamint a jegyző az ellátásra, támogatásra vonatkozóan 
határozattal dönt (2007. évi LXXX. törvény, 32. §). 

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

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

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos rendelkezések során, a védelembe 
vétel elrendelése esetén, illetőleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, 
továbbá a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat 
meghozatalával egyidejűleg tájékoztatni kell a szülőt azokról a kedvezményekről, juttatásokról, 
pályázati lehetőségekről, amelyek a gyermeket megillethetik. Tájékoztatni kell továbbá a szülőt 
arról is, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek mikor minősül 
halmozottan hátrányos helyzetűnek. 

 

Az igazolatlan iskolai hiányzás és ennek következményeként a családi pótlék felfüggesztése 
esetében a jogalkotó szándéka a gyakorlatban nem mindig érvényesül, azaz az iskolai hiányzás 
valódi oka, annak részletes feltárása gyakran rejtve marad. Az iskolai hiányzás oka mögött 
előfordulhat a család részéről történő bántalmazás vagy lehet, hogy a veszélyeztetett helyzet azért 
áll elő, mert a gyermek anyagi vagy egyéb okokból családfenntartói vagy egyéb funkciókat lát el 
(dolgozik, ápol valakit, stb.) A helyzetfelmérés során fontos meggyőződni arról, hogy az igazolatlan 
hiányzások esetén előírt jelzési kötelezettség megfelelően működik-e, valamint rendelkezésre áll-e a 
valós segítséget, megoldást jelentő, a gyermek érdekeit szem előtt tartó támogató rendszer (ld. 
20/2012. () EMMI rendelet, 51. § (3)-(5) bekezdések). 
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4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

év 
védelembe vett 18 év 

alattiak száma 
Megszűntetett esetek száma a 18 
év alatti védelembe vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2008 2 2 13 

2009 0 0 16 

2010 1 0 4 

2011 0 1 5 

2012 0 0 6 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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A táblázat adataiból kiderül, hogy védelembe vett gyermek nincs, a veszélyeztetett kiskorúak száma  
 
is alacsony, a Gyermekjóléti Szolgálat rendszeresen kapcsolatot tart a gyermekekkel és a szülőkkel 
is 
 
 
 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a család egy főre eső jövedelme arányában állapítják 
meg. 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma  

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

2008 13 0 0 0 0 

2009 10 0 0 0 0 

2010 13 0 0 0 0 

2011 13 0 0 0 0 

2012 9 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatok    
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4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 

év 

 Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma iskola 

1-8. 

évfolyam 

50 százalékos 

mértékű 

kedvezményes 

étkezésre 

jogosultak 

száma 1-3. 

évfolyam 

 Ingyenes 

tankönyv-

ellátásban 

részesülők 

száma 

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők száma  

Nyári étkeztetésben 

részesülők száma 

2008 3 3 15 34 0 0 

2009 1 5 15 35 0 0 

2010 3 2 12 35 0 0 

2011 1 1 16 35 0 2 

2012 2 3 13 39 0 0 

Forrás: Önkormányzati adatok TeIR, SH Tstar,  
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A településen élő gyermekek és családjaik részesülnek kedvezményes juttatásokban, bár itt a 
jogosultságot nagyrészt a jogszabályok alapján biztosítottak miatt kapják így pl: három gyermekes 
családok, tartós betegségben szenvedő gyermekek  
 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok adatait a 4.1.2. számú táblázat 
mutatja be. Nyári étkeztetés igénybe vételére egy alkalommal került sor, egy szülő két gyermeke 
részesült a kedvezményben. Egyéb juttatásokról önkormányzatunknak hivatalos adat nem áll 
rendelkezésére. 
 
 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 
 
Lásd: 4.1.3. számú táblázat adatai 
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
 
Nincs ilyen a településen. 
 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
 
Nincs ilyen a településen. 
 
 

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.  
 
Az alábbiakban felsoroljuk és röviden kifejtjük a jogszabályok által lehatárolt ellátási területeket, 
melyek áttekintése és az adott településen való elérésük leírása segíti a 4.3 pontban megadottak 
elemzését.  
A jogszabályok mellett az 1. számú mellékletben elhelyezett adattáblák is segítenek az adott 
település konkrét helyzetének átlátásában.  
Mindezekre építve lehet szövegesen kifejteni a település azon helyzetét, amelyre a 4.3-as fejezet 
a),b), c), d), e), f), g), h), i), j) pontjaiba sorolt szempontok kérdeznek rá. Természetesen itt is 
szükséges fókuszba helyezni az esélyegyenlőség szempontjából különösen érintett 
gyerekcsoportokat. 
 
 
 
a.) védőnői ellátás jellemzői ( pld. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre 

jutó ellátott, betöltetlen státuszok) 
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év 
védőnői álláshelyek 

száma 

Egy védőnőre jutó 

gyermekek száma 

2008 1 50 

2009 1 51 

2010 1 50 

2011 1 48 

2012 1 47 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázatból látható, hogy a védőnőre jutó gyermekek száma jelentősen nem változik, a 
szolgáltatás mindenki számára elérhető. 
 

