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

A település bemutatása
Sopronkövesd község Soprontól 20 km-re, a Kisalföld a nyugati határszélén fekszik.
Felszíni vizeit a Füles patak gyűjti össze. Közvetlenül határos Nagylózs, Ebergőc,
Röjtökmuzsaj és Lövő, ausztriai oldalról Nikitsch (Füles) községekkel. A 84-es főközlekedési úton és a Sopron - Szombathely vasútvonalon közelíthető meg.
Terület: 27 km2
Lakónépesség: 1 303 fő
Járás: Soproni
Jogállás: Község
Sopronkövesd történelme
A település első írásos említése 1278-ban a Fejér Kódexben található. 1326-ban egy
másik oklevél „Kwesd” néven említi. 1436-ban említi először oklevél a templomot. 1382ben a Kanizsay család tulajdona, 1536-ban a Nádasdyak birtokolják. 1677-ben a
Széchényiek lettek a falu földesurai. Mellettük kisebb birtokosok is voltak. 1707-ben a
labancok sokat kegyetlenkedtek a községben. 1797-ben gróf Széchenyi Ferenc lett a
birtokos. 1806-ban újjáépítteti a templomot. 1872-ben egy tantermes új iskolát építettek.
1889-ben megalakult az Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
Az I. világháborúban 64 kövesdi halt hősi halált. A II. világháborúban a község határában
két szovjet katona mellett 13 magyar katona is életét vesztette. 1934-ben Széchenyi
Dénes uradalmát a Nagycenki-Petőházi Cukorgyár bérelte. 1940-ben Széchenyi János és

testvére voltak a birtokosok. A községet jegyzőség igazgatta a választott bíró, valamint
községi elöljáró közreműködésével. Az 1945-ben megsemmisült községi könyvtár 1952ben indult újra. Az 1960-as évektől kezdődően a faluban több új létesítmény épült:
községháza, óvoda, általános iskolai tantermek, a Füles patakra új hidat építettek.
A falu életében mindig jelentős volt a mezőgazdaság, hiszen az első írásos emlékek is
jelentős erdőkről és jó minőségű szántókról regéltek. Ma a lakosság kisebb része él
földművelésből. A település területén az elektromos energiahálózat, víz-, szennyvíz- és
gázhálózat kiépített. A községben a legjelentősebb gazdasági vállalkozás az AUTOLIV Kft.,
amely mellett több kisebb-nagyobb vállalkozás is működik. Sopronkövesden óvoda,
bölcsőde és általános iskola is működik. Az intézmények helyben gondoskodnak a
gyermekek neveléséről és oktatásáról.
Nevezetességek:


Kisboldogasszony katolikus templom (1806 klasszicista stílus)





Páduai Szent Antal-szobor (1737 barokk stílus)
Assisi Szent Ferenc-szobor (1712 barokk stílus)
Hősi halottak emlékműve (1992)

Gazdasági élet
A munkahely lehetőség több területen is adott, és a környéken is jók az elhelyezkedési
lehetőségek.
Az infrastruktúra kiépítettsége kedvező a településen. Az egyéni vállalkozások száma is
viszonylag magas.
A településen működő vállalkozások egy része:
-

AIR-TECHNIK Kft.
Album Portal Kft.
Autoliv Kft.
AUTÓLIV Kft.
BONOTEC-Hungary Kft.
Építők Boltja
Horváth István
HUNGARO-VENTILÁTOR Kft.
LENDVAY AUTÓSZERVIZ Kft.
Lendvay Autószervíz Kft.
MINI ABC
Molnár Imre e.v.
Reisz Lajos e.v.
Réka Szappanműhely Bt.

A település demográfiai jellemzője
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén/Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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A település lakosságszáma folyamatosan növekszik 2012-től. A lakásállomány ehhez
képest az öt év alatt minimálisan emelkedett.
2. számú táblázat - Állandó népesség/Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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A nemek között a legnagyobb eltérés a 65 év felettiek korosztályában mutatható ki.
A 65 év feletti korosztályban a nők aránya magasabb, ami jellemző az országos átlagra.
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások/Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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A lakónépesség számának emelkedéséhez (fenti diagramon látható) az odavándorlások
számának növekedése is hozzájárult.
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás/Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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A halálozások száma az öt évet vizsgálva azt mondhatjuk, hogy stagnál. Az élve
születések, és az odavándorlások növelik a lakónépesség számát.

Az figyelembe véve - az élve születések és a halálozások különbözete ezer lakosra vetítveadatokat, országos, régiós, megyei és járási adatokat a megye adataival arányos.

Értékeink, küldetésünk
Kiemelt figyelmet fordítunk:

•
•

minden egyén és csoport diszkriminációjának megelőzésére, elkerülésére;

•

a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő
esélyű hozzáférés biztosítására;

•
•

piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítására;

•

az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat
döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott
intézményekben, és az önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében.

a nevelés - oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére,
megszüntetésére; a hátrányos helyzetű gyermekek lehetőségeinek növelésére

a hátrányos helyzetűek munkaerő piaci hátrányainak csökkentésére,
foglalkoztatási esélyeik javítására;

Az esélyegyenlőség biztosításával összefüggő fenntartói tevékenységek,
felelősségek:
- az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében a kötelezettségek meghatározása;
- a kötelezettségek teljesítéséért felelős személyek kijelölése, akiknek fő
feladata:
- a program megvalósításának koordinálása,
- a program végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása;
- az esélyegyenlőségi 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
maximális érvényesítése;
- a település döntéshozóinak kétévente történő tájékoztatása a megvalósításról.
Fontosnak tartjuk, hogy a helyi sajátságokra vigyázva, a környezet szennyezését kerülve,
úgy fejlődjünk tovább, és oly módon fejlesszük gazdasági potenciálunkat, hogy
lakosságunk gyarapodását, jólétét, komfortérzetének javítását, itthon maradását
szolgáljuk.

A községünk fontos eleme a tudatos közösségfejlesztés és tervezés. A középtávú terv
célja, a község jövőjének felvázolása, és felvállalása.
Küldetésünk, hogy a településünkön élők komfortérzetét, jólétét javítsuk, és
megfeleljünk a lakosságunk, a településünk, országunk elvárásainak, és az európai uniós
elvárásoknak.

Az Alkotóház Sopronkövesden.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Sopronkövesd település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával
érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregáció-mentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén
a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket.
A köznevelési intézményeket – az óvoda, iskola kivételével – érintő intézkedések
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel
(tankerülettel).

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

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.)
előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a
törvény végrehajtási rendeletei,
- a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A
helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és
- a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló
2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.)
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.)
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.)
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban:
nemzetiségi törvény)
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.
Az Alaptörvény rendelkezése által biztosított emberi méltósághoz való joggal
összefüggésben az egész jogrendszer tekintetében az állam kötelezettségévé teszi
minden személy egyenlő méltóságának a tiszteletben tartását és védelmét. Ahogyan azt
az Alkotmánybíróság először a 61/1992.(XI. 20.) AB határozatában megfogalmazta: ”Az
állam, mint közhatalom, s mint jogalkotó köteles egyenlő elbánást biztosítani a területén
tartózkodó minden személy számára. Ebben összefüggésben nem tehet különbséget faj,
szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás,
vagyoni, születési vagy egyéb hely szerint.”
Az Ebktv.31.§ (2) bekezdése szabályozza az esélyegyenlőségi helyzetelemzés tartalmát
és meghatározza a vizsgálandó célcsoportokat, melyek az alábbiak:
- mélyszegénységben élők, romák,

-

nők,
fogyatékkal élő személyek,
gyermekek,
idősek.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid
bemutatása.
-

-

-

Sopronkövesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (1.23.)
önkormányzati rendelete - az egészségügyi alapellátási körzetek
megállapításáról
Sopronkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális
ellátásokról
Költségvetési koncepció 2018 évre, Sopronkövesd
Településfejlesztési terv, Sopronkövesd

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 célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a
válság leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell hiányosságait hivatott
megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételeit
kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések,
melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell, két területen is megjelenik. Az
oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi
kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20 millióval
csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi 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, különösen a túlzott alkoholfogyasztás és a dohányzás.
Nemzeti Sportstratégia és az egészségügyi ágazat további stratégiai prioritásai:
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 érvényesítése,
a területi egészség egyenlőtlenségek, illetve a születéskor várható élettartamban
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/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti
reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti
célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják 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 esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete
javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és
intézkedéseket tett.
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011ben jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig”
című dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés
érdekében megfogalmazott felzárkózás-politikát helyezi középpontba, emellett
hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése,
felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó
problématerületek – gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek
– hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben
történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a társadalmi felzárkózás
szempontjából
releváns
stratégiára,
így
a
gazdaságfejlesztéssel
és
foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai,
közigazgatási elképzelésekre.
Kormányprogramban megfogalmazott felzárkózási célok megvalósításához. A Stratégia
a cigányság és a hátrányos helyzetű emberek leszakadását illető problémák megoldását
nemzeti ügyként, s nem csupán szegénypolitikaként kezeli. A javasolt beavatkozási
területek a Kormányprogramban is kiemelt fontossággal szereplő, fejlesztési területek: a
foglalkoztatás, az oktatás, a szociális és egészségügyi ellátások, 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 törvény minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek
kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a
legjobban korlátozzák fejlődésüket. A Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a

szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös
távlati érdeke. A térségben sajátosságaira tekintettel A Nemzeti Stratégia átfogó céljai
közül, összhangban van 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 képességeinek
kibontásához, ahhoz, hogy felnőttként értelmes tevékenységek révén, teljes jogú
polgárként kapcsolódjanak be a társadalom életébe.
Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégia
1488/2016. (IX.2.) Korm. határozattal elfogadott stratégia három pilléren nyugszik,
amely szerkezet megjelenik a helyzetértékelésben, a célok meghatározásában, valamint
az eszközök azonosításában is:
−Tudatosítás és médiaműveltség;
−Védelem és biztonság;
−Szankcióalkalmazás és segítségnyújtás.
Nemzeti Drogellenes Stratégia
A kábítószer-problémára vonatkozik, viszont hangsúlyozza, hogy a kábítószer-jelenség
szorosan összefügg más kémiai és viselkedési függőségi problémákkal, elsősorban pedig
a nemzet általános lelki egészségi 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 függőségeket érintő, illetve a mentálhigiénés, valamint a bűnmegelőzési
stratégia és program nélkül.
Közvetlenül kapcsolódó szakpolitikai stratégiákhoz és kezdeményezésekhez, különösen
a népegészségügyi, a lelki egészség megőrzését érintő és az ifjúságpolitikai
szakterületekkel összhangba.
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Az Operatív Program átfogó célja a környezetileg tudatosan tervezett fejlesztésekkel a
regionális adottságokhoz illeszkedő gazdasági és közszolgáltatási infrastruktúra
megteremtése a növekedés és foglakoztatás elősegítése érdekében.
Az elmaradott és egyúttal aprófalvas térségek életkörülményeinek javítása a lakosságmegtartó képesség érdekében.
Sopronkövesd településen a 2016-2018 között EU forrásból, a Vidékfejlesztési Program
keretében mezőgazdasági támogatásban magánszemélyek részesültek.
Az önkormányzat EU támogatású projektben nem vett részt ebben az időszakban.

2016- 2018 között EU forrásból támogatott projektek a településen
Projekt:

Támogatott szervezet:

GINOP-1.2.1-15 - Mikro, kis- és középvállalkozások
termelési kapacitásainak bővítése
GINOP-1.2.1-16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások
termelési kapacitásainak bővítése
GINOP-2.1.8-17 - A KKV-k versenyképességének
növelése adaptív technológiai innováció révén
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez

HUNGARO-VENTILÁTOR Gyártó és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
HUNGARO-VENTILÁTOR Gyártó és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
HUNGARO-VENTILÁTOR Gyártó és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság

SOPRONKÖVESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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




Költségvetési koncepció 2018 évre
Gazdasági program 2014-2019. évre
Településfejlesztési terv, Sopronkövesd

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak
bemutatása
Sopronkövesd 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.
2016-tól átalakult a gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátása, amelyhez a házi
segítségnyújtás is társul. A lövői székhellyel működő társulás tagja lett a település.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás, Lövő
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat székhelye Lövő. 23 településen látja el a
szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokat, valamint 17 településen a házi
segítségnyújtást.
Az intézmény alaptevékenysége a család és gyermekjóléti szolgáltatások, házi
segítségnyújtás.
Az intézmény nyitva tartása: naponta: 8.00 – 16.00 óra között.
Készenléti ügyelet: hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 16 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint ünnepnapokon, telefonon elérhető.
Szolgáltatások:
 Házi segítségnyújtás
 Család- és gyermekjóléti szolgálat
A fertőszentmiklósi székhelyű Alpokalja Fertő- Táj Vidékfejlesztési Egyesület tagja
Sopronkövesd község.

Alpokalja Fertő- Táj Vidékfejlesztési Egyesület

Az egyesület céljai:
-

kulturális tevékenység,
oktatási tevékenység,
településfejlesztési tevékenység,
nemzetközi tevékenység, valamint
egyéb tevékenység úgy,
- mint a vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási
tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő
diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a
foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve az
információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a
vidéki területeket vonzóbbá tévő beruházások végrehajtása révén a
gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató
tendenciák visszafordítása érdekében,
- a vidék gazdaságára vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló
intézkedések bevezetése,

- szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló
intézkedések közötti területi koherencia és szinergia megerősítése a helyi
stratégiákon keresztül.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség
szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Az önkormányzathoz nem érkeztek be adatok hátrányos megkülönböztetésről, és
jogellenes elkülönítésről, illetve a jogellenes bérkülönbségekről. Ezekről az
információkról csak akkor van tudomásunk, ha a fenntartásunkban lévő intézményekben
zajlik, ezekben nem fordult elő ilyen eset.
Az adatok a www.teir.hu oldalról kerültek letöltésre, a társulási megállapodásokból, az
önkormányzathoz érkezett beszámolókból került kimutatásra.
A felnőttoktatásra vonatkozó adatok a TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási
Információs Szolgálat (TÁKISZ) forrásból származnak. Az bölcsődei, óvodai, iskolai és
felnőttoktatásban résztvevők számának meghatározása nehéz, mert ilyen intézmények
nem működnek a faluban. A www.oktatas.hu oldalon nincs ilyen módon részletezve.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
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 meghatározására.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
Az országosan 2016-ban a háztartások jövedelmi helyzete javult, mind színvonala, mind
szerkezete pozitív irányban változott. Az egy főre jutó éves átlagos bruttó jövedelem 1
millió 504 ezer forintot tett ki, 4,4%-kal többet a 2015. évinél. A teljes népességre
számított egy főre jutó éves nettó jövedelem átlagosan 1 millió 199 ezer forint volt, ami
4,2%-os nominális növekedés.
A Soproni kistérségre ennél magasabb javulás volt kimutatható.
Az előző program készítése során is megállapításra került, hogy Sopronkövesd községre
nem jellemző, hogy a mélyszegénységben és rossz anyagi körülmények közötti lakosság
száma jelentős. 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
munkaintenzitásúak 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-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt állókat is.

