
Nemeskisfalud Község Polgármesterétől 
Böhönyei Közös Önkom1ányzati Hivatal 
87 I 9. Böhönye Fő u. 26. 
Telefon: 85-522-004 
E-mail: bohonye@somogy.hu 

M e g h í v ó  

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2020. július 13-án (hétfőn) 10.00 órai kezdettel 

a Nemeskisfalud Község Önkom1ányzat épületében (8717 Nemeskisfalud, Madarász u. 3.) 
nyílt ülést tart, melyre ezúton meghívom. 

Napirend-tervezet: 

Napirend 1. po11tia: 
Beszámoló az elmúlt ülés óta elvégzett munkáról (szóbeli) 
Előadó: Zenger Zsolt polgármester 

Napirend 2. pontia: 
Beszámoló a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról 

Napire11d 3. po11tia: 
Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (11.28.) 
önkormányzati rendelete módosítása 
Előte1jesztő: Zenger Zsolt polgármester 

Napirend 4. pontia: 
Nemeskisfalud Község Önkom1ányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester 

Napirend 5. pontia: 
A veszélyhelyzet alatt meghozott polgármesteri határozatokról tájékoztató 
Előte1jesztő: Zenger Zsolt polgármester 

Napirend 6. pontia: 
Cafeteria juttatásról döntés 
Előte1jesztő: Zenger Zsolt polgármester 

Napirend 7. pontia: 
Megyei Könyvtár beszámolójáról döntés 
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester 

Napire11d 8. pontia: 
Étkeztetések díjairól döntés 
Előte1jesztő: Zenger Zsolt polgármester 

Napirend 9. pontia: 
Képviselői felvetések, javaslatok 

Nemeskisfalud, 2020. július 9. 
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Jelenléti ív 

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2020. július 13-án (hétfő) 10.00 órai kezdettel Nemeskisfalud Község 

Önkormányzati épületében tartott rendkívüli, nyílt ülésen megjelentekről 

1./ Zenger Zsolt Polgármester 

2./ Kovács Krisztián alpolgármester 

3./ Kakas István képviselő 

4./ Mezőfi Mihály képviselő 

5./ Jani Gergely Zsolt képviselő 

Meghívottak: 

1./ Gulyás Anita gazdasági vezető 

2./ dr. Sitkei Lukács jegyző 

3./ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

4./ __________ _ 

5./ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
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Jelen voltak: 

Jegyzőkönyv 

Készült Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2020. július 13-án 

Nemeskisfalud Község Önkormányzat épületében 
megtartott rendes, nyllt üléséró1 

Zenger Zsolt 
Kovács Krisztián 
Kakas István 
Mezőfi Mihály 
Jani Gergely 

Dr. Sitkei Lukács 

polgármester 
alpolgármester 
képviselő 
képviselő 
képviselő 

jegyző 

A polgármester a testilleti ülés alkalmából köszöntötte a képviselő-testület megjelent tagjait és a jegyzőt. 
Ezt követően megállapította, hogy az 5 fős testületből mind az 5 tag jelen van, így az ülés határozatképes. Az ülést 
megnyitotta. Javaslatot tett a kiküldött meghívóban lévő napirendek elfogadására azzal, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program (HEP) elfogadásáról szóló előterjesztés felvételét kérte az ülés tárgysorozatába, napirendre. 
A polgármester megállapítja, hogy Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 
nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

11/2020. (VII. 13.) Kt. határozat 
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2020. július 13-ai nyílt ülésének napirendjét az alábbiak 
szerint határozza meg. 

Napirend 1. pontja: 
Beszámoló az elmúlt ülés óta elvégzett munkáról (szóbeli) 
Előadó: Zenger Zsolt polgármester 

Napirend 2. pontja: 
Beszámoló a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról 

Napirend 3. pontja: 
Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) 
önkormányzati rendelete módosítása 
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester 

Napirend 4. pontja: 
Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester 

Napirend 5. pontja: 
A veszélyhelyzet alatt meghozott polgármesteri határozatokról tájékoztató 
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester 

Napirend 6. pontja: 
Cafeteria juttatásról döntés 
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester 

Napirend 7. pontja: 
Megyei Könyvtár beszámolójáról döntés 
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester 

Napirend 8. pontja: 
Étkeztetések díjairól döntés 
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester 

Napirend 9. pontja: 
Helyi Esélyegyenlőségi Programról döntés 
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester 

Napirend 10. pontja: 
Képviselői felvetések, javaslatok. 

Napirendek tárgyalása: 
1. napirendi pont: Beszámoló az elmúlt ülés óta elvégzett munkáról 
A polgármester elmondja, hogy nővér tanfolyam indult februárban, heti két alkalommal a kultúrházban. A
veszélyhelyzet miatt fel kellett függeszteni a tanfolyamot. Most június 18-tól folytatódik és decemberig fog tartani. 
Díjmentesen vehetik igénybe a tanfolyamra a kultúrházat, mert az Idős otthon is rendszeresen támogatja a község 
lakosságát. 
Dr. Vizler végrehajtót kereste meg, az előző polgármester folyamatban lévő peres ügyének állásával kapcsolatban. A
végrehajtó arról tájékoztatta, hogy letétben van nála az összeg. A budapesti bíróság áttette az ügyet a Marcali 
Járásbíróságra, ahol még a járvány miatt nem intézkedtek. 
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Falugondnoki buszra pályázatot adtak be tavaly, de még nem gyártották le a buszt a járvány miatt, mert a francia gyár a 
vírus idején egy műszakban termelt - tájékoztatta a hazai forgalmazó. határidő módosítások is történtek még a pályázati 
eljárásban is, ami legutóbb június 30-én lejárt. A támogatási összeg az önkormányzat számláján van, másra nem lehet 
és, ezért nem is került elköltésre, a híresztelések ellenére sem. 
A hosszú távú közmunkaprogramban 3 fót alkalmaz az önkormányzat. A program finanszírozásához 10% önerőt kell 
biztosítania az önkormányzatunknak, ami 30.000.- forint/hó költséget jelent. 
A böhönyei Kommunális Csoport kért I db fóliasátrat, amit átadtak a részükre, mert a marcali Munkaügyi Központ 
megengedte. 
A járvány ideje alatt a könyvtár zárva volt, mostanra újra kinyitott. A könyvtáros a bérét megkapta a zárlat alatt is, mert 
rendben tartotta a könyvtárt, ablakot mosott, függönyt mosott, stb. Könyvtár mozi fog indulni hamarosan, amelyre az 
MTV A engedélyét megkapták. 
4.960.000.- forint az éves szociális keretünk, amelynek a terhére valamennyi 18 év feletti helyi lakosnak 20.000.- forint 
rendkívüli települési támogatást juttatott az önkormányzat a veszélyhelyzet alatt azzal, hogy kivételt képezett a 
polgármester és az alpolgármester. 
A járda felújítási pályázatot benyújtották és a szükséges hiánypótlás után, jelenleg tartalék listán van. 
Móring József Attila országgyűlési képviselő úr ellátogatott a településünkre, de sajnos a rossz időjárás miatt a község 
bejárás elmaradt. A folyó ügyekről egyeztettek. 
Eszközbeszerzésre adtak be pályázatot, mert az önkormányzati gépek amortizálódtak. 2 db nagyteljesítményű motoros 
fükasza, 1 db motoros láncfürész, 1 db magassági fürészt igényeltünk, 1 millió 200 ezer forint erejéig. A pályázattal 
kapcsolatos hiánypótlást teljesítettük. 
NA V megkeresés érkezett a szociális szövetkezeti egykori tagságunkkal kapcsolatban, amelyre a választ megküldtük. 
A kultúrház érintésvédelmi szabályzatát kellett aktualizálni, mert 2018-ban lejárt. A katasztrófavédelem tájékoztatása 
szerint elegendő I db 6 kilogrammos tűzoltó készülék az épületbe. Ugyanakkor a garázsban lévő oltókészilléket 
hitelesíttetni kellett. 
A levendula ültetvényről elmondja, hogy ha önkormányzati területen volna, akkor nem szüntetné meg. Egy szőkedencsi 
levendulatermelő megvásárolná a levendulatőinket, mintegy 1000-1500 darab tövet és átültetné a saját ültetvényébe. A 
munkaügyi központ szerint nem kell a továbbiakban fenn tartanunk az ültetvényt. 
Viharkárt szenvedett a temető utca, de a feljáró nem az önkormányzaté. Az út vagy feljáró helyzetét tartósan meg 
kellene oldani, mert magánterületen lehet csak eljutni a temetőbe, ami egyébként a református egyházé. Előfordult, 
hogy az út tulajdonosa nem pucolta ki a feljárót és nem lehetett felmenni a temetőbe. Miközben a ravatalozó a 
református temetőben az önkormányzaté. 
Beszámolómban mást elmondani nem kívánok, ezért kérem, az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
Határozati javaslat: 

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester elmúlt ülés 
óta elvégzett munkáról szóló beszámolóját elfogadja. 

A polgármester megnyitja a vitát az előterjesztése felett, ezért kérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel a 
határozati javaslattal kapcsolatban. 
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett a határozati javaslattal kapcsolatban, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot. 
A polgármester megállapítja, hogy Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 
nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

12/2020. (VII. 13.) Kt. határozat 
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester elmúlt ülés óta elvégzett munkáról szóló 
beszámolóját elfogadja. 