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

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
 
A településen a gyermekek ellátása a felnőtt háziorvosi szolgálaton belül történik. A gyermek 
szakorvosi ellátást a településtől 17 km-re lévő Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet kórháza 
biztosítja. 
 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi- szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 
 
A Napközi otthonos Óvodában a soproni  Pedagógiai Szolgáltató Központtal kötöttünk 
megállapodást a gyermekek logopédiai ellátására. Fejlesztőpedagógust nem foglalkoztatunk. 
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d) gyermekjóléti alapellátás 
 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások közül helyben megoldott a gyermekjóléti 
szolgáltatás. A gyermekjóléti szolgáltatást a Fertőd várossal kötött Fertőd Mikro-térségi Szociális 
Intézményfenntartó Társulással kötött társulásai megállapodás kereti között látjuk el. 
 

e) gyermekvédelem 
 

A gyermekvédelmi ellátást helyben a hivatal, a védőnői szolgálat és a fenti társulás formájában 
biztosítjuk. 
 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások legközelebb Sopronban találhatók. 
 

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

Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés helyben a 
Sportegyesület  által biztosított. Erre a célra igénybe vehető a helyi sportpálya és tornaszoba. 
 

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

A 4.1.3. táblázat adatai alapján 
 

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

 
A hátrányos megkülönböztetéssel, az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban ld. a 4.4. 

pontot. 
  
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek 

keretein belül 
 
A 4.1.3. számú táblázatban foglaltak alapján a nagycsaládosok, és a gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők számára biztosított ingyenes tankönyv, ingyenes és kedvezményes 
étkeztetés biztosításával segítjük a rászorulókat. 
 
 

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

a.) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek ( tanulók óvodai, 
iskolai ellátása ) 
 
Hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek az intézményi statisztikákban nem szerepel. A 
sajátos nevelési igényű gyermekek száma nagyon kevés, évente 1-1 fő szerepel a 
nyilvántartásban. A tanulási nehézségekkel küzdő általános iskolai tanulók foglalkoztatása 
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tanórán kívüli oktatás keretén belül történik. Az iskolás és az óvodás gyermekek részére 
logopédiai foglalkoztatást biztosítunk. 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)  
 
        Az általános iskolában gyógypedagógus, logopédus foglalkoztatásával biztosítjuk a kiegészítő 

szolgáltatást,  az óvodában logopédust foglalkoztatunk. Iskolapszichológus alkalmazására 
nincs lehetőségünk, szükség esetén a szülőt az intézmény vezetője Sopronba irányítja a 
gyermekével. 

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs 
 
Hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az intézményeknél nem volt, és nem 
is jellemző. 
 

d.) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 
mutatkozó eltérések 
 
Az intézmények között a tanulók eredményességében, az oktatás hatékonyságában 
különbség nem jelentkezik. Problémát jelent, hogy a szülők a színvonalasabb oktatás 
reményében egyre nagyon számban viszik gyermekeiket a városi iskolákba. A helyi 
iskolában csökken a tanulólétszám, ami az iskola folyamatos leépüléséhez vezethet 
 

 
    Napközi Otthonos Óvoda 
 
Napközi Otthonos Óvoda 1950. évben épült.  Az intézmény 50 férőhelyes, 2 vegyes csoportra 
felosztva. 
Nyitva tartási ideje hétfőtől-péntekig 6,00 órától 17,00 óráig. 
Nyári időszakban 4 hét a folyamatos zárva tartás. A gyermekek az intézményekben új élményekkel 
gazdagodnak, biztosított számukra a szakszerű felügyelet és ellátás, melyet képzett szakemberek 
biztosítanak. 
az intézményben német nyelvű oktatás is folyik. 
A négy diplomás óvónő és a két dajka a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek 
megfelelnek. 
 
 
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 1 

Óvodai férőhelyek száma 50 

Óvodai csoportok száma 2 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6,00-17,00 
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A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 4 hét 

Személyi feltételek Fő 
Hiányzó 

létszám 

Óvodapedagógusok száma 4 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 4 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 2 0 

Kisegítő személyzet 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés  

   

 

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 

3-6 éves 

korú 

gyermekek 

száma 

óvodai 

gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 

férőhelyek 

száma 

óvodai 

feladat-

ellátási 

helyek 

száma 

óvodába 

beírt 

gyermekek 

száma 

óvodai gyógypedagógiai 

csoportok száma 

2008 54 2 50 1 54 0 

2009 59 2 50 1 56 0 

2010 62 2 50 1 59 0 

2011 52 2 50 1 48 0 

2012 61 2 50 1 57 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 

Önkormányzati adatgyűjtés     

 

       Általános Iskola 
 
Iskolánk 8 évfolyamos, melyben nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai 
oktatás folyik. Az iskola fenntartója és működtetője a soproni székhelyű KLIK Intézményfenntartó 
Központ. Az iskola a tanulók számára napközi ellátást és étkeztetést biztosít. A tanulócsoportok 
száma délelőtt 8, délután 1 napközis csoport.                                                              

Az intézmény gyermek-és szülőközpontú. 