Mezőgazdaság területén több vállalkozás működik a faluban. Többen egyéni
vállalkozóként, vagy cégként foglalkoznak gabonafélék, egyéb növények termelésével,
növénytermesztési szolgáltatással foglalkoznak. Helyi vállalkozás a BFSI Kft. 1994. óta
foglalkozik egyedi és kis szériás fém- és ipari műanyag alkatrészek készítésével, és
folyamatosan bővül.
Az idők során megnövekedett az igény célszerszámok gyártására és készülékek
átalakítására is.
Ennek következményeképpen egyedi alkatrészek, készülékek mellett mérőeszközök és
célgépek tervezésével, gyártásával, adott esetben átalakításával is foglalkozik.
A környéken faipari tevékenységet végez a Hubegger-Hungária Faipari Kft. és Gatter
Faipari KKT. Közúti teherszállítással és sport és szabadidőprogramok szervezésessel
tevékenykedik egy-egy vállalkozás.
A helyi nagy foglalkoztató a sopronkövesdi Autolív Kft. A helyi vállalkozásokon kívül, az
iparban a Roto Elzett Certa Kft. üzem 700 környékbeli, és soproni embernek biztosít
munkát, a bukó-nyíló ablakvasalatok gyártása területén, A Szidónia Kastélyszálloda
turisztikai helyszín is biztosít munkalehetőséget a szolgáltatóiparban.
3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint /Forrás: TeIR,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Hátrányos megkülönböztetés az önkormányzati intézményekben nincs, a nők a
munkanélküliek számában alacsonyabb.
a.) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
Nyugat-Dunántúl Magyarország gazdaságilag egyik legfejlettebb régiója a fő szegmens a
gépgyártás, és autógyártás. A gazdasági válságot követő fellendülés, drasztikusan
csökkentette a munkanélküliek számát a térségben.
A munkaerőhiány kezd inkább kirajzolódni, különösen a szolgáltatóiparban, szociális
ellátórendszerben.
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint /
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A fenti táblázat és diagram jól mutatja, hogy a községben a munkanélküliek száma 2015.
évben volt a legmagasabb, ezt követően csökkenő tendenciát mutat.
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek
száma és aránya/Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya
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Az 5 éven belüli kimutatásban a nemek arányában nagyobb elmozdulás nem
tapasztalható.
Községünkben a pályakezdő álláskeresők száma alacsony, vagy nincs ilyen státuszban
lakos.

A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya 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 is 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 csökkent.
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség/Forrás: TeIR, KSH
Népszámlálás
Iskolai végzettséggel nem rendelkező 15 éves és idősebb
népesség, a megfelelő korúak százalékában
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A diagram szerint, az adatok azt mutatják, hogy a férfiak között nagyobb számú az iskolai
végzettséggel nem rendelkezők aránya. Ez az arány az országossal megegyező.
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség
szerint/Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A regisztrált munkanélküliek száma nagyon alacsony. Közöttük a a 8 általános iskolai
végzettségnél alacsonyabb végzettséggel rendelkezők nincsenek, valamint a 8 általános
iskolai végzettséggel rendelkezők száma az utóbbi évben magasabb. Az statisztikából
nehéz következtetést levonni a végzettség alapján, mert az adatok mennyisége miatt nem
vizsgálható.
c)közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma
2013: Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma, mindösszesen: 2 fő
2014: Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma, mindösszesen: 3 fő
2015: Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma, mindösszesen: 4 fő
2016: Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma, mindösszesen: 4 fő
Forrás:(TeIR)|BMKF
A településünkön nem jelentős a közfoglalkoztatottak száma. A közfoglalkoztatás
elsődleges célcsoportjai közé tartoznak mind a hátrányos helyzetű településen élő
személyek, mind pedig az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, szakképzettség
nélküli álláskeresők.
A közfoglalkoztatási jogviszony főbb sajátosságait, fogalmait, feltételeit (résztvevők és
tevékenységek köre, időtartam, munkaidő, bérezés, szabadság stb.), a

közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011.évi CVI. törvény határozza meg. A közfoglalkoztatási
támogatások típusait és a támogatások igénybevételére vonatkozó szabályokat a
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm.
rendelet tartalmazza. A 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat a közfoglalkoztatás
átalakításához kapcsolódó irányelveket, jogszabályváltozásokat foglalja össze.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb
tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások,
lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási
programok stb.)
A környék egyik legnagyobb ipari foglalkoztatója a Roto Elzett Certa Kft, a környező
településeken is található nagyobb vállalkozás. A cég erősíti jelenlegi pozícióját így a
munkavállalóknak stabil állást kínálnak. Az Autoliv Ipari és Kereskedelmi Kft. is több száz
embert foglalkoztató üzem is jó lehetőség az elhelyezkedésre a helyi lakosok számára.
Megközelítése volán busszal kedvező, a járatok száma magas, a lakosság könnyen eléri az itt
található munkahelyeket.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet
megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való
hozzáférésük
A fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet
megkönnyítő programok a településen nincsenek, a képzések, továbbképzés a Soproni
járási hivatalon keresztül elérhetőek. 22 km Sopronba az út, és kb. 40 perc autóbusszal.
A pályakezdő fiatalok munkalehetőségei jók a környéken, és a községben is több
vállalkozás működik.
A felnőttoktatásra vonatkozó adatok a TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási
Információs Szolgálat (TÁKISZ) forrásból származnak.
2015 szeptemberében a Nyugat-Magyarországi Egyetem Szombathelyen elindította a
duális gépészmérnöki karát, és több partnercéggel köztük a környékbeli Lövői Roto
Elzett Certa Kft.-vel is.
A településen az alábbi intézmények nem működnek, a népesség számából a máshol
tanulmányokat 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
Szakközépiskolai 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. felnőttképzéshez 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. 20 km Sopronba az út, és kb. 17 perc autóbusszal.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású
intézményekben történő foglalkoztatása
A mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású
intézményekben történő foglalkoztatása nem releváns a településen.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem rendelkezünk információval hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás
területén.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása,
munkanélküliséghez 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 keretszabályait tartalmazza. Az önkormányzati ellátásokra
vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzatok rendeleteikben állapítják meg. A
törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése érdekében meghatározza az
állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális
ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
Sopronkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról
biztosítja.
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
Pénzbeli ellátások:
• Időskorúak járadéka (a jogosultságot a járási hivatal állapítja meg)
• Aktív korúak ellátása (a jogosultságot a járási hivatal állapítja meg)
• Ápolási díj (a jogosultságot a járási hivatal állapítja meg)
• Települési támogatás
Természetben nyújtott szociális ellátások:
• Köztemetés
• Közgyógyellátás (a jogosultságot a járási hivatal állapítja meg)

•

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

A települési önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosultak számára
adhat:
a) havi rendszerességgel nyújtott ellátások (a továbbiakban együtt: rendszeres
ellátások)
települési lakhatási támogatás
települési ápolási támogatás
települési gyógyszertámogatás
b) Eseti ellátások
- temetési támogatás
- szociális kamatmentes kölcsön
- újszülöttek családjának támogatása
- tankönyvtámogatás
c) Rendkívüli támogatások
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- rendkívüli települési támogatás.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
 Az önkormányzat a szociális szolgáltatások biztosítását a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Lövői központján
keresztül valósítja meg 2016. július 1-től.
Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása:
 Sopronkövesdi Általános Iskola
 Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda intézményekben.
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
A településen működő alapszolgáltatások:
Az 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
a) koruk
b) egészségi állapotuk
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt
Étkeztetés annak is biztosítható, aki nem tekinthető szociálisan rászorultnak, de kora
vagy egészségi állapota miatt étkezéséről más módon nem tud gondoskodni. Az
étkeztetést Sopronkövesd község Önkormányzata vásárolt élelmezésként biztosítja. Az
étkeztetést Sopronkövesd községben nem igényelték az utóbbi évben.

Házi segítségnyújtás
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (Lövő) útján biztosítja. A jogosultság
elbírálásával kapcsolatos feladatokat a szolgáltató vezetője látja el. Házi segítségnyújtás
keretében kell gondoskodni azokról, akik az Szoctv. 63. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételeknek megfelelnek.
A házi segítségnyújtási ellátásban részesülő jogosult:
a) az ebéd házhoz szállítására,
b) egyéni szükséglet szerinti gondozásra.
Családsegítés
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (Lövő) útján biztosítja. A
családsegítésre irányuló kérelmeket az szerinti intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
A szakosított ellátási formák (Ápolást, gondozást nyújtó intézmények, Rehabilitációs
intézmények, Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, Lakóotthon) 20 km Sopronba
az út, és kb. 17 perc autóbusszal elérhetőek a lakosság számára.
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
álláskeresők száma / Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A rendszeres szociális segélyt és foglalkoztatás helyettesítő támogatást a jogosultak
részére a Soproni Járási Hivatal állapít meg. 20 km Sopronba az út, és kb. 17 perc
autóbusszal elérhetőek a lakosság számára.
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesítettek száma/ Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal
Aktív korúak ellátásaiban részesülők száma (fő)
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Az utóbbi években ezekre az ellátásokra nagyon kevés kérelem érkezett be. Ezek számát
a következő táblázat és diagram mutatja.
A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány
állítható ki. Az igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a
társadalombiztosítás
által
támogatott
egyes
gyógyszerekre,
gyógyászati
segédeszközökre.
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
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A természetbeni juttatások közül csökkenő mértékű a közgyógyellátás. A településen
igazolvánnyal rendelkezők számát a fenti táblázat és diagram mutatja.
Ápolási díj
Az ápolási díj a súlyosan fogyatékos, tartósan beteg hozzátartozót ápoló személy
számára biztosítható ellátás, amelynek célja azok segítése, akik hozzátartozójuk ápolása
miatt kereső tevékenységet 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,
- a súlyosan fogyatékos személy fokozott ápolási igénye esetén járóemelt összegű
ápolási díjat, valamint
- kiemelt ápolási díjat állapít meg.

A települési önkormányzat képviselő-testülete a törvényben és a települési
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint települési támogatást
állapít meg. (ápolási/ gyógyszertámogatás)
Települési ápolási támogatás:
Települési ápolási támogatásra jogosult az a nagykorú és cselekvőképes személy, aki
18. életévét betöltött, tartósan beteg,
a településen lakcímmel rendelkező, és életvitelszerűen ezen a lakcímen is élő
hozzátartozója gondozását végzi.
A további feltételeket az önkormányzat rendeletében meghatározza meg.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
A község infrastrukturális feltételei kedvezőek az országos átlaghoz viszonyítva.
Ivóvíz, gáz, villany a lakások a községben szinte teljes területén kiépített. A
szennyvízcsatorna lefedettség is csaknem teljes a településen.
A belterületi önkormányzati utak felújítása aszfaltozása folyamatosan történik, az utak
az átlagnál jobb minőségűek. A lakosság saját tulajdonú ingatlanban él. A legtöbb lakás
az 1960-70-es években épült, ezek jelentős részét már felújították, átépítették. A lakások
nagy része összkomfortos, az alacsony komfort fokozatú lakások aránya alacsony.
A településen a lakások száma az utóbbi öt évben nem változott.
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 lakáscélú ingatlanok: 0 db.
1. Ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma: 0 db.

3.4.1. számú táblázat – Lakásállomány
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e) lakhatást segítő támogatások
Települési lakhatási támogatás
Települési lakhatási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló személy az általa
lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásai viseléséhez.
A települési lakhatási támogatás a villanyáram, a víz- és csatornahasználat, a
gázfogyasztás, a szemétszállítás díjához és a tüzelő anyag költségeihez nyújtható. A
felsorolt és e támogatási formánál figyelembe vehető lakásfenntartási kiadásokat
számlával kell igazolni.
A települési lakhatási támogatást a lakásfenntartási kiadással érintett azon
lakásfenntartással összefüggő rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amely
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben
veszélyezteti.
Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy,
aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban
életvitelszerűen lakik és annak tulajdonosa vagy bérlője.
családban élő esetén, a háztartás egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át.
egyedül élő esetében az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és
akinek a háztartása egyik tagjának sincs vagyona.
A települési lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege
a lakásfenntartás igazolt, igazolt havi költségének a 30 %-a, ha a jogosult esetében a
háztartás egy főre számított jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100 %-át.
a lakásfenntartás igazolt, igazolt havi költségének a 20 %-a, ha a jogosult esetében a
háztartás egy főre számított jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át.
a lakásfenntartás igazolt, igazolt havi költségének a 10 %-a, ha a jogosult esetében a
háztartás egy főre számított jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át.
legalább 2500 Ft és nem haladhatja meg a 6. 000 Ft-ot.
A települési lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani.

A települési lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
Nem jogosult lakhatási támogatásra, akinek 2014. évben lakásfenntartási támogatást
állapítottak és annak jogosultsági ideje még nem járt le.
3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban
részesülők száma
Támogatásban részesülők (fő)
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Adósságcsökkentési támogatás

f) eladósodottság
Az önkormányzat adósságcsökkentési támogatást az előző években nem állapított meg,
helyette önkormányzati rendeletben más támogatási formák elérhetőek. Nem jellemző a
térségünkben.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő
lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi
közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Az utóbbi években településfejlesztések valósultak meg. A településen a
közműellátottság jól biztosított.
Megállapítható, hogy a település lakásállománya és infrastrukturális helyzete (járdák,
középületek ellátottsága) jelentősen javult.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Nem releváns, mert Sopronkövesd
kialakulásának veszélye nem áll fenn.

községben

szegregátum

nem

található,

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
2013-ban az európai országok átlagához (9,5%) képest Magyarországon
kedvezőtlenebb, csaknem 16% azoknak az aránya, akik nem elégedettek egészségi
állapotukkal, és az európai átlag kétszerese, 3,5% azoké, akik nagyon rossznak tartják
azt.
Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény 152 §-a értelmében a települési
önkormányzat az egészségügyi ellátás körében gondoskodik:
a.) háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b.) fogorvosi alapellátásról,
c.) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d.) védőnői ellátásról,
e.) iskola-egészségügyi ellátásról.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Háziorvosi és házi gyermekorvosi körzet:
Sopronkövesd és Nagylózs község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy
vegyes háziorvosi (felnőtteket és gyermekeket egyaránt ellátó) körzetet alkot.
A körzet székhelye: OXYOLOGIA Háziorvosi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
9400 Sopron, Menyhért u. 8/A.
A körzet telephelye: Sopronkövesd, Kossuth L. u. 65.
Háziorvos: Dr. Erdélyi Miklós.
Az orvosi rendelés ideje:
Hétfő
13:30-15:30
Kedd
08:00-12:00
Csütörtök
12:00-16:00
Ügyeleti ellátás:
Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátást Sopronkövesd község
Önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében biztosítja.
Az ügyeleti ellátás hivatali székhelye: 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1.
Ellátási székhelye: Sopron Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet központi
ügyeleti épülete, 9400 Sopron, Győri u. 15. Hétköznap: 16 órától másnap reggel 8 óráig.
Hétvégén, ünnepnapokon: reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig.
Fogorvosi körzet
Sopronkövesd község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi
alapellátási körzetet alkot.
A fogorvosi körzet telephely: Lövő
A körzetben az ellátás kiteljed Lövő, Nemeskér, Újkér községek közigazgatási területére.

A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: Sopron Erzsébet Oktató Kórház és
Rehabilitációs Intézet központi ügyeleti épülete, 9400 Sopron, Győri u. 15.
A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: Sopron
Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet központi ügyeleti épülete, 9400 Sopron,
Győri u. 15.
Védőnői körzet
Nagylózs és Sopronkövesd községek területi védőnői ellátása közös.
Területi és Iskola-egészségügyi Védőnői Ellátás
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Védőnői ellátás:
- várandós anyák, 0-6 éves gyermekek, gyermekágyasok gondozása, a nővédelem,
területi egészségnevelés és az oktatási intézmények iskola-egészségügyi ellátása
beletartozik. A gyermekeket 0-6 éves korig körzetben, ezután az iskolaegészségügy 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.
Várandós anyák gondozása:
A gondozásra jelentkező várandós anyáknak védőnői tanácsadás keretében kiállítom a
gondozási könyvet, nyilvántartásba veszem őket, elvégzem a szükséges
rutinvizsgálatokat. Tájékoztatom őket a védőnői és az orvosi gondozás menetéről, az őket
megillető juttatásokról. Ezen túl figyelemmel kísérem állapotukat, életmódi, táplálkozási
stb. tanácsokat adok. Családlátogatások során megismerem környezetüket, segítem őket
a szülésre és a gyermek érkezésére való felkészülésre.
Nővédelem:
Családlátogatások és tanácsadások alkalmával családtervezési tanácsokat ad, felhívja a
nők, asszonyok figyelmét a szűrővizsgálatok esedékességére, fontosságára.
A védőnő népegészségügyi célú méhnyak-szűrésre felkészítő elméleti és gyakorlati
képzésen 2015-ben vett részt.