2. napirendi pont: Beszámoló a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról
A polgármester elmondja, hogy a Hivatal gazdálkodásáról szóló beszámolót a gazdasági csoport elkészítette arról az 
írásos előterjesztést megkapta valamennyi képviselőtestületi tag, azt kiegészíteni nem kívánja.
Minderre figyelemmel az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Böhönyei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

A polgármester megnyitja a vitát az előterjesztés felett, ezért kérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel a 
határozati javaslattal kapcsolatban. 
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett a határozati javaslattal kapcsolatban, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot. 
A polgármester megállapítja, hogy Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 
nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

13/2020. (VII. 13.) Kt. határozat 
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

3. napirendi pont: Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) 
önkormányzati rendelete módosítása
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A polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (Il.28.) önkormányzati 
rendelet módosítását a gazdasági csoport előkészítette, arról az írásos előterjesztést megkapta valamennyi 
képviselőtestületi tag, azt kiegészíteni nem kívánja. Minderre figyelemmel az alábbi módosító rendelettervezetet 
elfogadni szíveskedjenek. 
Döntési javaslat: 

Nemeskisfalud Község Önkormányzata 
Képviselőtestületének 

2/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

A polgármester megnyitja a vitát az előterjesztés felett, ezért kérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel a 
döntési javaslattal kapcsolatban. 
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett a döntési javaslattal kapcsolatban, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a 
döntési javaslatot. 
A polgármester megállapítja, hogy Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 
nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
2/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

4. napirendi pont: Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet 
megalkotása 
A polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet tervezetét a
gazdasági csoport előkészítette, arról az írásos előterjesztést megkapta valamennyi képviselőtestületi tag, azt 
kiegészíteni nem kívánja. Minderre figyelemmel kéri, hogy az alábbi rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek. 
Döntési javaslat: 

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
312020. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról 
A polgármester megnyitja a vitát az előterjesztés felett, ezért kérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel a 
döntési javaslattal kapcsolatban. 
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett a döntési javaslattal kapcsolatban, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a 
döntési javaslatot. 
A polgármester megállapítja, hogy Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 
nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
3/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról 

5. napirendi pont: A veszélyhelyzet alatt meghozott polgármesteri határozatokról tájékoztató
A polgármester elmondja, hogy a veszélyhelyzet alatt meghozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót a
jegyző úr előkészítette, arról az irásos előterjesztést megkapta valamennyi képviselőtestületi tag, azt kiegészíteni nem 
kívánja. Minderre figyelemmel kéri, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 
polgármester valamennyi, l-től 7-ig sorszámozott és a veszélyhelyzet alatt 
meghozott polgármesteri határozatáról szóló tájékoztatóját, beszámolóját. 

A polgármester megnyitja a vitát az előterjesztése felett, ezért kérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel a 
határozati javaslattal kapcsolatban. 
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett a határozati javaslattal kapcsolatban, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot. 
A polgármester megállapítja, hogy Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 
nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

14/2020. (VII. 13.) Kt. határozat 
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselőtestülete megismerte és elfogadja a polgármester valamennyi, l-től 7-
ig sorszámozott és a veszélyhelyzet alatt meghozott polgármesteri határozatáról szóló tájékoztatóját, beszámolóját. 

6. napirendi pont: Cafeteria juttatásról döntés 
A polgármester elmondja, hogy a Cafeteria juttatásról szóló tájékoztatót a jegyző úr előkészítette, arról az írásos 
előterjesztést megkapta valamennyi képviselőtestületi tag, azt kiegészíteni nem kívánja. Minderre figyelemmel kéri, 
hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
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Határozati javaslat: 
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Kttv. hatálya alá tartozó személyek számára a 2020. évi cafeteria keret a Kvtv. 58. § 
értelmében 400.000.- forintra emelkedjen, egyben engedélyezi a szükséges 
utalványozást. 
Határidő: értelem szerűen 
Felelős: utalványozási jogkör gyakorló 

A polgármester megnyitja a vitát az előterjesztése felett, ezért kérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel a 
határozati javaslattal kapcsolatban. 
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett a határozati javaslattal kapcsolatban, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot. 
A polgármester megállapítja, hogy Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testUlete 5 igen szavazattal, 0 
nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

15/2020. (VII. 13.) Kt. határozat 
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kttv. hatálya alá tartozó személyek 
számára a 2020. évi cafeteria keret a Kvtv. 58. § értelmében 400.000.- forintra emelkedjen, egyben engedélyezi a 
szükséges utalványozást. 
Határidő: értelem szerűen 
Felelős: utalványozási jogkör gyakorló 

7. napirendi pont: Megyei Könyvtár beszámolójáról döntés
A polgármester elmondja, hogy a Megyei Könyvtár beszámolójáról szóló előterjesztést a jegyző úr előkészítette, arról
az írásos előterjesztést megkapta valamennyi képviselőtestületi tag, azt kiegészíteni nem kívánja. Minderre figyelemmel
kéri, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:

Nemeskisfa/ud Község Önkormányzat Képviselőtestülete megismerte és elfogadja a 
Takács Gyuláról elnevezett Somogy Megyei Könyvtár, mint könyvtári szolgáltatónak 
a 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámolót, egyben felkéri a polgármestert, 
hogy a határozatot küldje meg a Könyvtárnak. 
Határidő: 2020. október 30. 
Felelős: polgármester 

A polgármester megnyitja a vitát az előterjesztése felett, ezért kérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel a 
határozati javaslattal kapcsolatban. 
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett a határozati javaslattal kapcsolatban, ezért a polgármest r szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot. 
A polgármester megállapítja, hogy Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 
nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

16/2020. (VII. 13.) KL határozat 
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselőtestülete megismerte és elfogadja a Takács Gyuláról elnevezett 
Somogy Megyei Könyvtár, mint könyvtári szolgáltatónak a 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámolót, egyben 
felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Könyvtárnak. 
Határidő: 2020. október 30. 
Felelős: polgármester 

8. napirendi pont: Étkeztetések díjairól döntés
A polgármester elmondja, hogy az étkeztetések díjairól szóló előterjesztést a gazdasági csoport előkészítette, azt 
megkapta valamennyi képviselőtestületi tag, kiegészíteni nem kívánja. A Társulási Megállapodás 1. fejezet 19.) pontja
értelmében a társult önkormányzatok egyetértését be kell szereznie Böhönye Önkormányzatának és csak egyetértés
esetén alkothat rendeletet. Minderre figyelemmel kéri, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képvise/őtestülete elfogadja a szociális 
és étkeztetési díjak változását az előterjesztés szerinti tartalommal és egyetért azzal, 
hogy arról Böhönye Község Önkormányzatának Képviselőtestülete rendeletet 
alkosson, ezért ahhoz hozzájárul, figyelemmel a jogalkotásról szóló 20 I 0. évi CXXX 
törvény 5.§-ában írtakra. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

A polgármester megnyitja a vitát az előterjesztése felett, ezért kérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel a 
határozati javaslattal kapcsolatban. 
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett a határozati javaslattal kapcsolatban, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot. 
A polgármester megállapítja, hogy Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 
nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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17/2020. (VII. 13.) Kt. határozat 
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselötestülete elfogadja a szociális és étkeztetési díjak változását az 
előterjesztés szerinti tartalommal és egyetért azzal, hogy arról Böhönye Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
rendeletet alkosson, ezért ahhoz hozzájárul, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§-ában 
írtakra. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

9. napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Programról döntés
A polgármester elmondja, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programunk (HEP) 2018-ban lejárt, mert 5 éves ciklusokra
szólnak. Az előző HEP elfogadása a 74/2013.(XI. 20.) számú határozattal történt. Az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. § (1) bekezdése értelmében minden 
települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet kétévente felül kell
vizsgálnia. 2013. július 1-jét követően a települési önkormányzatok a hazai, uniós társfinanszírozású vagy egyéb 
forrásból finanszírozott pályázatokon akkor vehetnek részt, ha rendelkeznek hatályos helyi esélyegyenlőségi
programmal (HEP). A HEP-et elkészítettük, azt ismertetem, egyben kiosztom a kinyomtatott változatát a
képviselőknek. Minderre figyelemmel kéri, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2020-2025 időszakra 
vonatkozó Nemeskisfalud Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját 
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

A polgármester megnyitja a vitát az előterjesztése felett, ezért kérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel a 
határozati javaslattal kapcsolatban. 
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett a határozati javaslattal kapcsolatban, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot. 
A polgármester megállapítja, hogy Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 
nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

18/2020. (VII. 13.) Kt. határozat 
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2020-2025 időszakra vonatkozó Nemeskisfalud Község 
Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

10. napirendi pont: Képviselői felvetések, javaslatok
A polgármester kérdezi a képviselőket, hogy van-e felvetésük, javaslatuk? Válaszuk bevárása előtt elmondja, hogy 
felmerült annak az igénye, hogy az önkormányzat rendezzen tábort. Ezt jó ötletnek tartja, mert szerinte az itt táborozó
gyerekek szüleinek fel fogja kelteni az érdeklődését a településünk nyugalma, csendje, szépsége és ez fejlesztéseket is 
beindíthat, ingatlant vehetnek itt. A könyvtáros munkatárs szeretne egy festő tábort indítani.
A jegyző szót kérve, elmondta, hogy a nemeskisfaludi Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2013. (VI. 11.) 
önkormányzati rendelet (SzMSz) 1. melléklete, amely az önkormányzat alaptevékenységeinek besorolását rögzíti
szakfeladat szerint, nem tartalmaz olyan szakfeladatot, amely a tervezett táborozáshoz illeszkedne. A kormányzati
funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 5/2019. (XII. 7.) PM rendelet sem említ olyan 
szakfeladatot ami megfeleltethető lenne a tervezett tárbomak. Az SzMSz felhívott melléklete utal a 081030 kormányzati
funkcióra „Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése" megnevezéssel, de ennek magyarázata
világosan rögzíti, hogy ide tartozik:
- nyitott és fedett pályás sportlétesítmények működésével (az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények kiadásaival és 
bevételeivel együtt),
- sportlétesítmények felújításával, valamint az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények beruházásaival, valamint
- a különböző sportágak versenyeire való felkészülést (és a szintentartást) biztosító sportlétesítmények
(edzőtáborok) üzemeltetésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
A polgármester az elhangzottakra figyelemmel az alábbi határozati javaslat elfogadását kéri a testülettől.
Határozati javaslat:

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a 
polgármestert, hogy vizsgálj a meg annak a lehetőségét, hogy az önkormányzat 
milyen feltételek mellett rendezhet gyermek tábort és amennyiben szükséges, úgy 
kezdeményezze a nemeskisfaludi Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/20 I 3. 
(VI. 11.) önkormányzati rendelet /. melléklete módosítását. 
Határidő: értelem szerűen 
Felelős: polgármester 

A polgármester megnyitja a vitát az előterjesztése felett, ezért kérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel a 
határozati javaslattal kapcsolatban. 
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Mezőfi Mihály képviselő szót kérve elmondja, hogy jónak tartja az elképzelést, de szerinte tartsanak edzőtábort, ahol a 
gyerekek a szabadidejükben festhetnek is és akkor nem kell az SzMSz-t sem emiatt módosítani. 
Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett a határozati javaslattal kapcsolatban és az elhangzott hozzászólás nem 
módosítja a határozati javaslatot, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a változatlan tartalmú határozati javaslatot. 
A polgármester megállapítja, hogy Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 
nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

19/2020. (VII. 13.) Kt. határozat 
Nerneskisfalud Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg annak a 
lehetőségét, hogy az önkormányzat milyen feltételek mellett rendezhet gyermek tábort és amennyiben szükséges, úgy 
kezdeményezze a nemeskisfaludi Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 
1. melléklete módosítását.
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester

Egyéb képviselői felvetés, javaslat nem hangzott el, ezért a polgármester a nyílt ülést bezárta azzal, hogy a testület zárt 
üléssel folytatja munkáját. 

.   , ar- ( r  

 ' \Jz;Vzs  
tv' 

polgármester 

k.m.f. 

• 
Dr. Sitkei Lukács 

jegyző 
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Böhönyei Közös Önkonnányzati Hivatal 
Jegyzőjétől 
8719. Böhönye Fő u. 26. 
Telefon: 85-522-004, 85-322-210 
E-mail: bohonye@somogy.hu

Előterjesztés 

Beszámoló a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 
2019. évi gazdálkodásáról 

Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló a 
következőképpen alakult: 

Bevételek alakulása: 
bevételi főösszeg jelentős része az állami támogatásból áll, amelyet az elismert hivatali 
létszám 8,60 fő, valamint a fajlagos összeg 4.580 e Ft. tesz ki, így összesen 39.388 e Ft. 
támogatást eredményez; 
a fenntartó önkonnányzatok hozzájárulása 11.332 e Ft.; 
bérrendezési pályázat 6.880 e Ft., 
maradvány igénybevétele 1.120 e Ft.; 
működési bevételek 158 e Ft., 
egyéb működési célú támogatások bevétele (választás) 3.668 e Ft. 

ezen összegek összesen: 62.546 e Ft. 

Kiadások alakulása: 
kiadás főösszeg jelentős részét a személyi juttatások teszik ki, amelynek 2019. évi teljesítése 
46.184 e Ft. 
a személyi juttatásokhoz szorosan kapcsolódó kiadás a munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó, a teljesítése 8.715 e Ft.; 
dologi kiadások sorában 7.637 e Ft. teljesítés szerepel, amely az alábbi főbb sorokból tevődik 
össze: 
készletbeszerzés 937 e Ft., 
kommunikációs szolgáltatás 2.060 e Ft., 
szolgáltatási kiadás 3.522 e Ft., 
egyéb dologi kiadás 1.118 e Ft., 
egyéb működési kiadás( választás fel nem használt rész) 10 e Ft. 
felhalmozási kiadás nemére eredeti előirányzat tervezés nem történt. 

ezen összegek összege: 62.546 e Ft. 

Határozati javaslat 

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Böhönyei Közös Önkom1ányzati 
Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 



1. melléklet

BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL 2019. ÉVI BEVÉTELEINEK 
ezer F1-ban 

A B E F G 
2019. évi 

Sor-
Megnevezés 2019.év tervezett 2019. évi Teljesités %-a 

szám eredeti módosítás teljesítés 
előirányzat 2019.12.31. 

1 Helyi adók 

2 Építményadó 

3 Telekadó 
4 Magánszemélyek kommunális adója 

5 lpariizésí adó 

6 Idegenforgalmi adó 

7 Pótlék. bírság 

8 Egyéb bírságok. póllékok 

9 Igazgatási szolgáltatási díj 

10 Talajterhelési díj 

11 Egyéb sajálos bevétel 

12 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 

13 Gépjármiiadó (40%-a) 

14 Működési bevétel 185 185 158 85,41% 

15 Készleté11ékesités 

16 Közterii lct hasLnálati díj 

17 Szolgáltatás elkné1téke 50 50 56 112,00% 

18 Ellálási díjak 
19 Közvetilt:11 ,wlgállatások bevételei 135 135 102 75,56% 

20 Tulajdonosi bevételek 

21 Kiszámlázott általános forg.adó 0 0 0 
22 Kamatbevé1elek 

23 Egyéb miiködési bveételck 0 0 0 
24 Biztosító által lizctett kánérítés 

25 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartási belülről 

30 fejezeti kezelésű ei EU-s programokra 

31 egyéb fejezeti kezelésii ei 

32 elkülönítell állami pénzalapok 

33 helyi önk. és költségvetési szerveik 

34 társulások és költségvelési szervei 

35 II. Támo,:_utások 

36 

37 Önkormánvzat támoi:atásai 

38 

39 Önkormányzat költségvetési támogatása 0 2 208 3 668 166,12% 

40 Települési önkormányzatok miiködésének lámogatása 

41 Települési önkonnányzalok egyes köznevelési 
feladatainak ellálása 

42 Települési önkonnányzatok szociális,gycnnekjóléti és 
gyennekétkeztclési feladatok támogalása 

43 Könyvlári,közmüvelödési fcladalok támogatása 



44 Működési célú költségvetési tám. és kicg.tám 

45 Egyéb felhalmozási célú központi támogatás 

46 Egyéb működési célú támogatások bevételei 0 2 208 3 668 /66,/2% 

A B E F G 
2019. évi 

Sor- 2019.év tervezett 2019. évi 
szám Megnevezés eredeti módositás teljesités Teljesítés %-a 

előirányzat 2019.12.31. 

47 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 

48 Ingatlan énékesítés 

49 Felhalmozási bevételek 

50 Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kivlllröll 

51 Egyéb működési célú átvett pé 

52 Felhalmozási célú átvett pé 

53 

54 Költségvetési bevételek 

55 KÖH maradván,1a 851 851 1 120 /31,61% 

56 Köz11onti, iránvító szervi támogatás 61 227 63 783 59 959 94,00% 

57 2015.évi állami támogatás megelőlegezés 

58 VII. Fina11s;írozási célú bevételek 

59 

60 Folyószámla hitel felvétel 

61 Éven belüli hitel felvétel 

62 Fejlesztési hitel 

63 l\tűködési rélú hitel 

64 

65 BEVÉTEL ÖSSZESEN 62 263 67 027 64 905 96,83% 



2.melléklet

BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 

A 

Sorszám Megnevezés 

1 1. Működési költségvetés 
2 Személyi juttatás 

törvény szerinti illeum:ny 
szabadság megváltás 
készenlét, helye11esítés 
cafetéria 
közlekedési költség 
jubileumi jutalom 
jutalom 

foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pi szemüveg 
biztositás, betegszabadság, hclyettesít.:s, valamint 
4/2013. Konn.rend. 15. mellékelcte sze1inl) 
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját 
dolgozónak 
klilsö személyi juttatás 

3 
Munkaadót terhelő jfrulékok és szoriális 
hozzájárulási adó 

4 Dologi kiadás 
kt.-'szletbeszerzés 
kommunikációs szolgáltatás 
szolgáltatatás kiadás 
különféle befizetés. egyéb dolodi kiadás (ÁFA) 

5 Ellátoltak pénzbeni juttatása 
6 Egyéb működési célú kiadások 
7 Működési tartalék 
8 
9 II. Felhalmozási költségvetés 
IO 
11 Beruházások 
12 Felújítúsok 
13 
14 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: 
IS Ill. Finanszírozási célú kiadás 

16 Államhaztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 
17 Központi. irányító szervi támogatás 
18 KIADÁS ÖSSZESEN 

19 
En2edélyezett létszámkeret (fő) 

B 

2019.év 
eredeti 

előirányzat 

62 263 
44 713 
38 663 

2 200 
850 

1 OOO 

2 OOO 

9 425 

8 125 
1 200 
1 500 
4 OOO 
1 425 

62 263 

t i  

ezer Ft-ban 
E F G 

2019. évi 
tervezett 2019. évi Teljesítés %•a módosítás teljesítés 

2019.12.31. 

67 027 62 546 93,31% 
48191 46 184 94,65% 
33 684 33 649 99.90% 

2 156 1 270 58,91% 
850 582 68.47% 

2 357 2 357 100.00% 

6 437 5 019 

3 313 3 307 99.82% 

9 425 8 715 92,47% 

8 795 7 637 86,83% 
967 937 96,90% 

2 094 2 060 98.38% 
4146 3 522 84.95% 
1 578 1 118 70.85% 

10 10 

67 027 62 546 93,31% 

100,00% 

t i  11 



Nemeskisfalud Község Polgármesterétől 
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 
8719 Böhönye, Fö u. 26 
Telefon: 85-522-004 
E-mail: bohonye@somogy.hu 

Előterjesztés Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 
2019. évi költségvetésének módosításáról 

Tisztelt Kép11iselő - testület! 