Ebben nagy előny a kistelepülési lét, a kisebb osztálylétszámok, ahol mindenki ismeri egymást és 
ezért a kapcsolat a szülőkkel jóval személyesebb, mint egy nagyvárosban.  
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

tanév 

Általános iskola 

1-4 évfolyamon 

tanulók száma 

Általános iskola 5-8 évfolyamon 

tanulók száma 

általános iskolások 

száma 

napközis tanulók 

száma 

fő fő fő fő % 

2010/2011 54 45 99 13 13,1% 

2011/2012 48 42 90 12 13,3% 

2012/2013 52 41 93 13 14,0% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar     
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

tanév 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen db 

2010/2011 4 4 8 0 0 0 1 

2011/2012 4 4 8 0 0 0 1 

2012/2013 4 4 8 0 0 0 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar       

 

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 

tanév 

8. évfolyamot eredményesen 

befejezettek száma / aránya a 

nappali rendszerű oktatásban 

fő % 

2010/2011 15 100 

2011/2012 10 100 

2012/2013 9 100 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 

Összességében elmondható, mind az óvodában mind az iskolában az elmúlt években nőtt a 
tanulók száma. Az továbbtanulási mutatók nagyon jók. 
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a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 
 

A településen élő a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési 
igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, 
iskolai ellátása normál körülmények között zajlik. A szükséges fejlesztések, egyéb terápiák részben 
helyben megoldottak ( pl: logopédiai ellátás, szurdopedagógia ellátás) ,  a többi esetben a soproni 
pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásait lehet igénybe   venni. 
 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 
 
Alkalmazottként az önkormányzat nem rendelkezik gyógypedagógussal, sem iskolapszichológussal, 
szükség szerint a soproni pedagógiai szakszolgálat ilyen irányú szolgáltatásait lehet igénybe venni. 
 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  
 
Nincs különbség és jogellenes elkülönítés az oktatás és képzés területén. A községben egy iskola és 
egy óvoda működik, így az intézmények közötti szegregáció nem jelentkezik.  
 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 
mutatkozó eltérések 
 
Nem tapasztalható különbség a tanulók iskolai eredményességében más közoktatási intézményhez 
hasonlítva. A kompetencia felmérések eredményei ezt alátámasztják. A szülők egy része a 
színvonalasabb oktatás reményében íratja be gyermekét városi iskolákba. Ennek következménye a 
az iskola gyermeklétszám folyamatos csökkenése.  
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 
Tanórán kívüli foglalkozások tartásával, a gyengébb képességű tanulók felzárkóztató oktatásával – 
korrepetálás – kompenzálja az intézmény a hátrányokat. Az ingyenes tankönyvellátásban  térítési-
díjmentességen, illetve kedvezményben állami támogatás formájában részesülnek az intézmények 
tanulói.   
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 
 A nevelési oktatási intézmények fogadni tudják az SNI gyermekeket is. Az intézmények nem 
folytatnak a szegregáló tevékenységet. Az óvodába járó hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan 
hátrányos helyzetű (HHH)gyermek évek óta nincsen.  Sajátos nevelési igényű (SNI) óvodás  van, 
általában logopédia megsegítés szükséges a gyermekeknek ill. egy estben szurdopedagógiai ellátás. 
A HH és HHH tanulók száma nagyon kevés az iskolában, ez összefüggésben van a fentebb található 
iskolázottsági mutatókkal.  
A kompetencia mérés eredményei átlagban jók az országos átlaghoz képest, de lehet még javítani.   
Sajnos intézményünkben alacsony a gyermeklétszám, hiszen sok gyermeket a közeli soproni 
iskolákba visznek a szülők, munkahely, vagy egyéb okok miatt. 
Mindenképp szükséges az iskola hosszú távú fenntartása miatt a szülők részére a pozitív iskola 
szemlélet megteremtése, mely az iskoláról szóló propaganda folyamatos kifejtésével, külön 
programok szervezésével valósulhat meg. 



47 
 

 
 

A gyermekek esélyegyenlősége 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az általános iskolában alacsony a 
gyermeklétszám. Folyamatosan veszélyben az 

iskola fenntarthatósága 

Fenntarthatóság biztosítása az 
iskolánál. Oktatás színvonalának 

emelése, tanórán kívüli programok 
beiktatása 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Az önkormányzat és annak intézményei csak nagyon kevés, vagy semmilyen adattal nem 
rendelkeznek a női esélyegyenlőség és hátrányos helyzetű megkülönböztetés tekintetében.  A nők 
és férfiak közötti egyenlőség vizsgálatához a lehető legrészletesebb adatok, információk 
szükségesek; az önkormányzat tevékenysége szempontjából releváns területeken és témakörökben. 
 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
 
A településen található, nőket is foglalkoztató munkahelyek a közszféra a szolgáltatási szektor és az 
ipar. A gyermekes családok gazdasági aktivitásáról az önkormányzat nem szolgáltatott adatokat, 
ilyen jellegű felmérés nem készült a településen. 
A nők anyagi kiszolgáltatottságát fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a 
nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt. A település nem rendelkezik adatokkal a 
ledolgozott munkaidő tekintetében. 
A nők és férfiak foglalkozási (horizontális) szegregációja, és az ún. „üvegplafon” (a vertikális 
szegregáció) az egyenlőtlen bérezést és általában a javakhoz, kompetenciákhoz és lehetőségekhez 
való egyenlőtlen hozzáférést eredményezi. A nők jellegzetesen az alacsony fizetésű munkakörökbe 
szorulnak.  A várandós és kisgyermekes anyák visszatérése biztosított és támogatott az 
önkormányzati munkahelyeken.  
 

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 nők férfiak nők férfiak nők 

2008 485 480 399 466 6 14 

2009 484 482 470 472 14 10 

2010 491 493 484 479 7 14 

2011 507 495 503 487 4 8 

2012 510 498 504 495 6 3 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     
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b.) nők részvétele a foglalkoztatást segítő és képzési programokban 
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A településen nincs ilyen képzési program. Sopronban a Munkaügyi Kirendeltség szervezésében kerül 
sor a munkaképes nők képzésére. 
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
 
Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedése biztosított. 
 

