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1 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

1.1 Bevezetés 

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

CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esély-

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

program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelke-

zéseivel, Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

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

szehangolja 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 intézmény-

fenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

1.2 A település bemutatása 

Fertőszentmiklós  Magyarország északnyugati részén, a Kisalföld nyugati határszélén fekszik. 

Soprontól 28 km-re, a 85-ös főútvonal mentén terül el.  

A közelben lévő három határátkelő: Pamhagen, Sopron, és Kópháza forgalma is a városon 

keresztül bonyolódik le.  

A kiváló földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően a térség egyik közlekedési, gazdasági és 

kulturális központja. A település jelentős közlekedési csomópont: Budapest, Sopron irányába 

vasúti, közúti közlekedéssel. Ausztria irányába vasúti közlekedéssel is rendelkezik.  

A légi közlekedést kisgépes repülőgépek fogadására alkalmas repülőtér szolgálja. 

A település 125 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik. 

 

Terület: 39,39 km2 

Lakónépesség: 3887 fő 

Járás: Soproni 

Jogállás: város 

Megye: Győr-Moson Sopron 

 

Fertőszentmiklós történelme 

A régészeti leletek szerint a község már  Kr. e. 3500-2500 körül is lakott volt, ezt bizonyítják 

az Ikva völgyében feltárt bronzkori halászó-vadászó népekre utaló leletek. Jártak e területen a 

római impérium hadseregei, majd a népvándorlás hullámai is elértek. 

Fertőszentmiklós a XIX. század végéig két önálló település volt, melyeket az Ikva folyó válasz-

tott el. Attól délre Szentmiklós, nyugatra pedig Szerdahely található. A település a mai nevét 

1906-tól használja. 
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Árpád kori oklevelek a település Ikvától keletre eső részét 1228-ban említik először Terra 

Neweg névalakban. Az Ikvától nyugatra épült rész első okleveles említése 1261-ben "Villa 

Sceredahel" néven fordult elő. Alig ötven évvel később egy 1274-es oklevélben új néven "ess-

lesia S. Nicolai" említik a nagyközség keleti részét. A névváltozás egyik oka az 1241/42. évi 

tatárjárás. A majdnem teljesen kipusztult lakosság helyére halászokat telepítettek, akinek a vé-

dőszentje Szent Miklós, így történt, hogy előbb az egyházközséget, majd később magát a tele-

pülést is a védőszentről nevezték el. 

A falut 1663-ban a törökök feldúlták, a templom újjáépítése után 8 évvel tűzvész pusztított. 

1680-1700 között a Draskovicsok, majd a máriacelli bencések bérelték a szentmiklósi birtok-

részt. 1719-től Eszterházy birtok. 

A Bezerédj család leszármazottai: Bezerédj Imre kuruc brigadéros, aki többször párbajozott az 

Ikva-patak melletti réten a labanc tisztekkel, Bezerédj István reformpolitikus. Fertőszentmiklós 

város Szerdahelyi részén ma is áll az egyemeletes kastély, ahol a reformpolitikus született. 

Felsőbüki Nagy Pál a reformmozgalom egyik elindítója szintén Fertőszentmiklóson született. 

Az egykori kúriában ma általános iskola működik. 

Fertőszentmiklóson lakott Lukinich Mihály, Sopron vármegye 1848/49-es országgyűlési kö-

vete. Az egykori lakóház falán emléktábla őrzi nevét. 

1848 szeptemberében Szentmiklóson gyülekeztek és innen indultak 

Pákozdra a környező községek népfelkelői. A helyiek nevét az 1990-

ben felavatott Petőfi szobor talapzata őrzi. 

Szentmiklós jogállását tekintve a középkorban jobbágy-, majd kisne-

mesi község, a XIV-XV.századtól mezőváros. A XVI.század elejéig 

színmagyar népességű, 1533 körül kezdődött a horvátok beáramlása, 

a XVIII.században az Esterházyak hoztak ide állandónak nem bizo-

nyuló német zsellér és cselédnépet, míg Szentmiklós az uradalom kö-

zéppontja volt. 

1903-ban a zarándokok adományából felépült Szerdahelyen a szeredi kegyszobor neorokokó 

közkápolnája, a Fertő vidék legkedveltebb búcsújáró helye. Búcsúnapja szeptember 3. vasár-

napja - a Fájdalmas Szűzanya ünnepe. A kápolna előtt az I. és II. világháború áldozatainak 

emlékműve áll. 

Fertőszentmiklós határában a Bregenz majorban lengyel katonai menekülttábor, majd román 

hadifogoly tábor volt, ahol 1998. óta sírkő áll emlékükre.  

A község külterületét bombatámadások érték 1944-45-ben. 

1945-ben épült a Katolikus Népház, melyben az államosításig pezsgő kulturális élet folyt. 1990-

ben az Egyház visszakapta az épületet, ma újra kulturális és egyházi célokat szolgál. 

1959-ben megalakult a termelőszövetkezet. 1970. július 1-től társközségként Fertőszentmiklós-

hoz csatolták Petőháza és Csapod községeket, majd 1977-től Röjtökmuzsajt és Ebergőcöt is. E 

falvak csak a rendszerváltás után lettek újra önállóak. 

A község lakossága 1960-ig főként mezőgazdasággal foglalkozott.  
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A községben több ipari üzem létesült, 1992-ben bevezették a földgázt, bővült a telefonhálózat, 

megépült a szennyvíz-csatornahálózat. A Bezerédj TSZ mellett megjelentek az egyéni gazdál-

kodók, a kereskedelemben és a vendéglátóiparban megjelentek a kisvállalkozók. 

A Bezerédj kastély templomát 1725-ben építették, majd az 1935-ben felszentelt új templomot 

ezzel építették egybe. 

Röjtökmuzsaj irányába haladva a szőlősgazdák, szőlőskertek, veteményeskertek, termések és 

az időjárás patrónusa tiszteletére 1745-ben Szent Donát kápolnát építettek. 

A keresőképes lakosság nagy része a mezőgazdaságban dolgozott. A fertői nádfeldolgozásnak 

Fertőszentmiklóson volt a központja. 1954-ben nyílt meg a Közúti Üzemmérnökség telephelye, 

1969-1992 között működött itt a Győri Pamutszövő és Műbőrgyár részlege, a Soproni Ruhagyár 

kihelyezett varrodája. 

A 2008. július 1-től városi rangot viselő település jelentős fejlődésnek indult. Megújultak a 

középületei: iskola, óvodák, Polgármesteri Hivatal, Gondozási Központ, Ifjúsági és Szabadidő 

Központ, temetői ravatalozó, megszépültek az utcák, terek, utak és kerékpárutak épültek. 

 

A civil szféra területén az egyesületek működése is új lendületet kapott, számos új egyesület 

alakult, tevékenységük, működésük a város kulturális és sportéletét gazdagítják. 

A település három testvérvárosi kapcsolatot alakított ki. A németországi Pleidelsheim (1989), 

a szlovákiai Leopoldov (2003) és az erdélyi Szentgerice (2018) településekkel. 
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Nevezetességek 

 Szent Miklós templom 

 Szeredi kápolna 

 Szent Donát kápolna 

 Bezerédj kúria 

 I. és II. világháborús emlékművek 

 Felsőbüki Nagy Pál szülőháza 

 Kilátó 

Gazdasági élet 

A munkahely és megélhetési lehetőség több területen is adott, valamint a környék által nyújtott 

lehetőségek is kedvezőek. A térség bővelkedik az ipari termelővállalatok, kereskedelmi és szol-

gáltatási ágazatokban működő vállalkozások által kínált foglalkozásokban.    

A településen kedvező az infrastruktúra kiépítettsége. Az egyéni vállalkozások száma magas.  

 

A településen működő néhány vállalkozás:  

- Velux Kft. 

- Gartenpro Kft.  

- Wolf Plastics Kft. 

- HBB Szerviz Kft. 

- Betonépfor Kft. 

- Komplex Bau Speciál Kft. 

- Miga 95 Bt. 

- Horváth Pékség Kft. 

- Puklusvin Kft. 

- Elektro Mix 

- Balogh Autószervíz 

- CZI-VA Autó Kft. 

- Holper Burkolat Kft. 

- Hugitex 

- Mezőgazdasági alkatrészbolt 

- Márk Team Gépszaküzlet Kft. 

- Lendvay Építész Iroda 

- Alro Kft. Virágbolt 
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 A település demográfiai jellemzője 

1. számú táblázat – Lakónépesség száma az év végén /Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
 

A település lakosságszáma az elmúlt években minimálisan növekedett.  

A nők aránya minden évben körülbelül 52 %, a férfiaké 48 %.  
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2-3. számú táblázat – Állandó népesség  

2016 évben a nők és férfiak korosztályonkénti megoszlását szemlélteti a következő két diagram.  

 

 

 
 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

A nemek között a legnagyobb eltérés a 65 év felettiek korosztályában mutatható ki.  

A 65 év felettieknél a nők aránya jelentősen magasabb.  

Nők: 456 fő, a férfiak 284 fő.  

 

Az aktív korosztálynál (18-59 év közöttiek) a férfiak aránya magasabb.  
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Vándorlási egyenleg 

 

Az adott közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők és az onnan 

másik közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők számának kü-

lönbözete, ezer lakosra vetítve. 

 
 

4. számú táblázat – Belföldi vándorlások /Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 0601 

 

A lakónépesség számának emelkedéséhez - ahogy a fenti diagramon látható – a bevándorlások 

magas száma is hozzájárult. Ez leginkább 2015-ben volt kimagasló.  
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Öregedési Mutató 

1.2.1.1 Állandó népességen belül a 60-x évesek aránya (%) 

 
 

 

Állandó népességből a 100  0 - 14 évesre jutó 65 év felettiek száma 
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5. számú táblázat – Természetes szaporodás /Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 0701,0702 

 

 
 

A halálozások száma az elmúlt években körülbelül stagnál. Az élve születések, és az odaván-

dorlások növelik a lakónépesség számát.  

 

Természetes szaporodás /fogyás (ezrelék) 

 

Az élveszületések és a halálozások különbözete ezer lakosra vetítve.  
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Értékeink, küldetésünk 

 

Kiemelt figyelmet fordítunk:  

 

 minden egyén és csoport diszkriminációjának megelőzésére, elkerülésére 

 a nevelés- oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, megszün-

tetésére, a hátrányos helyzetű gyermekek lehetőséginek növelésére 

 közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosítására,  

 piaci tevékenységi szegregáció visszaszorítására,  

 a hátrányos helyzetűek munkaerő piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási esé-

lyeik javítására,  

 az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat döntésho-

zatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az önkormány-

zat által ellenőrzött szolgáltatások körében. 

Az esélyegyenlőség biztosításával összefüggő fenntartói tevékenységek, felelősségek:  

- az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében a kötelezettségek meghatározása,  

- a kötelezettségek teljesítésérét felelős személyek kijelölése, akiknek fő feladata:  

 program megvalósításának koordinálása 

 a program végrehajtásának nyomon követése 

 az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása 

 az esélyegyenlőségi program nyilvánosságának biztosítása 

 az esélyegyenlőségi program 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 ma-

ximális érvényesítése; 

 a település döntéshozóinak kétévente történő tájékoztatása a megvalósításról.  

 

Fontosnak tartjuk, hogy a helyi sajátosságokra vigyázva, a környezet szennyezését kerülve, úgy 

fejlődjünk tovább, és oly módon fejlesszük gazdasági potenciálunkat, hogy lakosságunk gyara-

podását, jólétét, komfortérzetének javítását, itthon maradását szolgáljuk.  

Városunk fontos eleme a tudatos közösségfejlesztés és tervezés. A középtávú terv célja, a tele-

pülés jövőjének felvázolása és felvállalása.  

Küldetésünk, hogy a településünkön élők jólétét javítsuk, megfeleljünk a lakosságunk, a tele-

pülésünk, az országunk és az európai uniós elvárásoknak.  
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Célok 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvénye-

síteni kívánja:  

 az egyenlő bánásmód, és esélyegyenlőség biztosításának követelményét 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét 

 a diszkriminációmentességet, 

 a szegregáció-mentességet, 

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

a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intéz-

kedéseket.  

A HEP helyzetelemző részének célja 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (II.27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében ne-

vesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és ará-

nyát, valamint helyzetét a településen.  

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

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

a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.  

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a 

HEP IT tartalmazza.  

 

A HEP IT célja 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének ja-

vítása 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, ellenőr-

zés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét.  
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2 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)  

2.1 Jogszabályi háttér bemutatása 

2.1.1 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 vé-

geztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendele-

tei,  

- a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlő-

ségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlő-

ségi 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 (továb-

biakban: Mötv.) 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (további-

akban: Szt.) 

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tör-

vény (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.) előírá-

saira. 

Az Alaptörvény rendelkezése által biztosított emberi méltósághoz való joggal összefüggésben 

az egész jogrendszer tekintetében az állam kötelezettségévé teszi minden személy egyenlő mél-

tóságának a tiszteletben tartását és védelmét. Ahogyan azt az Alkotmánybíróság először a 

61/1992. (XI.20.) AB határozatában megfogalmazta: „Az állam, mint közhatalom, s mint jog-

alkotó köteles egyenlő elbánást biztosítani a területén tartózkodó minden személy számára. Eb-

ben összefüggésben nem tehet különbséget faj, szín, nem , nyelv, vallás, politikai vagy más 

vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb hely szerint.” 

Az Ebktv.31.§(2) bekezdése szabályozza az esélyegyenlőségi helyzetelemzés tartalmát és meg-

határozza a vizsgálandó célcsoportokat, melyek az alábbiak: 

- mélyszegénységben élők, romák, 

- nők, 

- fogyatékkal élő személyek, 

- gyermekek, 

- idősek. 
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2.1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 

- Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (XII.13.) ön-

kormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről 

- Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.31.) ön-

kormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról  

- Fertőszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I.29.) önkor-

mányzati rendelete a helyi építési szabályzatról  

- Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XII.30.) ön-

kormányzati rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról 

- Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.23.) önkor-

mányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 

- Településfejlesztési koncepció 

- Gazdasági Program 2015-2019 

 

2.2 Stratégiai környezet bemutatása  

Nemzeti stratégiák, koncepciók 

Az EU 2020 stratégia  

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

Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai cél-

rendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az 

uniós növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntartha-

tóbb és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempont-

jából releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell, két területen is 

megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A szegénység/tár-

sadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20 millióval 

csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik 

esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.  

Egészséges Magyarország 2014-2020  

A kirívóan rossz egészségi állapotáért nagymértékben felelős az egészségkárosító életmód, kü-

lönösen a túlzott alkoholfogyasztás és a dohányzás.  

Nemzeti Sportstratégia és az egészségügyi ágazat további stratégiai prioritásai:  
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Elsősorban a Népegészségügy fejlesztési céljához:  

 a születéskor várható egészségben eltöltött életévek növelése 2 évvel 2020-ra 

(EU-átlag elérése 2022-re),  

 a fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi értékének növelése,  

 egészségtudatos magatartás elősegítése, egyéni felelősségvállalás érvényesí-

tése,  

 a területi egészség egyenlőtlenségek, illetve a születéskor várható élettartam-

ban mutatkozó különbségek csökkentése.  

 

Nemzeti Reform Program 

Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti 

reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilitási/kon-

vergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az 

uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kí-

vánják a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. 

A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, 

s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek. A Nemzeti Reform Program az esély-

egyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró cél-

kitűzéseket és intézkedéseket tett.  

 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia  

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

váhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című doku-

mentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfo-

galmazott felzárkózás-politikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közös-

ségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, hogy a 

szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – gyermekszegénység, romák hely-

zete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egy-

séges célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a társadalmi 

felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatáspo-

litikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre, a 

kormányprogramban megfogalmazott felzárkózási célok megvalósításához.  