Nemeskisfalud Község Önkom1ányzata 2019. évi költségvetését a 3/2019. (11.28.) önkormányzati rendeletével 
fogadta el. A képviselő - testület az elöirányzat módosítást - az elsö negyedév kivételével - negyedévente, de 
legkésöbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési 
rendeletét. 

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését a 
következőképpen: 

a; 33.924 e Ft. költségvetési kiadással, melyből 
aa; működési költségvetési kiadással 
ab; felhalmozási költségvetési kiadással 
ac; finanszírozási kiadással 

b; 33.924 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből 
ba; működési költségvetési bevétellel 
bb; felhalmozási költség,1etési bevétellel 
be; finanszírozási bevétellel 

állapítja meg. 

Önkormányzatok bevételei a következőképpen alakult: 

30.719 e Ft. 
2.561 e Ft. 

644 e Ft. 

28.281 e Ft. 
0 e Ft. 

5. 643 e Ft 

működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzat 19.331 e Ft. volt, amelyet 
módosítanunk szükséges 26.314 e Ft-ra. ezen módosítások azért szükségesek, mert a 
közfoglalkoztatásból többlet bevétel származott, valamint a működési célú költségvetési támogatások és 
kiegészítő támogatás sorában nem történt eredeti előirányzat tervezés, viszont teljesítés van rá, így 
változtatni szükséges 1.025 e Ft-ra ( tűzifa támogatások) 

Önkormányzatok kiadásai a következőképpen alakult: 

személyi juttatások sorát az említett közfoglalkoztatás miatt emelni szükséges 16.11 1 e Ft-ra 

Böhönye, 2020. július 3. 
Zenger Zsolt 
polgármester 



Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
2/2020. (VIl.14.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
3/2019. (11.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő -testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1) bekezdés f, pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 201 9. évi költségvetéséről szóló 3/2019. 
(II.28.) önkonnányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja. 

1. §

A R. 3.§. ( 1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek 
,, (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2019. é\li költség\letését a 
következőképpen: 

a; 33.924 e Ft. költségvetési kiadással, melyből 
aa; működési költségvetési kiadással 
ab; felhalmozási költség\letési kiadással 
ac; finanszírozási kiadással 

b; 33.924 e Ft. költségvetési bevétellel, mélyből 
ba; működési költség\letési bevétellel 
bb; felhalmozási költségvetési be\létellel 
be; finanszírozási bevétellel 

állapítja meg. 

30.719 e Ft. 
2.561 e Ft. 

644 e Ft. 

28.281 e Ft. 
0 e Ft. 

5.643 e Ft. 

(2) Nemeskisfalud Község Önkom1ányzatának összevont bevételeit és kiadásait e rendelet 1. melléklete szerint
hagyja jóvá."

2.§.
A R. 4. §-ának (1)- (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

,.( 1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá. 
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá."

3.§.
A R. 5. §-ának (1), (2), (3), (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

( 1) A képviselő - testület az önkormányzat kiadásait konnányzati funkció szerinti bontásban e rendelet 4
melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő -testület beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint fogadja el. 
(3) A képviselő -testület az önkom1ányzat felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 6. melléklete szerint

fogadja el. 
(4) A képviselő- testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves

létszám - előirányzatát e rendelet 7 melléklete szerint fogadja el. ,, 
4.§.

(1) R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) R. 4. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(6) R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

5.§.



Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Záradék: 

, . \ .  ,.)e. C,,tio " 
: -,_:-:- .. '"', :/\ 

, , ,  , ;:.  - r, 

w - - ) .  ' , , .  
 e 

Zenger Zsolt l ,polgármester 

1 e -

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. július 14. 

Dr. Si cs 
jegyző 



1.melléklet a 2/2020. (Vll.14.) önkormányzati rendelethez 

Nemeskifalud Község Önkormányzatának 2019. évi összevont bevételei és kiadásai 

2019. évi 2019. évi 
Nemesldsfalud Község Önkorminyzat,nak összevont bevételei és eredeti tervezett 

kiadásai előirányzat módosítás 
2019.12.31. 

A. Költségvetfsi be,,ételek 

1. Mííködési költség"etési ben!·tclck 21 283 28 281 

1 Müködés1 cclú titmogatasok államháztanason belulröl 19 331 26 314 

2. Közhatalmi bevételek 485 500 
3 Müködés1 bevetelck 1 367 1 367 
4 Mükodési célu átvett pénzesz.kozok 100 100 

II. f<'lhalmozási kölrségvf'tési bevételek 0 0 
1 Felhalmozá:s1 célü t.imogatásol 31lamháztartáson bellllról 0 0 
2. Felhalmozási bevételek 0 
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

8 .  •,inanszírozási bevé-telek 
1. Belföldi finanszíro1.ás be,·ftelei 4 4.\5 5643 

1 Előző ev kbltségve1es1 maradvany.inak 1génybevetcle (belső finanszíroza 4 435 5643 
11 MükOdcs1 cClll 4 435 5 643 
1.2. Felhalmozási célU 0 0 

2 Hitel, kölcsön felvCtel (kulsö finansz1rozas) 
2 1 Mükodes, célu 
2.2. Felhalmozási célú 

II. Külföldi finanszírozás bí'\'étdei

Ill. Allamháztartáson belüli mc1?:előle2ezések visszafizetési 0 644 

Be"ételek összesen 25 718 33 924 
A. Költségn.-tí·si kiadá ok 

J. Müködési köllségvetési ki.td:isok 25 718 30 719 
1. Személyi juttatások 12 503 16 111 

2. Munkaadókat terhelő járulé-kok és szociális hozzáj:irulási adó 2 431 2 431 

3. Dologi kiadások 4 434 S 299 
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 635 2 914 
 . E yéb müködési célú kiadások 3 715 3964 

II. Felhalmozási költségvetési kiadások 0 2 561 

1. Beruházások 0 1 612 

2. Felújitások 0 949 

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 

3.1. Felhalmozási célú pénleSlközátadás 
3 2 Felhalrno1.as1 celll vissza1eritendö támogatasok. koksönók nyúJtasa 
áhl-n kívülre 
3.3. Felhabnozási célú tartalék 

B. Finanszírozási kiadások
1. Belföldi finanszíro7.á.s kiadásai

1. Hitel-. kölcsöntörlesztés 
11 Müködé-s1 célu 
1.2. Felhalmozási célú 

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Ill. Államháztartáson belüli megclölcgczrsek visszafizetése 644 

h'.iadások összesen 25 718 33 924 



2.mclléklet a :! :!020. (VIJ.1-1.) önkonnányzati rendelethez 

Nemeskisfalud Kö1- ég Önkormánw.atának 

2019. f'\li mllködtsi bn i t t l e i  is ki:1d.:.sai 

Miködtsi b,,,tJmk- kiadások 

A. Müködisi költsf'2,·t1f'si be,,tteld: 
1. l\fííködési ctlú támogatások íllamházurtáson belülről 

/. Önkormúnr:J1tok műkiidé.'ii ttimovfl/fÍstti 
I. I. Hi?IJ'I 011/wrmáur:atok miilwdbi!nek 0!1t1/á11os tamof.:mosa 

1 1 1 Hivatal mük0désCnek támoQa!ása 
1.1.2. Teleoülésüzemcltctéshez kaocsolódó feladatellátás támo,l!atá:sa 

1.1.2.1. Zöld1erülct l!azdálkodással kaocsolatos feladatok támoc.atása 
1.1.2.2. Köz\'ilác.ítás fenntartásának tá.mol,.!.aiá.sa 
1 1 2 3 Koztemetö fenntartassal kapcsolatos feladatok 
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támocatása 

1.1.3. Ec.vCb önkonnán\lZ.élti feladatok támo •atása 
1 14 Udulöhelvi feladatok támoi.!atása 
1.1.5. Lakott kühenilettel kaocsolatos feladatok 

1.2. TeleuülfSi ö11konná1wzatok e.e\'es kö:11e,·eMsi feladatai11a  támo atása 
Beszámítás 

1.3. Telepiilési ö11ko,111ányzarok s;oálllis gi·ermekjóléJi és g1·ermekhke;1erési feladatainak 
támoearúsa 
1.4. l'Pleoiilési önkonnánl'zmok kulturális fe/adarai,u1  támofwrása 
/.5. MiikoJé.\1 <.'élri k1;/r:,i<•1•efé31 1il11wt•a1awk é.\ )aeJ;!ó:11;; 1á111o)!Ofá\·ok 
1.6. Els:llmoftisból s:árma;ó be,·étel 

1. Eel'éb működési célú 1tí11w1•ut1í.wk be,•éf<>lei állt1mlui;tt1rtúsut1 b,dülriil 
21 OEP finansziro7..ás (védőnői szol u:álat) 
2.2. Heh•i önkonnán atoktól (KÖM) 
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) 
2 4  K0zfo.'tlalkoztatás támouatása SMJH Munkau yi Kirendehsé !,.\tÖI 
2 5 Fejezeti kezelésü előirán ,zatok 

II. Közhatalmi be\'ételek 
1. Va)!yoni típusú adók 

1.1. Eoítménvadó 
1.2. Konununftlis adó 
1.3. Telekadó 

2. Et1ékesitési és fonrnlmi adók 
2 1 lpariizési ado 

3 Gépiarml1ado (40  0-a) 
4. Ei.!veb áruhasL.nálati és szol •áhatási adók 

4.1. Talajterhelési dii 
5. EJ.:vC:b közhatalmi be, ételek 

5.1. Adóp6tlék. adóbírsá
5.:2. MdySzíni bírsái:?. közterülct-íelüi!ve-let által kiszabo11 bírsftc 
5.3. h!azl:'atási szolc.álta1ási díjai.. 
6 Termöfold bérbeadas 