Mozgó Szakorvosi rendelés
A Soproni Gyógyközpont szervezésében 5 hetente gyermekgyógyász szakorvos tart
rendelést mindkét településen, ahol a megjelent 0-6 éves korú gyermekeket
szakellátásban részesíti.
Óvodai munka:
Az óvodákban figyelemmel kíséri a gyermekek egészségét, testi, lelki, értelmi fejlődését.
Rendellenesség észlelése esetén szakemberhez irányítja a családokat. Tisztaság és szűrővizsgálatokat végez, kapcsolatot tart az óvónőkkel. Egészségnevelő foglalkozásokat tart
a táplálkozás, tisztálkodás, stb témakörökben.

Év végén az iskolában ellátott
gyermekek száma:
Nagylózs
Sopronkövesd

45 fő

136 fő

2017
Nagylózs és Sopronkövesd településeken összesen:
Nővédelmi
tanácsadásban

131 fő

Mozgó
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megjelentek
száma:
95 fő

Csoportos
egészségnevelésen
megjelentek (10
alk.) száma:
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Iskola-egészségügyi ellátás
Az iskola-egészségügyi ellátást a háziorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll.
A járóbeteg szakellátást és kórházi ellátást a Soproni Erzsébet Oktató Kórházban
vehetik igénybe a lakosok. 20 km Sopronba az út, és kb. 17 perc autóbusszal elérhetőek
a lakosság számára.
Iskolai munka:
A tanulók minden tanévben részt vesznek az iskolai védőnői szűréseken – súly, magasság
és vérnyomásmérés, látás és hallásvizsgálat -és orvosi vizsgálaton. Az oltások és
tisztasági vizsgálatok elvégzésén túl rendszeresen, minden osztályban egészségnevelő
órákat, programokat tart a védőnő.
Területi egészségnevelés:
Minden évben megrendezésre kerül 2006 óta háziorvossal közösen az Egészségnap. A
lakosság figyelmét felhívjuk az egészséges életmód fontosságára.
Program: Ingyenes vérnyomás, vércukor, koleszterin-szint és súlymérés, látás és
hallásvizsgálat, előadások, filmvetítések, reform- ételkóstolók és termék-bemutatók.
A településhez közeli Lövőn mentőállomás működik két mentős gépkocsival, öt
gépkocsivezetővel és öt mentőápolóval látja el a szolgálatot.

b)prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori
kötelező szűrésekhez) való hozzáférés
A kötelező védőoltások jelentősége a településen általánosan ismert, s nem jellemző,
hogy maradnának ki állampolgárok a védőoltásról, a védőnő folyamatosan nyomon
követi, hogy a koragyermekkori kötelező szűréseken részt vegyen a lakosság.
A szűrő vizsgálatok legtöbbje a soproni kórházban vehető igénybe. A háziorvos által
helyben szervezett szűréseken is részt vehetnek a lakosok, de ezeken való részvételről
pontos adatok nem állnak rendelkezésre.
A községben lehetőség vagy egészségnapok szervezésére, mely számos további szűrésre
is lehetőséget ad, ezek számát bővíteni szükséges.
A védőnő a méhnyakrák elleni szűrővizsgálatok elvégzésére rendelkezik jogosultsággal,
ezen az érintett korosztály (25-60 év közöttiek) megjelenése még alacsonynak
mondható. Indokolt a program népszerűsítése, és a résztvevők számának növelése.
A 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
A Sopronkövesdi Nefelejcs Óvodában:
2017/18-ban a Süni csoportban 2 BTMN gyermekből, az egyik 2017/2018 év végén SNI
besorolásúként kezdi meg az általános iskolai tanulmányait. A másik gyermek
felülvizsgálata 2021. januárban esedékes.
A Maci csoportban 1 gyermek SNI besorolású, az utazó szomatopedagógus foglalkozik
vele. (Felülvizsgálat időpontja: 2018/2019 tanév.)
A Nyuszi csoportban 2 gyermek esetében megkésett beszédfejlődést diagnosztizáltak.
Velük logopédus, ill. a csoportos óvodapedagógusok külön foglalkoztak.
A logopédiai ellátást, az SNI ellátást, a BTM- s gyermekek fejlesztését helyi pedagógus
látja el.
A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés Sopronban biztosított.
Megközelítése személygépkocsival és tömegközlekedési eszközzel, autóbusszal 20 km
Sopronba az út, és kb. 17 perc autóbusszal elérhetőek a lakosság számára.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás
Az intézményekben az étkeztetést az oktatási, és nevelési intézmények biztosítják a
gyermekeknek.
Az étrend az egészséges táplálkozás kritériumait figyelembe véve kerül összeállításra.
Az óvodában sikerrel folytatódik évről-évre a zöldség-gyümölcs program. Az óvónők
igyekeznek bemutatni, milyen sokféleképpen felhasználhatóak, fogyaszthatóak. A
gyermekek nem zárkóznak el az új ízek kipróbálása elől.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés

A szabadtéri sportprogramokhoz a helyszínt a labdarugó füves pálya, teniszpálya
biztosítja.
Sporttevékenységek:
Labdarúgás: Sopronkövesdi Labdarugó Club keretében.
Horgászat: Sopronkövesdi Horgász és Szabadidőtavon van rá lehetőség. Időnként
horgászversenyek rendezésére is sor kerül.
Sopronkövesdi Modellező Sportegyesület: Az Egyesület 2014 októbere óta folytatja
hivatalosan egyesületbe tömörülve tevékenységét. Célja a modellezés sport
népszerűsítése, közösségi élet kibontakoztatása, építése formálása, a régió
modellezőinek összefogása, a lakosság szabadidősportjának segítése.
Szervezett összejöveteleiken (pl. szalonnasütés, bográcsozás a reptéren) igazi
közösségépítő tevékenységeket folytatnak.

Repterükre bárki mehet, és jól érezheti magát a természet közelségében.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés



Az önkormányzat a szociális szolgáltatások biztosítását a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Lövői központján
keresztül valósítja meg 2016. július 1-től.
Gyermekek napközbeni ellátása: a helyi bölcsőde, óvoda, és
általános iskolában.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás, Lövő
A társulás által működtetett szolgáltatások:
A család és gyermekjóléti szolgálat feladatai:

-

-

-

-

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszűntetése, valamint az
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A szolgálat, az általa működtetett észlelő-és jelzőrendszer tagjaitól kapott jelzések
alapján feltérképezi az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés
problémákkal küzdő családokat, személyeket. Személyesen tájékoztatja őket a
családsegítés céljáról, tartalmáról, a segítségnyújtás formáiról.
A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő
személy együttes munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli
együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre – kivéve, ha a szakmai
tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le. A
szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítési díjmentes.
A családsegítés kiskorú személyre akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családjának
ellátása a családsegítés keretei között indult, illetve ha a kiskorú érdekei a
gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül is megfelelően biztosítható.

Feladatai különösen:
- Észlelő- és jelzőrendszer működtetése;
- Egyéni esetkezelés, családgondozás, szociális, életvezetési és mentálhigiénés
tanácsadás;
- Szociális és egyéb információs adatok gyűjtése és közvetítése;
- Pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való
hozzájutás megszervezése, ügyintézésben való segítségnyújtás;
- Családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok
megoldásának elősegítése;
- Közösségfejlesztő illetve egyéni és csoportos (terápiás) programok szervezése;
- A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és
lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek,
szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek és az egyéb okok miatt szociálisan
rászorult személyek részére tanácsadás nyújtása;
- Családokon belüli kapcsolaterősítést, közösségépítést szolgáló programok,
valamint mediációs, családterápiás programok szervezése;
- Pszichológiai és jogi tanácsadás szervezése;
- Segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezése, működtetése;
- Új szolgáltatások bevezetésének kezdeményezése.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai:
- olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely
a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a
gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyhelyzet megszűntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.
- A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és
nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési,
szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

-

-

-

-

-

-

Figyelemmel kíséri az ellátási területén élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét - észlelő és jelzőrendszert működtet.
Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a
pénzfelhasználási tervet,
Felkérésre környezettanulmány készítése
Új ellátások bevezetésének kezdeményezése.
Feladatai különösen:
A szociális és mentálhigiénés problémák, szükségletek feltárása, megoldásának
elősegítése;
A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való
tájékoztatás, támogatásokhoz való hozzájutás segítése;
Segítségnyújtás a szociális problémák miatt veszélyeztetett illetve krízis
helyzetben lévő személyeknek;
A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, a megoldásokra javaslat készítése
és segítségnyújtás;
Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás
megszervezése;
Családi konfliktusok megoldásának elősegítése;
Felkérésre környezettanulmány készítése;
Az egyének, családok kapcsolatkészségének javítása;
Egyéni-, pár-, és családterápiás tevékenység végzése, ennek megszervezése;
Krízishelyzetben segítő beavatkozás;
Természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése;
Hivatalos ügyek intézésének segítése;
Együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal;
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében:
A
veszélyeztetettséget
észlelő
és
jelző
rendszer
működtetése,
veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat
készítése, együttműködés meghatározott személyekkel és intézményekkel.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetése érdekében:
A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családgondozás)
elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési
zavarok ellensúlyozását;
A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás,
gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében;
Kezdeményezi egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, szociális
alapszolgáltatások / különösen a családsegítés igénybevételét, egészségügyi
ellátások igénybevételét, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy
gyermek hivatalos védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség
esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét;
Javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek
hivatalos védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában
történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a
gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak

-

-

megváltoztatására, a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére,
elrendelésére, fenntartására, megszüntetésére;
Együttműködés a pártfogó felügyelői szolgálattal.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezése érdekében a családgondozás biztosítása, utógondozás
biztosítása.
Szabadidős programok szervezése;

Az önkormányzat a szociális szolgáltatások közül a házi segítségnyújtást biztosítását a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Lövői központján keresztül valósítja
meg 2016. július 1-től.
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
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem
gondoskodnak.
Az a személy, akinek tartását, gondozását eltartási szerződésben vállalták, csak
kivételes esetekben, átmenetileg, helyzetének rendezéséig részesíthető
gondozásban.
A házi segítségnyújtás keretében legfeljebb napi 4 órában célunk az igénybevevők
(idősek, tartósan betegek, krónikus betegek, fogyatékkal élők) számára a saját
lakókörnyezetükben
biztosítani
olyan
ellátási
formákat,
amelyek
igénybevételével minél tovább otthonukban maradhatnak, elkerülendő a
bentlakásos intézményi elhelyezést, amelyekkel biztosítani lehet számukra az
önálló vagy részben önálló életvitel fenntartását úgy, hogy a meglévő
képességeiket fenntartjuk, felhasználjuk, és egyben fejlesztjük.
Feladatai különösen:
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása
Az orvos előírása szerint alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása
Közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában
Közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében
Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való
kapcsolattartásban
Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának
megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
Részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs
programok szervezésében
Az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való
hozzájutásban
Szükség esetén a bentlakásos intézménybe történő beköltözés segítése,
Az előgondozást végző személlyel való együttműködés.

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének
megsértése a szolgáltatások nyújtásakor
A településünkön hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének
megsértése a szolgáltatások nyújtásakor nem történt, nem érkezett hozzánk ilyen
információ.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a
szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Pozitív diszkrimináció az egészségügyi ellátást nyújtó intézményekben és szociális
alapellátást nyújtó intézményekben nincs, az ellátórendszer törvényi keretein belül
alkalmazzuk a hátránykompenzálás lehetőségét.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
Sopronkövesd Községi Könyvtár
9483 Sopronkövesd, Kossuth u 77.
Könyvtár nyitva tartása:
Kedd
12.00 - 16.00
Csütörtök
09.00 - 13.00
2015 februártól a sopronkövesdi könyvtár a Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltatási
Rendszerhez csatlakozott, ettől fogva a könyvtár meglévő könyvállománya
megtekinthető a sopronkovesd.nanlib.hu internetes oldalon.
A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér tevékenységében kiemelkedő helyet foglal el
a térségi szolgáltatás, a községekben élő lakosság minőségi könyvtári ellátásnak
megszervezése, az információhoz való hozzáférés, az esélyegyenlőség biztosítása a
kistelepüléseken élők számára.
Az országos dokumentum-ellátási rendszer tagjaként lehetőség nyílik a könyvtárak
közötti könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatás igénybe vételére. A kölcsönzéssel járó
postaköltséget a közösségi tér fizeti, így az a könyvtár tagjainak ingyenes
A községben az alábbi egyesületek és civil szervezetek tevékenykednek.
Sopronkövesdi Alkotóház: Az Alkotóházat, - mint a település egyik közösségi terét-, a falu
egyesületei, közösségei az önkormányzattal/gondnokkal egyeztetve ingyenesen
használhatják.
A községben az alábbi egyesületek és civil szervezetek tevékenykednek.
Kövirózsa Kulturális Egyesület
Néptánc, Citerazenekar, Népdalkör, Hímzőkör, Cifraszűr Felnőtt Néptánccsoport
Sopronkövesdi Polgárőr Egyesület
Sopronkövesdi Nyugdíjas Egyesület

Sopronkövesdi Modellező Sportegyesület
Sopronkövesdi Horgász Egyesület
Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület

Sopronkövesdi Tenisz Sportegyesület
Katolikus Karitász
Vöröskereszt Helyi Szervezete
Sopronkövesdi Labdarúgó Club
GYEREKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
A MARÁZ-GÁZOL CSALÁDSEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY
Határőr Hagyományőrző Baráti Társaság Sopronkövesd
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.)
Az adományozás kevésbé jellemző. Inkább az összefogás társadalmi munkában, egymás
segítésében nyilvánul meg. A szolgáltatások szervezés és kialakítása során nem történik
hátrányos megkülönböztetés, sem jogellenes elkülönítés.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos
esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
A romák esélyegyenlőségi problémáinak kezelése nem releváns a településen. A
településen nemzetiségi önkormányzat nem működik.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek
meghatározása.
Mélyszegénységben élőkről a családsegítő szolgálat bevonásával – életvezetési tanácsok,
hivatali ügyintézés segítése, érdekérvényesítés erősítése – próbál segíteni az
önkormányzat. A tartós munkanélküliek elsősorban az aluliskolázott, alacsonyabb
státuszú lakosok köréből kerül ki, melyek csekély számban vannak jelen a településen.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
Beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
Családbarát
információnk

munkahelyekről

nincs Vállalkozások platformja, helyi gazdasági
fórum működtetése

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
országhoz 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 nevelésének elősegítése volt a cél. Az utóbbi években a GYED extra
intézkedéscsomag bevezetésével a kisgyermekek melletti munkavállalás elősegítése is
kiemelt szerepet kapott.
Az erős családokat támogató rendszer folyamatos bővítése szükségszerű, hiszen a
települések lakosságának elöregedése, csak még több gyermek születésével állítható
meg.
Az egészség kulcsfontosságú az idősödés folyamatában és az egyik fő meghatározója az
egyén jólétének. Az átlagos egészségi állapot Magyarországon rosszabb, mint a legtöbb
európai országban és erősen függ a társadalmi státustól.
Sopronkövesd községben a természetes szaporodás mutatói szerint a lakosság
összetétele alapján elmondható, hogy az öregedési tendencia megállt, és az utóbbi
években a gyermekszületések számának növekedése tapasztalható.
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma
és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete
A hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma az
Oktatási Hivatal (www.oktatas.hu) adatai szerint a 2018 évet megelőző években csak
2012, és 2013-ban volt a településen HH és HHH –s gyermek.
Feladatellátási helyenként a HH, HHH létszámok
Forrás: KIRSTAT-2017, KIR2-INT - 2018.01.31
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A család – és gyermekjóléti szolgálat feladatai:
- A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszűntetése, valamint az
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
- A szolgálat, az általa működtetett észlelő-és jelzőrendszer tagjaitól kapott jelzések
alapján feltérképezi az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés
problémákkal küzdő családokat, személyeket. Személyesen tájékoztatja őket a
családsegítés céljáról, tartalmáról, a segítségnyújtás formáiról.
- A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő
személy együttes munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli
együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre – kivéve, ha a szakmai
tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le. A
szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítési díjmentes.
- A családsegítés kiskorú személyre akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családjának
ellátása a családsegítés keretei között indult, illetve ha a kiskorú érdekei a
gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül is megfelelően biztosítható.
Feladatai különösen:
Észlelő- és jelzőrendszer működtetése;
Egyéni esetkezelés, családgondozás, szociális, életvezetési és mentálhigiénés
tanácsadás;
- Szociális és egyéb információs adatok gyűjtése és közvetítése;
- Pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való
hozzájutás megszervezése, ügyintézésben való segítségnyújtás;
- Családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok
megoldásának elősegítése;
- Közösségfejlesztő illetve egyéni és csoportos (terápiás) programok szervezése;
- A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és
lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek,
szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek és az egyéb okok miatt szociálisan
rászorult személyek részére tanácsadás nyújtása;
- Családokon belüli kapcsolaterősítést, közösségépítést szolgáló programok,
valamint mediációs, családterápiás programok szervezése;
- Pszichológiai és jogi tanácsadás szervezése;
- Segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezése, működtetése;
- Új szolgáltatások bevezetésének kezdeményezése.
-