A Stratégia a cigányság és a hátrányos helyzetű emberek leszakadását illető problémák megol-

dását nemzeti ügyként, s nem csupán szegénypolitikaként kezeli. A javasolt beavatkozási terü-

letek a Kormányprogramban is kiemelt fontossággal szereplő, fejlesztési területek: a foglalkoz-

tatás, az oktatás, a szociális és egészségügyi ellátások, szolgáltatások. 

 

„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia  

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

csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A 
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törvény minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kap-

niuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák 

fejlődésüket. A Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának 

szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke. A térségben sajátosságaira 

tekintettel A Nemzeti Stratégia átfogó céljai közül, összhangban van a program azzal a céllal, 

hogy alakuljon át azon intézmények és szolgáltatások működésmódja és szemlélete, amelyek 

ma hozzájárulnak a szegénység és kirekesztés újratermelődéséhez. Ezeknek az intézményeknek 

és szolgáltatásoknak a mainál sokkal nagyobb mértékben kell hozzájárulniuk a gyermekek ké-

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

polgárként kapcsolódjanak be a társadalom életébe.  

 

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégia 

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

kezet megjelenik a helyzetértékelésben, a célok meghatározásában, valamint az eszközök azo-

nosításában is:  

- Tudatosítás és médiaműveltség;  

- Védelem és biztonság;  

- Szankcióalkalmazás és segítségnyújtás.  

Nemzeti Drogellenes Stratégia  

A kábítószer-problémára vonatkozik, viszont hangsúlyozza, hogy a kábítószer-jelenség szoro-

san összefügg más kémiai és viselkedési függőségi problémákkal, elsősorban pedig a nemzet 

általános lelki egészségi állapotával, különös tekintettel az értékszemlélet, a kapcsolati kultúra, 

a problémamegoldó készség személyes és közösségi jellemzőire.  

A kábítószer-problémák hatékonyan nem kezelhetők más kapcsolódó nemzeti szakpolitikai 

stratégiák és programok nélkül, így például az alkohol-, gyógyszer és egyes viselkedési függő-

ségeket érintő, illetve a mentálhigiénés, valamint a bűnmegelőzési stratégia és program nélkül.  

Közvetlenül kapcsolódó szakpolitikai stratégiákhoz és kezdeményezésekhez, különösen a nép-

egészségügyi, a lelki egészség megőrzését érintő és az ifjúságpolitikai szakterületekkel össz-

hangba.  

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program  

Az Operatív Program átfogó célja a környezetileg tudatosan tervezett fejlesztésekkel a regio-

nális adottságokhoz illeszkedő gazdasági és közszolgáltatási infrastruktúra megteremtése a nö-

vekedés és foglakoztatás elősegítése érdekében.  

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

képesség érdekében.  

Az önkormányzat három EU támogatású projekt megvalósítására nyert támogatás ebben az idő-

szakban. 
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2016-2018 között EU forrásból támogatott projektek: 

- "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" 

KÖFOP- 1.1.1-vekop-16-2016-00139 

- A fertőszentmiklósi volt szennyvíztelep és egykori gazdasági terület komplex rehebili-

tációs programja  

TOP-2.1.1-15GM1-2016-00004 

- A fertőszentmiklósi, petőházi vegyes praxisú védőnői körzetek komplex fejlesztési 

programja 

TOP-4.1.1-15GM1-2016-00004 

- Nemzetiségek együttműködése a térség turisztikai fejlődéséért 

TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00011 

- Önkormányzati épületek épületenergetikai felújítása Fertőszentmiklóson 

TOP-3.2.1-15GM1-2016-00032 

2.2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, kon-

cepciókkal, programokkal 

 Gazdasági Program 2015-2019 

 Településfejlesztési koncepció 

 Helyi Rendezési Terv 

2.2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

Fertőszentmiklós a Soproni járáshoz tartozó település.  

Soproni járás 

 Terület:848 km2 

 Lakónépesség: 101 706 fő 

 A járáshoz tartozó települések száma: 38 

A 290/2014.(XI.26.) Korm.rendelet szerint a soproni járás nem kedvezményezett járás, nem 

fejlesztendő járás, és a komplex programmal fejlesztendő járás kategóriába sem sorolható.  

A Soproni-Fertődi kistérségben, valamint a Soproni járás területén a 105/2015.(IV.23.) Korm. 

rendelet szerint jelentős munkanélküliséggel sújtott település nincsen, és nincsen társadalmi, 

gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település.  

Fertőszentmiklós a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Tagja. 

 A Társulás célja:  

A Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő ha-

tékony és eredményes tevékenység érdekében, a hatályos ágazati jogszabályok figyelembe vé-

telével szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok feladatait, hatás-

köreit.  
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Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás által ellátott feladatok, a működési terület: 

A társulásban résztvevő önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában foglaltak szerint társulás útján közösen látják el az alábbi 

feladataikat a közösen fenntartott Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ in-

tézményen keresztül: 

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata a fogyatékosok nappali ellátása tekintetében tagja a 

társulásnak.  

A fertőszentmiklósi székhelyű Alpokalja Fertő- Táj Vidékfejlesztési Egyesület tagja Fertő-

szentmiklós.   

Alpokalja Fertő- Táj Vidékfejlesztési Egyesület 

 Az egyesület céljai:  

- kulturális tevékenység,  

- oktatási tevékenység,  

- településfejlesztési tevékenység,  

- nemzetközi tevékenység, valamint  

- egyéb tevékenység úgy,  

- mint a vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek 

nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazda-

sági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, 

beleértve az információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és 

a vidéki területeket vonzóbbá tévő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és tár-

sadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása 

érdekében,  

- a vidék gazdaságára vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések 

bevezetése,  

- szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések kö-

zötti területi koherencia és szinergia megerősítése a helyi stratégiákon keresztül. 

2.2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi 

nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait, 

szakemberek tapasztalatait. Természetesen azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs 

és nem is lehet, ott a 2011.évi népszámlálás adataiból indultunk ki. 
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3 A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlő-

sége 

A mélyszegénység egy főre eső jövedelemhatárát a KSH adataiból kiindulva határozhatjuk 

meg. A mélyszegénység meghatározása jóval összetettebb, mint csupán a jövedelemhatár, de a 

könnyebb értelmezhetőség érdekében szokták használni ezt a mérést mélyszegénység megha-

tározására.  

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

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

kezete pozitív irányban változott. Az egy főre jutó éves átlagos bruttó jövedelem 1 millió 504 

ezer forintot tett ki, 4,4 %-kal többet a 2015 évinél. A teljes népességre számított egy főre jutó 

éves nettó jövedelem átlagosan 1 millió 199 ezer forint volt, ami 4,2 %-os nominális növekedés.  

A Soproni kistérségre ennél magasabb javulás volt kimutatható.  

Az előző program készítése során is megállapításra került, hogy Fertőszentmiklós városban 

nem jellemző, hogy a mélyszegénységben és rossz anyagi körülmények közötti lakosság száma 

jelentős lenne. Ehhez képest is folyamatos a javulás, az egyre jobb életszínvonal.  

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

A KSH országos elemzése során kimutatta, hogy csökkent a munkaszegénységben élők aránya: 

2016-ban a teljes népesség 4,9 %-a (468 ezer fő) tartozott a nagyon alacsony munkaintenzitá-

súak csoportjába, ami 1,2 százalékpontos mérséklődés 2015-höz viszonyítva. 

Regisztrált vállalkozások száma a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági 

ágakban 2011-től (db) 

A megfigyelés időpontjában jogilag – adminisztratív nyilvántartások szerint – létező egység, 

azaz adószámmal rendelkező gazdasági szervezet, beleértve az adott időpontban csőd-, felszá-

molási és végelszámolási eljárás alatt állókat is.  

Száz lakosra jutó adófizetők száma (fő) 
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Fertőszentmiklós cégek és vállalkozások tekintetében jól ellátott. Településünkön jelentős 

számú munkalehetőséget biztosít négy nagyvállalat, melyek évek óta stabil működési helyze-

tűek. A Velux tetőablakgyártó dán vállalat, a Wolfplastic Kft. műanyag termékek gyártásával 

foglalkozó vállalat, a Gartenpro Kft. kész faházakat és faipari termékeket gyárt és a HBB Szer-

viz Kft. villamos- és fémipari tevékenység végez. Emellett számos közepes és kisvállalkozás, 

valamint egyéni vállalkozás is működik településünkön.  

Mezőgazdaság terén több vállalkozás működik a településen. Többen egyéni vállalkozóként, 

vagy cégként foglalkoznak szőlőműveléssel, bortermesztéssel, vagy különféle gabonafélék, nö-

vények termelésével. 

3.2.1. számú táblázat – Munkanélküliségi ráta nemek szerint  

 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

Hátrányos megkülönböztetés az önkormányzati intézményekben nincs. A munkanélküliek ne-

mek szerinti megoszlása terén a munkanélküli nők száma alacsonyabb. 

 

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

Nyugat-Dunántúl Magyarország gazdaságilag egyik legfejlettebb régiója, a fő szegmens a gép-

gyártás és az autógyártás. A gazdasági válságot követő fellendülés drasztikusan csökkentette a 

munkanélküliek számát a térségben.  

Az utóbbi időben inkább munkaerőhiány, szakemberhiány alakult ki, mely különösen megje-

lent az egészségügyi és szociális ellátórendszerben, a szolgáltatóiparban és egyre inkább a ter-

melővállalatoknál is.  

 

 

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

2013 2014 2015 2016

Álláskeresők aránya

nők férfiak összesen



20 

 

3.2.2. számú táblázat – Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint  

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

A fenti diagram jól szemlélteti, hogy az elmúlt években jelentősen csökkent a munkanélküliek 

száma. 2013 óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.  

 

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

és aránya  

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Az öt éven belüli kimutatásban a nemek arányában nagyobb elmozdulás nem tapasztalható. 

Településünkön a pályakezdő álláskeresők száma alacsony, vagy nincs ilyen státuszban lakos.  

A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya kismértékű emelkedést mutat, 

ami több tényezőtől is függhet. A kimutatást okozhatja a határ közelsége miatt, a külföldön a 

mezőgazdaságban alkalmi munkavállalók száma. 

b.)  alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatása 

A településen a népszámlálási adatok alapján az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők 

száma, aránya csökkent, így a munkaerőpiacon az elhelyezkedési lehetőségük növekedett. A 

munkanélküliség ebben a régióban nagyon alacsony szinten van.  

Az alábbi diagram szerint az adatok azt mutatják, hogy a nők között nagyobb számú az iskolai 

végzettséggel nem rendelkezők aránya. Az alacsony iskolai végzettségűek aránya 2011-re csök-

kent.  

 

3.2.5. számú táblázat – Alacsonyan iskolázott népesség   

 
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 

A diagram szerint, az adatok azt mutatják, hogy a nőknél nagyobb számú az iskolai végzettség-

gel nem rendelkezők aránya. Mindkét nemnél 10 év alatt, 2001-ről 2011-re jelentősen csökkent 

az iskolai végzettség nélküliek száma. Ez az arány az országossal megegyező.  
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3.2.6. számú táblázat – Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint  

  
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

A regisztrált munkanélküliek száma nagyon alacsony. Közöttük az elmúlt években már nincse-

nek is 8 általános iskolai végzettség nélküliek.  

Mindenképp elmondható, hogy jelentősen javult az iskolázottság helyzete. 

 

c.)  közfoglalkoztatás 

Közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos létszáma: 

 2013 évben:  3 fő 

 2014 évben:  3 fő 

 2015 évben:  3 fő 

 2016 évben:  3 fő 

 2017 évben:  3 fő 

 

Településünkön nem jelentős a közfoglalkoztatottak száma. A közfoglalkoztatás elsődleges cél-

csoportjai közé tartoznak mind a hátrányos helyzetű településünkön élő személyek, mind pedig 

az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, szakképzettség nélküli álláskeresők.  

A közfoglalkoztatási jogviszony főbb sajátosságait, fogalmait, feltételeit (résztvevők és tevé-

kenységek köre, időtartam, munkaidő, bérezés, szabadság stb.) a közfoglalkoztatásról és a köz-

foglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 

törvény határozza meg. A közfoglalkoztatási támogatások típusait és a támogatások igénybe-

vételére vonatkozó szabályokat a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 

375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet tartalmazza. A 1139/2017. (III.20.) Korm. határozat a köz-

foglalkoztatás átalakításához kapcsolódó irányelveket, jogszabályváltozásokat foglalja össze.   
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d.)  a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 

közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási 

területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

Településünk egyik legnagyobb ipari foglalkoztatója a Velux Kft., a környező települések la-

kossága számára is jelentős vonzerővel bír. A cég erősíti jelenlegi pozícióját így a munkaválla-

lóknak stabil állást kínálnak. A Wolfplastics Kft, a Gartenpro Kft, a HBB Szerviz további je-

lentő számú munkalehetőséget kínálnak.  

A környéken a sopronkövesdi Autoliv Ipari és Kereskedelmi Kft. is több száz embert foglal-

koztató vállalat, ahol sok helyi lakosunk dolgozik. A bejárást rendszeres busz munkajárat biz-

tosítja.  

 

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

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

A fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 

programok a településen nincsenek, a képzések, továbbképzések a Soproni Járási Hivatalon 

keresztül elérhetőek.  

A pályakezdő fiatalok számára a településen és a közvetlen környéken rendelkezésre álló mun-

kalehetőségek jók. Az említett nagyobb vállalatoknál, az utóbbi időben lévő munkaerőhiány 

miatt, gyakorlatilag azonnali kezdéssel alkalmazásba kerülhetnek.  

 

A felnőttoktatásra vonatkozó adatok a TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Infor-

mációs Szolgálat  forrásból származnak.  

 

A településen az alábbi intézmények nem működnek, a népesség számból a máshol tanulmá-

nyokat végzőket nem tartjuk nyilván.  

Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók száma:    0 fő 

8. évfolyamot eredményesen befejezte a felnőttoktatásban:  0 fő 

Szakiskolai felnőttoktatásban résztvevők száma:    0 fő 

Gimnáziumi felnőttoktatásban résztvevők:     0 fő 

Középiskolai tanulók száma a felnőttoktatásban:    0 fő 

 

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

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

programok) 

A munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások, programok a Soproni Járási 

Hivatalon keresztül elérhetőek. Sopron 26 km távolságra fekszik, autóval és tömegközlekedés-

sel is kb. fél óra alatt elérhető.  

 

g.) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézmények-

ben történő foglalkoztatása 

 

A mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézmények-

ben történő foglalkoztatása nem releváns a településen.  
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h.) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Nem rendelkezünk információval hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén.  

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküli-

séghez kapcsolódó támogatások 

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

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

Szociális törvény a járási hivatal, valamint az önkormányzatok által nyújtható támogatások ke-

retszabályait tartalmazza. Az önkormányzati ellátásokra vonatkozó részletes szabályokat az ön-

kormányzatok rendeleteikben állapítják meg. A törvény célja, hogy a szociális biztonság meg-

teremtése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, 

szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének ga-

ranciáit.  

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) számú önkor-

mányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról rendelkezik.  

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

Pénzbeli ellátások:  

 Időskorúak járadéka (a jogosultságot a járási hivatal állapítja meg) 

 Aktív korúak járadéka (a jogosultságot a járási hivatal állapítja meg) 

 Ápolási díj (a jogosultságot a járási hivatal állapítja meg) 

 Települési támogatások 

Természetben nyújtott szociális ellátások:  

 Köztemetés 

 Közgyógyellátás (a jogosultságot a járási hivatal állapítja meg) 

 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság (a jogosultságot a járási hivatal állapítja 

meg) 

A települési önkormányzat szociális rászorultság estén a jogosultak számára adhat:  

a) Havi rendszerességgel nyújtott ellátások (a továbbiakban együtt: rendszeres ellátások) 

- lakásfenntartási települési támogatás 

- ápolási települési támogatás 

- rendkívül települési támogatás 

- sérült gyermek utazási támogatása 

b) Eseti ellátások:  

- beiskolázási támogatás  

- rendkívüli települési támogatás (temetési támogatás) 

- gyógyszertámogatás 
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Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:  

Az önkormányzat a szociális szolgáltatások biztosítását a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

közreműködésén keresztül valósítja meg.  

A gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása:  

 Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde 

 Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola 

 

A településen működő alapszolgáltatások:  

Családsegítés 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítjuk. A családsegítésre irányuló kérelmeket az 

intézményhez kell benyújtani.  

 A szakosított ellátási formák 

A Fertőszentmiklós Gondozási Központ vegyes profilú integrált intézmény, melynek az önkor-

mányzat a fenntartója. Több szociális ellátást, szakmai egységet lát el az intézmény. 

Szociális alapellátás 

 

Szociális étkeztetés 

A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 

meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan 

vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

 koruk 

 egészségi állapotuk 

 fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük 

 szenvedélybetegségük, vagy 

 hajléktalanságuk miatt. 

Az étkeztetést a Gondozási Központban lehet igénybe venni, vagy házhoz szállításra is van 

lehetőség. Engedélyezett létszám: 60-70 fő. 

Házi segítségnyújtás 

A Gondozási Központ intézményünk személyes gondoskodás keretén belül, szociális alapellá-

tásként házi segítségnyújtást működtet. Ez az ellátási forma azoknak az idős, beteg, fogyatékos 

személyeknek nyújt segítséget, akik nem képesek önmagukat ellátni, s így a mindennapi életben 

nélkülözhetetlen feladataikban segítségre szorulnak. Az igénybevevő személyt saját otthoná-

ban, lakókörnyezetében szakképzet házi gondozók közreműködésével, az önálló életvitel fenn-

tartásában segítjük. Engedélyezett létszám: 18 fő. 
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Idősek klubja  

Integrált intézményünkben személyes gondoskodás keretén belül nappali ellátási formában mű-

ködik az idősek klubja. A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására rész-

ben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgáló ellátás. Engedélyezett férőhely: 20 fő. 

Szociális Szakosított ellátás 

Idősotthon 

Az intézmény szakosított ellátási formában, személyes gondoskodást, általános ápolást, gondo-

zást nyújtó elsősorban önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel, napi 4 órát 

meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező idős emberek barátságos otthonos környezetben 

történő, szakszerű ellátását biztosítja. Az intézmény ezt az ellátási formát önként vállalt feladat-

ként működteti. Engedélyezett férőhely: 35 fő. 

3.3.1. számú táblázat – Álláskeresési segélyben részesülők száma    

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3.2. számú táblázat – Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott ál-

láskeresők száma  

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

A rendszeres szociális segélyt és foglalkoztatás helyettesítő támogatást a jogosultak részére a 

Soproni Járási Hivatal állapít meg.  

3.3.3. számú táblázat – Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő tá-

mogatásban részesítettek száma  

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

Az utóbbi években ezekre az ellátásokra nagyon kevés kérelem érkezett. Ezt a fenti diagram is 

tükrözi.  

A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához 

kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány állítható ki. Az igazolvány-

nyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítás által támogatott egyes 

gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök igénybevételére.  
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Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma településünkön 

 

A közgyógyellátással rendelkezők száma az utóbbi években stagnál.  

Ápolási díj 

Ápolási díj a súlyosan fogyatékos, tartósan beteg hozzátartozót ápoló személy számára bizto-

sítható ellátás, amelynek célja azok segítése, akik hozzátartozójuk ápolása miatt kereső tevé-

kenységet nem tudnak folytatni.  

Az ápolási díj megállapítása egyidejűleg több jogcímen is kérhető: 

- súlyosan fogyatékos személy, valamint a 18 év alatti tartósan beteg gyermek után 

alap összegű ápolási díjat, 

- súlyosan fogyatékos személy fokozott ápolási igénye esetén járó emelt összegű ápo-

lási díjat, valamint 

- kiemelt ápolási díjat állapít meg.  

A települési önkormányzat képviselő-testülete a törvényben és a települési önkormányzat ren-

deletében meghatározott feltételek szerint települési támogatást állapít meg. (Ápolási támoga-

tás) 

Ápolási támogatás:  

Ápolási támogatás állapítható meg a közeli hozzátartozónak az alábbi feltételek együttes fenn-

állása esetén, az igénylő  

- 18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi 

- családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300%-át nem haladja meg  

- rendszeres pénzellátásban nem részesül 

- keresőtevékenység folytatása esetén munkaideje – az otthon történő munkavégzés       

kivételével – a napi 4  órát nem haladja meg.  

 

Az ápolási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 

%-a.  
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

A település infrastrukturális feltételei kedvezőek az országos átlaghoz viszonyítva. A teljes te-

lepülésen kiépített az ivóvíz, szennyvíz, gáz és villanyszolgáltatás. A belterületi önkormányzati 

utak felújítása, aszfaltozása folyamatosan történik, az utak az átlagnál jobb minőségűek. A la-

kosság többsége saját tulajdonú ingatlanban él. A településen lévő lakások szépen rendezettek, 

az 50-60 évvel ezelőtt épült házak legtöbbje is felújított, átépített, rendezett környezettel ren-

delkezik. A lakások zöme összkomfortos, az alacsony komfort fokozatú lakások száma kevés. 

Az építőiparban beindult fellendülés következtében a lakások száma az utóbbi években foko-

zatosan emelkedik.  

A település lakásállományából:  

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

 

a) bérlakás állomány 

Bérlakás állomány: 0 db 

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

 

b) szociális lakhatás 

Szociális lakásállomány: 0 db 

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

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

Egyéb lakáscélra használt nem lakáscél ingatlanállomány: 0 db 

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

 

3.4.1 számú táblázat - Lakásállomány 
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d) lakhatást segítő támogatások 

 

Lakásfenntartási települési támogatás 

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás (a továbbiakban: 

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 Képviselőt-testület támogatást nyújt a villany-

áram-, a víz- és a gázfogyasztás költségeihez.  

 

Lakásfenntartási támogatásban részesíthető, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jöve-

delem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő 

esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, és a kérelem benyújtását 

megelőző hónapban az (1) bekezdésben megjelölt díjakra fizetett kiadása meghaladja a háztar-

tás egy főre jutó havi jövedelmének 20%-át, egyedül élő esetén 10%-át. 

 

A kérelemhez csatolni kell az első bekezdésben megjelölt közüzemi szolgáltatások kérelem 

benyújtását megelőző havi számláit vagy az előrefizetős fogyasztásmérő feltöltéséről szóló bi-

zonylatot.  

 

A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 5.000,- Ft. 

 

A lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a kérel-

mezőt. A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.  

 

A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban 

élő személyek és háztartások számától.  

 

3.4.2 számú táblázat – Lakásfenntartási támogatásban részesülők 

 

 
 

A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma évek óta stagnál, ez a diagram alapján az 

elmúlt öt évben mindig 6 fő volt  

 

Településünkön nem volt adósságcsökkentési támogatásban részesülő.  
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e) eladósodottság  

Az önkormányzat adósságcsökkentési támogatást az előző években nem állapított meg, ehelyett 

az önkormányzati rendeletben más támogatási formák érhetők el. A szociálisan rászoruló la-

kosság legtöbb esetben az egyszeri rendkívüli települési támogatást veszi igénybe.  

A teljes eladósodottság nem jellemző térségünkben.  

 

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

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 

hozzáférés bemutatása 

Az elmúlt években jelentős mértékű településfejlesztés valósult meg. A település közműellá-

tottsága jól biztosított.  

A lakásállomány, az infrastrukturális helyzet (járdák, utak, parkok), valamint a középületek 

állapota jelentősen javult, folyamatosan fejlesztve és karbantartva vannak.  

 

3.5 Telepek szegregátumok helyzete 

Nem releváns, mert Fertőszentmiklós térségben szegregátum nem található, kialakulásának ve-

szélye nem áll fenn.  

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés 

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

egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

„152. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi 

alapellátások körzeteit, több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét.” 

 

Háziorvosi és házi gyermekorvosi körzet: 

Fertőszentmiklós Város Önkormányzatának közigazgatási területén területi ellátási kötelezett-

séggel két háziorvosi körzet működik.  
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1. Fertőszentmiklós I. háziorvosi körzet 

 A B 

1. Körzet székhelye: 9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 5. 

2. Körzethez tartozó ut-

cák: 

Ady Endre utca, Arany János utca, Árpád utca, Bartók 

Béla utca, Bezerédi utca, Béke utca, Fertődi út, Gesztenye 

sor, Hársfa utca, Ifjúság tér, Jókai utca, József Attila utca, 

Kassai utca, Kápolna tér, Kossuth Lajos utca, Mátrai utca, 

Mező utca, Rákóczi Ferenc utca, Soproni utca, Soproni úti 

ipartelep, Szerdahelyi utca, Vasút utca 

 

2. Fertőszentmiklós II. háziorvosi körzet 

 A B 

1. Körzet székhelye: 9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 5.  

2. Körzethez tartozó ut-

cák: 

Agghegy, Fenyő utca, Fő tér, Fürdő utca, Kolozsvári utca, 

Liszt Ferenc utca, Lukinich Mihály utca, Malom út, Má-

tyás király utca, Nádas utca, Petőfi Sándor utca, Petőházi 

út, Szent Imre utca, Szent István utca, Újtelep utca, Va-

dász utca, Vadvirág köz, Virágvölgy út 

3. A körzet által ellátott 

Fertőszentmiklóson kí-

vüli település: 

Petőháza község 

 

 

Fertőszentmiklós Város Önkormányzatának teljes közigazgatási területe Petőháza Község tel-

jes közigazgatási területével, Röjtökmuzsaj Község teljes közigazgatási területével és Ebergőc 

Község teljes közigazgatási területével egy gyermek háziorvosi körzetet alkot területi ellátási 

kötelezettséggel. A körzet székhelye: 9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 5.  

Fogorvosi körzet 

Fertőszentmiklós Város Önkormányzat teljes közigazgatási területe Petőháza Község teljes 

közigazgatási területével, Röjtökmuzsaj Község teljes közigazgatási területével és Ebergőc 

Község teljes közigazgatási területével egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot területi ellátási 

kötelezettséggel. A körzet székhelye 9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 5.  

Ügyeleti ellátás 

Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást Fertőszent-

miklós Város Önkormányzatának teljes közigazgatási területén az OXITRANS KFT. (szék-

hely: 3400 Mezőkövesd, József A. u. 3.) biztosítja, a szolgáltató telephelye: Kapuvár, Dr. Lum-

niczer Sándor út 10.  
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Fertőszentmiklós Város Önkormányzata a fogorvosi ügyeleti ellátást társulás formájában a 

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás útján biztosítja. Az ügyelet ellátás székhelye: 9444 

Sopron, Győri u. 15. (Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet) 

Védőnői körzet 

Fertőszentmiklós Város Önkormányzatának közigazgatási területe két védőnői körzetet alkot.  

1. Fertőszentmiklós I. védőnői körzet 

 A B 

1. Körzet székhelye: 9444 Fertőszentmiklós, Soproni u. 48/B. 

2. Körzethez tartozó ut-

cák: 

Ady Endre utca, Arany János utca, Árpád utca, Bartók 

Béla utca, Bezerédi utca, Béke utca, Fertődi út, Fürdő 

utca,  Gesztenye sor, Hársfa utca, Ifjúság tér, Jókai utca, 

József Attila utca, Kassai utca, Kápolna tér, Kossuth Lajos 

utca, Lukinich Mihály utca, Malom út,  Mátrai utca,  Má-

tyás király utca, Mező utca, Rákóczi Ferenc utca, Soproni 

utca, Soproni úti ipartelep, Szent István utca,  Szerdahelyi 

utca, Vadász utca, Vasút utca 

 

2. Fertőszentmiklós II. védőnői körzet 

 A B 

1. Körzet székhelye: 9444 Fertőszentmiklós, Soproni u. 48/B.  

2. Körzethez tartozó ut-

cák: 

Agghegy, Fenyő utca, Fő tér, Kolozsvári utca, Liszt Fe-

renc utca,  Nádas utca, Petőfi Sándor utca, Petőházi út, 

Szent Imre utca, Újtelep utca, Vadvirág köz, Virágvölgy 

út 

3. A körzet által ellátott 

Fertőszentmiklóson kí-

vüli település: 

Petőháza község 

 

 

Iskola-egészségügyi ellátás 

Az iskola-egészségügyi ellátás 

a) a gyermekorvos és az I. számú védőnői körzet szolgáltatásából áll a Fertőszentmiklósi 

Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola alsó tagozat iskolai oktatásában tanulók, valamint 

a Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde óvodai nevelésben részesülő gyermekek  részére 

b) a gyermekorvos és a II. számú védőnői körzet szolgáltatásából áll a Fertőszentmiklósi 

Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola felső tagozat, a Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy 

Pál Általános Iskola Petőházi Tagintézménye iskolai oktatásában tanulók részére.  
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2017 év  

Fertőszentmiklós I. 

körzet 

Fertőszentmiklós II. 

körzet 

Fsztm.             Petőháza 

Gondozott családok száma 132 56 49 

Gondozotti létszám 0-6 évesek és 

várandósok együtt 

172 70 73 

Korcsoportonként: várandósok 11 7 8 

0-11-hónapos-csecsemők 27 8 11 

12-35 hónaposak   kisdedek                            53 13 21 

  3-6 évesek kisgyermekek 81 42 33 

Általános isk. alsótagozat 180 --- --- 

                      felsőtagozat --- 177 --- 

Petőházi iskola --- --- 69 

Fertőszentmiklós óvodák  148 --- ---- 

Petőháza  óvoda --- ---- 46 

 

Védőnői ellátás:   

Védőnői ellátás:  

Várandós anyák, 0-6 éves gyermekek, gyermekágyasok gondozása, a nővédelem, területi 

egészségnevelés és az oktatási intézmények iskola-egészségügyi ellátása beletartozik. A gyer-

mekeket 0-6 éves korig körzetben, ezután az iskola-egészségügy keretén belül látja el.  

A védőnői munka legfőbb célja továbbra is a betegségek, rendellenességek kialakulásának 

megelőzése, korai felismerése, a szülők segítése gyermekeik gondozásában, nevelésében, de 

emellett egyre nagyobb hangsúlyt kap az iskolai és területi egészségnevelés, szűrővizsgálatok 

végzésére, szervezésére.  
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Várandós anyák gondozása:  

A gondozásra jelentkező várandós anyáknak védőnői tanácsadás keretében a védőnő kiállítja  a 

gondozási könyvet, nyilvántartásba veszi őket, elvégzi a szükséges rutinvizsgálatokat. Tájékoz-

tatja őket a védőnői és az orvosi gondozás menetéről, az őket megillető juttatásokról. Ezen túl 

figyelemmel kíséri az  állapotukat, életmódi, táplálkozási stb. tanácsokat ad. Családlátogatások 

során megismeri környezetüket, segíti őket a szülésre és a gyermek érkezésére való felkészü-

lésre.  

Nővédelem:  

Családlátogatások és tanácsadások alkalmával családtervezési tanácsokat ad, felhívja a nők, 

asszonyok figyelmét a szűrővizsgálatok esedékességére, fontosságára.  

A védőnők népegészségügyi célú méhnyak-szűrésre felkészítő elméleti képzésen részt vettek. 

Iskola-egészségügyi ellátás 

Az iskolában nem csak a törvényileg előírt módon és gyakorisággal, hanem az egészségmeg-

őrzés érdekében, a jogszabályban előírtakon felül, évente minden  iskolai osztály részesül vé-

dőnői szűrésben, 2 évente gyermekorvosi ellátásban és az iskolások ezen felül még évente fo-

gászati  ellenőrzésben is. 

Minden korcsoportnak - osztálynak tartanak egészségnevelési órát egy megtervezett, iskolával 

egyeztetett munkaterv szerint, ami talán segíti a pedagógust is az óratervezésben. 

Felhívják a figyelmet az egészségkárosító körülmények megelőzésére, ezektől való távolmara-

dásra, elkerülésre. 