Ill. Müködfsi bf,•f'teltk 
IV. Müködf'si cflú álvett ofnzesiközök 

1 i\lükodé5i cclu i?arancia- C!i kez.esséuvitllalasból származó mec.tenilesck 
2 Mükódesi célú vis5zatéri1endö támOl'atások. koksönok visszatérulése 
3 fa:véb mükodesi célU atvett 1,énzeszközok 

8. Finansriro1,ási bevé1elek 

1. Belföldi finanszíroz.is bevételei 
1 Előző ev múkodési cé!U maradvánv i1.?cnvbeve1ele (belsö finanszimzás) 
2 Mlíkódési cdu hi1elfelvétel (kulső fmanszirozas) 

II. Külföldi finanszírozás bevé1elei 

Allamházcartáson btlüli mtg('lőltgezt's 
i\líiködési bf,,ftclrk össustn 

A. Működési köluf'gnlési kiad:isok 

1. S1,emélJi juttatások 
Tör,;ény sz.illetmény 

Normatív jutalom 
& en kivülli juttatás 

Közlekedési költségtCI' 
Jubileumi jutauas 
Foglal. egyéb sajátos jult. 
Választo11 tisztségvis 
Egyeb jog\'iszony, kl1lsö szem jut 
II. Munkaadókat f('rhtlö iárulf'kok ts szociális hozzáiárul:isi adó 
Ill. Doloei kiadások 
Készlet be57..erzés 
Kommunális szolg. 
Szolgáltatás 
Különféle befizetések, e,g)éb dolo i 
IV. ElláloUak pénzbeli juttatásai 
V. E vfb müködtsi cf'lú kiadások 

1 Működési ce1u 1ámoc.atások 

ezer FI ban 

2019. é,i  2019.  \'i 

eredeti ten·ezctt 

tlöirányzat módosi1ás 
2019.12.31. 

193.11 26 314 
16110 17 135 
8 NO IY/1 

6 120 6120 
I X()/1 IXl/0 

0 I n25 

3 221 9 Ii9 

3 221 9 178 

48,  ;oo 
370 370 

370 .'70 
0 0 

75 90 

40 40 

1 367 1 367 
100 100 

4 43,  , 643 
4435 5 64.l 

0 

0 
2,718 33 924 

12 ;o3 16 111 
7 147 11087 

0 0 
0 80 
0 0 
0 0 

100 20 
5 056 47::!.:J 

200 200 
2 431 2 431 
4 4.\4 , 299 
1 284 1 224 

.100 300 
1 700 2 371 
1 150 1 404 
2 63S 2 914 
3 71S 3964 



1. El,onáso, es befizetése• 
.l Általános 1anak!:L 
4 Mukodes1 cclu tanalel.. 

B.Finanszírozási kiadlisok 0 
J. &lföldí finanszírozás kiadásai 0 

1 Mukodesi celu hitel-. l,.olcsontorles7lts 
II. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 

Ill. Államhi11artáson belüli mtetlóluttistl.. ,isszaíiittht 644 
 li1ködési kiadí ok ÖHttstn 2!' 718 31 363 

Mul..odesi loltseg,clcs eg,enlege 



3.melléklet a 212020. (Vll.14.) önkormányzati rendelethez 

Nemeskisfalud Község Önkormánvzatának 

2019. évi felhalmozási bevételei és kiadásai 

2019. évi 2019. évi 

Felhalmozási bevételek - kiadások eredeti tervezett 
módosltb 

előirányzat 2019.12.31. 

A. Felhalmozási költségvetési bevételek 
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl 0 0 

1. Európai Uniós forrásból szánnazó bevételek 
2. Hazai forrásból s1 1nnazó bevételek 0 0 

II. Felhalmozási bevételek 
1. Jmmateriális javak értékesítése 
2. lneatlanok értékesítése (önkonnányzati lakás énékesítés törlesztő részlete) 
3. Egyéb tán:.,vi eszközök értékesítése 
4. Részesedések értékesítése 
5. Részesedések megszíinéséhez kavcsolódó bevételek 

111. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
1. Felhalmozási célú gar.tncia- és kezesség vállalásból szánnazó megtérülések 
2. Fellialmozási célú visszatéritendö támoJ!atások, kölcsönök visszatérülése 
3. Eh'Yéb felhalmozási célú á1vet1 pénzeszközök 

8. Finanszíro1.ási bevételek 
1. Belföldi finanszíro1.ás bevl'reki 

1. Elözö év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) 
2. Felhahnoz.isi célú hi1elfclvé1cl (kíilsö finanszírozás) 

11. Külföldi finanszírozás hevételei 

Felhalmozási bc"ételek öss1..csen 0 0 
A. Felhalmo,,ási költségvetési kiadások 

1. Beruházások 1 612 
1. Önkormányzati beruházások 1 612 

1.1. Euróoai Uniós támo atásból megvalósuló beruházások 
1.2. Hazai támogatásból mí'gvalósuló bí'ruházások 997 
1.3. Saját forrásból mee,•alósitandó beruházások 615 

2. l111ézménvi beruházások (tári!) i eszközök beszerzése) 
11. Felúiítások 949 

1. Önkormánn.ati felúiítások 949 
2. lntézmén,·i felúiítás 

Ill. Ee,•éb felhalmo,,ási célú kiadások 
1. felhalmozási célú viss1,atéritendö támogat:isok, kölcsönök nyú_jtása áht-n kh•iilre 
2. Felhalmo,.ási célú tartalék

B. Finanszíro,.ási kiadások 
1. Belföldi finans,jrozás kiadásai 

1. Felhalmozási célú hilel-. kölcsönlörlesztés 
II. Külföldi finanszírozás kiadásai 

Felhalmo1,ási kiadások összcsí'n 0 2 561 
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Ssz. 
1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 

5. melléklet a 2/2020. (Vll.14.) ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 

Az önkormányzat 2019. évi beruházási céljainak meghatározása 

ezer Ft-ban 
2019. '"i 
tervezett 2019.,"; 

Teljesités¾-a 2019.évi módosítás teljesítés 
Beruházási cél megnevezés eredeti ci 2019.12.31. 

Közfoglalkoztatás 0 0 92 0,00% 
Könyvtár 0 615 254 41,30% 
Közművelődés 0 0 180 0,00% 
Község város gazd. 0 997 997 100,00% 

Falugondnok 0 0 89 
0,00% 

Immateriális javak(HESZ) 0 0 0 0,00% 
Osszesen: 0 1612 1612 I00,00% 



Ssz. 
1. 
2. 

6. melléklet a 2/2020. (Vll.14.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 

Az önkormányzat 2019. évi felújítás céljainak meghatározása 
ezer Ft-ban 

2019. évi 
2019.évi ter\'ezett 
várható Teljesítés %-a 2019. évi módosítás 

Beruházási cél megnevezés eredeti ei 2019.12.31. 
teljesítés 

Ingatlan felújítása 0 949 830 87,46% 
Összesen: 0 949 830 87,46% 



7. melléklet a 2/2020. (Vll.14.) önkormányzati rendelethez 

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 
Az önkormányzat 2019. évi létszám adatainak 

2019. évi 
tt-r\'C7A'lt 

2019. é,·i módosítás 
Ssz. Megnevezés eredeti ci 2019.12.31. 

1 Közfoglalkoztatás 1 
2 Onkonnánvzat 1 
3 Falugondnok 1 
4 Osszesen: 3 

4 
1 
1 
6 

2019. t',·i 
teljesítés 

Telj. %-a 

4 100.00¾ 
1 100,00¾ 
1 100,00¾ 
6 100,00% 



Nemeskisfalud Község Polgármesterétől 
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 
8719 Böhönye Fő u. 26 
Telefon: 85-522-004 
E-mail: bohonye@somogy.hu 

Beszámoló 

Nemeskisfalud Község 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Tisztelt Képviselő Testület! 

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolója a mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és 
tartalommal a jegyző irányításával került összeállításra. 

Indokolás a rendelet-tervezethez 
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege 

a; 27.397 e Ft. költségvetési kiadással, melyből 
aa; működési költségvetési kiadás 
ab; felhalmozási költségvetési kiadás 
ac; finanszírozási kiadások 

b; 44.618 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből 
ba; működési költségvetési bevétel 
bb; felhalmozási költségvetési bevétel 
be; finanszírozási bevételek 

24.311 e Ft. 
2.442 e Ft. 

644 e Ft. 

23.947 e Ft. 
12.700 e Ft. 
7.971 e Ft. 

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a zárszámadási rendelet 2. melléklete 
tartalmazza. 

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2019. évi összevont bevételeinek alakulása: 

1. Önkormányzat költségvetési támogatása:

települési önkormányzatok működésének támogatása módosított előirányzata 8.190 e Ft 2019. évi 
teljesítés 8.190 e Ft., százalékos fonnában kifejezve 100,00 %, 
települési önkormányzatok szociális, gyem1ekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása eredeti előirányzata 6.120 e Ft., amelynek 2019. évi teljesítése 7.536 e Ft., amely 
123,14 %, 
könyvtári, közművelődési feladatok támogatása eredeti és módosított előirányzata 1.800 e Ft., 
amelynek 2019. évi teljesítése 1.800 e Ft., amely százalékos formában 100,00 %, 
működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás eredeti előirányzat nem került 
tervezésre, ellenben teljesítés történt rá 1.329 e Ft-ba. 
egyéb működési célú támogatások bevételei államházta,táson belülről: helyi önkormányzatok, 
társulástól, közfoglalkozatásra kapott állami támogatás, fejezeti kezelésű előirányzatok ezen 
jogcímekre eredeti előirányzat 3.221 e Ft. volt, 2019. évi teljesítés 4.185 e Ft. 