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

Erre vonatkozóan adattal nem rendelkezünk. 
 

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 nők foglalkoztatásának, szülés utáni munkába állásának lehetősége településünkön kedvező. 
Vannak olyan ipari üzemek, melyekben nagyobb arányú a női foglalkoztatottak száma, mint a 
férfiaké. 
A kisgyermekes anyák számára nem mindenhol megoldott a rugalmas munkaidő. Lehetőség 
szerint meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy az anyák munkaideje az intézmények nyitva 
tartásához igazodjon.  
A családi feladatok és felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik. A település nem 
rendelkezik adatokkal a nők családon belüli túlterheltségéről. Az óvodai férőhelyek száma 
megfelelő, férőhelyhiány miatt még óvodás korú gyermeket nem utasítottak el a helyi óvodában. 
Az általános iskolában reggel 7-től várják a diákokat és a napközis ellátást igénybe vevő szülők 
délután fél 5-ig biztonságban tudhatják gyerekeiket. 
Bölcsődei ellátás a településen nincs. Ezt a szolgáltatást csak beruházással, építéssel lehetne 
megoldani, melyhez az önkormányzatnak nincs pénzügyi fedezete. A rugalmas munkaidő az 
intézményekben általában lehetőséget biztosít elsősorban a kisgyermekes anyák részére a 
gyermekek ellátásához. A családbarát munkahely intézményeinkben megvalósult. 
 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 
 

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

év védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 1 50 50 

2009 1 51 51 

2010 1 50 50 

2011 1 48 48 

2012 1 47 47 

Forrás: TeIR és helyi 
adatgyűjtés   
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A fogamzásszabályozás és szexualitás gyakran még a mai családokban is tabu témának számít. 
Ezért kiemelten fontos szerepet kapnak a közoktatási intézmények a gyerekek felvilágosításában. A 
gyerekek szexuális felvilágosítása osztályfőnöki és biológiai óra keretében megkezdődik. A védőnő 
rendszeresen felvilágosító előadást tart a 7-8. osztályos tanulók számára szexuális témában. 
 
A gyerekágyas gondozás során a szülés után mindenki megkapja a kellő tanácsadást, hogy milyen 
fogamzásgátlást használjon. Várandós tanácsadást heti rendszerességgel tart a védőnő. A védőnő 
koordinálja a terhesség idejének megfelelő vizsgálatok megtörténtét. A védőnő otthonában is 
meglátogatja a várandósokat és életvezetési-, lakásrendezési tanácsokat ad, hogy megfelelő legyen a 
csecsemő fogadása. 
 
 
 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak  
 
A családban, az otthon falai mögött folyó erőszak a privát szféra sérthetetlenségénél fogva gyakran 
láthatatlan, ami az áldozat számára jelentősen megnehezíti a segítségkérést, a környezet számára 
pedig a segítségnyújtást. 
Ritka alkalom, hogy a családon belüli erőszak miatt a hivatalhoz fordulnak segítségért a sértettek. 
Nem rendelkezünk kimutatásról és statisztikai adatról arra vonatkozóan, hogy milyen gyakori a 
családon belüli erőszak a településen.  
Feltételezhető, hogy a tudomásunkra jutott eseteknél magasabb a családon belüli erőszak száma. 
Ennek felmérése a magánszférába történő beavatkozást jelentheti, ennek megvalósítása csak 
anonimitás megőrzését biztosító módszerekkel lehetséges. 

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

otthona) 
 

 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások a településen nincsenek, erre még igény nem 
jelentkezett. 
 
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 
Az önkormányzati képviselőtestületben a polgármester és a 6 képviselő között jelenleg 1 nő 
képviselő van. Az önkormányzati hivatal és a közoktatási intézmények többségében női 
alkalmazottakat foglalkoztatnak. 
Országos jelenség, hogy a pedagógusok eloszlása a szakterületek, ill. vezetői szintek között merev 
nemi sztereotípiákat követ. Ugyanígy a gyerekek, diákok részvétele egyes szakkörökön, 
különórákon, tanulmányi versenyeken, továbbtanulást előkészítő tanfolyamokon, felvételi 
jelentkezésekkor merev nemi sztereotípiákat követ. Nincs kimutatás, elemzés az intézményekben az 
egyes foglalkozásokon, versenyeken való részvevők, valamint a felvételi jelentkezések nemek 
szerinti eloszlásáról. 
 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 
irányuló kezdeményezések 
 
A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák Peresztegen nem jellemzőek, ezért az 
önkormányzat tervei között nem szerepel ilyen irányú intézkedés.  
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

Községünkben több olyan gazdasági ágazat működik, mely nagy létszámban foglalkoztat nőket. 
ennek alapján a nők munkalehetőségei nagyon kedvezőek a településen.    
Elsődleges cél a nőknél a rugalmas munkaidő további népszerűsítése, elsősorban a kisgyermekes 
anyák tekintetében. 
 

A nők esélyegyenlősége 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A kisgyermekes anyák munkaidő-beosztása csak nagyon 
kevés esetben igazodik a gyermekek ellátásához 

szükséges idővel 

Minél több munkáltató vezesse be a rugalmas 
munkaidőt a női munkavállalóknál. 

Munkáltatók megkeresése a lehetőségekre. 