Baba-Mama Klub 

Már több éve, időszakosan 2 hetente, előre meghatározott időben, alkalmanként 1,5-2 órás tar-

tózkodással tartanak a védőnők Baba-Mama Klubos összejövetelt  a védőnői tanácsadóban kis-

gyermekes anyukáknak. Rövid, kb.15 percig tartó szakmai aktualitás vagy óvónők bevonásával 

mondókázás, utána játszás a babáknak, felügyelet mellett a tanácsadóban kialakított játszósző-

nyegen, az anyukáknak egy szabad, kötetlen beszélgetés. Bármikor lehet érkezni és távozni a 

babák igényének megfelelően. 

A WHO által kezdeményezett és az Országos Védőnői Szolgálat szakmai támogatásával egyet-

értve, az elsők között indulva, a védőnők által  szervezett és minden évben rendszeresen meg-

tartott  megemlékezésről pár szót. Már  1992-től agusztus 1-e az anyatejes világnap. Ennek 

keretében a „Természetesen anyatejjel” szlogenű találkozón a védőnők köszöntik a szoptató 

édesanyákat, hangsúlyozva a legjobb táplálás fontosságát./ ki-ki adottságától függetlenül meny-

nyi ideig tud szoptatni, milyen a segítő családi környezet , van-e szoptatási nehézség / 
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez) való hozzáférés 

A kötelező védőoltások jelentősége a településen általánosan ismert, s nem jellemző, hogy ma-

radnának ki állampolgárok a védőoltásról, a védőnők folyamatosan nyomon követik, hogy a 

koragyermekkori kötelező szűréseken részt vegyen a lakosság.  

A szűrővizsgálatok legtöbbje a soproni kórházban vehető igénybe. A háziorvosok által helyben 

szervezett szűréseken is részt vehetnek a lakosok, de ezeken való részvételről pontos adatok 

nem állnak rendelkezésre.  

A városban lehetőség van egészségnapok szervezésére, mely számos további szűrésre is lehe-

tőséget ad, ezek számát bővíteni szükséges.  

A 2014 őszén bevezetett, és az állam által 2014 óta minden évben felajánlott önkéntes HPV 

elleni védőoltás és annak beadatása a jogosultak számára mindkét dózis esetében térítésmentes. 

A költségeket a központi költségvetésből fedezik. (forrás: https://www.antsz.hu) 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde: 

A gyógypedagógusi, fejlesztő pedagógusi feladatokat az óvodán belül képzett szakemberek 

végzik. 

A logopédiai ellátást Győr- Moson-Sopron Megyei Pedagógia Szakszolgálat Soproni Tagintéz-

mény alkalmazottja látja el, megállapodás keretében. A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz 

való hozzáférés Sopronban biztosított.  

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás  

Az intézményekben az étkeztetést a Nyugatmagyarországi Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés 

alapján biztosítja az önkormányzat. Az étrend az egészséges táplálkozás kritériumait figye-

lembe véve kerül összeállításra. Friss alapanyagokkal,  zöldségekkel és gyümölcsökkel, az elő-

írásoknak megfelelő mennyiségű só felhasználásával készülnek az ételek. 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

Fertőszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelt figyelmet szentel a város-

ban folyó sporttevékenységeknek és a sportolás által a testmozgás, az egészséges életmódra 

nevelés, a személyiség és közösségfejlesztés, az önismeret, az akaraterő fejlesztése, szabadidő 

hasznos eltöltése tevékenységekre. 

Az önkormányzati sporttevékenység magában foglalja a sport valamennyi formáját, beleértve 

a szabadidős tevékenységet, és az egészségmegőrzést is. A sport tevékenységhez a sporttelep, 

a műfüves sportpálya, valamint az iskolai tanuszoda és sportcsarnok mindenki számára rendel-

kezésre áll. 
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A civil szervezetek között több sportegyesület is működik és folytat különböző sporttevékeny-

séget: Fertőszentmiklósi Sport Egyesület, Fertőszentmiklósi Kézilabda Club, Fertőszentmiklósi 

Horgász Egyesület, Simon GYm Fertőszentmiklósi Sport Egyesület. 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások biztosítását a Fer-

tőszentmiklós Városi Önkormányzat által fenntartott Gondozási Központon keresztül valósítja 

meg.  

A településen az intézmény a következő szolgáltatásokat nyújtja: 

alapszolgáltatás: 

- szociális étkeztetés szociális konyhán 

- házi segítségnyújtás 

- nappali ellátás -időskorúak nappali ellátása 

önként vállalt szakosított szolgáltatás: 

- ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás-idősek otthona 

 

Idősek otthona 

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi ötszöri 

étkeztetéséről, szükség szerint ruházat, és textília biztosításáról, mentális, egészségügyi ellátá-

sáról, valamint lakhatásáról való  gondoskodás  

A férőhelyek száma: 35 férőhely 

A szolgáltatás ellátási területe: Győr-Moson-Sopron Megye közigazgatási területe 

A szolgáltatás bejegyzése határozatlan idejű.  

 

Időskorúak nappali ellátása-idősek klubja 

Idős személyek nappali ellátása elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket 

betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, 

önmaguk ellátására részben képes személyek a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 

valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére nyújt lehetőséget. Továbbá igény sze-

rint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. 

A férőhelyek száma: 20 férőhely 

A szolgáltatás ellátási területe: Fertőszentmiklós Város közigazgatási területe 

A szolgáltatás bejegyzése határozatlan idejű.  
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Házi segítségnyújtás 

Ez olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását – szükség-

leteinek megfelelően- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 

A házi gondozó feladatai során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, 

mentális, szociális szükséglete 

- a saját környezetében, 

- életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, 

- meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 

Az ellátható személyek száma: 18 fő  

A szolgáltatás ellátási területe: Fertőszentmiklós Város közigazgatási területe 

A szolgáltatás bejegyzése határozatlan idejű.  

Szociális étkeztetés-szociális konyhán 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy át-

meneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: koruk, egészségi állapotuk, fogyatékos-

ságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.  

A szolgáltatás ellátási területe: Fertőszentmiklós Város közigazgatási területe 

A szolgáltatás bejegyzése határozatlan idejű.  

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39-40. §-aiban rögzített gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatait a Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat szervezeti keretein belül, jog-

szabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő 2 fő teljes munkaidős személyt 

foglalkoztatva – a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat látja el.  

A szolgálat elsődleges feladata a településen élő személyek szociális biztonságának, a 

gyermekek családban történő nevelkedésének érdekében végzett tevékenység. Ennek 

érdekében a szolgálat munkatársai tájékoztatást nyújtanak a támogatási, ellátási formákról. 

Iránymutatást adnak a családi nehézségek megoldásában. Közreműködnek a hivatalos ügyek 

intézésében. A település lakosságát érintő programokat szerveznek. A jogszabályi háttér és 

helyi szükségletek alapján kerül megfogalmazásra a megvalósítani kívánt program, melyben 

szerepel prevenciós jellegű szabadidő-szervezés, adományok gyűjtése és közvetítése, sérült, 

fogyatékkal élő felnőttekkel való foglalkozás, közösségi programszervezés.  
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A gyermekek számára fontos, hogy szabadidejüket hasznosan töltsék. A játszóházak, kirándu-

lások, táborok megszervezése egyik legörömtelibb, de ugyanakkor legnagyobb figyelmet 

igénylő feladata a szolgálat dolgozóinak. A település más intézményeivel történő egyeztetést 

követően a szolgálat a húsvéti és Márton napi játszóház szervezést végzi. Iskolai szünetekben 

kirándulások és táborok szervezését, vezetését vállalja. A szolgálat a településen adományrak-

tárt működtet, ahová fogadja és a rászoruló családoknak felajánlja a használható, jó állapotban 

levő ruhákat, használati cikkeket. A bútoradomány a faliújságon kerül hirdetésre. Karácsonyi 

„cipős-doboz, szeretet” ajándékozás keretében hátrányos helyzetű családok segítése valósulhat 

meg. A szolgálat helyi specialitásban foglalkozik a település aktív korú sérültjeivel, ebből ki-

folyólag önsegítő csoportot hozott létre. A csoport heti rendszerességgel tartja összejövetelét a 

Szabadidőközpont és Könyvtár Civil termében. (9444 Fertőszentmiklós, Szent István utca 20-

21.) A foglalkozásokon beszélgetések, kreatív kézügyességi feladatok, barkácsolás, rejtvény-

fejtések történnek. A csapatot még jobban összekovácsolja a nyári egy napos kirándulás is – 

minden évben különböző helyszíneken buszos utazással. A település helyi igényeként fogalma-

zódott meg a 70 éven felüliek helyzetfelmérése és a rászoruló személyek számára megfelelő 

támogatási, ellátási forma ajánlása. A feladatban szerepet vállaltak az orvosok, nyugdíjas klu-

bok vezetői, önkéntesek. A szolgálat a koordináló szerepet vállalva, megszervezte a találkozó-

kat, segítette az önkéntesek képzését, munkáját és részt vett a helyzetfelmérésben. Célként fo-

galmazódott meg a helyzetfelmérés évente történő megismétlése. 2015. évben került első alka-

lommal megszervezésre a városi futónap, ahol közel 1000 fő részvételével település szintű ren-

dezvényt szervezett a szolgálat. 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szol-

gáltatások nyújtásakor  

A településünkön hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének meg-

sértése a szolgáltatások nyújtásakor nem történt, nem érkezett hozzánk ilyen információ. 

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

egészségügyi ellátórendszer keretein belül  

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete alapján a települési támo-

gatás formái: 

- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

(lakásfenntartási támogatás)  

- 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 

személy részére nyújtott települési támogatás ( ápolási támogatás) 

- gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (gyógyszertámogatás) 

- rendkívüli települési támogatás 
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A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás (a továbbiakban: 

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 Képviselőt-testület támogatást nyújt a villany-

áram-, a víz- és a gázfogyasztás költségeihez.  

Ápolási támogatás állapítható meg a közeli hozzátartozónak az alábbi feltételek együttes fenn-

állása esetén 

a) az igénylő  

aa) 18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi 

ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300%-át nem haladja meg 

ac) rendszeres pénzellátásban nem részesül 

ad) keresőtevékenység folytatása esetén munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivé-

telével – a napi 4  órát nem haladja meg 

Gyógyszer-kiadások viseléséhez támogatás adható, amennyiben: 

a) a kérelmező családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén annak 350 %-át nem haladja meg, továbbá 

b) a havi rendszeres gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

20 %-át meghaladja. 

Rendkívüli települési támogatásban részesíthető, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő sze-

mély, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori leg-

kisebb összegének 300%-át, egyedül élőknél ennek 350%-át nem haladja meg. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ruha, élelmiszer, cipő adománnyal segíti a település szá-

mos családját. Folyamatosan végzik a ruhák gyűjtését, ennek megfelelőn évente több alkalom-

mal szervezik a ruhaadományok szétosztását. Karácsonyi „cipős-doboz, szeretet” ajándékozás 

keretében hátrányos helyzetű családok segítése valósulhat meg. 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása  

a) közösségi élet színterei, fórumai 

Szabadidőközpont és Könyvtár  

A költségvetési szerv közfeladata: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtári feladatok el-

látása, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ 7. 
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pontja alapján kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, film-

színház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása. 

A településen az alábbi egyesületek és civil szervezetek tevékenykednek.  

1. Acélkerék Motoros Baráti Kör 

2. Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas Klubja 

3. Fertőszentmiklós Polgárőr Egyesület 

4. Fertőszentmiklós Város Vöröskereszt Szervezete 

5. Fertőszentmiklósi „Rozmaring” Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület 

6. Fertőszentmiklósi Horgász Egyesület 

7. Fertőszentmiklósi Kézilabda Club 

8. Fertőszentmiklósért Egyesület 

9. Fertőszentmiklósi Népfőiskolai Egyesület 

10. Fertőszentmiklósi Pedagógus Nőikari Egyesület 

11. Fertőszentmiklósi Sport Egyesület – Sakk Szakosztály 

12. Iparosok és Vállalkozók Fertőszentmiklósi Ipartestülete 

13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fertőszentmiklósi Csoportja 

14. Önkéntes Tűzoltó Egyesület  

15. Római Katolikus Egyházközség 

16. IKVA Néptánc Egyesület és Baráti Kör 

17. Simon GYm Fertőszentmiklósi Sport Egyesület 

ALAPÍTVÁNYOK 

1. Alapítvány az Általános Iskoláért 

2. Fénysugár Alapítvány a Halmozottan Sérültekért 

3. A Fertőszentmiklósi Általános Iskola Tehetséges Tanulóit Segítő Közalapítvány 

4. Fertőszentmiklósi Segítő-Kéz Közalapítvány 
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b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)  

A településen etnikai konfliktusok nem voltak, a közösségi együttélés problémamentes.  

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

Fertőszentmiklós város  lakóira jellemző az összefogás, adományozás, az önkéntes munka je-

lenléte. A civil szervezetekhez, egyesületekhez, klubokhoz való tartozás erősítik az ilyen jel-

legű tevékenységeket. Az adományozásra hasonló hatással van az egyházi kötődés, a karitatív 

tevékenység. 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi te-

vékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

A romák esélyegyenlőségi problémáinak kezelése nem releváns a településen. A településen 

nemzetiségi önkormányzat nem működik. 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során tele-

pülésünkön 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Aluliskolázott, alacsonyabb státuszú lakosok 

érdekeik érvényesítése gyenge 

 

 

Életvezetési tanácsok, képzésszervezés, hi-

vatali ügyintézés segítése 
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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.)  

Magyarországon a családpolitikára szánt kiadások viszonylag magasak a többi európai ország-

hoz viszonyítva és a támogatási rendszer különös figyelmet fordít a kisgyermekes családokra: 

a gyermek születése utáni három évben három támogatási forma (CSED, GYED, GYES) is 

segíti a családokat. Ezekkel a támogatásokkal évtizedeken keresztül a gyermekek otthoni neve-

lésének elősegítése volt a cél. Az utóbbi években a GYED extra intézkedéscsomag bevezetésé-

vel a kisgyermekek melletti munkavállalás elősegítése is kiemelt szerepet kapott. 

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

lakosságának elöregedése, csak még több gyermek születésével állítható meg. 

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

jólétének. Az átlagos egészségi állapot Magyarországon rosszabb, mint a legtöbb európai or-

szágban és erősen függ a társadalmi státustól. 

Fertőszentmiklós településen az utóbbi években a gyermekszületések számának növekedése 

tapasztalható. 

A településen élő gyermekek számára életkoruknak megfelelően elérhető a bölcsődei és az óvo-

dai ellátás, valamint az általános iskolai oktatás. Az általános iskolában tanulók többféle szak-

kör közül választhatnak. A helyi sportegyesület az utánpótlás nevelés keretében kiemelkedően 

fontos szerepet játszik a gyermekek és a fiatalok szabadidejének hasznos és egészséges eltölté-

sében, lehetőséget adva minden gyermeknek bármilyen jellegű megkülönböztetés nélkül. 

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

helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egész-

ségügyi, szociális lakhatási helyzete  

A településen élő gyermekek számára életkoruknak megfelelően elérhető a bölcsődei és az óvo-

dai ellátás, valamint az általános iskolai oktatás. Az általános iskolában tanulók többféle szak-

kör közül választhatnak. A helyi sportegyesület az utánpótlás nevelés keretében kiemelkedően 

fontos szerepet játszik a gyermekek és a fiatalok szabadidejének hasznos és egészséges eltölté-

sében, lehetőséget adva minden gyermeknek bármilyen jellegű megkülönböztetés nélkül segít-

séggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormány-

zat jegyzője a gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés).  

 

 



44 

 

4.1.1 számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

Év 

Védelembe vett kiskorú gyerme-

kek száma december 31-én 

(TS 3001) 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 

száma december 31-én (TS 3101) 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 0 0 

2016 3 0 

2017 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 2006. január 1. napjától jegyzői ha-

táskör. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának célja annak igazolása, hogy 

a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a törvényben meghatározott normatív kedvezmé-

nyekre. 