2. Önkormányzat közhatalmi bevételei:

- vagyoni típusú adók (ide tartoznak az építményadók, telekadók, magánszemélyek
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kommunális adója) 2019. évi teljesítése 413 e Ft.; 
- egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok) 2019. évi teljesítése 0 e Ft.,
- gépjármű adó 40 %-a 2019. évben 145 e Ft., így a helyi adók teljesítése összesen: 558 e Ft., 
eredeti előirányzata 485 e Ft., 115,05 % -ot tesz ki. 

3. Működési bevételek sorában jelentkezik a készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke,
továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, tulajdonosi bevételek, kiszámlázott általános forgalmi adó,
kamatbevételek, valamint az egyéb bevételek. A működési bevételek eredeti előirányzata 1.367 e Ft.,
amelynek 2019. évi teljesítése 348 e Ft., százalékban kifejezve 25,46 %. 

4. Működési célú átvett pénzeszköz bevételi jogcímen eredeti előirányzat 100 e Ft. került tervezésre
a 201 9. évi teljesítés 0 e Ft. 

5. Felhalmozási bevétel: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12.700 e Ft.,

6. Előző évi maradvány része 0 e Ft. 

A költségvetési bevételek összege 44.618 e Ft. 

2019. évi megelőlegezés összege 644 e Ft. 

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásainak alakulása: 

1. Személyi juttatások eredeti előirányzat 12.503 e Ft. teljesítése összesen: 12.009 e Ft. százalékban
kifejezve 96,05 %, 

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 2.431 e Ft. 
2019. évi teljesítése 1.989 e Ft., amely 81,82 %. 

3. Dologi kiadások eredeti előirányzata 4.434 e Ft. a 2019. évi teljesítés 3.815 e Ft., mely százalékos
formában kifejezve 86,03 %. Ezen kiadások tartalmazzák a készletbeszerzést, kommunikációs
szolgáltatásokat, egyéb szolgáltatásokat, egyéb dologi kiadásokat.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzata 2.635 e Ft., teljesítése 2.574 e Ft. százalékban
97,68 %. 

5. Egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 3.715 e Ft., amelyből 2019. évi teljesítés
3.924 e Ft., amely százalékban 105,62 %-ot jelent.

6. Felhalmozási kiadások, amely tartalmazza a beruházásokat, valamint felújításokat, e kettőre
tervezett eredeti előirányzat összege 0 e Ft., 2019. évi teljesítés 2.442 e Ft. 

7. Finanszírozási kiadások, amely az előző évi államháztartáson belüli megelőlegezése
visszafizetéséből 644 e Ft. tevődik össze.

Ezek alapján az összevont kiadások eredetileg tervezett összege 25.718 e Ft., amelynek 2019. évi 
teljesítése 27.397 e Ft., százalékos formában kifejezve 106,52 %. 

A z  önkormányzatnál 2019. évi foglalkoztatottak összlétszáma 6 fö, ebből közfoglalkoztatottak száma 
4fö. 

Nemeskisfalud, 2020. július 3. 
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Zenger Zsolt 
polgármester 



Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 
Képviselő - testületének 

3/2020. (VIl.14.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról 

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő -testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f; pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére. 

2. §

( 1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Nemeskisfalud Község Önkonnányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

I. 
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak 

fő összege 

3.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a
következőképpen:

a; 27.397 e Ft. költségvetési kiadással, melyből 
aa; működési költségvetési kiadás 
ab; felhalmozási költségvetési kiadás 
ac; finanszírozási kiadások 

b; 44.618 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből 
ba; működési költségvetési bevétel 
bb; felhalmozási költségvetési bevétel 
be; finanszírozási bevételek 

hagyja jóvá. 

24.311 e Ft. 
2.442 e Ft. 

644 e Ft. 

23.947 e Ft. 
12.700 e Ft. 
7.971 e Ft. 

( 1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) Nemeskisfalud Község Önkonnányzat 2019. évi működési bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet
3. melléklete szerint állapítja meg.

(3) Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2019. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e
rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.

(4) A képviselő - testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti
és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(5) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4.§.

A képviselő - testület az önkom1ányzat a 2019. évi eredményének alakulását e rendelet 9. melléklete szerint 
fogadja el. 



5.§. 

A képviselő - testület Nemeskisfalud Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

6.§. 

A képviselő - testület az önkom1ányzatnál 2019. évben foglalkoztatottak létszámát e rendelet 10. melléklete 
szerint fogadja el. 

7.§. 

A képviselő - testület az önkormányzat 2019. ev1 adósságot keletkeztető ügyleteiből eredö fizetési 
kötelezettségek kimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el. 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Záradék: '. 
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. július 14. 

8.§. 

Dr. Sitkei Lukács 
jegyző 

. Sitkei Lukács 
jegyző 



A 
Cím 

Sor-
szám az önkormányzat önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szervei 

1 Nemeskisfalud Község Önkonnánvzata 
2 
3 
4 

!.sz.melléklet a 3/2020. (Vll.14.) önkonnányzati rendelethez 

Nemeskisfalud Község Önkormáuvzat Címrendje 
2019. évi beszámoló 

B e 
Alcím Alcím 

az önkonnányzat önállóan működő 
költségvetési szervei nem költségvetési szervi formában mükődő egysége 



2.melléklet a 312020. (Vll.14.) önkormányzati rendelethez 
Nemeskifalud Község Önkormányzatának 2019. évi összevont bevételei és kiadásai 

ezer Ft-ban 

2019. évi 
2019. évi 

Nemesklsfalud Község ÖnkorlDlloyzatának öss,.evoot bevételei és eredeti 
tervezett 2019. évi Teljesítés 0/ra 

kiadásai előirányzat módosítás teljesítés 
2019.12.31. 

A. Költségvetési bc,·élelek 

1. Működési költségvetési bc,·ételek 21 283 28 281 23 947 84,68% 

1 Müködes1 celu tamogatasok allamh<lztanason bclulröl 19 331 26 314 23 041 
87,56% 

2. Közhatalmi bevételek 485 500 558 111,60% 

·' rvhikOdés1 be\Ctelek 1 367 1 367 348 25,46% 

4 Mükodes, célu atvett pénzeszkbzok 100 100 0 0,00% 
II. felhalmo7..ási költségvetési bevételt>k 0 0 12 700 0,00% 

1 Felhalmoz.asi celU támogatasok allamhaztartason belulröl 0 0 12 700 0,00% 

2. Felhalmozási bevételek 
3. Felhalmozási célU átvett pénzeszközök 

B. Finanszirodsi bl'vétrlrk 
1. Belföldi finanszíroz.ás bt',•í'tt'.'lri 4 435 5 643 7 971 141.25% 

1 Elözö ev köhségvctcs1 maradv3nyanak igénybe, Ctclc (belsö finansz1Tozit 4 435 5 643 7 971 141,25% 

11 Mükodés1 célu 4 435 5 643 7 197 127,54% 

1.2. Felhabnozási célú 0 0 774 0,00% 

2 1 htel, kölcsön felvétel (kulsö finanszirozás) 
21 MüködCs1 cCIU 
2.2. Felhalmozási célú 

II. Külföldi finanszírozás be,•ételC'i 
Ill. Allamháztartáson belüli mc!!elöle!!ezések visszafizetés< 0 644 644 0,00% 

Be,·ételek összesC'n 25 718 33 924 44 618 131,52% 

A. Költségvetési kiadások 
1. Működési költségvetési kiadások 25 718 30 719 24311 79,14% 

1. Szt.> lyl Junatások 12 503 16 111 12 009 74,54% 

2. Munkaadókat terhelő j:irulékok es szociális hozziíj:irulási .adó 2 431 2 431 1 989 81,82% 

3. Dologi kiadások 4 434 5 299 3 815 71,99% 

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 635 2 914 2 574 88,33% 

5. Egyéb működési célú kiadások 3 715 3 964 3 924 98,99% 

II. Frlhalmozási költség\'etési kiadások 0 2 561 2442 95,35% 

1. Beruházások 0 1 612 1 612 
100,00% 

2. Felújítások 0 949 830 
87,46% 

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
3 2 Felhalmozas1 célú v,sszaterítendö tamogatások. kolcsonök nyúJtasa 
áln-n kívülre 
3.3. Felhalmozási célú tartalék 

B. finanszírozási kiadások 
l. Btlfüldi finanszírozás kiadásai 

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés 
11 Mükódés1 celú 
1.2. Felhalmozási célú 

II. Külföldi finanszírozás kiadásai 

111. Allamháztartáson belüli meirelőlegezések visszafizetése 644 644 100,00% 

Kiadások összest:'n 25 718 33 924 27 397 80,76% 



3.melléklet a 3 2020. (Vll.l-4.) önkonnányzati rendelethez 

Nemeskisfalud Kö1sfi! Önkormányza1án k 

2019. f',,i mükö(lt' i hr\'f'tt-lei i-s kiadásai 

ezer F1 ban 

2019. évi 
2019. évi 

Miködési bevét<kk · kiadisok eredeli ten·e1,ect 2019. é,·i Teljesítés 

rlöirányzat módosí1ás tcljcsiri-s •1 .. -a 
2019.12.31. 