A családon belüli erőszakkal kapcsolatban nincs 
információnk 

Adatgyűjtés, anonimitás megőrzését biztosító 
módszerekkel. 

 
 

 
6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége   

 
Az esélyegyenlőségi szempontok fejlesztését az európai közösségi politikában elsődlegesen 
gazdasági és foglalkoztatáspolitikai szempontok vezérelték, ám fokozatosan teret nyert az a 
felismerés, hogy az esélyegyenlőség elvének e téren történő biztosítása önmagában nem képes a 
már meglevő egyéb társadalmi egyenlőtlenségeket felszámolni. Azok viszont negatívan 
befolyásolják az országok gazdasági teljesítményét és versenyképességét. Az emberi jogi kérdések 
térnyerésével párhuzamosan az esélyegyenlőségi szempontok fokozatosan középpontba kerültek, 
velük együtt az életkor alapú diszkrimináció is. Az Európai Unió a tagországok számára fontos 
esélyegyenlőségi ajánlásokat fogalmaz meg a szakpolitikai stratégiák fejlesztésének érdekében. Az 
európai jogalkotásban az idősebb személyek csak 1987-ben, illetve 1989-ben szerepeltek először 
úgy, mint a közösségi cselekvés kedvezményezettjei. 
 
Az ageizmus az életkor alapú diszkriminációt jelöli. E fogalmat Európában és a világban is főként 
az idősekkel szembeni diszkriminációval összefüggésben használjuk. Az ageizmus, akárcsak a más 
típusú megkülönböztetések, megvalósulhat direkt vagy indirekt módon, és következményei is 
hasonlóak az egyéb típusú diszkriminációnál tapasztaltakhoz. 
 
Az idevágó tudományos elméletek szerint, a korszerinti diszkriminációt elkövetők az idősödésről 
alkotott negatív nézeteket teszik magukévá, és ennek a negatív képnek megfelelően kezdenek el 
viselkedni. Habár a társadalom egy jelentős csoportját érinti ez a fajta diszkrimináció, mégis alig 
van jelen a köztudatban. 
 
Az időseket az élet számos területén éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon. 
Legjelentősebb az idősek foglalkoztatásbeli diszkriminációja, mely súlyos következményekkel jár, 
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különösen a nők esetében. Ezen kívül gyakori még az egészségügyben és a szociális ellátások, 
szolgáltatások biztosítása területén elszenvedett diszkrimináció. Habár a 2003. évi CXXV. törvény 
(Ebktv.) és a munka törvénykönyve is tiltja 
 
az életkor alapú diszkriminációt, a magyarországi idősebb korosztály már 45–50 éves kortól 
nagyobb mértékben kitett a foglalkoztatásbeli diszkriminációnak, mint a hasonló korú Uniós 
állampolgárok. A kor alapú megkülönböztetés az új állások betöltésénél, a létszámleépítésnél és az 
elbocsátásoknál is gyakori. 
 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai 
trendek stb.) 
 
 
 
 
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők 

száma 
összes nyugdíjas 

2008 172 230 402 

2009 164 225 389 

2010 164 218 382 

2011 159 232 391 

2012 nincs adat nincs adat  

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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A település nem rendelkezik részletes statisztikai adatokkal a nyugdíjas lakosságról. Összességében 
elmondható, hogy a férfiakkal összehasonlítva jóval magasabb a nyugdíjas korú nők száma.  

 
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 

 A munkanélküliségi ráta a térségben nem nagy, Peresztegen  a munkanélküliek aránya kedvezőbb 
az országos, regionális, megyei, sőt a kistérségi adatoknál. A magas munkanélküliségi adatok 
kedvezőtlenek az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának előmozdítására. A munkanélküliek 
korcsoportonkénti megoszlásából is egyértelműen kivehető, hogy az idősebb korosztályokat 
arányaiban jobban sújtja munkanélküliség problematikája. A kormány által bevezetett 
munkahelyvédelmi program esetleg segíthet az idősebb lakosság elhelyezkedési problémáján, 
hiszen az 55 év felettieket foglalkozatók 50%- os társadalombiztosítási járulékcsökkentési 
kedvezményben részesülnek. 

 
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 
Az elmúlt években megadtuk a lehetőséget a nyugdíjasok továbbfoglalkoztatására. 
A jogszabályi változások miatt erre lehetőség nincs, nyugdíjas korú alkalmazott nem dolgozik 
jelenleg intézményeinknél 
 

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

 
Idősek, nyugdíjasok részére nem tudunk biztosítani tanulási foglalkoztatási lehetőséget. 

 
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 

Nincs hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén. 
 
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 
 
A közszolgáltatások info-kommunikációs akadálymentesítése csak részben megoldott. Az 
önkormányzat saját honlapot üzemeltet, ahol a települést érintő friss hírek, információk is elérhetők. 
A honlapon letölthetők az ügyintézéshez szükséges dokumentumok. Az idősek informatikai 
jártasságáról nem készült felmérés,, így nem rendelkezünk pontos adatokkal arról, hogy az idősebb 
korosztály mennyire képes kihasználni ezeket a lehetőségeket. 
A szociális alapszolgáltatások közül Peresztegen elérhető az étkeztetés  bár jelenleg nincsen 
szociális étkező, de a Napközi Otthonos Óvoda konyhájáról igénybe vehető az étkezés).  A házi 
segítségnyújtás társulás formájában megoldott.  
Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosított az idősebb korosztály számára is. A 
településen működik háziorvosi praxis. Szakrendelés és kórházi ellátás igénybe vételére az 17 km-
re fekvő Sopronban van lehetőség. 
A közösségi közlekedéshez való hozzáférés az idősek számára is biztosított.  
 