Jogosultak továbbá Gyvt. 20/A. §-ában meghatározott egyszeri támogatásra, akinek a rendsze-

res gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév 

augusztus hónapjára tekintettel, tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára 

tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vá-

sárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény eseti támogatás összege 6.000.- Ft gyermekenként. 

Az állam 100%-ban biztosította a támogatást. Emellett ingyenes tankönyvellátásban és étke-

zésben is részesülnek a rászoruló gyermekek. 
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4.1.2 számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi át-

lagos száma 

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos 

száma (TS 5801) 

2012 33 

2013 27 

2014 22 

2015 20 

2016 9 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

 

A megállapítások száma csökken, aminek oka lehet a jogszabályban meghatározott egy főre 

jutó jövedelemhatár túllépése. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos, halmozottan hátrányos-

helyzetű gyermek, nagykorúvá vált gyermekek száma 2017-ben: 

- hátrányos helyzetű: 0 fő, 

- halmozottan hátrányos helyzetű: 0 fő. 
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c) gyermekek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya  

Az önkormányzat a gyermekek jogán a következő juttatásokat biztosítja a rászorulók részére:  

Sérült fogyatékos, akadályozott gyermekek utazási támogatása 

Sérült, fogyatékos, akadályozott gyermekek utazási támogatását (továbbiakban: utazási támo-

gatás) állapíthat meg az Önkormányzat annak a rászorulónak, akinek a családjában az egy főre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

300 %-át, gyermekét egyedülállóként nevelő szülő esetén 350%-át. 

Hátrányos helyzetű gyerekek művészeti oktatási támogatása 

Hátrányos helyzetű gyerekek művészeti oktatási támogatását (továbbiakban: oktatási támoga-

tás) állapíthat meg az Önkormányzat annak a rászorulónak, akinek a családjában az egy főre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

300 %-át, gyermekét egyedülállóként nevelő szülő esetén 350%-át. 

Étkezési térítési díj kedvezmény 

Egyéni rászorultság alapján a gyermekintézményi személyi térítési díjból legfeljebb 50% ked-

vezményt biztosíthat az Önkormányzat, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, gyermekét egyedülálló-

ként nevelő szülő esetén a 350%-át. 

Beiskolázási támogatás 

Fertőszentmiklóson lakcímmel rendelkező, általános és középiskolai tanulmányokat folytató 

gyermeket nevelő családoknak - az iskolakezdésből adódó magasabb költségekre tekintettel - a 

Képviselő-testület egyszeri támogatást biztosíthat. 

A beiskolázási támogatás annak a rászorulónak állapítható meg, akinek a családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, gyer-

mekét egyedülállóként nevelő szülő esetében 350 %-át nem haladja meg. 

d) kedvezményes iskolai étkezésben részesülők száma, aránya 

Az intézményi gyermekétkeztetést 2015. szeptember 1. napjától az alábbi esetekben ingyenesen 

kell biztosítani: 

a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

- a tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 
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- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, mun-

kavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át 

vagy 

- nevelésbe vették; 

az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

- nevelésbe vették; 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos-

gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali 

intézményében helyeztek el; 

 az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

- nevelésbe vették, vagy 

- utógondozói ellátásban részesül. 

A Képviselő-testület a 14/2013. (XII.30.) önkormányzati rendeletében étkezési térítési díj ked-

vezményt biztosít a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő rászorultak 

részére.  

Év 

Képviselő-testület rendeletében biztosított 

Étkezési térítési díj kedvezményben ré-

szesülők száma 

2013 10 

2014 19 

2015 11 

2016 7 

2017 4 

Forrás: Önkormányzati adatok 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

A településen magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek nincs.  

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

A településen szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek nincsenek.  
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincs a településen. 

Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde: 

A gyógypedagógusi, fejlesztő pedagógusi feladatokat az óvodán belül képzett szakemberek 

végzik. 

A logopédiai ellátást Győr- Moson-Sopron Megyei Pedagógia Szakszolgálat Soproni Tagintéz-

mény alkalmazottja látja el, megállapodás keretében. 

A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés Sopronban biztosított.  

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

gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata. Az integrált okta-

tást, különleges gondozást a gyermek életkorától és állapotától függően – a fogyatékosságot 

megállapító szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint - a korai fejlesztés és gon-

dozás, a fejlesztő felkészítés, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás keretén belül kell 

megszervezni. 

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

jutott ellátott, betöltetlen státuszok) 

Fertőszentmiklós Város Önkormányzatának közigazgatási területe két védőnői körzetet alkot.  

Városunkban 2 fő látja el a védőnői feladatokat. Először tanácsadás keretében, majd a kisma-

mák otthonukban történő felkeresésével biztosítják a gyermekek megfelelő fejlődését. Az egy 

védőnőre jutó gyermekek száma a vizsgált időszakban 135 gyermek körül alakult. 

4.3.1 számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 

Betöltött védőnői álláshelyek 

száma 

(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2013 2 132 

2014 2 130 

2015 2 136 

2016 2 136 

2017 2 142 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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Betöltetlen védőnői álláshely nincs. 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellá-

táshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)  

Fertőszentmiklós Város Önkormányzatának teljes közigazgatási területe Petőháza Község tel-

jes közigazgatási területével, Röjtökmuzsaj Község teljes közigazgatási területével és Ebergőc 

Község teljes közigazgatási területével egy gyermek háziorvosi körzetet alkot területi ellátási 

kötelezettséggel. A körzet székhelye: 9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 5.  

Betöltetlen házi gyermekorvosi praxis nincs. 
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4.3.2 számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

Év 
Betöltetlen felnőtt háziorvosi 

praxis/ok száma 

Házi gyermekorvosok száma 

(TS 4601) 

2013 0 1 

2014 0 1 

2015 0 1 

2016 0 1 

2017 0 1 

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

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

Korai fejlesztésre, rehabilitációra vonatkozó adatok nem teljesen állnak a rendelkezésre, szük-

ség esetén a nevelési- intézmény biztosítja, valamint a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Re-

habilitáció.  

d) gyermekjóléti alapellátás  

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 

CXXXIII. törvény rendelkezései szerint 2016. január 1-jével a gyermekjóléti szolgáltatás és a 

családsegítés teljes integrációja valósult meg, az ellátandó terület nagysága szerint differenciált 

szolgáltatástartalommal. A feladatok megosztásra kerültek a települések és a járások között. A 

települési önkormányzatok feladatkörében maradtak a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, 

az általános segítő feladatok. Járási szintre került a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyerme-

kek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása. 

A gyermekjóléti alapellátás feladatait a Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat szervezeti ke-

retein belül,  jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő 2 fő teljes mun-

kaidős személyt foglalkoztatva – a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. 

A család – és gyermekjóléti szolgálat feladatai:  

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

att segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok  

megelőzése, a krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 

céljából nyújtott szolgáltatás.  

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

feltérképezi az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő csalá-

dokat, személyeket. Személyesen tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról, a se-

gítségnyújtás formáiról.  

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

együttes munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapo-

dásban kerül rögzítésre – kivéve, ha a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett in-

tézkedéssel nem zárható le. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítési díjmentes.  
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- A családsegítés kiskorú személyre akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családjának ellátása a 

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

igénybevétele nélkül is megfelelően biztosítható.  

A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai:  

- olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális 

munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki 

egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettsé-

gének megelőzését, a kialakult veszélyhelyzet megszűntetését, illetve a családjából kiemelt 

gyermek visszahelyezését.  

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

oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási fel-

adatokat végez.  

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

ségét - észlelő és jelzőrendszert működtet.  

- Közreműködik a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a pénzfelhasz-

nálási tervet,  

- Felkérésre környezettanulmány készítése  

- Új ellátások bevezetésének kezdeményezése.  

Bölcsődei ellátás: 

Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsődében működik egy bölcsődei csoport 12 férőhellyel. 

4.3.3 számú táblázat – Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 

Önkormányzati 

bölcsődék száma 

(TS 4801) 

Bölcsődébe beírt 

gyermekek száma 

(TS 4701) 

Szociális szempontból 

felvett gyerekek száma 

(munkanélküli szülő, 

veszélyeztetett gyer-

mek, nappali tagozaton 

tanuló szülő) 

Működő összes 

bölcsődei férőhe-

lyek száma 

2013 1 16 3 12 

2014 1 12 2 12 

2015 1 12 0 12 

2016 1 12 0 12 

2017 1 12 0 12 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   
Családi napközi nem üzemel a településünkön. 
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e) gyermekvédelem 

A gyermekvédelmi feladatokat a jól működő jelzőrendszer és az ellátórendszer végzi. Szoros a 

kapcsolat, és jó az együttműködés. (védőnő, orvos, a helyi gyermekjóléti és családsegítő szol-

gálat, önkormányzat, iskola, óvoda, bölcsőde) 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások  

A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások településünkön korlátozottak. Az észlelő- és 

jelzőrendszer tagjaival való szakmai együttműködés a krízishelyzetek megoldásának egyik el-

engedhetetlen feltétele. Az anyaotthonok és a családok átmeneti otthonai (anyagi vagy családi) 

krízishelyzetben jelenthetnek megoldást azok számára, akiknek nincs hová menniük. Bizonyos 

esetekben kimondottan célszerű, ha a krízishelyzetben lévő nő távol kerül addigi környezetétől, 

de vannak olyan helyzetek is, amikor az anyaotthon/családotthon és a lakóhely távolsága ko-

moly problémát jelent (munkahely, gyermekellátó intézmények). 

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

A település köznevelési intézményeiben figyelmet fordítanak a gyermekek egészséges fejlődé-

sére. Az óvodában a gyermekek számára úszást szerveznek az Általános Iskola tanuszodájában. 

Az iskolában az úszásoktatásra minden tanévben az őszi és a tavaszi időszakban kerül sor az 

intézmény tanmedencéjében.  Az 5-6. évfolyamos diákok kötelező úszásoktatása a petőházi 

strand területén valósul meg. Az általános iskolában futball, kézilabda, atlétika sportra jelent-

kezhetnek a tanulók. 

A szabadidős sportfoglalkozások keretében meg kell említeni a Mikulás-hetet kitöltő sportprog-

ramokat, sítúrákat, élményfürdőket, amelyek ugyancsak fontos szerepet játszanak a tanulók 

egészségének megőrzésében, fizikai állóképességének növelésében.  

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

Településünkön intézményi gyermekétkeztetést a Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsődében va-

lamint a Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskolában biztosítanak. Az intézmé-

nyek részére a tanév elején megküldésre került az ingyenes és kedvezményes intézményi gyer-

mekétkeztetésre valamint a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó tájékoztató, mely az intéz-

mények hirdetőtábláján elhelyezésre került.  

Településünkön szünidei gyermekétkeztetést igénybevevő jogosult nem volt az elmúlt években.  

A Képviselő-testület a 14/2013. (XII.30.) önkormányzati rendeletében étkezési térítési díj ked-

vezményt biztosít a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő rászorultak 

részére.  

A jelenlegi szabályozás alapján, az 1-9. évfolyamon minden diák térítésmentesen juthat hozzá 

a tankönyvekhez. A 10-12. évfolyamon továbbra is igényelni kell az ingyen tankönyvellátást. 

Térítésmentes a tankönyvellátás jár még a tartósan beteg, a sajátos nevelési igényű (mozgás-

szervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 
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esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral rendelkezik, pszichés fejlődés za-

varai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott), három- vagy 

többgyermekes családban élő, nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, rend-

szeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban 

részesülő diák. 

A Képviselő-testület a 3/2015.(II.23.) önkormányzati rendeletében beiskolázási támogatást biz-

tosít a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő rászorultak részére.  

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szol-

gáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei 

Nem áll rendelkezésre adat arra vonatkozóan, hogy hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő-

bánásmód követelményének megsértése történt volna a szolgáltatások nyújtásakor. Az önkor-

mányzathoz erre vonatkozó észrevétel sem érkezett. 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórend-

szer keretein belül 

Az önkormányzat a gyermekes családoknak az önkormányzati rendelet feltételei alapján biz-

tosít támogatást.  

Sérült fogyatékos, akadályozott gyermekek utazási támogatása 

Sérült, fogyatékos, akadályozott gyermekek utazási támogatását (továbbiakban: utazási támo-

gatás) állapíthat meg az Önkormányzat annak a rászorulónak, akinek a családjában az egy főre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

300 %-át, gyermekét egyedülállóként nevelő szülő esetén 350%-át. 

Hátrányos helyzetű gyerekek művészeti oktatási támogatása 

Hátrányos helyzetű gyerekek művészeti oktatási támogatását (továbbiakban: oktatási támoga-

tás) állapíthat meg az Önkormányzat annak a rászorulónak, akinek a családjában az egy főre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

300 %-át, gyermekét egyedülállóként nevelő szülő esetén 350%-át. 

Étkezési térítési díj kedvezmény 

Egyéni rászorultság alapján a gyermekintézményi személyi térítési díjból legfeljebb 50% ked-

vezményt biztosíthat az Önkormányzat, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, gyermekét egyedülálló-

ként nevelő szülő esetén a 350%-át. 

Beiskolázási támogatás 

Fertőszentmiklóson lakcímmel rendelkező, általános és középiskolai tanulmányokat folytató 

gyermeket nevelő családoknak - az iskolakezdésből adódó magasabb költségekre tekintettel - a 

Képviselő-testület egyszeri támogatást biztosíthat. 
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A beiskolázási támogatás annak a rászorulónak állapítható meg, akinek a családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, gyer-

mekét egyedülállóként nevelő szülő esetében 350 %-át nem haladja meg. 

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

rekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

Az önkormányzat a köznevelési alapellátási kötelezettségei értelmében gondoskodik oktatási-

nevelési intézménye, a Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde működtetéséről. Az óvodai gyer-

mekvédelmi munka fő feladatát a megelőzés, a segítségnyújtás képezi. A gyermekvédelmi 

munka valamennyi óvónő feladatkörébe beletartozik. Az óvoda pedagógiai programjában ki-

emelten foglalkozik a család funkcióinak megerősítésével, a veszélyeztetettség okainak feltá-

rásával és azok megelőzésével. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő 

rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 

életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 

kell részt vennie. Az önkormányzat fenntartása alatt működő óvoda városunkban egy székhe-

lyen és egy telephelyen összesen 6 óvodai csoportban fogadja a gyerekeket, biztosítva minden 

kisgyermek óvodai ellátását.  

4.4.1 számú táblázat – Óvodai nevelés adatai 

Év 

3-6 éves 

korú 

gyerme-

kek 

száma 

Óvodai 

gyermek-

csopor-

tok 

száma 

(TS 2401) 

Óvodai fé-

rőhelyek 

száma 

(gyógype-

dagógiai 

neveléssel 

együtt) (TS 

2801) 

Óvodai fel-

adatellátási 

helyek 

száma 

(gyógypeda-

gógiai neve-

léssel 

együtt) (TS 

2701) 

Óvodába be-

írt gyermekek 

száma (gyógy-

pedagógiai 

neveléssel 

együtt) (TS 

2601) 

Óvodai gyer-

mekcsoportok 

száma gyógype-

dagógiai neve-

lésben (TS 

2501) 

2013 121 5 148 2 102 0 

2014 130 5 148 2 115 0 

2015 136 5 148 2 121 0 

2016 130 5 148 2 118 0 

2017 133 6 148 2 123 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

A 4.4.1 számú táblázat mutatja, hogy az óvodába beírt gyermekek száma 2014. évtől stabilan 

110-120 fő. 

Az általános iskolai oktatást a Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola látja el. 