A. Müködf'si költsé vt-tf'si bnf'telek
1. Müködf'si rf'lú támoj?.alások államháztartáson belülről 19 331 26 314 23 041 87,S6o/o 

/. Onlwrnuínru,wk 111,'íkihlt'si uínWJ!flllÍsai 16110 17 115 18 856 110,04•10 

I. I. Help 011korm011y:a10k 1111ik1k..lJsJ11ck 0/ralimos 1ámo!IC11tiM.1 8 !9U H /YO N /9U 100,00o/o 

1 1 1 Hivatal müködésenek tilmoua1ilsa 
1.1.2. Teleoülésüzemeheléshez. kaocsolódó feladatellá1ás támol:!atása 

1.1.2.1. Zöldterület L?.azdálkodással kapesola10s feladatok 1ámoL?.a!ása 
1.1.2.2. Közvilá1:i:í1ás fenntartásának támol,!atisa 
1 1 23 Koz1emetö fenntanilssal kapcsola1os feladatok 
1.1.2.4. Közutak fennianásának uítnoi'at3sa 

1.1.3. [ 11véb önkonnánvzati feladatok támoi!atása 
1 1 4 Udulőhelvi feladatok t.8moc.a1ása 
1.1.5. Lakott küllcrülcttcl kaocsolatos feladatok 

Bes:ámítás 
1.2. Te/epii/ési ö11konná11r:atok i'i?\'es kö:ne,·elési feladau,inak támoeatása 
1.3. Telepiilési ö11konná11)":atok s:ociális grermekjólhi és gye,mekhke:terési feladatainaA 123,14'/. 
támoí!.atása 120 6 120 7 536 
I .4. Települési önkonná,w:atok A11ft1milis feladatainak rámouarása 1 80() uoo I 800 100.00'/o 
/ 5  Miikodt;-" dl l i  kb/1.,<!t ·eté.\1 tOnuwatá,ok (;., kit•lló·:itá 1Clmol•atil.\ok 1 025 1 329 100.00'/, l 5534+6H3 
/.6. Elszámolásból szárma:ó be,·itel 

1. EPrih mük1ltlési dlU támoe11támk berételei cíllamhá:Jt1mí.,·1m belülről 1221 9 179 J/85 45.59o/e 
2 1 OEP finansz1rozás (védőnői szolí.'.ála1) 
2.2. Helyi önkonnánvzatoktól (KÖH) 
2.3. Pénz eszközátvétel (Társulástól) 
2 4  KOzfo lalkoziatas támoc.atása SMJI-I Munkau 1vi Kircndehscutól 3 221 9 178 568 6.19% 
2 5 Fciczeti kezelésű elóiránvzatok 3 616 

11. Közhatalmi be,•ételek 43; ;oo ;;s l 11,60 °/oa 
1. Vai:?.voni tíousl1 adók 370 370 413 111,62% 

1.1. Eoitménvadó 
l .'.2. Kommunális adó 370 370 196 52.97''/e 
1.3. Telekadó 0 0 217 

2. Enékesítési és forc.a1mi adók 
2.1 Iparűzési adó 

3 Gépjármüadó (40  o-a) 75 90 145 161,11 °/ . 
4. E1!.véb áruhasznála1i és szoh!áhaiási adók 

4.1. Talaitcrhclési díi 
5. El?.véb közhatalmi bevételek 40 40 0 0.00 °1. 

5.1. Adópótlék, adóbirsác. 
5.2. Helyszini bírsál!. közterület-felücvelet állal kiszabott birsác 
5.3. l)!.az}!atási szoh!áhatási díjak 
6 Termöfold bérbeadás 

111. Müköd(si btvéttlfk 1 367 1 367 348 2S.46o/. 
IV. Működési cé-lú i t n l f  J)énuszközök 100 100 0 O.OOo/. 

1 Müködesi célú garancia- és kezessc.i;.:vállalilsbol sz.irmazó megtérulesek 
2 Mükodési célú vísszatéritendö 18molla18sok, koksOnok visszaterulése 
3 Egyéb mükodési célu atvclt pénzeszközok 

B. Finansziro1.ási bevételek 

1. Belföldi finans7.íroz.ás be,ételei 4 435 5 643 7 971 14l.2So/. 
1 Előző év múkodési célu maradvanv i\!.é11vbcvétclc (beJsö finanszirozas) 4 435 5 643 7 197 127.54% 
2 Mlíkodési célu hitclfch·étel (kulsó linanszíroz.is) 

II. Külföldi finanszírozás bf\'étclei 0 0 

Államhá1.tartison btlüli mt-gf'IÖltge-Zt·s 0 774 0.00•1. 
Működisi bt\'f'll'lek ÖSSZf'Sl'n 25 718 33 924 31 918 94,09•;. 

A. l\·1íiködtsi költstg,·tlf'si kiadások 

1. S1J.>mélyi juttatások 12 :'03 16 111 12 009 74,!'4¾ 

Törvény sz. illetmény 7 147 11087 10 671 96.2:-•1. 

Nonnativ jutalom 0 0 0 
Béren kívűlli juttatás 0 80 0 0.00'/o 

Közlekedési köhségtér. 0 0 0 
Jubileumi jutattás 0 0 0 
Foglal. egyéb sajátos jutt. 100 20 16 80,00'/o 

Választoll tisztségvis. 5 056 4724 1 264 26,76¾ 

Egyeb jogviszony, kulsö szem jut 200 200 58 29,00¾ 
II. Munkaadókat ttrhc-lő iirulékok C's swtiáli.s: hozzáiárul:isi adó 2 431 2 431 1 989 81,82"/• 
Ill. DolOJ?i kiadások 4434 ; ?99 3 815 71,99 °/4 
Készlet beszerzés 1 284 1 224 1 158 94,61•1. 
Kommunális szolg. 300 300 :!97 99,00 °/ . 
Szolgáltatás 1 700 2371 1 349 56.90% 
Különféle befizetések, eeyéb doloci 1 150 1404 1 011 72.01 11/ 0 
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai ? 63S 2 914 2 574 88,JJ•/o 
V. E )'f'b miiködf'si célú kiadások 3 715 3 964 3 924 98,99% 1 5534+660 

1 Míikodési celú támouatások 
2. Elvonások és befizetések 
3. Általános tarta!Cl 
4 Mükodési célú tartalék 

S.Finanszírozási kiadások 0 0 
1. Belföldi finanszfrozás kiadásai 0 0 

1 Müködési célú hitel•, kölcsontörlesztés 
II. Külföldi finanszíro7.ás kiadásai 0 0 

Ill. Államháztartáson belüli mee.tlőlee.czések ,·isszafu.clésl' 644 644 100,00o/. 

Működf'si kiadások összesen ?5 718 31 363 24 955 79.57o/. 



4.meltéklet a 3/2020. (VJl.14.) őnkormányzati rendelethez 

2019. évi felhalmozási bevételei és kiadásai 
ezer Ft-ban 

2019. évi 
2019. évi 

Felhalmowi bevételek - kiadások eredeti tervezett 2019.évi 
Teljesltéso/ra 

m6dosltás teljesltb 
előirányzat 

2019.12.31. 

A. Felhalmozási köitség,·etési bevételek 
1. Felhalmozási ctlú támogatások államháztartáson belülröl 0 0 12 700 0,00% 

1. Európai Uniós forrásból szánnazó bevételek 11 953 0,00 °/4, 
2. Hazai forrásból szánnazó bevételek 0 0 747 0.00% 

II. Felhalmoz.'Ísi bevé1elek 
1. Immateriális javak énékesítése 
2. Incatlanok értékesítése íönkonnánvzmi lakás értékesítés törlesztő részlete) 
3. Egyéb 1árgyi eszközök énékesítése 
4. Részesedések énékesítése 
5 Részesedések mecszíméséhcz kapcsolódó bevé1clek 

Ill. Felhalmozási célú átvett pén1.es1.közök 
1. Felhalmozási célú earancia- és kezessé ,vállalásból szánnazó meelérülések 
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támocatások. kölcsönök Yisszatérülése 
3. Eb,yéb felhahnol.ási célú á1ve11 pénzeszközök 

B. FinanS7.Írozási bevét<'lck 
1. Belföldi finanszírozás bevételei 

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybcvélelc (belső finanszírozás) 
2. Felhalmol.ási célú hi1elfelvé1el (külső finanszíroz.is) 

II. Külföldi finanszírozás be,,ételci 
Frlhalmo1..ási be\·f.trlek összesen 0 0 12 700 0,00% 

A. Felhalmozási költségvetési kiadások 
1. Beruházások 1 612 1 612 100.00% 

1. Önkormányzati beruházások 1 612 1 612 100,00%, 
1.1. Európai Uniós tám02atásból mr!!.valósuló heruházások 
1.2. Ha,.ai támo,,atásból megvalósuló beruházások 997 997 100,00%, 
1.3. Saját forrásból megvalósítandó b,•ruházások 615 615 100,00% 

2. lntézmén,·i beruházások (lárgvi eszközök beszerzése) 
II. Felújítások 949 830 87,46% 

1. Önkormán,•zati felúiitások 949 830 87,46% 
2. lntrzmén,•i felúiítás 

Ill. E2véb felhalmozási célú kiadások 
1. Felhalmozási célú \'Ísszatérítemlö támo,:rntások, kölcsönök nyúitása áht-n kívülre 
2, Felhalmo,.ási célú tartalék 

8. Finanszírozási kiadások 
1. Belföldi finansrirozás kiadásai 

1. Felhalmozási célú hilel-. kölcsönlörleszlés 
II. Külföldi finansrirozás kiadásai 

Felhalmo,.ási kiadások összesen 0 2 561 2 442 95,35% 
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6. melléklet a 3/2020. (Vll.14.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 

Az önkormányzat 2019. évi beruházási céljainak meghatározása 

ezer Ft-ban 
2019.évi 
ten•czttt 2019. évi 

Teljtsít s 0/4,•a 2019. évi módosítás teljesítés 
Ssz. Beruházási cél megnevei,és eredeti ei 2019.12.31. 