A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai:
- olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely
a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a
gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyhelyzet megszűntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.
- A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és
nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési,
szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

-

-

-

-

-

-

Figyelemmel kíséri az ellátási területén élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét - észlelő és jelzőrendszert működtet.
Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a
pénzfelhasználási tervet,
Felkérésre környezettanulmány készítése
Új ellátások bevezetésének kezdeményezése.
Feladatai különösen:
A szociális és mentálhigiénés problémák, szükségletek feltárása, megoldásának
elősegítése;
A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való
tájékoztatás, támogatásokhoz való hozzájutás segítése;
Segítségnyújtás a szociális problémák miatt veszélyeztetett illetve krízis
helyzetben lévő személyeknek;
A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, a megoldásokra javaslat készítése
és segítségnyújtás;
Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás
megszervezése;
Családi konfliktusok megoldásának elősegítése;
Felkérésre környezettanulmány készítése;
Az egyének, családok kapcsolatkészségének javítása;
Egyéni-, pár-, és családterápiás tevékenység végzése, ennek megszervezése;
Krízishelyzetben segítő beavatkozás;
Természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése;
Hivatalos ügyek intézésének segítése;
Együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal;
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében:
A
veszélyeztetettséget
észlelő
és
jelző
rendszer
működtetése,
veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat
készítése, együttműködés meghatározott személyekkel és intézményekkel.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetése érdekében:
A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családgondozás)
elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési
zavarok ellensúlyozását;
A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás,
gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében;
Kezdeményezi egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, szociális
alapszolgáltatások / különösen a családsegítés igénybevételét, egészségügyi
ellátások igénybevételét, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy
gyermek hivatalos védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség
esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét;
Javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek
hivatalos védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában
történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a
gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak

-

-

megváltoztatására, a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére,
elrendelésére, fenntartására, megszüntetésére;
Együttműködés a pártfogó felügyelői szolgálattal.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezése érdekében a családgondozás biztosítása, utógondozás
biztosítása.
Szabadidős programok szervezése;

Az Intézmény rendszeresen adományokat közvetít rászorulók számára. Az adományokat
magánszemélyektől, szervezetektől kapják. Nagy mennyiségű ruhát, játékokatbútorokat, tartós élelmiszert osztanak szét a településeken.
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma/Forrás: TeIR, KSH Tstar
Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 2012-től a 2016-ig vizsgált
adatok alapján 0 fő. (4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma/Forrás: TeIR, KSH Tstar)
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 2006. január 01-vel új ellátásként bevezette a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményt. A kedvezményre való jogosultságot a jegyző állapítja meg
azon gyermekek részére, akik a Gyvt.19.§-ban foglaltaknak megfelelnek, egy főre jutó
jövedelmük nem haladja meg az ott megállapított jövedelemhatárt, feltéve, ha a
családban az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen
a Gyvt.19.§ (7) bekezdésében meghatározott értéket .A feltételek fennállása esetén a
jegyző 1 év időtartamra állapítja meg a jogosultságot.
A községben 2013 óta védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú nem volt.
a)

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja
annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult.
Jogosultság esetén az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésben,
és - ha a törvényben foglalt feltételeknek megfelel - a szünidei gyermekétkeztetésben, a
természetbeni támogatásban részesülhet.
Az önkormányzat a rászoruló gyermekeknek települési támogatásokat biztosít
önkormányzati rendelet alapján. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesített gyermekek száma alacsony.
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek
száma/ Forrás: TeIR, KSH Tstar
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c) gyermekek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
A településen az önkormányzat a gyermekek részére iskolakezdéshez támogatást
nyújthat, és újszülöttek családjának támogatását is biztosítja.
Tankönyvtámogatásban részesülnek az éves költségvetésben meghatározott pénzügyi
keretek között, azon általános iskolai tanulók, akik Sopronkövesd településen lakóhellyel
rendelkeznek, s egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint tankönyvtámogatásra
nem jogosultak.
Tankönyvtámogatásban részesülhet, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének
négyszeresét.
A tankönyvtámogatás iránti kérelmet az önkormányzat hivatala által készített
nyomtatványon kell benyújtani.
A tankönyvtámogatás összegét a képviselő testület - az adott tanévre vonatkozó
tankönyvárak ismeretében - határozatban állapítja meg.
Újszülöttek családjának támogatása
A gyermek(ek) születését követően - 30 napon belül - egyszeri támogatásban részesülnek
a családok illetve a gyermeket egyedül nevelő szülők, akik gyermeke a születése
időpontjában a településen lakcímmel rendelkezik.
A támogatás mértéke gyermekenként 100.000 Ft.
A támogatás annak a családnak állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum nyolcszorosát.

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Az iskolák 2013. január 01-től állami irányításban, a KLIK fenntartásában vannak.
A gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása: Sopronkövesdi Általános Iskola,
Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda intézményekben. A kedvezményes étkeztetésben részesülők
számáról, arányáról nincs adatunk, de szükség esetén a lakosságszámára biztosított a
Sopronkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (11.27.) önkormányzati
rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet alapján.
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.
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.
A Sopronkövesdi Nefelejcs Óvodában:
2017/18-ban a Süni csoportban 2 BTMN gyermekből, az egyik 2017/2018 év végén SNI
besorolásúként kezdi meg az általános iskolai tanulmányait. A másik gyermek felülvizsgálata
2021. januárban esedékes.
A Maci csoportban 1 gyermek SNI besorolású, az utazó szomatopedagógus foglalkozik vele.
(Felülvizsgálat időpontja: 2018/2019 tanév. )
A Nyuszi csoportban 2 gyermek esetében megkésett beszédfejlődést diagnosztizáltak. Velük
logopédus, ill. a csoportos óvodapedagógusok külön foglalkoztak.
A logopédiai ellátást, az SNI ellátást, a BTM- s gyermekek fejlesztését helyi pedagógus látja el.
A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés Sopronban biztosított. Megközelítése
személygépkocsival és tömegközlekedési eszközzel, autóbusszal 20 km Sopronba az út, és kb.
17 perc elérhetőek a lakosság számára.
A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés Sopronban biztosított. Megközelítése
személygépkocsival és tömegközlekedési eszközzel, autóbusszal 20 km Sopronba az út, és kb.
17 perc autóbusszal elérhetőek a lakosság számára.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás útján biztosítja. Székhelye: Lövő.
Az intézmény alaptevékenysége a család és gyermekjóléti szolgáltatások.
Készenléti ügyelet: hétköznap, ünnepnapokon, telefonon elérhető. A családsegítők minden
héten, előre meghatározott időpontban ügyfélfogadást biztosítanak a lakosság számára a
településen. Nevelési, oktatási intézményeken keresztül, valamint a rehabilitációs
intézmények, szolgáltatások Sopronban. 20 km Sopronba az út, és kb. 17 perc autóbusszal
elérhetőek a lakosság számára.
(Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitáció)

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre
jutott ellátott, betöltetlen státuszok)
Nagylózs és Sopronkövesd községek területi védőnői ellátása közös.
Területi és Iskola-egészségügyi Védőnői Ellátás
2017
Nagylóz
s

Sopronköves
d

Sopronkövesd
i Általános
Iskola

1050 fő

1187 fő

136 fő

Lövői
Általános
iskola
Nagylózsi
Telephelye
45 fő

Sopronkövesd
i Nefelejcs
Óvoda

Nagylózsi
Virágfüzé
r Óvoda

ÖSSZESE
N

78 fő

31 fő

2527

Védőnői ellátás:
- várandós anyák, 0-6 éves gyermekek, gyermekágyasok gondozása, a nővédelem, területi
egészségnevelés és az oktatási intézmények iskola-egészségügyi ellátása beletartozik. A
gyermekeket 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.
Várandós anyák gondozása:
A gondozásra jelentkező várandós anyáknak védőnői tanácsadás keretében kiállítom a
gondozási könyvet, nyilvántartásba veszem őket, elvégzem a szükséges rutinvizsgálatokat.
Tájékoztatom őket a védőnői és az orvosi gondozás menetéről, az őket megillető juttatásokról.
Ezen túl figyelemmel kísérem állapotukat, életmódi, táplálkozási stb. tanácsokat adok.
Családlátogatások során megismerem környezetüket, segítem őket a szülésre és a gyermek
érkezésére való felkészülésre.

Év végén gondozott
várandós anyák száma:

2017
Nagylózs és Sopronkövesd településeken összesen:

Nagylózs

Sopronkövesd

gondozott
várandós anyák
száma

védőnői
látogatások
száma

védőnői
tanácsadáson
megjelentek
száma

gyermekágyas
látogatások
száma

5 fő

6 fő

34 fő

76 fő

193 fő

99 fő

Gyermekágyasok gondozása:
Szülést követő 6 hétig tart. Szoptatási, táplálkozási és higiénés tanácsok adása, a testi és lelki
állapotuk alakulásának nyomon követése, a jó anya-gyermek kapcsolat kialakításának segítése.
Csecsemő és gyermekvédelem:
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A gyermekágyas gondozás kiegészül. A beteg, vagy szociális okból veszélyeztetett gyermekeket
fokozott gondozásban részesülnek. A családok az őket megillető juttatásokról,
kedvezményekről tájékoztatást kapnak. A községben heti két alkalommal védőnői tanácsadást
tart a védőnő, ahol lehetőség van a testi fejlettség ellenőrzésén, látás és hallásvizsgálaton túl, az
aktuális problémák megbeszélésére is. Az anyák szívesen élnek ezzel a lehetőséggel, szinte
minden csecsemőt legalább havonta egyszer elhoznak.

Év végén gondozott
csecsemők száma:

2017
születések száma:

Nagylózs és Sopronkövesd
településeken összesen:

Nagylózs

Sopronkövesd

Nagylózs

Sopronkövesd

gondozott
család
összesen:

környezeti
okból

fokozott
gondozott
egészségügyi
okból

8 fő

16 fő

6 fő

18 fő

117 db

1 fő

3 fő

Az 1-6 éves korúak fejlődését nyomon követi, ellenőrzi a testi és értelmi és szociális
fejlettségüket, nevelési, gondozási tanácsokat ad, szűrővizsgálatokat végez.
A védőoltásokat, vezeti, és havonta jelenti a elvégzett oltásokat a Soproni Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztályának. Az oltások beadása a háziorvossal közösen tartott tanácsadáson
történik.
Havi 1 alkalommal Baba-Mama Klub összejövetelt szervez, ahol a kisgyermekes anyukák
tapasztalatot cserélhetnek, gyermeknevelési, egészségügyi, családjogi ismereteket
szerezhetnek, a kisgyermekek mondókákat, játékokat tanulhatnak.
2017
Év végén 1-6 éves korú gondozottak száma:

Nagylózs és Sopronkövesd településeken
összesen:

Nagylózs

Sopronkövesd

környezeti okból

fokozott gondozott
egészségügyi okból

41 fő

82 fő

2 fő

4 fő

Nővédelem:
Családlátogatások és tanácsadások alkalmával családtervezési tanácsokat ad, felhívja a nők,
asszonyok figyelmét a szűrővizsgálatok esedékességére, fontosságára.
A védőnő népegészségügyi célú méhnyak-szűrésre felkészítő elméleti és gyakorlati képzésen
2015-ben vett részt.
Mozgó Szakorvosi rendelés
A Soproni Gyógyközpont szervezésében 5 hetente gyermekgyógyász szakorvos tart rendelést
mindkét településen, ahol a megjelent 0-6 éves korú gyermekeket szakellátásban részesíti.
Óvodai munka:
Az óvodákban figyelemmel kíséri a gyermekek egészségét, testi, lelki, értelmi fejlődését.
Rendellenesség észlelése esetén szakemberhez irányítja a családokat. Tisztaság és szűrővizsgálatokat végez, kapcsolatot tart az óvónőkkel. Egészségnevelő foglalkozásokat tart a
táplálkozás, tisztálkodás, stb témakörökben.
Iskolai munka:
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A tanulók minden tanévben részt vesznek az iskolai védőnői szűréseken – súly, magasság és
vérnyomásmérés, látás és hallásvizsgálat -és orvosi vizsgálaton. Az oltások és tisztasági
vizsgálatok elvégzésén túl rendszeresen, minden osztályban egészségnevelő órákat,
programokat tart a védőnő.
Területi egészségnevelés:
Minden évben megrendezésre kerül 2006 óta háziorvossal közösen az Egészségnap. A lakosság
figyelmét felhívjuk az egészséges életmód fontosságára.
Program: Ingyenes vérnyomás, vércukor, koleszterin-szint és súlymérés, látás és
hallásvizsgálat, előadások, filmvetítések, reform- ételkóstolók és termék-bemutatók.
2017
Év végén az iskolában ellátott
Nagylózs és Sopronkövesd településeken összesen:
gyermekek száma:
Nagylózs
Sopronkövesd
Nővédelmi
Mozgó
Csoportos
tanácsadásban
Szakorvosi
egészségnevelésen
rendelésen
megjelentek (10
megjelentek
alk.) száma:
száma:
45 fő

136 fő

131 fő

95 fő

297 fő

2017-ben a gondozott családokban gyermekelhanyagolásról, bántalmazásról nincs
információja a védőnőnek. Az életkorhoz kötött védőnői szűrővizsgálatok megtörténtek,
védőoltás elmaradás nem volt.
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma/ Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati
adatgyűjtés
Védőnői álláshelyek (db)
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ÓVÓDAI FELADATOK ELLÁTÁSA
- szűrővizsgálatok tisztasági vizsgálat,
- egészségnevelés,
- az esetleges felmerülő problémák megbeszélése az óvoda pedagógusaival
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-

kapcsolattartás a szülőkkel a munkám fontos része. Szükség esetén
szülőértekezleten való tájékoztatás.
A gyermek fejlődését veszélyeztető tényezők észlelésekor háziorvos és a
gyermekjóléti szolgálat értesítése
4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
Óvodai
Óvodai
Óvodai
Óvodába beírt
gyermek
férőhelyek
feladatgyermekek
csoportok
száma
ellátási helyek
száma
száma –
(gyógypedaszáma
(gyógypedagyógypedagógiai
(gyógypedagó
gógiai
gógiai
neveléssel
giai neveléssel
neveléssel
neveléssel
együtt)
együtt)
együtt)
együtt

Év
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korú
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ek száma
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gyógypedagógiai
gyermekcsoportok száma

2012
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2
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1
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0
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2

50

1

45

0

2014
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2
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1

50

0

2015

54

3
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1

49

0

2016

48

3

75

1

58

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
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.
Év

Védőnők száma
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Forrás: TeIR, KSH Tstar