Az általános iskolára vonatkozó adatokat a 4.4.2., 4.4.3. és a 4.4.4. számú táblázatok tartalmaz-

zák. 
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4.4.2 számú táblázat – Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis 

tanulók száma 

Tanév 

Általános is-

kola 1-4. évfo-

lyamon tanulók 

száma (gyógy-

pedagógiai ok-

tatással együtt) 

(TS 1801) 

Általános is-

kola 5-8. évfo-

lyamon tanulók 

száma (gyógy-

pedagógiai ok-

tatással együtt) 

(TS 1901) 

Általános 

iskolások 

száma 

Napközis általános isko-

lai tanulók szám a nap-

pali oktatásban (iskola-

otthonos tanulókkal 

együtt) (TS 1701) 

fő fő fő fő % 

2012/2013 139 196 335 90 26,9 

2013/2014 172 188 360 85 23,6 

2014/2015 165 182 347 88 25,4 

2015/2016 175 178 353 104 29,5 

2016/2017 183 179 362 108 29,8 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

4.4.3 számú táblázat – Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, 

feladatellátási helyek 

Tanév 

Az általános iskolai 

osztályok száma a 

gyógypedagógiai okta-

tásban (a nappali okta-

tásban) 

(TS 2101) 

Az általános iskolai 

osztályok száma (a 

gyógypedagógiai okta-

tással együtt) 

(TS 2201) 

Általános iskolai feladat-

ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai oktatás-

sal együtt) 

(TS 2001) 

1-8 évfolyamon össze-

sen 

1-8 évfolyamon össze-

sen 
db 

2012/2013 0 16 1 

2013/2014 0 16 1 

2014/2015 0 16 1 

2015/2016 0 16 1 

2016/2017 0 16 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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4.4.4 számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatás-

ban 

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban 

(TS 2301) 

  

Fő 

  
2012/2013 43 

  
2013/2014 45 

  
2014/2015 53 

  
2015/2016 45 

  
2016/2017 40 

  
Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi ada-

tok 

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

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, isko-

lai ellátása 

Az óvoda és a bölcsőde is fogad sajátos nevelési igényű gyermekeket. Az óvodában és általános 

iskolában  is vannak sajátos nevelési igényű gyermekek. Velük fejlesztő 

pedagógus, gyógypedagógus foglalkozik. Biztosított a logopédiai ellátás is. Az iskola és az 

óvoda intézménye a Győr- Moson-Sopron Megyei Pedagógia Szakszolgálat Soproni 

Tagintézmény segítségével biztosítja az ellátást. 

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

pedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

A Bezerédja Amália Óvoda és Bölcsődében a gyógypedagógusi, fejlesztő pedagógusi felada-

tokat óvodán  belül, képzett szakemberek végzik. A logopédiai ellátást Győr- Moson-Sopron 

Megyei Pedagógia Szakszolgálat Soproni Tagintézmény alkalmazottja látja el, megállapodás 

keretében.  

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás Az „Educational Cooperation in the Border Region 

– EDUCORB – Partnerség az oktatásért a határtérségben” címmel pályázatot nyert, mely pá-

lyázat 2012. július 31-én lezárult. 

2012. október 1-től a projekt fenntarthatóságát a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata biz-

tosítja. Az idegen nyelvfejlesztést utazó német nyelvet oktató óvoda pedagógus látja el. 
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs 

Hátrányos megkülönböztetés, jogellenes elkülönítés az oktatás területén a településen nem for-

dult elő. 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságá-

ban mutatkozó eltérések 

Ilyen eltérést nem tapasztaltunk. 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

A törvény által előírt előnyben részesítést minden gyermek megkapja, és az önkormányzati 

rendeletben meghatározott támogatásokat lehet igényelni, amennyiben jogosult rá. 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A gyermekek és fiatalkorúak egészséges fej-

lődésére leselkedő veszélyek az interneten, 

káros hatások  

A gyerekek felkészítése a világháló veszélye-

ire  

Óvodás korú gyermekek sportolási lehetősé-

gének biztosítása az óvodában 

Óvodai tornaszoba kialakítása  

Óvodai intézményegységek túlzsúfolttá vál-

hatnak  

Felmérések, tervek készítése, forráskeresés, 

pályázatkészítés óvoda bővítése érdekében 
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5 A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

A nemek közötti esélyegyenlőséget Európai Uniós irányelvek és további törvények is biztosít-

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

mind a férfiakat minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében azo-

nos jogok illetik meg. A nőket és férfiakat egyenlő bánásmód illeti meg a munkavállalás, a 

szakképzés, az előmenetel, a szociális biztonság, stb. területén. 

A 2016. évi demográfiai és közszolgáltatási adatok vizsgálatából az alábbi összefüggések álla-

píthatók meg: 

- a település összlakosságszámának 52,29 %-a nő (1997 fő); 

- a női lakosok több mint fele 18-64 éves tehát aktív korú (1090 fő); 

- a 65 évfeletti lakosok közöl a nők aránya 61,62% (456 fő) 

A népesség nemek szerinti megoszlása a népességen belül helyi szinten is jól mutatja, hogy a 

nők átlagosan magasabb életkort érnek meg, mint a férfiak. 

A nők gazdasági, munkaerő-piaci speciális helyzetét többek között az adja, hogy egyszerre több 

szerepet töltenek be a mindennapi életben, egyszerre kell helytállniuk a munkahelyen és a csa-

ládjukban. A kettős szerep miatt sokszor plusz terhek nehezednek rájuk, s ez a szerepek össze-

hangolása néha nehézséget jelenthet mindkét fél számára. A visszatérni szándékozó, illetve a 

kisgyermeket nevelő nők számára a korábbi munkahelyükre való visszatérés több szempontból 

is nehéz feladatot jelent. Munkától való tartós távollétük alatt készségeik, ismereteik elavulnak, 

megkopnak, amely alkalmazásukban hátráltathatja őket (főleg, ha több gyermek születése miatt 

hosszabb időt töltöttek távol). Még nagyobb hátrányban vannak azok, akik gyermeküket, vagy 

gyermekeiket egyedülállóként nevelik, és/vagy esetleg pályakezdőként kevés munkatapaszta-

lattal rendelkeznek. A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik 

arról, hogy a munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő 

bánásmód követelményét meg kell tartani. Az Ebktv. pedig megfogalmazza a közvetlen és a 

közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az adott személy olyan tulajdonsága 

miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez képest, amit nem 

tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot, az 

anyaságot és terhességet is. 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség, kedvezőtlen munka-

erőpiaci helyzetük számos okra vezethető vissza. Ilyen többek között az anyaság, az iskolázott-

ság, az életkor. 

A foglalkoztatás és a munkanélküliség alakulásának a nők körében a településen nem lehet 

okozati tényezője az óvodai férőhelyek száma, hiánya, hiszen az településünkön, mindenki szá-

mára elérhető szolgáltatás.  
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Az 5.1.1. számú táblázat adatait vizsgálva megállapítható, hogy a településen a munkanélküli-

ség az aktív korú lakosságból a nőket kisebb arányban érinti, mint a férfiakat. Ez a településen 

található munkahelyek számával, jellegével, az óvoda megfelelő nyitva tartásával, a településen 

élő nők megfelelő iskolai végzettségével magyarázható. 

5.1.1 számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak 

száma 
Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 

(TS 0803) 

Nők 

(TS 0804) 
Férfiak Nők 

Férfiak 

(TS 0801) 

Nők 

(TS 0802) 

2013 1 321 1 295 1 303 1 283 18 12 

2014 1 315 1 288 1 305 1 280 10 8 

2015 1 301 1 302 1 292 1 296 9 6 

2016 1 293 1 300 1 286 1 293 7 7 

De az is igaz, hogy sem Magyarországon, sem a településünkön nem elterjedtek az atipikus 

foglalkoztatási formák. A távmunka, a részmunkaidő a gyermekvállalás után a munkaerőpiacra 

visszatérő nőt segítené a munkavállalásban. Ha csak a nők helyzetét szeretnénk vizsgálni, akkor 

elmondható, hogy az évek során jelentős csökkenés figyelhető meg a nők munkanélküliségi 

rátáján. 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 

A Soproni Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által szervezett képzési programokon bárki 

részt vehet, aki a feltételeknek megfelel. Nincs tudomás arról, hogy a nők milyen arányban 

vesznek részt foglalkoztatást segítő és képzési programokban.  

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

Nincs adat arra vonatkozóan, hogy a településen miként áll összefüggésben a nők iskolai vég-

zettsége és foglalkoztatottsága, elsősorban az önkormányzat és intézményeinek közfoglalkoz-

tatási programjaiban kapnak feladatot és az indított képzéseken, programokban vesznek részt. 

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

A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség. Hivatalos észrevétellel 

nem éltek a foglalkoztatás területén jelentkező hátrányos megkülönböztetésről. 
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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 kisgyermeket nevelő nők és férfiak esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. 

A kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a bölcsődei, és az óvodai 

férőhelyek száma. A településen biztosított a bölcsődei, az óvodai és iskolai ellátás is. 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik 

meg. Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott 

figyelmet fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek 

átadását már várandós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások for-

májában. Segítséget nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tar-

tozó nyomtatványok kitöltésében. Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítá-

sára alapvetően az iskolában kerül sor. 

5.3.1 számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 

0-3 év közötti gyermekek 

száma 

Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2013 2 124 62 

2014 2 127 64 

2015 2 117 59 

2016 2 130 65 

2017 2 141 71 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 

  
A védőnői szolgálat nemcsak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem 

feladata a kismama (gyakorlati és lelki) segítése, hogy ezzel támogassa a felügyelete alá tartozó 

gyermek megfelelő testi és mentális fejlődésének biztosítását. A védőnő kapcsolatban áll a csa-

láddal, a kisgyermekellátó intézményekkel és a gyermekorvossal is, így adott településen ár-

nyalt képpel rendelkezik a családok gyermekellátási és nevelési helyzetéről. Szakemberként 

hatékony segítséget képes nyújtani a családoknak, ez pedig szorosan összefügg a hozzá tartozó 

gyermekek számától. A 0-3 éves gyermekek száma, így az egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2015- 2017 között nőtt. 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erő-

szakos cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális szolgálta-

tások, a védőnői hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján egyre 

több esetre derül fény, egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségért. 
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5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti 

otthona) 

A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások településünkön korlátozottak. Nincs anyaott-

hon, családok átmeneti otthona. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tud segítséget nyújtani, 

családsegítés keretében. Az anyaotthonok és a családok átmeneti otthonai (anyagi vagy családi) 

krízishelyzetben jelenthetnek megoldást azok számára, akiknek nincs hová menniük. Bizonyos 

esetekben kimondottan célszerű, ha a krízishelyzetben lévő nő távol kerül addigi környezetétől, 

de vannak olyan helyzetek is, amikor az anyaotthon/családotthon és a lakóhely távolsága ko-

moly problémát jelent (munkahely, gyermekellátó intézmények). Jellemzően ezen intézmé-

nyeknél (a férőhelyek hiánya miatt főleg a téli időszakban) várólistás rendszer működik. Krí-

zishelyzetben segítséget nyújtó intézmény legközelebb a településünkhöz Sopronban található. 

(családok átmeneti otthona) 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

A nők közéletben betöltött szerepét vizsgálva nem szabad elfelejteni, hogy az azonos jogok 

érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nemcsak a női nem repre-

zentálása miatt van szükség a politikában, azaz a közügyekről való döntési mechanizmusban, 

hanem mert ez szolgálja leginkább a közös érdeket. 

A települési képviselők között 1 fő nő van. Ha az önkormányzati intézmény hálózat felsőveze-

tését vizsgáljuk, akkor az arány 100 %-os a nők javára.  

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

Az önkormányzat intézményei nagyon kevés adattal rendelkeznek a nőket érintő társadalmi   

problémák tekintetében, illetve a nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem könnyű objektí-

ven, tényszerűen regisztrálni. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a roma nők, a sok-

gyermekes vagy egyedül nevelő anyák többszörösen hátrányos helyzetben vannak a munkaerő-

piacon. 

Szakmai tapasztalataink szerint a gyermek születését követően az otthon maradó szülő magá-

nyosnak érzi magát. Hirtelen az eddigi aktív életéből minden háttérbe szorul, a megszokottól 

eltér. 

Az Önkormányzat a közművelődés, a sport, a szabadidő eltöltésének terén olyan családbarát 

környezetet kíván teremteni, amely közösségi teret nyújt számukra is. A közparkok és közker-

tek, játszóterek alkotják a város közösségi tereit, ezeket az Önkormányzat folyamatosan szépíti 

bővíti. 

A művelődési központ, civil szervezetek, intézmények, egyház, színvonalas rendezvényeket 

kínálnak mindazoknak, akik hasznosan kívánják eltölteni szabadidejüket. Folyamatosan meg-

újuló programkínálat mellett a helyi hagyományos programokat is szerveznek: kiállítások, kon-

certek, színházi előadások, játszóház, gyermek- és családi programok, tanfolyamok, bálok, ün-

nepi és művészeti események, nyugdíjas programok egyaránt megtalálhatók. 
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A nők elhelyezkedése nehezebb, ha az in-

tézmények nyitvatartása rugalmatlan  

 

A nevelési intézmények rugalmas nyitvatar-

tási rendje szükséges a nők könnyebb elhe-

lyezkedése érdekében 

Kevés a nők egészség-védelmére irányuló 

program 

 

Előadások programok, felvilágosító kampá-

nyok szervezése 

Munkaerő-piaci és családi feladatok össze-

egyeztetése problémát jelent a munkavállaló 

nők számára 

 

Előadások programok, felvilágosító kampá-

nyok szervezése 

Tanácsadás 
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6 Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl.száma, aránya, jövedelmi helyzete, demo-

gráfiai trendek stb.) 

A település népességének kormegoszlása az elöregedő társadalomra jellemző képet mutat. Az 

öregedési index 2013-ban 139,23% volt, 2016-ban pedig már 152.26 %. A társadalmi elörege-

dés globális problémává lett Magyarországon, ez érinti Fertőszentmiklóst is. Egyre kevesebb 

gyermek születik, az idősek száma növekszik. Az időskorra jellemző a szellemi és fizikai akti-

vitás csökkenése, önellátó képességük beszűkölése, a betegségek megjelenése. Az egyedüllét 

miatt gyakori a depresszió és a demencia kialakulása, a súlyos, krónikus megbetegedések és az 

előrehaladott demencia. Az idősek szociális helyzetét azonban az is befolyásolja, hogy milyen 

típusú családban él. Az egyedül élő szociálisan, egészségügyileg rászorult idős emberek a Gon-

dozási Központ Idősek Klubjában vehetnek igénybe szolgáltatást. 

6.1.1 számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban ré-

szesülők száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, jára-

dékban és egyéb járandóság-

ban részesülő férfiak száma 

(TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, já-

radékban és egyéb járan-

dóságban részesülő nők 

száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2013 402 632 1 034 

2014 395 622 1 017 

2015 395 619 1 014 

2016 389 624 1 013 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

  
A nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők számára vonatkozó 

adatok azt mutatják, hogy lényegesen többen részesülnek ilyen ellátásban, mint amekkora a 65 

éven felüliek száma. Ez arra utal, hogy jelentős hányadot tehetnek ki a nem öregségi nyugdíjra, 

hanem más nyugdíjszerű ellátásokra (pl. rokkantsági és rehabilitációs ellátások, özvegyi nyug-

díj, árvaellátás) jogosultak. 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete  

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatása 

Az Önkormányzatnál és a Hivatalban nem foglalkoztatnak nyugdíjas korúakat és a város mun-

káltatóitól jelenleg erre vonatkozóan nincs rendelkezésre álló adat. 

Az 50 év feletti munkavállalók alkalmazása ellen megfogalmazott két legerősebb érv az idegen 

nyelvtudás és a megfelelő számítástechnikai ismeret hiánya. Ugyanakkor számos érv szól az 

alkalmazásuk mellett is, hiszen a munkában töltött évek alatt komoly szakmai tudásbázist hal-

moztak fel. 
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b) tevékeny időskor 

A városban működő nyugdíjasklubokat az önkormányzat támogatja, akik gazdag és színes 

programokkal tartják össze az idős embereket. Programjaik sokrétűek, az egész évet lefedő ta-

lálkozási alkalmakat teremtenek. 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

A diszkrimináció felmérése e célcsoport tekintetében is rendkívül nehéz. A szakirodalomból is 

tudható, hogy az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkrimi-

nációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. 

Nem áll rendelkezésre adat arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatás területén a településen bár-

kit hátrányos megkülönböztetés ért volna. 