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

év 64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 
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fő fő % 

2008 220 0 0% 

2009 223 0 0% 

2010 224 0 0% 

2011 219 0 0% 

2012 220 0 0% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

a.) Idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 
 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 
 

Az idősek egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférése  biztosított. Az időkorúak járadékára volt 
igény. 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 

Peresztegen működik nyugdíjas klub. A klubba azokat a nyugdíjasokat várják, akik társaságra és 
programokra vágynak. A nyugdíjasok rendszeresen összejönnek,  kirándulásokat szerveznek.   
 

c) idősek informatikai jártassága 
 

Önkormányzatunknak nem áll adat a rendelkezésére. 
 

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

A település nem rendelkezik részletes statisztikai adatokkal a nyugdíjas lakosságról. A szociális 
alapszolgáltatások közül Peresztegen elérhető az étkeztetés.  Az egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés biztosított az idősebb korosztály számára is. 
 
  6.5. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 
 Az idősebb korosztály problémáinak feltárására elengedhetetlenül szükséges foglalkozni az 
idősekkel kiemelt figyelemmel az egyedülállókra. Biztosítani kell az idősebb korosztály részére, 
elsősorban a téli időszakban , a rendszeres odafigyelést és szükség esetén az azonnali segítséget – 
tüzelő, hóeltakarítás ) 
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Az idősek esélyegyenlősége 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az egyedülálló idős embereknél nem 
rendelkezünk teljeskörű házi segítségnyújtási 

hálózattal. Az ellátási lehetőség csak részleges. 
 

Egyedülálló idősekről való 
gondoskodás körének kibővítése, 
biztonságérzetük megteremtése.  

A tevékeny időskor lehetősége nem biztosított. 
 

Igényfelmérés. (pl. informatikai) 

 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy az állampolgárok –köztük a 
fogyatékossággal élő emberek – számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet 
minden színterén; a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök 
használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, a kulturális és 
társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is. Kiemelt prioritásként a minőségi 
szolgáltatások egyenlő hozzáférésének megteremtése fogalmazható meg. A fogyatékossággal élő 
emberek számára megszervezendő hatékony ellátórendszer kialakításához szükség van helyi, 
kistérségi és regionális szinten szerveződő civil szervezetekre, amelyek a klasszikus érdekvédelmi 
feladatok ellátása mellett aktívan szerepet vállalnak az államtól átvállalt közfeladatok 
megvalósításában, valamint együttműködő partnerei kívánnak lenni a területen dolgozó 
valamennyi állami és nem-állami szereplőnek. 
 
Biztosítani kell az esélyegyenlőséget az intézményes ellátások szolgáltató jellegének erősítésével, 
az intézmények kiépítésével, korszerűsítésével és átalakításával, illetve a lakókörnyezeti és az 
integrált formában történő ellátásszervezés erősítésével. 
 
A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják, 
évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi tényező 
hátráltatja. Az Európai Unióban közös feladatunk annak lehetővé tétele, hogy egyenlő esélyekkel 
érvényesülhessenek a mindennapi életük során – a fizikai és szellemi környezetben, a lakhatás és 
közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és 
munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet valamint a sport és a szórakozás területén is. 
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
 
2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékos ember élt Magyarországon, a népesség 
5,7%-a. Az 1990. évi népszámláláshoz képest a fogyatékos emberek létszáma és aránya jelentősen 
emelkedett. A létszámnövekedés azzal is összefügghet, hogy 2001-ben a fogyatékos emberek – 
többek között a jól előkészített és végrehajtott kommunikáció eredményeképpen – többen vállalták 
fogyatékosságukat, mint 1990-ben. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a fogyatékosság mind 
pontosabb meghatározása következtében többen vannak tisztában egészségi állapotuk 
fogyatékossággal kapcsolatos jellegével. Önkormányzatunk nem kap adatszolgáltatást a 
fogyatékosok számáról, a fogyatékosságuk okáról, és a személyekről. Ennek részletes kutatása 
személyiségi jogokat sérthet. Ennek következtében a tervezett adatbázis várhatóan csak szűk 
adatszolgáltatást jelent.  
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a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett 
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) 
 

A fogyatékkal élőknek nem tudunk foglalkoztatást biztosítani a településen. Védett 
foglalkoztatásra és közfoglalkoztatásra igény nem is jelentkezett. 
 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 11 nincs adat 

2009 12 nincs adat 

2010 12 nincs adat 

2011 11 nincs adat 

2012 12 nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

év 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

önkormányzati fenntartású 
intézményben  

egyházi fenntartású 
intézményben 

civil fenntartású 
intézményben  

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

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

    
 

 

 

Peresztegen nincs pontos felmérés a fogyatékkal élőkről, ezért nem lehet pontos elemzést készíteni 
a fogyatékkal élők helyzetéről, szükségleteiről. 
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
Nincs információnk a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban. 
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 
 
Nem rendelkezünk ilyen intézménnyel. 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
 
A fogyatékkal élő személyek számára külön pénzbeli és természetbeli ellátást és kedvezményeket 
az önkormányzat nem nyújt. 
Az egyéb ( pld. állami ) juttatásokról nincs információnk. 
 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő középületek akadálymentesítése még nem 100%-os. Az 
egészségügyi intézményeknél az orvosi rendelő akadálymentesítése részleges, a védő 
akadálymentesítése 100 %-os. Az óvoda, iskola épületének teljes akadálymentesítése szintén 
részleges, a mozgáskorlátozottak részére az elérhetőség biztosított.. Az önkormányzat felelősségi 
körébe tartozó közszolgáltatásokat nyújtó épületek akadálymentesítése csak részben megoldott. A 
közszolgáltatások info-kommunikációs akadálymentesítése nem minden intézményben történt meg. 
 