0-3 év közötti
gyermekek száma
43
39
26
29
28

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi
ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Háziorvosi és házi gyermekorvosi körzet:
Sopronkövesd és Nagylózs község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy vegyes
háziorvosi (felnőtteket és gyermekeket egyaránt ellátó) körzetet alkot.
A körzet székhelye: OXYOLOGIA Háziorvosi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
9400 Sopron, Menyhért u. 8/A.
A körzet telephelye: Sopronkövesd, Kossuth L. u. 65.
Háziorvos: Dr. Erdélyi Miklós.
Az orvosi rendelés ideje:
Hétfő
13:30-15:30
Kedd
08:00-12:00
Csütörtök
12:00-16:00
Ügyeleti ellátás:
Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátást Sopronkövesd község
Önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében biztosítja.
Az ügyeleti ellátás hivatali székhelye: 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1.
Ellátási székhelye: Sopron Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet központi ügyeleti
épülete, 9400 Sopron, Győri u. 15. Hétköznap: 16 órától másnap reggel 8 óráig.
Hétvégén, ünnepnapokon: reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig.
Fogorvosi körzet
Sopronkövesd község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi
alapellátási körzetet alkot.
A fogorvosi körzet telephely: Lövő
A körzetben az ellátás kiteljed Lövő, Nemeskér, Újkér községek közigazgatási területére.
A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: Sopron Erzsébet Oktató Kórház és
Rehabilitációs Intézet központi ügyeleti épülete, 9400 Sopron, Győri u. 15.
A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: Sopron Erzsébet
Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet központi ügyeleti épülete, 9400 Sopron, Győri u. 15.
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Védőnői körzet
Nagylózs és Sopronkövesd községek területi védőnői ellátása közös.
Területi és Iskola-egészségügyi 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
gyermekeket 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.
Iskola-egészségügyi ellátás
Az iskola-egészségügyi ellátást a háziorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a
Sopronkövesd Kossuth u. 65. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.
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,
szükség esetén a nevelési- intézmény biztosítja, valamint a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és
Rehabilitáció. 20 km Sopronba az út, és kb. 17 perc autóbusszal elérhetőek a lakosság
számára.
A Sopronkövesdi Nefelejcs Óvodában :
2017/18-ban a Süni csoportban 2 BTMN gyermekből, az egyik 2017/2018 év végén SNI
besorolásúként kezdi meg az általános iskolai tanulmányait. A másik gyermek felülvizsgálata
2021. januárban esedékes.
A Maci csoportban 1 gyermek SNI besorolású, az utazó szomatopedagógus foglalkozik vele.
(Felülvizsgálat időpontja: 2018/2019 tanév. )
A Nyuszi csoportban 2 gyermek esetében megkésett beszédfejlődést diagnosztizáltak. Velük
logopédus, ill. a csoportos óvodapedagógusok külön foglalkoztak.
A logopédiai ellátást, az SNI ellátást, a BTM- s gyermekek fejlesztését helyi pedagógus látja el.
d) gyermekjóléti alapellátás
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás útján biztosítja. Székhelye: Lövő.
Készenléti ügyelet: hétköznap valamint ünnepnapokon, telefonon elérhető. A családsegítők
minden héten, előre meghatározott időpontban ügyfélfogadást biztosítanak a lakosság számára
a településen.
A család – és gyermekjóléti szolgálat feladatai:
- A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok
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megelőzése, a krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A szolgálat, az általa működtetett észlelő-és jelzőrendszer tagjaitól kapott jelzések
alapján feltérképezi az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémákkal
küzdő családokat, személyeket. Személyesen tájékoztatja őket a családsegítés céljáról,
tartalmáról, a segítségnyújtás formáiról.
A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő személy
együttes munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési
megállapodásban kerül rögzítésre – kivéve, ha a szakmai tevékenység az első interjú
kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és
térítési díjmentes.
A családsegítés kiskorú személyre akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családjának ellátása
a családsegítés keretei között indult, illetve ha a kiskorú érdekei a gyermekjóléti
szolgáltatás igénybevétele nélkül is megfelelően biztosítható.

Feladatai különösen:
- Észlelő- és jelzőrendszer működtetése;
- Egyéni esetkezelés, családgondozás, szociális, életvezetési és mentálhigiénés
tanácsadás;
- Szociális és egyéb információs adatok gyűjtése és közvetítése;
- Pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való
hozzájutás megszervezése, ügyintézésben való segítségnyújtás;
- Családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok
megoldásának elősegítése;
- Közösségfejlesztő illetve egyéni és csoportos (terápiás) programok szervezése;
- A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, szenvedélybetegek,
pszichiátriai betegek és az egyéb okok miatt szociálisan rászorult személyek részére
tanácsadás nyújtása;
- Családokon belüli kapcsolaterősítést, közösségépítést szolgáló programok, valamint
mediációs, családterápiás programok szervezése;
- Pszichológiai és jogi tanácsadás szervezése;
- Segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezése, működtetése;
- Új szolgáltatások bevezetésének kezdeményezése.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai:
- olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek
testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyhelyzet megszűntetését, illetve
a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
- A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és
nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és
gondozási feladatokat végez.
- Figyelemmel kíséri az ellátási területén élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét - észlelő és jelzőrendszert működtet.
- Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a
pénzfelhasználási tervet,
- Felkérésre környezettanulmány készítése
- Új ellátások bevezetésének kezdeményezése.

60

-

-

-

-

-

-

Feladatai különösen:
A szociális és mentálhigiénés problémák, szükségletek feltárása, megoldásának
elősegítése;
A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás,
támogatásokhoz való hozzájutás segítése;
Segítségnyújtás a szociális problémák miatt veszélyeztetett illetve krízis helyzetben
lévő személyeknek;
A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, a megoldásokra javaslat készítése és
segítségnyújtás;
Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás
megszervezése;
Családi konfliktusok megoldásának elősegítése;
Felkérésre környezettanulmány készítése;
Az egyének, családok kapcsolatkészségének javítása;
Egyéni-, pár-, és családterápiás tevékenység végzése, ennek megszervezése;
Krízishelyzetben segítő beavatkozás;
Természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése;
Hivatalos ügyek intézésének segítése;
Együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal;
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében:
A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, veszélyeztetettséget
előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, együttműködés
meghatározott személyekkel és intézményekkel.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
érdekében:
A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családgondozás) elősegíti a
gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok
ellensúlyozását;
A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, gyermekelhelyezés
és kapcsolattartás esetében;
Kezdeményezi egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, szociális
alapszolgáltatások / különösen a családsegítés igénybevételét, egészségügyi ellátások
igénybevételét, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy gyermek hivatalos
védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes
hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét;
Javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek hivatalos
védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására,
a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából
történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, a
gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására,
megszüntetésére;
Együttműködés a pártfogó felügyelői szolgálattal.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése
érdekében a családgondozás biztosítása, utógondozás biztosítása.
Szabadidős programok szervezése;

e) gyermekvédelem
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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
szolgálat, önkormányzat, iskola, óvoda, bölcsőde)
Védőnői körzet
Nagylózs és Sopronkövesd községek területi védőnői ellátása közös.
Területi és Iskola-egészségügyi 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
gyermekeket 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.
Iskola-egészségügyi ellátás
Az iskola-egészségügyi ellátást a háziorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a
Sopronkövesd, Kossuth u. 65.. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás útján biztosítja. Székhelye: Lövő.
Heti 1 alkalommal ügyfélfogadást tart Pinnyén.
Készenléti ügyelet: hétköznap valamint ünnepnapokon, telefonon elérhető. A családsegítők
minden héten, előre meghatározott időpontban ügyfélfogadást biztosítanak a lakosság számára
a településen.
A védőnő segítségét lehet igénybe venni.
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások még - Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek
Átmeneti Otthona, és a Helyettes szülői hálózat - legközelebb Sopronban találhatóak, mely a
legrászorultabbak részére nyújt segítséget.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
b) közösségi élet színterei, fórumai
Sopronkövesd Községi Könyvtár
9483 Sopronkövesd, Kossuth u 77.
Könyvtár nyitva tartása:
Kedd
12.00 - 16.00
Csütörtök
09.00 - 13.00
2015 februártól a sopronkövesdi könyvtár a Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltatási
Rendszerhez csatlakozott, ettől fogva a könyvtár meglévő könyvállománya megtekinthető a
sopronkovesd.nanlib.hu internetes oldalon.
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A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér tevékenységében kiemelkedő helyet foglal el a
térségi szolgáltatás, a községekben élő lakosság minőségi könyvtári ellátásnak megszervezése,
az információhoz való hozzáférés, az esélyegyenlőség biztosítása a kistelepüléseken élők
számára.
Az országos dokumentum-ellátási rendszer tagjaként lehetőség nyílik a könyvtárak közötti
könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatás igénybe vételére. A kölcsönzéssel járó postaköltséget a
közösségi tér fizeti, így az a könyvtár tagjainak ingyenes
A községben az alábbi egyesületek és civil szervezetek tevékenykednek.
Sopronkövesdi Alkotóház: Az Alkotóházat, - mint a település egyik közösségi terét-, a falu
egyesületei, közösségei az önkormányzattal/gondnokkal egyeztetve ingyenesen használhatják.
Kövirózsa Kulturális Egyesület
Néptánc, Citerazenekar, Népdalkör, Hímzőkör, Cifraszűr Felnőtt Néptánccsoport
Sopronkövesdi Polgárőr Egyesület
Sopronkövesdi Nyugdíjas Egyesület
Sopronkövesdi Modellező Sportegyesület
Sopronkövesdi Horgász Egyesület
Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület

Sopronkövesdi Tenisz Sportegyesület
Katolikus Karitász
Vöröskereszt Helyi Szervezete
Sopronkövesdi Labdarúgó Club
GYEREKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
A MARÁZ-GÁZOL CSALÁDSEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY
Határőr Hagyományőrző Baráti Társaság Sopronkövesd
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Az iskola rendelkezik tornaszobával, füves futballpálya, teniszpálya áll a rendelkezésre.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Ezt a gyermekek az intézményekben vehetik igénybe: bölcsőde, óvoda, iskola. 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
(mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral rendelkezik, pszichés
fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott),
három- vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra
jogosult, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, nevelésbe vett vagy
utógondozói ellátásban részesülő diák.
Tankönyvtámogatásban részesülnek az éves költségvetésben meghatározott pénzügyi keretek
között, azon általános iskolai tanulók, akik Sopronkövesd településen lakóhellyel rendelkeznek,
s egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint tankönyvtámogatásra nem jogosultak.
Tankönyvtámogatásban részesülhet, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének négyszeresét.
A tankönyvtámogatás iránti kérelmet az önkormányzat hivatala által készített nyomtatványon
kell benyújtani.
A tankönyvtámogatás összegét a képviselő testület - az adott tanévre vonatkozó tankönyvárak
ismeretében - határozatban állapítja meg.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők
észrevételei
Ilyen észrevétel, jelzés nem érkezett önkormányzatunkhoz, megelőzése érdekében a
családsegítő szolgálat szoros kapcsolatot ápol a Soproni Rendőrkapitánysággal.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló
ellátórendszerek keretein belül

juttatások,

szolgáltatások)

az

Az önkormányzat tanévkezdéskor gyermekes családoknak az önkormányzati rendelet feltételei
alapján támogatást biztosít.
Tankönyvtámogatásban részesülnek az éves költségvetésben meghatározott pénzügyi keretek
között, azon általános iskolai tanulók, akik Sopronkövesd településen lakóhellyel rendelkeznek,
s egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint tankönyvtámogatásra nem jogosultak.
Tankönyvtámogatásban részesülhet, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének négyszeresét.
A tankönyvtámogatás iránti kérelmet az önkormányzat hivatala által készített nyomtatványon
kell benyújtani.
A tankönyvtámogatás összegét a képviselő testület - az adott tanévre vonatkozó tankönyvárak
ismeretében - határozatban állapítja meg.
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő
gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési
igényű
és
beilleszkedési,
tanulási,
magatartási
nehézséggel
küzdő
gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig
hatályban tartja a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontjában
rögzített definíciót a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet vonatkozásában, ezt
követően a definíciót a Gyvt. fogja tartalmazni.
A 2013. szeptember 1-éig hatályos szabályozás értelmében hátrányos helyzetű az a gyermek,
tanuló, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi
körülményei, szociális helyzete miatt megállapították. E csoporton belül halmozottan
hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, óvodás
gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának
időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be
sikeresen. Erről a szülő önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében nyilatkozhat.
Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.
Hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nem él a településen.
Név:

Fenntartó:

Ellátott feladatok:

Andrássy
Katinka
Alapfokú
Művészeti
Iskola
Cinege Alapfokú
Művészeti
Iskola

Tiszaliget Alapítvány

alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon, alapfokú
művészetoktatás táncművészeti ágon, alapfokú
művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon, alapfokú
művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

LARTIS
Környezetvédelmi és
Művészeti Nonprofit
Kft

alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon, alapfokú
művészetoktatás táncművészeti ágon, alapfokú
művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon, alapfokú
művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

Marionett
Alapfokú
Művészeti
Iskola

Bagatell Alapítvány

alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon, alapfokú
művészetoktatás táncművészeti ágon, alapfokú
művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon, alapfokú
művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

Köznevelési körzet feladat-ellátási helyek:
Feladat-ellátási hely neve
Sopronkövesdi
Óvoda
Sopronkövesdi
Iskola

Feladat-ellátási hely
Fenntartó:
címe
Nefelejcs 9483
Sopronkövesd, Sopronkövesd
Iskola utca 7.
Községi
Önkormányzat
Általános 9483
Sopronkövesd, Soproni
Kossuth Lajos utca 81.
Tankerületi
Központ

Alapfeladat
óvodai körzet: óvodai nevelés

általános iskolai körzet: általános
iskolai nevelés-oktatás (alsó
tagozat),
általános
iskolai
nevelés-oktatás (felső tagozat)
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Az intézmény alaptevékenysége:
Óvodai nevelés, a feladat-ellátási szerződés alapján - a gyermekek 2,5 éves korától a
tankötelezettség kezdetéig tartó nevelési feladatok ellátása, amely magában foglalja a
gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a teljes óvodai életet átfogó
foglalkozásokat, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő,
valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs és
rehabilitációs foglalkoztatását.
Az utóbbi években a 2,5 éves korú gyermekek létszáma növekedett.
Az utóbbi években a 2,5 éves korú gyermekek létszáma növekedett.
A Családi Bölcsőde amennyiben a kisgyermekek betöltötték a 2,5 éves kort, a bölcsőde átadta a
gyermekeket az óvodába a nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében.
„8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több
településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”
2017/2018-as nevelési évben ezt a kicsi korosztályt külön csoportba helyeztük, a másik két
csoportban pedig vegyes életkorú gyermekek voltak, mivel a vegyes életkorú csoportok
kialakítására törekszünk.
Süni csoport:
Maci csoport:
Nyuszi csoport:

kicsi-, középső-, nagycsoportos korú gyermekek csoportja
kicsi-, középső-, nagycsoportos korú gyermekek csoportja
mini- (2,5) és kiscsoportos korú gyermekek csoportja

Óvodába járási kötelezettség: A gyermek, abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától –tankötelezettségük megkezdéséig legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdés] Fontos tudni, hogy a kötelező óvodába járás
és az azzal kapcsolatos előírások azokra a 3, 4 és 5 éves gyermekekre is vonatkoznak, akik már
jelenleg is óvodába járnak. (5 éves kortól eddig is kötelező volt az „óvodába járás”!) Tehát nem
„felmenőrendszerben” kerül bevezetésre az „óvodakötelezettség intézménye, hanem 2015.
szeptember 1-től egyszerre minden érintett korosztályra érvényesen.