6.2.1 számú táblázat – Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regiszt-

rált mun-

kanélkü-

liek száma 

55 év feletti regisztrált 

munkanélküliek száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós 

munka-

nélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 

munkanélküliek száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2013 30 6 20 0 0 0 

2014 18 4 22 0 0 0 

2015 15 6 40 0 0 0 

2016 14 5 36 0 0 0 

2017 16 6 38 0 0 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az egészség-

ügyi, szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások egy része a város minden állampolgára 

részére biztosított, egy része kor alapján az időskorúak részére szerveződik. 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A személyes gondoskodást nyújtó, időseket érintő szociális ellátásokat az önkormányzat a kö-

telezően ellátandó feladatai között biztosítja. A szociális alapszolgáltatások megszervezésével 

az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját 

otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi álla-

potukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Ha az 

életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az 

alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyze-

tüknek megfelelő szakosított ellátási formában gondozza. 

Bővebben l.d. a 3.6. f) pontban leírtakat! 
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6.3.1 számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő idős-

korúak száma 

Év 

65 év feletti lakosság 

száma 

(TS 0328) 

Nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma (TS 5101) 

Fő Fő % 

2013 685 12 2% 

2014 707 11 2% 

2015 720 9 1% 

2016 740 12 2% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

Az Idősek Klubja működését a Gondozási Központ biztosítja, amely nappali ellátás keretében 

nyújt személyes gondoskodást a jogosultak részére. A klubban lehetőség van a szabadidő kre-

atív és hasznos eltöltésére, magány oldására, társas kapcsolatok kialakítására, különféle tevé-

kenységekben való részvételre. A klubban étkeztetés is igényelhető, egyszeri meleg ebéd kere-

tében. 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A kulturális programokhoz való hozzáférés feltételei városunkban megfelelőek az idős korosz-

tály igényeinek. A városban kulturális programok, események, intézmények biztosítják az idő-

sebb korosztály szabadidő eltöltéséhez való jogának érvényesülését, továbbá segítik a szolgál-

tatások megközelítésének közlekedési lehetőségét, a kedvezményes igénybevétel lehetőségeit. 

A programok szervezői a Szabadidőközpont és Könyvtár munkatársai.  

Továbbá a tartalmas szabadidő eltöltésének hasznos formája lehet a nem kifejezetten nyugdíja-

sok számára létrehozott civil szervezetekben történő tevékenykedés. A városban több ilyen 

szervezet is működik idős emberek aktív közreműködésével. Ezek az egyesületek önszervező-

dések fontos szerepet töltenek be a helyi identitás kialakításában, ápolásában és a generációk 

közötti kapcsolat elmélyítésében. Helyi identitást erősítő kulturális programokkal a település-

hez való kötődés erősíthető. Ennek célja, hogy erősítse a helyi közösséget, a már meglévő cse-

lekvő maghoz újabb embereket vonjon be és minél nagyobb számú a településért és a közössé-

gért tenni képes és tenni akaró csoport alakuljon. 

c) idősek informatikai jártassága 

Az idősek informatikai jártasságáról nem készültfelmérés, így nem rendelkezünk pontos ada-

tokkal arról, hogy az idősebb korosztály mennyire képes kihasználni ezeket a lehetőségeket. Az 

idősek informatikai képességeinek fejlesztése ma már elengedhetetlen. Ezzel nemcsak a mun-
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kaerőpiacon való elhelyezkedési esélyeik nőnek, de általában véve is több információhoz jut-

hatnak rövid időn belül és hatékony módon. Szabadidőközpont és Könyvtár az elmúlt években 

szervezett az idős korosztály részére meghirdetett informatikai képzéseket.  

6.3.2 számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 

A nyilvános/tele-

pülési könyvtá-

rak száma 

(TS 3801) 

A nyilvános/települési 

könyvtárak egységeinek 

száma (leltári állomány) 

(TS 3901) 

Muzeális intéz-

mények száma 

(TS 4001) 

Közművelődési 

intézmények 

száma 

(TS 4101) 

2013 1 20 978 0 1 

2014 1 21 451 0 1 

2015 1 21 317 0 1 

2016 1 21 876 0 1 

A Szabadidőközpont és Könyvtár  adataiban a vizsgált időszakban lényeges változás nem tör-

tént, a könyvtári állomány növekedett.  

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

pülésen 

Az idősödő társadalom helyzete felhívja a figyelmet, hogy az idősek ellátására fokozottan fi-

gyelni kell, nem lehet figyelmen kívül hagyni és a településen az életkorral járó sajátos igények 

kielégítését célzó programok szervezésére hangsúlyt kell fektetni 

Az időseket megcélzó rendezvényeket a Szabadidőközpont és Könyvtár, a Gondozási Központ 

és a civil szervezetek által meghirdetett események jelentik (előadások, kirándulások). 

Az önkormányzat évek óta köszönti az időseket az Idősek világnapja alkalmából. 

A város érintett korosztálya élhet az Erzsébet programban való részvétel lehetőségével, az 

igénylések beadásával. 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Gondozási Központ épületének épületgé-

pészeti rendszere elavult 
 

Gondozási Központ épületgépészeti felújí-

tása 

A szűrő-vizsgálatokra folyamatosan van 

igény  

Előadások programok, szűrővizsgálatok, 

felvilágosító kampányok szervezése 

 

Egyedül élők elmagányosodása Az érintett réteg közösségi életbe való bevo-

nása 

Informatikai jártasság hiánya Képzések szervezése, informatikai képzés 
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7 A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

7.1 A településen fogyatékkal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóság, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit 

megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képe-

sek élni. A fogyatékos emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, il-

letve a társadalom szemléletmódjának alakítása kötelességünk, és törvény határozza meg.  

Az ENSZ 1992-ben nyilvánította a fogyatékos emberek világnapjává december 3. napját, hogy 

ezzel hívja fel a társadalom figyelmét a fogyatékos emberek problémáira.  

Közös összefogással a fogyatékos gyermekek, felnőttek körülményeinek javításán, társadalmi 

befogadásuk növelésén lehet javítani, hogy méltósággal élhessenek.  

7.1.1 számú táblázat – Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma 

 

A településen a megváltozott munkaképességűek száma nem változott, egy kismértékű csök-

kenés tapasztalható.  

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

koztatás, közfoglalkoztatás) 

 

A településünkön a fogyatékosok közfoglalkoztatásban nem vesznek részt.  

A védett foglalkoztatással kapcsolatban információval nem rendelkezünk.  

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

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

koztatás területén, ennek a megelőzését fontosnak tartjuk.  

50
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2013 2014 2015 2016

Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban

részesülők száma nemenként

Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma - férfiak (TS

6201)
Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma - nők

(TS 6301)
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c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

Településünkön helyben a Gondozási Központunk által nyújtott szolgáltatások és programok 

igénybevételére van lehetőség.  

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői heti egy alkalommal önsegítő csoportfog-

lalkozást tartanak.   

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

A fogyatékkal élő személyek számára külön pénzbeli és természetbeli ellátást és kedvezménye-

ket az önkormányzat nem nyújt, de lehetőség van települési támogatást igényelni, melyről a 

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) számú pénzbeli 

és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete rendelkezik.  

Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák:  

Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 

Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek ott-

hona, rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon.  

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:  

Az önkormányzat a szociális szolgáltatások biztosítását a Gondozási Központ közreműködésén 

keresztül valósítja meg.  

A házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás általános feladatai:  

- A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely a jogosult önálló életvitelének 

fenntartását, szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 

- Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik ottho-

nukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.  

- Az a személy, akinek tartását, gondozását eltartási szerződésben vállalták, csak kivéte-

les esetekben, átmenetileg, helyzetének rendezéséig részesíthető gondozásban.  

- A házi segítségnyújtás keretében legfeljebb napi 4 órában célunk az igénybevevők (idő-

sek, tartósan betegek, krónikus betegek, fogyatékkal élők) számára a saját lakókörnye-

zetükben biztosítani olyan ellátási formákat, amelyek igénybevételével minél tovább 

otthonukban maradhatnak, elkerülendő a bentlakásos intézményi elhelyezést, amelyek-

kel biztosítani lehet számukra az önálló vagy részben önálló életvitel fenntartását úgy, 

hogy a meglévő képességeiket fenntartjuk, felhasználjuk, és egyben fejlesztjük.  

Feladatai különösen:  

- Az ellátást igénybevevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása. 

- Az orvos előírása szerint alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása.  

- Közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában. 

- Közreműködés az ellátást igénybevevő háztartásának vitelében.  

- Segítségnyújtás az ellátást igénybevevőnek a környezetével való kapcsolattartásban 



69 

 

o segítségnyújtás az ellátást igénybevevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának 

megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.  

o részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs prog-

ramok szervezésében 

o az ellátást igénybevevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz 

való hozzájutásban.  

o szükség esetén bentlakásos intézménybe történő beköltözés segítése,  

o az előgondozást végző személlyel való együttműködés.  

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségi, akadálymentesítés 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi 

években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó em-

ber - azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista és súlyosan-

halmozottan fogyatékos emberek – speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex 

akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni. Ez olyan esz-

közök és megoldások telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást a moz-

gássérült embereken túl látás- vagy hallássérült, valamint értelmi fogyatékos emberek is 

igénybe vehessenek. (Hangos térkép, indukciós hurok, könnyen érthető tájékoztató füzetek, 

stb.)  Az kulcs az, hogy ma már nem pusztán épületek akadálymentesítéséről, hanem a közszol-

gáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk, amely tehát magában foglalja az épületek 

komplex akadálymentességét, de annál jóval több. Valamennyi önkormányzati épület akadály-

mentesített.  

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségi, fi-

zikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató 

épületek akadálymentesítettsége 

A település rendelkezik honlappal, de információs akadálymentesítése nem megoldott, e-ügy-

intézésre részben alkalmas. A kulturális programok, rendezvények, ünnepségek többsége a Sza-

badidőközpont épületében találhatóak. A sportprogramok igénybevétele is mindenki számára 

adott.  

A Szabadidőközpont és Könyvtár épületét a lakosság szívesen használja a képzések, rendezvé-

nyek, ünnepségek, civil összejövetelek és a különféle korosztályok számára nyújtott programok 

alkalmával.  

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

A településen lévő munkahelyek nagyobb része akadálymentesített.  

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

A járdák, parkok akadálymentesítése folyamatban van. A településen autóbusszal és vonattal is 

biztosított a közösségi közlekedés.  
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e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális köz-

lekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés Sopronban biztosított. Megközelítése 

személygépkocsival és tömegközlekedési eszközökkel is körülbelül fél óra alatt elérhető. A te-

lepülésen a fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások közül a köz-

lekedésüket megkönnyítő akadálymentesítés egyre szélesebb körű, intézményi lehetőségek nin-

csenek.  

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Az önkormányzatnak nincsen ezzel kapcsolatos információja, az önkormányzati rendeletben 

meghatározott települési támogatási lehetőségeket a fogyatékkal élők is igénybe vehetik, 

amennyiben jogosultsági feltételeknek megfelelnek.  

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A fogyatékkal élők  helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A lakosságnak kevés ismerete van a fo-

gyatékkal élőkkel való egyéni bánásmód-

ról  
 

A fogyatékkal élők iránti érzékenyítés 
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8 Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek 

és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása  

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szer-

vezetek működéséről és támogatásáról alkotott törvényt. A törvénnyel az Országgyűlés elis-

merte, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen Magyarország fejlődéséhez. A 

civil szervezetek a társadalom alapvető egységei, amelyek folyamatosan hozzájárulnak közös 

értékeink mindennapi megvalósulásához. Az egyesülési szabadság érvényesülése, valamint a 

civil szervezetek működési alapjainak megteremtése, társadalmilag hasznos és közösségte-

remtő tevékenység. A közérdekű, illetve közhasznú tevékenységük támogatása társadalmunk 

feladata.  

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

szerveztek, önszerveződések feltérképezése (pl.közfeladatot ellátó szervezetek számára 

közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma 

stb.) 

A településen a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak.  A helyi lakosság nagy 

számban vesz részt a civil szervezetek programjain. 

A településen az alábbi egyesületek és civil szervezetek tevékenykednek.  

1. Acélkerék Motoros Baráti Kör 

2. Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas Klubja 

3. Fertőszentmiklós Polgárőr Egyesület 

4. Fertőszentmiklós Város Vöröskereszt Szervezete 

5. Fertőszentmiklósi „Rozmaring” Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület 

6. Fertőszentmiklósi Horgász Egyesület 

7. Fertőszentmiklósi Kézilabda Club 

8. Fertőszentmiklósért Egyesület 

9. Fertőszentmiklósi Népfőiskolai Egyesület 

10. Fertőszentmiklósi Pedagógus Nőikari Egyesület 

11. Fertőszentmiklósi Sport Egyesület – Sakk Szakosztály 

12. Iparosok és Vállalkozók Fertőszentmiklósi Ipartestülete 

13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fertőszentmiklósi Csoportja 

14. Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
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15. Római Katolikus Egyházközség 

16. IKVA Néptánc Egyesület és Baráti Kör 

17. Simon GYm Fertőszentmiklósi Sport Egyesület 

ALAPÍTVÁNYOK 

1. Alapítvány az Általános Iskoláért 

2. Fénysugár Alapítvány a Halmozottan Sérültekért 

3. A Fertőszentmiklósi Általános Iskola Tehetséges Tanulóit Segítő Közalapítvány 

4. Fertőszentmiklósi Segítő-Kéz Közalapítvány 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partner-

ség bemutatása  

A településen nemzetiségi önkormányzat nem működik. Az önkormányzati, egyházi és civil 

szektor között szoros kapcsolattartás van. Kiemelkedő az együttműködés és az egymás segítése, 

mind anyagi mind szakmai szempontból. Az éves költségvetésében rendszeresen irányoz elő 

anyagi forrásokat ezeknek a szervezeteknek a támogatására. 

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

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

partnerség jellemző az önkormányzatra. Aktív kapcsolat rendszert ápol a térség többi szereplő-

jével.  

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevé-

kenysége  

A településen nemzetiségi önkormányzat nem működik.  

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A legtöbb településen működő civil szervezet minden korosztály számára elérhető, azokban 

való tevékenység részvételével.  

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

A településen működő vállalkozók támogatják a település karitatív megnyilvánulásait. A jelen-

tős mennyiségű helyi vállalkozás, az iparűzési adó befizetésével a település bevételeit növeli. 

Törekednek a jó partneri kapcsolat kialakítására, mely eredményeként közös akarattal tudnak 

lépéseket tenni az esélyegyenlőség megteremtéséért. 
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9 A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 
 

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat rendelkezik önálló honlappal, a www.fertoszentmik-

los.hu oldallal, amelyen a várost érintő információk megtalálhatók. A honlapon elérhető, olvas-

ható a HEP (2013-2018. és annak felülvizsgálatai). A képviselő-testület által elfogadott doku-

mentum feltöltésre kerül és hozzáférhető lesz, amely alapján az esélyegyenlőség folyamatokat, 

intézkedéseket megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése. Emel-

lett az SZGYF oldalon a Helyi Esélyegyenlőségi Programok oldalra is feltöltésre kerül.  

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nem-

zetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egy-

házak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének folyamatába  

A dokumentumok elkészítését megelőzte az adatgyűjtés, mely kiterjedt az önkormányzat intéz-

ményei, vezetői felé, megfogalmazódtak a településen élők problémái, esélyegyenlőség bizto-

sítása kapcsán felszínre kerülő akadályok. A helyzetelemzés során feltárt problémák megoldá-

sához szükséges partnerek bevonása személyes kapcsolatfelvétel útján történt. 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtásával kapcsolatos észrevételei-

nek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása 

A civil szervezetekről és a lakosságtól érkező jelzéseket a jegyzőköz kell benyújtani. A javas-

latokat számba kell venni, és egyeztetést követően, a Képviselő-testület a programba felülvizs-

gálatkor beépíti.  
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10 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)  

10.1 Intézkedési terv 

Az intézkedési terv célja olyan beavatkozások tervezése, amelyek a helyzetértékelésben felve-

tett 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 esé-

lyeik javítására;  

– az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat döntésho-

zatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az önkormány-

zat által ellenőrzött szolgáltatások körében;  

– a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, ill. 

a közügyek irányításában.  