Az önkormányzat saját honlapot üzemeltet, ahol a települést érintő friss hírek, információk is 
elérhetők.  
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Az egészségügyi ellátórendszer és rehabilitációs intézmények közti információáramlást és 
együttműködést megfelelőnek tartja az önkormányzat.  
 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 
 
Részben megoldott. A faluház, a védő, a polgármesteri hivatal rendelkezik 100 %-os 
akadálymentesítéssel, egyéb középületeknél megoldásra vár. 
 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 
akadálymentesítettsége 
 
A kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés, a szolgáltató épületek akadálymentesítése 
biztosított.. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 
 
A munkahelyek akadálymentesítettsége részben biztosított. 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 
 
Akadálymentesítettség 100 %-os. 
 

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

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 

A családsegítő szolgálat lehetőséget biztosít az általuk szervezett programokban való részvételre. 
Kiemelt figyelmet fordítanak az ingyenes élelmiszer-ellátásban a fogyatékkal élőknek. 
 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Nem ismerjük a fogyatékosok számát, (jellegét) és 
szükségleteiket. 

Adatbázis készítése. A háziorvossal és a 
családsegítővel történő kapcsolat felvétele. 

A középületek akadálymentesítése 
csak részben megoldott. 

A teljes akadálymentesítés megvalósítása. 
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Peresztegen nincs pontos felmérés a fogyatékkal élőkről, ezért nem lehet pontos elemzést készíteni 
a fogyatékkal élők helyzetéről, szükségleteiről. Az önkormányzat tulajdonában lévő középületek 
akadálymentesítése több középületnél a fent leírtak alapján, megoldásra vár. 
Létre kell hozni egy adatbázist, amely felméri a fogyatékosok számát, a fogyatékosság fokát 
valamint szükségleteiket.  

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

Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta a 2003. évi L. törvényt, a Nemzeti Civil Alapprogramról. 
Ezzel elismerte a szervezetek működési feltételeihez források biztosításának szükségességét. A 
Nemzeti Civil Alapprogram célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi 
szerepvállalásának segítése. 
Peresztegen  néhány civil szervezet működik de erős az összefogás, példaértékű a civilek jelenléte 
a település kulturális, művelődési életében. Számos települési rendezvény szervezésében, 
lebonyolításában is aktívan kiveszi a részét a civil társadalom, illetve saját programokat, 
rendezvényeket is szerveznek. 
 

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.) 

Pereszteg Községért Egyesület  célja: a község lakosságának az összefogása - életkortól 
függetlenül - a falu érdekében, a falu népességmegtartó erejének növelése, ezen belül különösen:  

• "Baba - Mama Klub" működtetése 3 éves korig, 
• tömegsport lehetőségének biztosítása gyermekek és felnőttek részére, 
• szabadidős tevékenységek megszervezése, 
• ismeretterjesztő tanfolyamok szervezése, 
• a falu hagyományainak ápolása, újak teremtése, múltjának kutatása, 
• a falu szellemi és tárgy emlékeinek megóvása, 
• a falu gazdasági és infrastrukturális fejlődésének elősegítése, 
• a falu identitástudatának erősítése, információellátásának javítása (pl. lap és könyvkiadás), 
• a falu környezetének védelme, környezetvédelmi programok szervezése, 
• hasonló jellegű egyesületekkel kapcsolattartás. 

Szülőfalunkért Egyesület célja: a tagság által képviselt közösség és a szülőfalu, ideértve a volt 
Sopronszécsényt is, kapcsolatának erősítése a kultúra, a helytörténet és a népi hagyományok 
eszközeivel és folyamatos ápolásával. Az alapító tagokon kívül a SZEP-nek pártoló és tiszteletbeli 
tagjai lehetnek. 
 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület részt vállal szabadidős tevékenységek szervezésében, a község 
sportéletében, a falu környezetének védelmében, környezetvédelmi programok szervezésében, tűz 
elleni védekezés, közösségi rendezvények biztosításában. 
 
A Peresztegi Sportegyesület részt vesz szabadidős tevékenységek szervezésében, a község 
sportéletében  aktívan szerepet vállal a falu környezetének védelmében, környezetvédelmi 
programok szervezésében. 

Faluképek Közhasznú Alapítvány célja: Pereszteg község egyházi és történelmi műemlékeinek 
megóvása, helyreállítása, a műemlékek bemutatását lehetővé tevő utak és közvetlen környezetük 
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kialakítása, rendezése, Pereszteg község néphagyományainak feltárása és megőrzése. a korabeli 
paraszti gazdálkodás épületi és tárgyi eszközeinek megóvása. 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség 
bemutatása 
 
A településen Nemzetiségi Önkormányzat nem működik. Az önkormányzat, a Római Katolikus 
Egyház  és a civil szektor között napi kapcsolattartás van. Kiemelkedő az együttműködés és az 
egymás segítse, mind anyagi mind szakmai szempontból. Együttműködünk a településen található 
Pereszteg Községért Egyesülettel, a Szülőfalunkért Egyesülettel, az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülettel, a Peresztegi Sportegyesülettel és a Faluképek Közhasznú Alapítvánnyal. 
 