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai/ Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati
adatgyűjtés
Év

2012
2013
2014
2015
2016

3-6 éves
korú
gyermekek
száma

Óvodai
gyermekcsoportok
száma gyógypedagógiai
neveléssel együtt

Óvodai
férőhelyek
száma

Óvodai
feladat-ellátási
helyek száma

Óvodába beírt
gyermekek
száma

(gyógypedagógiai
neveléssel együtt)

(gyógypedagógiai
neveléssel
együtt)

(gyógypedagógiai
neveléssel
együtt)

63
71
57
54
48

2
2
2
3
3

50
50
50
75
75

1
1
1
1
1

39
45
50
49
58

Óvodai
gyógypedagógiai
gyermekcsoportok
száma

0
0
0
0
0
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Az óvoda napi nyitva tartási ideje:
Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel működik.
Az óvoda nyitva tartása: 6:30 - 16:30
Az óvoda teljes nyitva tartásának ideje alatt óvónő foglalkozik a gyermekekkel, aki az
óvodavezető és helyettese távollétében is ellátja az ügyeletes vezető feladatait.
A reggeli gyülekezés és a délutáni távozás összevont csoportokban történik.
Alkalmazott nevelők:
7 óvodapedagógus, csoportonként 1 dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens kerül alkalmazásra.
A kapcsolattartás formái:
- szülői értekezlet
- fogadó óra
- játszódélutánok, közös rendezvények
- Szülői Munkaközösség
Az intézmény a Helyi Nevelési Programokban meghatározza a kiemelt feladatokat.
Az egészségfejlesztés területei:
- egészséges táplálkozás
- mindennapos testnevelés, testmozgás
- személyi higiéné
- testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez
vezető szerek fogyasztásának megelőzése
- a bántalmazás, erőszak megelőzése
- baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás
Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés és szocializáció biztosítása:
A szűkebb és a tágabb környezetükben eligazodó, önérvényesítő, egészséges önbizalommal
rendelkező, kapcsolatokat kialakító, együttműködő és alkalmazkodó gyermekek nevelése.
Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása:
Olyan gyerekek nevelése, akik szabad önkifejezésre képesek, meg tudják fogalmazni
élményeiket, tapasztalataikat, kialakul tanulási vágyuk, képességük, kreatív személyiségük. Az
életkoruknak
megfelelő
beszédészleléssel,
beszédmegértéssel,
kifejezőkészséggel
rendelkezzenek.
b)
a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
Az községi óvodában az alapellátás óvodai nevelés mellett egyéb területen is biztosított a
fejlődés a gyerekek számára.
Az alábbiakban a választható szolgáltatások szerepelnek.
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Köznevelési körzet feladat-ellátási helyek:

Feladat-ellátási hely neve
Sopronkövesdi
Óvoda
Sopronkövesdi
Iskola

Feladat-ellátási hely:

Fenntartó:

Nefelejcs 9483
Sopronkövesd, Sopronkövesd
Iskola utca 7.
Községi
Önkormányzat
Általános 9483
Sopronkövesd, Soproni
Kossuth Lajos utca 81.
Tankerületi
Központ

Szolgáltatás megnevezése
hittan
játékos angol foglalkozás
játékos német foglalkozás
kutyaterápia
néptánc
ritmikus sportgimnasztika
tenisz
úszás

Alapfeladat
óvodai körzet: óvodai nevelés

általános iskolai körzet: általános
iskolai nevelés-oktatás (alsó
tagozat),
általános
iskolai
nevelés-oktatás (felső tagozat)

ütemezése
minden kedden
heti 1 alkalommal
heti 1 alkalom
hetente 1 alkalommal
minden csütörtök
heti 1 alkalom
heti 2 alkalom
1 kurzus ősszel (nov.7 – 21 között)

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis
tanulók száma
Általános iskolai tanulók és napközisek száma (fő)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2011/2012

2012/2013
Általános iskolások

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Napközis általános iskolások
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai
Általános iskolák adatai - gyógypedagógia
9

8

8

8

8

8

8
7
6
5
4
3
2
1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

0

Gyógypedagógiai osztályok száma
Általános iskolai osztályok (gyógypedagógiaival együtt)
Feladat-ellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt)

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali
oktatásban
8. évfolyamot eredményesen befejezők száma a nappali
oktatásban
35
30
25
20
15
10
5
0
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Nem releváns, mivel egy általános iskola nincs a településen. Az oktatásban hátrányos
megkülönböztetésről és jogellenes elkülönítésről nincs információja az önkormányzatnak.
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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. Helyi
alapítványaink, és egyesületeink civil összefogással támogatásáról biztosítja a lakosságot adott
keretek között.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
Beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A gyermekek és fiatalkorúak egészséges A gyerekeket felkészítése a világháló
fejlődésére leselkedő veszélyek az interneten, veszélyeire
káros hatások
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nőket is foglalkoztató munkahelyek jellemzően a közszféra és a szolgáltatási szektor. A
foglalkoztatott, az inaktív és a munkanélküli női népesség főbb demográfiai adatai nem állnak
teljes körűen a rendelkezésre (gyermekszám, képzettség, családi állapot, demográfiai adatok).
A gyermekes családok gazdasági aktivitásáról felmérés nem készült a településen.
A nők anyagi kiszolgáltatottságát fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a
nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt. A település nem rendelkezik
adatokkal a ledolgozott munkaidő tekintetében.
A gyermeküket egyedül nevelő nők gazdaságilag (és jogilag is) ki vannak szolgáltatva. A
település nem rendelkezik felméréssel a gyermeküket egyedül nevelő nők, férfiak szükségleteit
illetőleg. A nők és férfiak foglalkozási (horizontális) szegregációja, és az ún. „üvegplafon” (a
vertikális szegregáció) az egyenlőtlen bérezést és általában a javakhoz, kompetenciákhoz és
lehetőségekhez való egyenlőtlen hozzáférést eredményezi. A nők jellegzetesen az
alacsonyfizetésű munkakörökbe szorulnak. A település nem rendelkezik kimutatással a férfiak
és nők bérezését illetőleg. A várandós és kisgyermekes anyák visszatérése biztosított és
támogatott az önkormányzati munkahelyeken. Munkaerőpiaci-helyzetükről azonban nem
készültfelmérés.
Sopronkövesd összlakosságát vizsgálva a nők száma magasabb, mint a férfiaké, de ez
korcsoportonként eltérő értéket mutat, melyet a táblázat jól tükröz. Az aktív korúaknál a férfiak
száma a nők számához képest nincs nagy eltérés, de 65 év felettieknél ez már megfordul a nők
javára.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A foglalkoztatás egyik meghatározója az iskolai végzettség, mely tekintetében a nők általában
alacsony iskolai végzettséggel rendelkező népesség és a magas iskolai végzettséggel rendelkező
népesség arányában felülreprezentáltak. Az önkormányzat által működtetett intézményekben
a női munkavállalók száma magas. A női foglalkoztatottak számát, és a munkanélküliek számát
a lenti táblázat mutatja.
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében/ Forrás: TeIr és
helyi adatgyűjtés
Év
2012
2013
2014
2015

Munkavállalási korúak
száma/ fő
447
439
436
433

393
401
407
411

Foglalkoztatottak/ fő
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Munkanélküliek/fő
4,5
6
2,5
1

8
5
2,25
3,5
71

2016

436

414

n.a.

n.a.

1

2,5

A községben lévő intézményekben a foglalkoztatottak száma és a nemek aránya az alábbiak
szerint alakul:
A képviselő-testület tagjai összesen: 6 fő, ebből 1 fő nő, a polgármester, és az alpolgármester
férfi.
A községben és a környező településeken működő vállalkozásoknál a foglalkoztatott nemek
közötti arányára vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk. A nők bérezésével kapcsolatosan
információink nincsenek, de feltételezhető, hogy jövedelemarányok eltérőek a nők kárára. Az
alacsony foglalkoztatási státuszban a nők fizetése nem olyan mértékben tér el, mint a magasabb
iskolai végzettséget megkívánó állásokban.
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. Sopronban térítéses képzéseket is el lehet végezni.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetősége a helyi, és környékbeli cégeknél
betanított munkában lehetséges, valamint a továbbképzéssel a szociális ellátórendszerben.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Az önkormányzatnak nincs tudomása arról, hogy hátrányos megkülönböztetés történt a
foglalkoztatás területén.

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben
rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
A községben több olyan működik intézmény, amely a gyermekek nappali ellátását biztosítja.

Sopronkövesdi Szitakötő Családi Bölcsőde

72

ÉS a Sopronkövesdi Tündérkert Családi Bölcsőde

Elérhetőség:
9483 Sopronkövesd, Iskola utca 1.
Nyitva tartás: 700-1630
Az intézmény alaptevékenysége:
A Családi Bölcsődében a gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi
fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével történik.
A gyermekek 20 hónapos kortól kerülthetnek elhelyezésre.
2017-18. évben a Szitakötő Családi Bölcsőde felvett gyermekek száma:
Engedélyezett férőhely száma: 5 fő
2017. szeptember hónapban a nevelési évet 5 gyermekkel kezdtük.
2017-18 nevelési évben felvett gyermekek száma: 6 fő
2017-18. évben óvodába távozott gyermekek: 8 fő
Személyi feltételek:
Szolgáltatást nyújtó személy: 1fő
Bölcsődei dajka 1fő
Bölcsőde biztosított férőhelyek: 5 fő, 1 fő kisgyermeknevelő 5 fő egészséges gyermeket láthat
el a, megfelelő alapterület biztosításával.
Célja:
a bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának hiánytalan megvalósítása a helyi
sajátosságok figyelembevételével. Szakmai értékek megőrzése és továbbadása, a kialakult jó
gyakorlat megerősítése, a dolgozók és a szülők nevelőiszemléletének formálása.
Felvétel, beiratkozás időpontja:
A gyermekek bölcsődei felvétele egész évben folyamatosan, előnyben részesítettek a
sopronkövesdi lakcímmel rendelkezők. A környező településekről vannak jelentkezők az üres
férőhelyekre, illetve akik azonnal nem kerülnek felvételre,, várólistára kerültek.
Tárgyi feltételek:
Tárgyi eszközállományunk az éves fejlesztési terv alapján fejlődött. Nyáron megtörtént a
tisztasági festés, továbbá az udvari fajátékok lettek lefestve. Többségében természetes anyagú
és természetes színű játékok, természetes anyagú eszközök (fonott kosár, játéktartó, stb.)
vannak elhelyezve. Funkció szerint csoportosítva, gyermekmagasságban elhelyezve.
- Baba-mama programoknak biztosítja a helyszínt, és a foglakozásokat. Valamint az évi jeles
eseményekhez kapcsolódó aktív programokat nyújt a gyermekeknek, és családjuknak.
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Az intézmény alaptevékenysége: Óvodai nevelés, a feladat-ellátási szerződés alapján - a
gyermekek 2,5 éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó nevelési feladatok ellátása,
amely magában foglalja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a teljes
óvodai életet átfogó foglalkozásokat, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai
célú habilitációs és rehabilitációs foglalkoztatását.
Az utóbbi években a 2,5 éves korú gyermekek létszáma növekedett.
A Családi Bölcsőde amennyiben a kisgyermekek betöltötték a 2,5 éves kort, a bölcsőde átadta a
gyermekeket az óvodába a nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében.
A településen nincs olyan kezdeményezés, ami családbarát munkahelyek kialakítását, a nők
alternatív foglakoztatását segítő, a családi kötelezettségeknek való megfelelést segítő
vállalkozásokat elismerné, ösztönözné. A községben kevés az atipikus munkalehetőség, ezek
bővítése indokolt.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A családtervezési programban dolgozó szakemberek célja az anya és gyermek egészségét
veszélyeztető lehetséges rizikófaktorok feltárása és kiküszöbölése, a védőfaktorok
megerősítése, valamint betegségek esetén a korai felismerés és megfelelő kezelés biztosítása. A
környezeti ártalmak elkerülésére adott tanácsadáson felül különböző szűrővizsgálatokkal,
oltásokkal, a meglévő anyai betegségek adekvát kezelésével, valamint szakemberek nyújtotta
speciális tanácsadással segíti a program a családtervező párokat.
A gyerekek szexuális felvilágosítását célzó programok, tanórák már az általános iskolában
megkezdődnek, majd a középiskolákban folytatódnak; osztályfőnöki, biológia óra keretében
előadást tart a védőnő. A védőnő rendszeresen látogatja a családokat.
Nagylózs és Sopronkövesd községek területi védőnői ellátása közös.
Védőnői ellátás:
várandós anyák, 0-6 éves gyermekek, gyermekágyasok gondozása, a nővédelem, területi
egészségnevelés és az oktatási intézmények iskola-egészségügyi ellátása beletartozik. A
gyermekeket 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.
Várandós anyák gondozása:
A gondozásra jelentkező várandós anyáknak védőnői tanácsadás keretében kiállítom a
gondozási könyvet, nyilvántartásba veszem őket, elvégzem a szükséges rutinvizsgálatokat.
Tájékoztatom őket a védőnői és az orvosi gondozás menetéről, az őket megillető juttatásokról.
Ezen túl figyelemmel kísérem állapotukat, életmódi, táplálkozási stb. tanácsokat adok.
74

Családlátogatások során megismerem környezetüket, segítem őket a szülésre és a gyermek
érkezésére való felkészülésre.
Nővédelem:
Családlátogatások és tanácsadások alkalmával családtervezési tanácsokat ad, felhívja a nők,
asszonyok figyelmét a szűrővizsgálatok esedékességére, fontosságára.
A védőnő népegészségügyi célú méhnyak-szűrésre felkészítő elméleti és gyakorlati képzésen
2015-ben vett részt.
Óvodai munka:
Az óvodákban figyelemmel kíséri a gyermekek egészségét, testi, lelki, értelmi fejlődését.
Rendellenesség észlelése esetén szakemberhez irányítja a családokat. Tisztaság és szűrővizsgálatokat végez, kapcsolatot tart az óvónőkkel. Egészségnevelő foglalkozásokat tart a
táplálkozás, tisztálkodás, stb témakörökben.
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe/ Forrás: TeIR és
helyi adatgyűjtés
Év

Védőnők száma (Nagylózs
és Sopronkövesd)

0-3 év közötti gyermekek
száma

2012

1

43

2013

1

39

2014

1

26

2015

1

29

2016

1

28

Iskola-egészségügyi ellátás
Iskolai munka:
A tanulók minden tanévben részt vesznek az iskolai védőnői szűréseken – súly, magasság és
vérnyomásmérés, látás és hallásvizsgálat -és orvosi vizsgálaton. Az oltások és tisztasági
vizsgálatok elvégzésén túl rendszeresen, minden osztályban egészségnevelő órákat,
programokat tart a védőnő.
Területi és Iskola-egészségügyi Védőnői Ellátás
2017
Nagylóz
s

Sopronköves
d

Sopronkövesd
i Általános
Iskola

Lövői
Általános
iskola
Nagylózsi
Telephelye

Sopronkövesd
i Nefelejcs
Óvoda

Nagylózsi
Virágfüzé
r Óvoda

ÖSSZESE
N

1050 fő

1187 fő

136 fő

45 fő

78 fő

31 fő

2527

Területi egészségnevelés:
Minden évben megrendezésre kerül 2006 óta háziorvossal közösen az Egészségnap. A lakosság
figyelmét felhívjuk az egészséges életmód fontosságára.
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Program: Ingyenes vérnyomás, vércukor, koleszterin-szint és súlymérés, látás és
hallásvizsgálat, előadások, filmvetítések, reform- ételkóstolók és termék-bemutatók.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A nők elleni erőszak az ENSZ meghatározása szerint:
“A nők elleni erőszak bármely olyan, a nőket nemük miatt érő erőszakos tett, mely testi,
szexuális vagy lelki sérülést okoz vagy okozhat nőknek, beleértve az effajta tettekkel való
fenyegetést, valamint a kényszerítést és a szabadságtól való önkényes megfosztást, történjen az
a közéletben vagy a magánszférában.
Beleértendő, de nem korlátozandó a testi, szexuális és lelki erőszakra, melyet az áldozat a
családon belül szenved el, ide értve a bántalmazást, a lánygyermekkel való szexuális visszaélést,
[…] a házasságon belüli nemi erőszakot […]”
A nők ellen elkövetett bűncselekmények között a családon belüli erőszak a leggyakoribb
halálozási ok világszerte. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a családban, az otthon falai mögött
folyó erőszak a privát szféra sérthetetlenségénél fogva gyakran láthatatlan, ami az áldozat
számára jelentősen megnehezíti a segítségkérést, a környezet számára pedig a segítségnyújtást.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
2017-ben a gondozott családokban gyermekelhanyagolásról, bántalmazásról nincs
információja a védőnőnek. Az életkorhoz kötött védőnői szűrővizsgálatok megtörténtek,
védőoltás elmaradás nem volt.
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások a településen a családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás útján biztosított, legközelebb még Sopronban működnek ilyen jellegű
szolgáltatások. (pl. Csládok Átmeneti Otthona)
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Az önkormányzati képviselő-testületben 5 főből jelenleg 1 nő van. Az önkormányzati hivatal
női alkalmazottakat foglalkoztat. A helyi közéletben a nők is aktívan részt vesznek. A közösségi
programok megszervezésének, lebonyolításának is fő mozgatórugói.
Sopronkövesdi Alkotóház: Az Alkotóházat, - mint a település egyik közösségi terét-, a falu
egyesületei, közösségei az önkormányzattal/gondnokkal egyeztetve ingyenesen
használhatják.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák Sopronkövesden nem jellemzőek, a
családbarát munkahelyekkel kapcsolatban nincs információnk.
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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 A nevelési intézmények rugalmas
intézmények nyitva tartása rugalmatlan
nyitvatartási rendje szükséges a nők
könnyebb elhelyezkedése érdekében
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete,
demográfiai trendek stb.)
A 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) és a munka törvénykönyve is tiltja az életkor alapú
diszkriminációt, a magyarországi idősebb korosztály már 45–50 éves kortól nagyobb
mértékben kitett a foglalkoztatásbeli diszkriminációnak, mint a hasonló korú Uniós
állampolgárok. A kor alapú megkülönböztetés az új állások betöltésénél, a létszámleépítésnél
és az elbocsátásoknál vélhetően előfordul. Konkrét adataink nincsenek erről.
A WHO Stratégia és Akcióterv az egészséges öregedésért Európában, melynek dokumentuma
2012-2016-ra négy stratégiai területet határozott meg:
1.
2.
3.
4.