Az esélyegyenlőségi programban tervezett beavatkozások megvalósítása érdekében az önkor-

mányzat, 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, amely alapján tervezhetők az intézkedésnek/fejlesztési projektnek a három kiemelt 

esélyegyenlőségi célcsoportra gyakorolt konkrét hatásai, és biztosítható azok eredményeihez 

való hozzáférésük. Az esélyegyenlőségi hatáselemzés elvégzése szükséges feltétele annak, 

hogy az önkormányzat az esélyegyenlőségi programban kitűzött céljaival és vállalt feladataival 

összhangban valósítson meg fejlesztéseket, beruházásokat a település. 
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A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Aluliskolázott, alacsonyabb státuszú la-

kosok érdekeik érvényesítése gyenge 

 

Életvezetési tanácsok, képzésszerve-

zés, hivatali ügyintézés segítése 

Gyermekek 

A gyermekek és fiatalkorúak egészsé-

ges fejlődésére leselkedő veszélyek az 

interneten, káros hatások 

 Óvodás korú gyermekek sportolási le-

hetőségének biztosítása az óvodában  

 Óvodai intézményegységek túlzsú-

folttá válhatnak  

A gyerekek felkészítése a világháló 

veszélyeire  

 

Óvodai tornaszoba kialakítása 

 

Felmérések, tervek készítése, forrás-

keresés, pályázatkészítés óvoda bőví-

tése érdekében 

Nők  

A nők elhelyezkedése nehezebb, ha az 

intézmények nyitvatartása rugalmatlan 

 Kevés a nők egészség-védelmére  irá-

nyuló program 

Munkaerő-piaci és családi feladatok 

összeegyeztetése problémát jelent a 

munkavállaló nők számára 

A nevelési intézmények rugalmas 

nyitvatartási rendje szükséges a nők 

könnyebb elhelyezkedése érdekében 

Előadások programok, felvilágosító 

kampányok szervezése 

Előadások programok, felvilágosító 

kampányok szervezése 

Tanácsadás 

Idősek  

Gondozási Központ épületének épület-

gépészeti rendszere elavult 

A szűrő-vizsgálatokra folyamatosan 

van igény 

 

Egyedül élők elmagányosodása 

Informatikai jártasság hiánya 

Gondozási Központ épületgépészeti 

felújítása 

Előadások programok, szűrővizsgála-

tok, felvilágosító kampányok szerve-

zése 

Az érintett réteg közösségi életbe való 

bevonása 

Képzések szervezése, informatikai 

képzés 
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Fogyatékkal 

élők 

A lakosságnak kevés ismerete van a fo-

gyatékkal élőkkel való egyéni bánás-

módról  

A fogyatékkal élők iránti érzékenyítés  

A beavatkozások megvalósítói 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst- 

Romák 

és/vagy 

mélysze-

gény-ségben 

élők 

Életvezetési tanácsok, képzésszervezés, 

hivatali ügyintézés segítése 

 

Család-és gyermekjóléti szolgálat, 

Szabadidőközpont és Könyvtár  

Gyermekek 
Az internet negatív oldala  

Óvoda épület bővítés, felújítás  

Polgármester, Jegyző, Család-és 

gyermekjóléti szolgálat  

Polgármester Bezerédj Amália 

Óvoda és Bölcsőde vezetője 

Nők  

Rugalmas nyitva-tartás 

Egészségvédelmi előadások szervezése 

 

Polgármester, Bezerédj Amália 

Óvoda és Bölcsőde vezetője 

Család-és gyermekjóléti szolgálat, 

Szabadidőközpont és Könyvtár  

Idősek  

Gondozási Központ épületgépészeti fel-

újítása 

Szűrővizsgálatok  

Polgármester, Gondozási Központ 

vezetője 

Háziorvosok, Család-és gyermekjól-

éti szolgálat, Szabadidőközpont és 

Könyvtár  

Fogyatékkal 

élők 
Fogyatékkal élők megismerése  

Polgármester, Jegyző, Család-és 

gyermekjóléti szolgálat, Szabadidő-

központ és Könyvtár  
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10.2 Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés sor-

száma 

Az intézkedés 

címe, megneve-

zése 

A helyzetelemzés 

következtetései-

ben feltárt esély-

egyenlőségi 

probléma megne-

vezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb straté-

giai dokumen-

tumokkal 

Az intézkedés tartalma Az intézkedés fe-

lelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának határ-

ideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indiká-

tor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőfor-

rások  

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés eredmé-

nyeinek fenntartható-

sága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Életvezetési ta-

nácsok, képzés-

szervezés, hiva-

tali ügyintézés 

segítése 

Aluliskolázott, 

alacsonyabb 

státuszú lako-

sok érdekeik 

érvényesítése 

gyenge 

 

Érdekeik érvé-

nyesítésének 

erősítése  

 Életvezetési taná-

csok, képzésszerve-

zés, hivatali ügyinté-

zés segítése 

 

 

 

 

Család- és gyer-

mekjóléti szol-

gálat, Szabad-

időközpont és 

Könyvtár 

 

 

 

 

2020.12.31. 

 

 

 

 

 

 Az életveze-

tési tanácsadó 

programokon 

részt vevők 

száma 

Pénzügyi háttér 

megteremtése, 

helyszín biztosí-

tása 

Programokon részt 

vevők számának nö-

velése 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 
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1. 

 

 

 

 

2. 

Az internet ne-

gatív oldala 

 

 

 

Óvoda épület 

bővítés, felújí-

tás 

A gyermekek 

és fiatalkorúak 

egészséges fej-

lődésére lesel-

kedő veszélyek 

az interneten  

Óvodás korú 

gyermekek 

sportolási lehe-

tőségének biz-

tosítása az óvo-

dában 

A gyerekek vé-

delme, média-

műveltség 

 

 

 

Óvodai torna-

szoba kialakí-

tása, felméré-

sek, tervek ké-

szítése, pályá-

zatkészítés 

óvoda bővítése 

érdekében  

Magyaror-

szág Digitá-

lis Gyer-

mekvédelmi 

Straté-giája 

 

Fertő- 

szentmik- 

lós Gaz- 

dasági Prog-

ram-ja 

Szakember segítségé-

vel, tematikus prog-

ramok, felkészítés: a 

gyermekeket, szülei-

ket  

 

Tervek készítése, for-

ráskeresés, pályázat-

készítés  

 

 

 

 

Polgármester, 

Jegyző  

Család-és gyer-

mekjóléti szol-

gálat 

 

Polgármester, 

Bezerédj Amá-

lia Óvoda és 

Bölcsőde veze-

tője 

2020. 12.31. 

 

 

 

 

rövid t: 

2020.06.30. 

közép t: 

2021.06.30. 

hosszú t.: 

2022.08.31. 

 

A felkészítő 

programokban 

résztvevők 

száma 

 

 

A kialakított 

tor- 

naszobák 

száma 

Informatikai 

munkatárs, be-

mutató előadá-

sok technikai, 

tárgyi feltételei 

 

Pályázati le-

hető- 

ségek, saját erő-

forrás 

 

Újabb és újabb ge-

nerációk bevonása a 

programba. 

 

 

 

A létrehozott fej-

lesztés fenntartását 

Fertőszentmik- 

lós Városi Önkor-

mányzat biztosítja a 

befolyó állami tá-

mogatásból és helyi 

adóbevételeiből  

III. A nők esélyegyenlősége 

1 

 

 

 

 

 

 

2. 

Rugalmas 

nyitva tartás 

 

 

 

 

 

Egészség-meg- 

őrző progra-

mok nőknek   

A nők elhelyez-

kedése nehe-

zebb, ha az in-

tézmények 

nyitvatartása 

rugalmatlan 

 

Kevés a nők 

egészség-védel-

mére irányuló 

program  

A nevelési in-

tézmények ru-

galmas nyitva-

tartási rendje 

szükséges a 

nők könnyebb 

elhelyezkedése 

érdekében 

Programok 

szervezése, 

egészségesebb 

nők  

1997. évi 

CLIV. tör-

vény az 

egészség-

ügyről,  

A nevelési intézmé-

nyekkel egyeztető 

megbeszélések tar-

tása a rugalmas 

nyitva-tartási rendről,  

 

 

 

Előadók és szakem-

berek meghívása, 

szóróanyagok, felhí-

vások, programok 

Polgármester , 

Intézményve- 

zető 

 

 

 

 

Polgármester, 

Szabadidőköz- 

pont intéz-

ményveze- 

tője 

 

rövid t:  

2019.11.30. 

közép t: 

2020.01.31. 

hosszú t: 

2020.05.31. 

Nyitvatartási 

idő változtatása 

 

 

 

 

Előadások 

száma, azokon 

résztvevők 

száma 

A megbeszélé-

sek-hez tárgyi 

feltételek 

 

 

 

 

Humán és pénz-

ügyi erőforrás 

biztosítása 

Az intézmény alap-

dokumen- 

tumaiban szerepel-

jen a nyitvatartási 

idő módosítása 

 

 

Más szervezetekkel 

való együttműködés 

 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 

 

 

 

Időskori pre-

venció  

 

 

A szűrő-vizsgá-

latokra folya-

matosan van 

igény  

Az idősek 

egészségének 

megőrzése, pre-

venció 

Gazda- 

sági Prog-

ram 

Programok, szűrő 

vizsgálatok, szóró-

anyagok 

 

Polgármester, 

Családgon-

dozó, Gondo-

zási Központ 

2020.06.30. 

 

Igényelt vizs-

gálatok száma, 

programok 

Humán és pénz-

ügyi erőforrás 

biztosítása 

 

Más szervezetekkel 

való együttműködés 
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2 

 

Gondozási 

Központ épü-

letgépészeti 

rendszerének 

felújítása 

 

 

Gondozási 

Központ épüle-

tének épületgé-

pészeti rend-

szere elavult 

 

 

Gondozási 

Központ épü-

letgépészeti 

rendszerének 

korszerűsítése 

 

 

Felmérés, tervek elő-

készítése. Pályázat fi-

gyelés. Pályázás. 

Vállalkozók keresése, 

bevonása. Megvalósí-

tás. 

vezetője 

 

Polgármester 

Gondozási 

Központ veze-

tője 

száma, résztve-

vők száma 

 

A gépészeti 

korszerűsítés 

megvalósulásá-

val a Gondo-

zási Központ 

lakói számára 

biztosítottá vá-

lik a szükséges 

melegvíz ellá-

tás, valamint 

kielégítővé vá-

lik az épület 

fűtése. 

 

Az Önkormány-

zat pályázat és 

önrésze. 

 

Új rendszer esetén 

garancia, hogy 5 

évig nem kell fenn-

tartási és javítási 

költségre költeni. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1.  A fogyatékkal 

élők megisme-

rése  

A lakosságnak 

kevés ismerete 

van a fogyaték-

kal élőkkel való 

egyéni bánás-

módról  

A fogyatékkal 

élők életmódjá-

nak megisme-

rése által befo-

gadóbbak, és 

elfogadóbbak 

az emberek a 

fogyatékkal 

élőkkel szem-

ben  

Egészsé- 

ges Magyar- 

ország 2014-

2020 Egész- 

ségügyi 

Ágazati 

Stratégia 

Esélyegyenlőségi nap 

tartása. A sikeres fo-

gyatékkal élők meg-

hívása, kerekesszék-

kel közlekedés, is-

merkedés a jelbe-

széddel.  

Polgármester, 

Családgondozó  

rövid t. 

2020.06.30. 

Közép t: 

2020.12.31. 

Hosszú t:  

2021.08.31. 

A programok 

száma, a prog-

ramokon részt-

vevők száma  

A programok-

hoz szükséges 

pénzügyi forrás, 

tárgyi feltételek.  

A folyamatos igény 

esetén, a feltételek 

biztosítása az ön-

kormányzat, neve-

lési-oktatási intéz-

mények, civil szféra 

segítségével.  
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10.3 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 vi-

szony 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 esélyegyenlő-

ség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba 

és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlő-

ségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Prog-

ramjában részletes leírásra kerültek. 

A megvalósítás folyamata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtását az Oktatási-Kulturális és Szoci-

ális Bizottság ellenőrzi. Az ezt tárgyaló ülésre célszerű meghívni a Gondozási Központ veze-

tőjét, a Szabadidőközpont és Könyvtár vezetőjét, a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét.  

Monitoring és visszacsatolás 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását az Oktatási-Kulturális és 

Szociális Bizottság  ellenőrzi, és javaslatot készít annak szükség szerinti aktualizálására az 

egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak 

alapján. 

Nyilvánosság 

A 9. pontban meghatározottak szerint biztosítjuk, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok város-

unkban maradéktalanul megvalósuljanak. A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi 

Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala valamint az Oktatási-Kulturális és Szociális 

Bizottság ülésein történő tárgyalása, elemzése. 

A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az 

eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvé-

nyein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatá-

sának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi kör-

nyezet kialakítása érdekében. 

Kötelezettségek és felelősség 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester 

felel: 
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- Így felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek 

számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program. 

- Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intézménye-

inek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat. 

- Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton 

megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához. 

- Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket, 

vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni. 

A jegyző 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 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 kapcsola-

tos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek. 

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

megvalósításában. 

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

-Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az Esély-

egyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan érvényesü-

léséről. 

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

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

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

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

együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők 

ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. 

Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben a kétévente előírt felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat 

nem sikerül teljesíteni, az Oktatási-Kulturális-Szociális Bizottság megvizsgálja az indikátorok 
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teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére 

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

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

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

vonásáról. 

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

a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 

elhárításáról. 

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

vetkezik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá 

a kitűzött célok megvalósításához. 

Elfogadás módja és dátuma 

I. Fertőszentmiklós város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 

megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 

beépítettük. 

II. Ezt követően Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esély-

egyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és   16 /2019.(II.25.) 

számú KT. határozatával elfogadta.  

 

Fertőszentmiklós, 2019.február 25. 

 

 

 

 

                                                                                                                Horváth Tibor  

                                                                                                                 polgármester 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósításában partnerek: 

 

Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde vezetője  .......................................................  

Gondozási Központ vezetője  .......................................................  

Szabadidőközpont és Könyvtár vezetője  .......................................................   

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője  .......................................................   

Védőnői Szolgálat  .......................................................   

Védőnői Szolgálat  .......................................................  

Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános 

Iskola vezetője  .......................................................  

Aktív Idősek Nyugdíjas Klub vezetője  .......................................................  
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HEP elkészítési jegyzék1 

NÉV2 HEP részei3 Aláírás4 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Fertőszentmik-

lós FNP Általá-

nos Iskola 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 
 

Bezerédj Amá-

lia Óvoda és 

Bölcsőde 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 
 

Szabadidőköz-

pont és Könyv-

tár 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 
 

Védőnői szolgá-

lat 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 
 

Nyugdíjas egye-

sület 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 
 

Család-és Gyer-

mekjóléti Szol-

gálat 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 
 

Gondozási Köz-

pont 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 
 

Polgármester 
R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 
 

Jegyző  
R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 
 

Szociális ügyin-

téző 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 
 

 
R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 

R É 

T E 
 

                                                           
1 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, 
és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt dokumentum 
2 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
3 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott 
személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
4 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 
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Felhasznált anyagok, források 

Felhasznált anyagok, források 

1. KSH: Európai lakossági egészségfelmérés, 2014 – Statisztikai tükör 2015/29 

2. KSH: A háztartások életszínvonala, 2016 című kiadvány 

3. Rozsonits Géza: Adalékok Fertőszentmiklós történetéhez, 1992 

4. www.fertoszentmiklos.hu 

5. www.antsz.hu 

6. www.oktatas.hu 

7. www.sopron.hu 

8. www.teir.hu 

 