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. Közös feladatok megoldására társulási 
kapcsolatban vagyunk a nagylózsi székhelyű Ikva Menti Szennyvíztisztító létesítése 
Önkormányzati Társulással – szennyvíztisztító telep építése – Fertőd Mikro-Térségi Szociális 
Intézményi Társulással – gyermekjóléti, családsegítői, házi gondozói feladatok ellátása –és 
Sopron Térsége önkormányzati Társulással – igazgatási, ellenőrzési feladatok  ellátása- 
peresztegi székhellyel, 26 községgel együttműködve a Sopron Környéki Községek Központi 
Orvosi Ügyeletének az ellátására. 
 
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
 
Nemzetiségi önkormányzat településünkön nincs. 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
 
A civil szervezetekben jelen vannak a célcsoportok. Aktívan részt vesznek a civil szervezetek által 
szervezett közösségi programokban. 
 

f) non-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 
 
A esélyegyenlőségi feladatok ellátásában jelen vannak a községi non-profit szervezetek: 

- Pereszteg Községért Egyesület,  
- Szülőfalunkért Egyesület 
- Peresztegi Sportegyesület 
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
- Faluképek Közhasznú Alapítvány 

 

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 



62 
 

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

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 
 
Nem áll rendelkezésünkre adat. 
 
1. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
Az intézkedési terv célja olyan beavatkozások tervezése, amelyek a helyzetértékelésben felvetett 
problémákra megoldást nyújtanak. A helyi esélyegyenlőségi programnak kiemelt figyelmet kell 
fordítania: 
– az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, megszüntetésére; 
– az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatására; 
 
– a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosítására; 
– munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítására; 
– a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik 
javítására; 
– az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat 
döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az 
önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében; 
– a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, ill. a 
közügyek irányításában. 
A helyzetelemzés megállapításai szerint a településen a következő problématerületek esetében kell 
beavatkozásokat tervezni: 
Az esélyegyenlőségi programban tervezett beavatkozások megvalósítása érdekében az 
önkormányzat, minden olyan önkormányzati döntés előkészítésekor, amely az önkormányzat által 
helyben biztosított szolgáltatások átalakítását vagy fejlesztését célozza, ideértve a fejlesztési vagy 
beruházási projektek megtervezését is, olyan esélyegyenlőségi hatáselemzést szükséges készítenie, 
a mely alapján tervezhetők az intézkedésnek/fejlesztési projektnek három kiemelt 
esélyegyenlőségi célcsoportra gyakorolt konkrét hatásai, és biztosítható azok eredményeihez való 
hozzáférésük. Az esélyegyenlőségi hatáselemzés elvégzése szükséges feltétele annak, hogy az 
önkormányzat az esélyegyenlőségi programban kitűzött céljaival és vállalt feladataival 
összhangban valósítson meg fejlesztéseket, beruházásokat a település területén.  
 



63 
 

Jövőképünk 

 
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák nem érzik szegregáltnak magukat. 
Fontos számunkra, hogy senki ne kerüljön mélyszegénységbe. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek oktatásának, nevelésének, nevelési színvonalának, az iskola 
megtartó erejének növelését. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek szociális körülményeire. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a rugalmas munkaidő népszerűségét. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők szolgáltatások hozzáférésének biztosítására. 
 
 
 
 
2. Összegző táblázat – A Helyi esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve ( HEP IT) 
    melléklet szerint 
 

3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

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

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 
Fórumot hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 
beavatkozások meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-
testületi döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi 
Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az 
Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
A munkacsoport állandó tagjai az önkormányzat vezetői – polgármester, jegyző, aljegyző 
– az intézmények vezetői, alkalmazottai , háziorvos, civil szervezetek vezetői. 
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A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, 
vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

Monitoring és visszacsatolás 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

Fogyatékkal élők 

esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Gyerekek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Idősek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Romák/ mély-

szegénységben 

élők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

HEP Fórum  

tagjai:  

munkacsoportok 

vezetői, önkormányzat, 

képviselője, partnerek 
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Nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében a 
program tervezetét az önkormányzat weblapján megjelentetjük. 
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat 
honlapja 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 jegyző, aljegyző 
felel.:  

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

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

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

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

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

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

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

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel 
kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  
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- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak 
megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői 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-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési 
intézmények fenntartása és működtetése.) 

Érvényesülés, módosítás 

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

I. Pereszteg Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési 
Tervébe beépítettük. 
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III. Ezt követően Pereszteg Község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 50/2013.(VII.4.) számú határozatával elfogadta. 
 
 
 
 
Mellékletek: HEP Intézkedési Terv ( összesítő táblázat ) 

                      HEP elkészítési jegyzék 

 

 
 
Dátum          Aláírás 
 
 
 
 
Pereszteg Község Önkormányzata  Helyi Esélyegyenlőségi programjának partnerei 
ismerik a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt 
kívánnak venni. 
 
Dátum           
 
 
 
Partner aláírás                                                                             Partner aláírás 
 
 
Partner aláírás                                                                            Partner aláírás 
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