Egészséges öregedés egész életen át
Támogató környezet
Az idős lakosságnak megfelelő egészségügyi és hosszú távú gondozási rendszerek
Bizonyítékok és a kutatás erősítése

Az Országgyűlés a 81/2009.(X.2.) OGY határozatával elfogadta az Idősügyi Nemzeti Stratégiát
2009-2034-ig terjedő időszakra. Az Idősügyi Nemzeti Stratégia meghatározza a fejlesztendő
területeket, a benne foglaltak komplex gyakorlati végrehajtásának megvalósítását. A Stratégia
célja hosszú távon biztosítani, hogy időben és megfelelő módon tudjunk felkészülni az
idősödésre, hogy az idősek minél tovább tudjanak aktívak és függetlenek maradni.
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek
szerint/Forrás: TeIR, KSH Tstar

Nyugdíjasok száma (fő)
330
325
320
315
310
305
300
295
290
285
280
275
2012

2013

2014

2015
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A nők magasabb életkort élnek meg, mint a férfiak. A település nem rendelkezik adatokkal az
időskorúak nyugdíjának összegéről.
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatása
Az önkormányzat intézményeiben nyugdíjast nem foglalkoztatunk, de a jogszabály adta
lehetőségek jelenleg ezt nem teljes körűen teszik lehetővé.
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén/ Forrás: Helyi
adatgyűjtés, TeIR
Munkanélküliek száma (fő)
14
12
10
8
6
4
2
0
2012

2013

2014

2015

2016

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok
foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató
egyéb programok a településen)
Az önkormányzat által fenntartott intézményekben nyugdíjas személy foglalkoztatására nem
kerül sor.
Az idősek foglalkoztatását segítő programok a településen nincsenek.
A helyi Nyugdíjas Klub - ban programokat biztosítanak az időseknek, és a helyi civil
szervezetekben is örömmel vesznek részt.
A községben az alábbi egyesületek és civil szervezetek tevékenykednek, melyeket az
önkormányzat támogat.
A településen élő idősek aktívan tevékenykednek a ház körül, a kiskertjeikben megtermelik a
zöldségféléket. A nyugdíjas klub tagjai aktív programokat szerveznek.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Az önkormányzatnak nincs tudomása arról, hogy hátrányos megkülönböztetés történt a
foglalkoztatás területén.
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához
A közszolgáltatások infó-kommunikációs akadálymentesítése csak részben megoldott. Az
önkormányzat saját honlapot üzemeltet, de a frissítés nem mindig naprakész, a honlap
fejlesztése javasolt.
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Háziorvosi és házi gyermekorvosi körzet:
Sopronkövesd és Nagylózs község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy vegyes
háziorvosi (felnőtteket és gyermekeket egyaránt ellátó) körzetet alkot.
A körzet székhelye: OXYOLOGIA Háziorvosi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
9400 Sopron, Menyhért u. 8/A.
A körzet telephelye: Sopronkövesd, Kossuth L. u. 65.
Háziorvos: Dr. Erdélyi Miklós.
Az orvosi rendelés ideje:
Hétfő
13:30-15:30
Kedd
08:00-12:00
Csütörtök
12:00-16:00
Ügyeleti ellátás:
Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátást Sopronkövesd község Önkormányzat
feladat-ellátási szerződés keretében biztosítja.
Az ügyeleti ellátás hivatali székhelye: 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1.
Ellátási székhelye: Sopron Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet központi ügyeleti
épülete, 9400 Sopron, Győri u. 15. Hétköznap: 16 órától másnap reggel 8 óráig.
Hétvégén, ünnepnapokon: reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig.
Fogorvosi körzet
Sopronkövesd község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi
alapellátási körzetet alkot.
A fogorvosi körzet telephely: Lövő
A körzetben az ellátás kiteljed Lövő, Nemeskér, Újkér községek közigazgatási területére.
A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: Sopron Erzsébet Oktató Kórház és
Rehabilitációs Intézet központi ügyeleti épülete, 9400 Sopron, Győri u. 15.
A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: Sopron Erzsébet
Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet központi ügyeleti épülete, 9400 Sopron, Győri u. 15.
A prevenciós és szűrőprogramokhoz, valamint fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való
hozzáférés Sopronban biztosított. Megközelítése: autóbusszal 20 km Sopronba az út, és kb. 17
perc, de vonattal is elérhető.
Az önkormányzat a szociális szolgáltatások közül a házi segítségnyújtást biztosítását a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Lövői központján keresztül valósítja meg
2016. július 1-től.

80

A településen a Schulek Elemér Gyógyszertár működik heti 3 nap.
Nyitva tartás:
H: 16:05 - 17:00
K: 08:30 - 12:00
Cs: 14:00 - 17:00
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 otthonukban
önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.
- Az a személy, akinek tartását, gondozását eltartási szerződésben vállalták, csak kivételes
esetekben, átmenetileg, helyzetének rendezéséig részesíthető gondozásban.
- A házi segítségnyújtás keretében legfeljebb napi 4 órában célunk az igénybevevők (idősek,
tartósan betegek, krónikus betegek, fogyatékkal élők) számára a saját lakókörnyezetükben
biztosítani olyan ellátási formákat, amelyek igénybevételével minél tovább otthonukban
maradhatnak, elkerülendő a bentlakásos intézményi elhelyezést, amelyekkel biztosítani
lehet számukra az önálló vagy részben önálló életvitel fenntartását úgy, hogy a meglévő
képességeiket fenntartjuk, felhasználjuk, és egyben fejlesztjük.
Feladatai különösen:
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása
Az orvos előírása szerint alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása
Közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában
Közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében
Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban
Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának
megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
- Részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok
szervezésében
- Az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való
hozzájutásban
- Szükség esetén a bentlakásos intézménybe történő beköltözés segítése,
- Az előgondozást végző személlyel való együttműködés.
-

Nappali ellátást nyújtó intézmény a településen nincsen. A szakosított ellátások igénybevétele
Sopronban lehetséges. Megközelítése: Megközelítése: autóbusszal 20 km Sopronba az út, és kb.
17 perc, de vonattal is elérhető.
6.3.1. számú táblázat – 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma/ Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Időskorúak járadékában részesítettek számával kapcsolatban nincs adat a TeIR rendszerben.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A községben nyugdíjas klub működik. A klub a tagoknak foglalkozást, alkalmanként tartanak
különböző rendezvényeket, kirándulást szervez, és jótékonykodik.
c) idősek informatikai jártassága
Az idősek informatikai jártasságáról nem készültfelmérés, így nem rendelkezünk pontos
adatokkal arról, hogy az idősebb korosztály mennyire képes kihasználni ezeket a lehetőségeket.
Sok esetben nem is rendelkeznek számítógéppel. Feltételezzük, hogy az idősek informatikai
jártassága alacsony, így szükséges erre vonatkozó képzések elindítása.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a
településen
Kiemelt terület az egészségügy, a háziorvosi helyben biztosított szűrővizsgálatokkal segíti az
idős emberek egészségmegőrzését a betegségek korai felismerését. Az aktív időskor biztosítása
érdekében, a nyugdíjas klub működése hozzájárul.
6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
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Forrás: TEIR
Sopronkövesd Községi Könyvtár
9483 Sopronkövesd, Kossuth u 77.
Könyvtár nyitva tartása:
Kedd
12.00 - 16.00
Csütörtök
09.00 - 13.00
2015 februártól a sopronkövesdi könyvtár a Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltatási
Rendszerhez csatlakozott, ettől fogva a könyvtár meglévő könyvállománya megtekinthető a
sopronkovesd.nanlib.hu internetes oldalon.
A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér tevékenységében kiemelkedő helyet foglal el a
térségi szolgáltatás, a községekben élő lakosság minőségi könyvtári ellátásnak megszervezése,
az információhoz való hozzáférés, az esélyegyenlőség biztosítása a kistelepüléseken élők
számára.
Az országos dokumentum-ellátási rendszer tagjaként lehetőség nyílik a könyvtárak közötti
könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatás igénybe vételére. A kölcsönzéssel járó postaköltséget a
közösségi tér fizeti, így az a könyvtár tagjainak ingyenes
A községben az alábbi egyesületek és civil szervezetek tevékenykednek.
A községben az alábbi egyesületek és civil szervezetek tevékenykednek.
Kövirózsa Kulturális Egyesület
Néptánc, Citerazenekar, Népdalkör, Hímzőkör, Cifraszűr Felnőtt Néptánccsoport
Sopronkövesdi Polgárőr Egyesület
Sopronkövesdi Nyugdíjas Egyesület
Sopronkövesdi Modellező Sportegyesület
Sopronkövesdi Horgász Egyesület
Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület
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Sopronkövesdi Tenisz Sportegyesület
Katolikus Karitász
Vöröskereszt Helyi Szervezete
Sopronkövesdi Labdarúgó Club
GYEREKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
A MARÁZ-GÁZOL CSALÁDSEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY
Határőr Hagyományőrző Baráti Társaság Sopronkövesd
Az önkormányzat igyekszik az idősebb generációt is bevonni a programokba.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
Beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Az idősek körében a memóriazavar tünetekkel A demencia betegségekkel küszködők
küszködők aránya nem ismert
feltérképezése, a betegek családjainak
támogatása
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit
megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem
képesek élni. A fogyatékos emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása,
illetve a társadalom szemléletmódjának alakítása kötelességünk, és törvény határozza meg.
Az ENSZ 1992-ben nyilvánította a fogyatékos emberek világnapjává december 3-át, hogy ezzel
hívja fel a társadalom figyelmét a fogyatékos emberek problémáira.
Közös összefogással a fogyatékos gyermekek, felnőttek életkörülményeinek javításán,
társadalmi befogadásuk növelésén, lehet javítani, hogy méltósággal élhessenek.
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma

Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma nemenként
30
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2012
2013
2014
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2016
Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma - férfiak (TS 6201)
Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma - nők
(TS 6301)

A településen a megváltozott munkaképességű személyek száma jelentős mértékben nem
változott, csökkenő tendenciát mutat.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)
Településünkön a fogyatékosok közfoglalkoztatásban nem vesznek részt. A védett
foglalkoztatással kapcsolatban információval nem rendelkezünk.

A Sopronkövesdi Nefelejcs Óvodában:
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2017/18-ban a Süni csoportban 2 BTMN gyermekből, az egyik 2017/2018 év végén SNI
besorolásúként kezdi meg az általános iskolai tanulmányait. A másik gyermek felülvizsgálata
2021. januárban esedékes.
A Maci csoportban 1 gyermek SNI besorolású, az utazó szomatopedagógus foglalkozik vele.
(Felülvizsgálat időpontja: 2018/2019 tanév. )
A Nyuszi csoportban 2 gyermek esetében megkésett beszédfejlődést diagnosztizáltak. Velük
logopédus, ill. a csoportos óvodapedagógusok külön foglalkoztak.
A logopédiai ellátást, az SNI ellátást, a BTM- s gyermekek fejlesztését helyi pedagógus látja el.
A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés Sopronban biztosított. Megközelítése
személygépkocsival és tömegközlekedési eszközzel, autóbusszal Megközelítése: autóbusszal
20 km Sopronba az út, és kb. 17 perc, de vonattal is elérhető.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás útján biztosítja. Székhelye: Lövő.
Az intézmény alaptevékenysége a család és gyermekjóléti szolgáltatások.
Készenléti ügyelet: hétköznap, ünnepnapokon, telefonon elérhető. A családsegítők minden
héten, előre meghatározott időpontban ügyfélfogadást biztosítanak a lakosság számára a
településen. Nevelési, oktatási intézményeken keresztül, valamint a rehabilitációs
intézmények, szolgáltatások Sopronban. 20 km Sopronba az út, és kb. 17 perc autóbusszal
elérhetőek a lakosság számára.
(Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitáció)
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Az önkormányzatnak nincs tudomása arról, hogy hátrányos megkülönböztetés történt a
foglalkoztatás területén, és a megelőzését fontosnak tartjuk.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
A Szociális és gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő Győr-Moson-Sopron Megyei
Gondoskodás Szociális Központ Időskorúak Otthonában (Nagylózson).
Egyéb lehetőségek Sopronban, az út Megközelítése: autóbusszal 20 km Sopronba az út, és kb.
17 perc, de vonattal is elérhető.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékkal élő személyek számára külön pénzbeli és természetbeli ellátást és kedvezményeket az
önkormányzat nem nyújt, de a Sopronkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális
ellátásokról.




Fogyatékossági támogatás
Rokkantsági járadék
Parkolási igazolvány

Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák:
Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás
Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek
otthona, rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
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Az önkormányzat a szociális szolgáltatások közül a házi segítségnyújtást biztosítását a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Lövői központján keresztül valósítja meg
2016. július 1-től.
Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását biztosítja:
Sopronkövesdi Általános Iskola
Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda.
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 otthonukban
önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.
Az a személy, akinek tartását, gondozását eltartási szerződésben vállalták, csak kivételes
esetekben, átmenetileg, helyzetének rendezéséig részesíthető gondozásban.
A házi segítségnyújtás keretében legfeljebb napi 4 órában célunk az igénybevevők (idősek,
tartósan betegek, krónikus betegek, fogyatékkal élők) számára a saját lakókörnyezetükben
biztosítani olyan ellátási formákat, amelyek igénybevételével minél tovább otthonukban
maradhatnak, elkerülendő a bentlakásos intézményi elhelyezést, amelyekkel biztosítani
lehet számukra az önálló vagy részben önálló életvitel fenntartását úgy, hogy a meglévő
képességeiket fenntartjuk, felhasználjuk, és egyben fejlesztjük.
Feladatai különösen:
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása
Az orvos előírása szerint alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása
Közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában
Közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében
Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban
- Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának
megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
- Részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok
szervezésében
- Az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való
hozzájutásban
- Szükség esetén a bentlakásos intézménybe történő beköltözés segítése,
- Az előgondozást végző személlyel való együttműködés.

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi
években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó
ember – azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista és
súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek – speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a
komplex akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni. Ez
olyan eszközök és megoldások telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy
szolgáltatást a mozgássérült embereken túl látás- vagy hallássérült, valamint értelmi
fogyatékos emberek is igénybe vehessenek. (Hangos térkép, indukciós hurok, könnyen érthető
tájékoztató füzetek, stb.) A kulcs az, hogy ma már nem pusztán épületek akadálymentesítéséről,
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hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk, amely tehát magában
foglalja az épületek komplex akadálymentességét, de annál jóval több.
Valamennyi önkormányzati épület akadálymentesített.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei,
fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató
épületek akadálymentesítettsége
A település rendelkezik honlappal, de információs akadálymentesítése nem megoldott, eügyintézésre részben alkalmas. A kulturális programok többnyire az Alkotóházban vannak. A
sport programokhoz való hozzáférés mindenki számára biztosított.
Az Sopronkövesdi Alkotóházat, - mint a település egyik közösségi terét-, a falu egyesületei,
közösségei az önkormányzattal/gondnokkal egyeztetve ingyenesen használhatják.
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 a közösségi
közlekedés biztosított.

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés Sopronban biztosított. Megközelítése
személygépkocsival és tömegközlekedési eszközzel, autóbusszal, kb. 20 km Sopronba az út, és
kb. 17 perc, de vonattal is elérhető.
A településen a fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások közül a
közlekedésüket megkönnyítő akadálymentesítés egyre szélesebb körű, intézményi lehetőségek
nincsenek.
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.
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
Beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A lakosságnak kevés ismerete van a A fogyatékkal élők iránti érzékenyítés
fogyatékkal élőkkel való egyéni bánásmódról
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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
szervezetek működéséről és támogatásáról alkotott törvényt. A törvénnyel az Országgyűlés
elismerte, 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
közösségteremtő tevékenység. A közérdekű, illetve közhasznú tevékenységük támogatása
társadalmunk feladata.
a) 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma
stb.)
A községben az alábbi egyesületek és civil szervezetek tevékenykednek.
Kövirózsa Kulturális Egyesület
Néptánc, Citerazenekar, Népdalkör, Hímzőkör, Cifraszűr Felnőtt Néptánccsoport
Sopronkövesdi Polgárőr Egyesület
Sopronkövesdi Nyugdíjas Egyesület
Sopronkövesdi Modellező Sportegyesület
Sopronkövesdi Horgász Egyesület
Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület

Sopronkövesdi Tenisz Sportegyesület
Katolikus Karitász
Vöröskereszt Helyi Szervezete
Sopronkövesdi Labdarúgó Club
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GYEREKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
A MARÁZ-GÁZOL CSALÁDSEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY
Határőr Hagyományőrző Baráti Társaság Sopronkövesd
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti
partnerség bemutatása
A településen nemzetiségi önkormányzat nem működik. Az önkormányzati, egyházi és civil
szektor között szoros kapcsolattartás van. Kiemelkedő az együttműködés és az egymás segítse,
mind anyagi mind szakmai szempontból.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Az önkormányzat és más önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való
partnerség jellemező az önkormányzatra. Aktív kapcsolat rendszert ápol a térség többi
szereplőjével.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége
A településen nemzetiségi önkormányzat nem működik.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A legtöbb községben működő civil szervezet minden korosztály számára elérhető, azokban való
tevékenység részvételével.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A községben működő vállalkozók támogatják a község karitatív megnyilvánulásait. A jelentős
mennyiségű helyi vállalkozás, az iparűzési adó befizetésével a község bevételeit növeli. Amivel
több esélyegyenlőségi célt tudunk támogatni.
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a)a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett
nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati
intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába
A települési esélyegyenlőségi program készítését az adattáblák kitöltése alapján létrejött
helyzetelemzés alapozta meg. Közreműködtek a HEP elkészítési jegyékben szereplő lakosok.
Az esélyegyenlőségi tervet a település a helyben szokásos módon közzéteszi, az esetleges
hozzászólásokat a jegyző összegyűjti, majd az esetleges módosítási javaslatokat a képviselőtestület elé terjesztik. A képviselő-testület dönt a módosítások bevezetéséről.
Az esélyegyenlőségi program öt évre készül. Időarányos megvalósítását, illetve a
helyzetelemzésben feltártak esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, és a helyi
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni.
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Az esélyegyenlőségi program előkészítésébe, áttekintésébe, valamint felülvizsgálatába külsős
esélyegyenlőségi szakértőt nem szükséges bevonni. A felülvizsgálat a helyben szokásos módon
kerül közzétételre.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos
észrevételeinek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
A civil szervezetektől és a lakosságtól érkező jelzéseket a jegyzőhöz kell benyújtani. A
javaslatokat számba kell venni, és egyeztetést követően, a képviselő-testület a programba
felülvizsgálatkor beépíti.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
Az intézkedési terv célja olyan beavatkozások tervezése, amelyek a helyzetértékelésben
felvetett problémákra megoldást nyújtanak.
A helyi esélyegyenlőségi programnak kiemelt figyelmet kell fordítania:
– az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, megszüntetésére;
– az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatására;
– a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés biztosítására;
– munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítására;
– a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik
javítására;
– az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat
döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az
önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében;
– a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, ill. a
közügyek irányításában.
Az esélyegyenlőségi programban tervezett beavatkozások megvalósítása érdekében az
önkormányzat, minden olyan önkormányzati döntés előkészítésekor, amely az önkormányzat
által helyben biztosított szolgáltatások átalakítását vagy fejlesztését célozza, ideértve a
fejlesztési vagy beruházási projektek megtervezését is, olyan esélyegyenlőségi hatáselemzést
szükséges készítenie, 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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1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Célcsoport

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
problémák beazonosítása
fejlesztési lehetőségek
rövid megnevezéssel
meghatározása
rövid címmel
Romák
és/vagy Családbarát munkahelyekről nincs Vállalkozások platformja, helyi
mélyszegénységben információnk
gazdasági fórum működtetése
élők
Gyermekek
A gyermekek és fiatalkorúak A gyerekeket felkészítése a
egészséges fejlődésére leselkedő világháló veszélyeire
veszélyek az interneten, káros
hatások
Nők
A nők elhelyezkedése nehezebb, ha A nevelési intézmények rugalmas
az intézmények nyitva tartása nyitvatartási rendje szükséges a nők
rugalmatlan
könnyebb elhelyezkedése érdekében
Idősek
Az idősek körében a memóriazavar A
demencia
betegségekkel
tünetekkel küszködők aránya nem küszködők
feltérképezése,
a
ismert
betegek családjainak támogatása
Fogyatékkal élők
A lakosságnak kevés ismerete van a A
fogyatékkal
élők
iránti
fogyatékkal élőkkel való egyéni érzékenyítés
bánásmódról
A beavatkozások megvalósítói
Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
Romák
és/vagy Helyi gazdasági fórum
mélyszegénységben
élők
Gyermekek
Az internet negatív oldala

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Polgármester,
Jegyző,
vállalkozók

Nők

Rugalmas nyitva-tartás

Polgármester,
Sopronkövesdi
óvoda és bölcsőde vezetője,

Idősek

Időskori memóriabetegségek

Fogyatékkal élők

Fogyatékkal élők megismerése

Polgármester, a Sopronkövesdi
Alkotóház vezetője, Nyugdíjas Klub
vezetője, Családsegítő, a háziorvos
Polgármester,
Sopronkövesdi
Alkotóház vezetője, Családsegítő

helyi

Polgármester, Jegyző, Rendőrség,
Családsegítő
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

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

Intézkedés
sorszáma

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Az
intézkedés
címe,
megnevezése

A
helyzetelemz
és
következteté
seiben feltárt
esélyegyenlő
ségi
probléma
megnevezése

Az
intézkedéssel
elérni kívánt cél

A
célkitűzés
összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumo
kkal

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósításán
ak határideje

Az intézkedés
eredményesség
ét
mérő
indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításáh
oz
szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósá
ga

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Helyi gazdasági
fórum

Családbarát
munkahelyek
ről
nincs
információnk,
a
nehéz
helyzetben
lévő,
gyermeküket
egyedül
nevelő
nők
lehetőségei az
elhelyezkedés
re

Vállalkozások
platformja,
helyi gazdasági
fórum
működtetése
évi
egy
alkalommal. A
munkahelyek
családbarát
szemléletének
erősítése.

Sopronkövesd
Gazdasági
Programja
2019-2024

Vállalkozások
platformja,
helyi gazdasági
fórum
működtetése
évi
egy
alkalommal. A
helyben
felmerülő
problémák
egyeztetése, jó
gyakorlatok a
családbarát
munkahelyek
létrehozása
érdekében.

polgármester

rövid t.:
2019.08.01.
Közép t.:
2019.10.15.
Hosszú t. :
2020.01.31.

A
honlap
felületét
látogatók
száma,
gyakoriság.

Humán
erőforrás (önk.)
a
feladat
koordinálására.
Helyszín
biztosítása.

A
humán
erőforrás
biztosítása, és a
vállalkozások,
cégek
érdeklődésének
fenntartásával.

A
gyerekek
védelme,
médiaműveltsé
g,
médiatudatossá
g fejlesztése

MAGYARORSZÁ
G
DIGITÁLIS
GYERMEKVÉDE
LMI
STRATÉGIÁJA

Szakember
segítségével,
tematikus
programok,
felkészítés:
a
gyermekeket,
szüleiket,

polgármester

rövid t.:
2019.10.01.
Közép t.:
2019.11.30.
Hosszú t. :
2020.03.01.

A
felkészítő
programokban
résztvevők
száma.

Informatikai
munkatárs,
bemutató
előadások
technikai, tárgyi
feltételei.

A újabb- és
újabb
generációk
bevonása
a
programba.

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1.

Az
internet
negatív oldala

A gyermekek
és
fiatalkorúak
egészséges
fejlődésére
leselkedő
veszélyek az
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interneten,
káros hatások

tanáraikat
a
tudatos
és
értékteremtő
internethasznál
atra.

III. A nők esélyegyenlősége
Rugalmas
nyitvatartás

A
nők
elhelyezkedés
e nehezebb,
ha a nevelési
intézmények
nyitva tartása
rugalmatlan

A
nevelési
intézmények
rugalmas
nyitvatartási
rendje
szükséges a nők
könnyebb
elhelyezkedése
érdekében

1997. évi CLIV.
törvény
az
egészségügyről,
„Egészséges
Magyarország
2014-2020”
Egészségügyi
Ágazati
Stratégia

A
nevelési
intézményekkel
egyeztető
megbeszélések
tartása
a
rugalmas
nyitvatartási
rendről,
lakossági
egyeztetéssel

polgármester

A
demencia
betegségekkel
küszködők
feltérképezése,
a
betegek
családjainak
támogatása

Idősügyi
Nemzeti
Stratégia

A
demencia
betegségekkel
küszködők
betegek
családjai
részére
tájékoztató
előadások
szervezése, a
demencia
megelőzésére
foglalkozások
szervezése.

polgármester

rövid t.:
2019.11.30.
Közép t.:
2020.01.31.
Hosszú t.
2020.05.31.

A nyitvatartási
idő változása.

A
megbeszélések
hez
tárgyi
feltételek.

Az
önkormányzat,
és
a
helyi
szakemberek
támogatásával.
a
lakosság
igénye, pozitív
visszajelzésével.
.

A
programok
száma,
a
programokon
résztvevők
száma.

A
programokhoz
szükséges
pénzügyi forrás,
tárgyi
feltételek.

Az
idősek
igénye esetén, a
feltételek
biztosítása
a
civil
szféra
segítségével.

:

IV. Az idősek esélyegyenlősége
Időskori
memóriabetegség
ek

Az
idősek
körében
a
memóriazava
r tünetekkel
küszködők
aránya nem
ismert

rövid t.:
2020.05.31.
Közép t.:
2020.12.01.
Hosszú t.
2021.01.31.

:
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V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
A fogyatékkal élők
megismerése

A lakosságnak
kevés
ismerete van
a fogyatékkal
élőkkel való
egyéni
bánásmódról,

A fogyatékkal
élők
életmódjának
megismerése
által
befogadóbbak,
és
elfogadóbbak
az emberek a
fogyatékkal
élőkkel
szemben

Egészséges
Magyarország
2014-2020”
Egészségügyi
Ágazati
Stratégia

Esélyegyenlősé
gi nap tartása. A
sikeres
fogyatékkal élők
meghívása,
kerekesszékkel
közlekedés,
ismerkedés a
jelbeszéddel.

polgármester

rövid t.:
2019.12.31.
Közép t.:
2020.10.31.
Hosszú t.
2021.08.31.

:

A
programok
száma,
a
programokon
résztvevők
száma.

A
programokhoz
szükséges
pénzügyi forrás,
tárgyi
feltételek.
Önkéntes
pedagógusok,
civil szféra.

A folyamatos
igény esetén, a
feltételek
biztosítása az
önkormányzat,
nevelésioktatási
intézmények,
civil
szféra
segítségével.
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3. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa támogatott civil szervezetek vezetőit partneri viszony során
kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program elfogadását
követően

biztosítsák,

hogy

az

esélyegyenlőség

szempontjából

fontos

egyéb

közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba
épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó
azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában
részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére,
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a
programba történő beépítésének garantálására az önkormányzat fórumot tervez
létrehozni.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében
törekedni kell, hogy egyeztető fórum kerüljön létrehozásra.
A tervezett fórum feladatai:
- a HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének
nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének
rendszeres tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges
új beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése
képviselő-testületi döntésre
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz a terület aktorainak részvételével
biztosítjuk az adott területen kitűzött célok megvalósítását.

Legalább évente, de legalább kétévente szükséges, hogy a megvalósítás nyomon követése
dokumentálva legyen, jegyzőkönyv formájában. A javaslatokat az intézkedések,
módosítására, újabb elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti
módosítására a képviselő-testület elé kell terjeszteni. Fórum működése esetén ez a fórum
vezetőjének feladata.
Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a polgármester
ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási
területek felelőseinek bevonásával. A megvalósítása a helyi esélyegyenlőségi program
felülvizsgálatán keresztül történik meg.
A felülvizsgálatnak ki kell terjednie:
- arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e,
- a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére.
- ha a felülvizsgálat alapján szükséges, az önkormányzat módosítja a helyi
esélyegyenlőségi programot, vagy új helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.
Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a nyilvános lakossági fórumok alkalmával, a
véleménynyilvánítás lehetőségét biztosítjuk.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település
döntéshozóit, tisztségviselőit, az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek
képviselőit.
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A monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes adatok
védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására a helyben szokásos módon
történik, illetve a helyi média is rendelkezésre áll. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet
az önkormányzat különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a
befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a
lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.
Kötelezettségek és felelősség
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a
polgármester felel.:
-

Az ő feladata és felelőssége, hogy bevonja az elkészítésbe, tervezésbe, és
megvalósításba a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket.

-

Törekednie kell, hogy fórum működtetésével valósuljon meg az elkészítés,
tervezés, és megvalósítás, végrehajtás folyamata.

-

a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára
elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.

-

figyelemmel kell kísérni, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői
megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.

-

támogatni kell, hogy az önkormányzat minden ponton megkapja a szükséges
felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.

-

Kötelessége az egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség elvét sértő esetekben meg
tennie a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés
következményeinek elhárításáról intézkedni.

-

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

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
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alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen,
egyéb programon részt vegyenek.
Minden, az önkormányzattal szerződéses viszonyban álló, számukra szolgáltatást nyújtó
fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse azt, és
megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás,
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló
szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.
Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, évente is elvégezhető –
felülvizsgálat elvégzése során a HEP IT-ben vállalt célok teljesülését kell megvizsgálni.
A felülvizsgálat, monitoring végrehajtása során a polgármester jelentést kér a
beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére
vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők
legyenek. Az önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalja és javaslatot tesz az a
szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT
végrehajtásáért felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség
esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés
következményeinek elhárításáról.
A HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon
járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
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4. Elfogadás módja és dátuma
I. Sopronkövesd község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi
vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP
Intézkedési Tervébe beépítettük.
II. Ezt követően Sopronkövesd község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 130/2018. (XII.10.)számú
határozatával elfogadta. Az elkészült, és elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot az
SZGYF számára elküldi, mely azt honlapján közzéteszi.
Mellékletek:
-

HEP elkészítési jegyzék
Felhasznált anyagok, források
Kötelező indikátorok táblázat

Dátum: Sopronkövesd, 2018. december 10.

polgármester
aláírás

A Helyi Esélyegyenlőségi Programjának megvalósításában partnerek:
Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda vezetője

Bölcsőde vezetője

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató
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Területi Védőnő

Sopronkövesdi Alkotóház vezetője

Nyugdíjas Klub vezetője
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Felhasznált anyagok, források
1. KSH: Európai lakossági egészségfelmérés, 2014 - Statisztikai tükör 2015/29
2. KSH: A háztartások életszínvonala, 2016 című kiadvány
3. http://www.sopronkovesd.hu
4. https://www.antsz.hu
5. https://www.oktatas.hu
6. https://www.sopron.hu
7. http://www.teir.hu
8. https://mapio.net
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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
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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