1. Közfoglalkoztatás 0 0 92 0,00% 
2. Könyvtár 0 615 254 41,30% 
3. Közművelődés 0 0 180 0,00% 
4. Község város gazd. 0 997 997 l00,00% 
5. Falu2ondnok 0 0 89 0,00% 
6. Immateriális javak(HESZ) 0 0 0 0,00% 

7. Összesen: 
0 1612 1612 100,00% 



Ssz. 
1. 
2. 

7. melléklet a 3/2020. (Vll.14.) önkormányzati rendelethez 

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 

Az önkormányzat 2019. évi felújítás céljainak meghatározása 
ezer Ft-ban 

2019. h i  2019. é••i 
ten'l"ZCtt \'árható T eljesités %-a 2019. évi módosítás 

Beruházási cél megnevezés l'redcti ei 2019.12.31. teljesítés 

Ingatlan felújítása 0 949 830 87,46% 
Osszesen: 0 949 830 87,46% 



8. melléklet a 3/2020. (Vll.14.) önkormányzati rendelethez 

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 

Az önkormányzat 2019. évi mérlege 

adatok Ft-ban 
1 ? / A - •  . 

# Megnevezés Előző Módosítások Tárgyi időszak 
időszak (+/-) 

1 2 3 4 5 
01 A/I/1 Vaqyoni értékű joqok 0 0 880 161 1 
02 A/I/2 Szellemi termékek 147 401 0 74 802 
04 Ali Immateriális iavak (=A/l/1+A/l/2+A/l/3l 147 401 0 954 963 
05 A/11/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű 50 828 635 0 49 623 361 

ioook 
06 A/11/2 Gépek, berendezések, felszerelések, 1 599 159 0 80 126 

iármüvek 
10 A/11 Táravi eszközök (=A/ll/1+ ... +A/11/5) 52 427 794 0 49 703 487 
11 A/11I/1 Tartós részesedések (=A/llI/1a+ ... +A/lll/1e) 311 OOO 0 311 OOO 

13 A/lll/1b - ebből: tartós részesedések nem 311 OOO 0 311 OOO 
oénzüovi vállalkozásban 

21 A/111 Befektetett pénzügyi eszközök 311 OOO 0 311 OOO 
l=A/111/1 +A/lll/2+A/ll l/3l 

22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott 10 481 865 0 10 481 865 
eszközök (=A/IV/1 a+A/IV/1 b+A/IV/1 c) 

24 A/IV/1b - ebből: tárqyi eszközök 10 481 865 0 10 481 865 
27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott 10 481 865 0 10 481 865 

eszközök l=A/IV/1+A/IV/2l 
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO 63 368 060 0 61 451 315 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 
;l=A/l+A/ll+A/lll+A/IVl 

47 C/I1/1 Forintoénztár 155 045 0 525 585 
50 C/11 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 155 045 0 525 585 

l=C/11/1 +C/ll/2+C/ll/3l 
51 C/111/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 4 434 862 0 13 342 434 
53 C/111 Forintszámlák (=C/lll/1+C/lll/2) 4 434 862 0 13 342 434 
57 Cl PENZESZKÖZÖK l=C/1+ ... +C/IVl 4 589 907 0 13 868 019 
58 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések 441 250 0 441 250 

működési célú támogatások bevételeire 
államháztartáson belülről (>=D/1/1 a) 

62 D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések 453 243 0 330 622 
közhatalmi bevételre (=D/l/3a+ ... +D/l/3f) 

63 D/l/3a - ebből: költségvetési évben esedékes 208 789 0 236 555 
követelések iövedelemadókra 

66 D/l/3d - ebből: költségvetési évben esedékes 113 408 0 76 142 
követelések vaqyoni tíousú adókra 

67 D/l/3e - ebből: költségvetési évben esedékes 131 046 0 17 925 
követelések termékek és szoloáltatások adóira 

68 D/l/3f - ebből: költségvetési évben esedékes 377 468 0 431 171 
követelések eovéb közhatalmi bevételekre 

69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések 117 OOO 0 117 OOO 
működési bevételre (=D/l/4a+ ... +D/l/4i) 

70 D/l/4a - ebből: költségvetési évben esedékes 259 944 0 313 647 
követelések készletértékesítés ellenértékére, 
szolgáltatások ellenértékére, közvetített 
szoloáltatások ellenértékére 

71 D/l/4b - ebből: költségvetési évben esedékes 510 0 510 
követelések tulaidonosi bevételekre 

72 D/l/4c - ebből: költségvetési évben esedékes 14 0 14 
követelések ellátási díiakra 



75 D/l/4f - ebből: költségvetési évben esedékes 1 271 961 0 1203043  
követelések kamatbevételekre és más 
nvereséaielleaű bevételekre 

101 0/1 Költségvetési évben esedékes követelések 30 OOO 0 1 124 119 
'=D/1/1 + ... +D/I/8\ 

143 D/I11/1 Adott elöleaek (=D/lll/1a+ ... +D/lll/1f) 0 0 1 OOO OOO 
148 D/lll/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott 30 OOO 0 124 119 

előleaek 
152 D/I11/4 Foroótöke elszámolása 53 002 0 100 OOO 
155 D/111/7 Folyósított, megelőlegezett 19 475 0 19 475 

társadalombiztosítási és családtámogatási 
ellátások elszámolása 

157 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre 2 316 383 0 2 316 383 
átadott pénzeszközök, biztosítékok 

158 0/111 Követelés jellegű sajátos elszámolások 2 418 860 0 3 559 977 
C=O/111/1 + ... +0/111/91 

159 Dl KOVETELÉSEK C=O/l+D/11+O/1111 3 690 821 0 4 763 020 
163 E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható 3 296 513 0 0 

általános foroalmi adó 
164 E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi 3 296 513 0 0 

adó elszámolása l=E/l/1+ ... +E/1/41 
168 E/1I1/1 December havi illetmények, munkabérek 275 OOO 0 0 

elszámolása 
169 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, 119 400 0 0 

készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem 
minősülő eszközök elszámolásai 

170 E/111 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 394 400 0 0 
(=E/111/1 +E/111/21 

171 E) EGYEB SAJATOS ELSZAMOLASOK 3 690 913 0 0 
l=E/l+E/ll+E/1111 

176 ESZKOZOK ÖSSZESEN l=A+B+C+O+E+F) 75 339 701 0 80 082 354 
177 G/1 Nemzeti vaovon induláskori értéke 100 341 889 0 100 341 889 
179 G/111 Egyéb eszközök induláskori értéke és 973 351 0 973 351 

változásai 
180 G/IV Felhalmozott eredménv -32 370 765 0 -32 963 118 
182 GNI  Mérleo szerinti eredménv -592 353 0 -7279157
183 G/ SAJAT TOKE (= G/I+ ... +GNI\  68 352 122 0 61072965 
184 H/I/1 Költségvetési évben esedékes 750 030 0 750 030 

kötelezettséoek személvi iuttatásokra 
187 H/1/4 Költségvetési évben esedékes 39 873 0 39 873 

kötelezettséaek ellátottak pénzbeli iuttatásaira 
192 H/1/7 Költségvetési évben esedékes 118 200 0 118 200 

kötelezettséaek felúiításokra 
209 H/I Költségvetési évben esedékes 908103 0 908103 

kötelezettséaek l=H/l/1+ ... +H/1/91 
222 H/11/9 Költségvetési évet követően esedékes 644 423 0 773 551 

kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 
(>=H/ll/9a+ ... +H/l l/9il 

227 H/ll/9e - ebből: költségvetési évet követően 644 423 0 773 551 
esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli 
meaelöleaezések visszafizetésére 

233 H/11 Költségvetési évet követően esedékes 644 423 0 773 551 
kötelezettséaek C =H/11/1 + ... +H/11/91 

236 H/I11/3 Más szervezetet megillető bevételek 7 273 0 8 913 
elszámolása 

243 H/111 Kötelezettség jellegű sajátos 7 273 0 8 913 
elszámolások l=H/lll/1+ ... +H/111/101 

244 H) KOTELEZETTSEGEK l=H/l+H/ll+H/111) 1 559 799 0 1690567  
247 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli 1110751 0 1048044 

elhatárolása 
248 J/3 Halasztott eredménvszemléletű bevételek 4 317 029 0 16 270 778 
249 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATAROLASOK 5 427 780 0 17 318 822 

l=J/1 +J/2+J/3\ 
250 FORRASOK ÓSSZESEN (=G+H+l+J) 75 339 701 0 80 082 3541 



# 

1 
01 
02 

03 

04 

08 

09 

10 

11 

12 

13 
14 
17 

18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 

28 

32 

43 

44 

9. melléklet a 3/2020. (Vll.14.) önkormányzati rendelethez 

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 

Az önkormányzat 2019. évi eredménye 

adatok Ft-ban 
1  /4 - i=, . ,,t„t.!oc 

Megnevezés Előző időszak Módosítások ( +/-) Tárgyi időszak 

2 3 4 5 
01 Közhatalmi eredménvszemléletü bevételek 377 284 0 436 808 
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó 135 018 0 116 955 
eredményszemléletű bevételei 
03 Tevékenység egyéb nettó 0 0 273 274 
eredményszemléletű bevételei 
1 Tevékenység nettó eredményszemléletű 512 302 0 827 037 
bevétele (=01 +02+03\ 
06 Központi működési célú támogatások 18 804 760 0 18 855 773 
eredményszemléletű bevételei 
07 Egyéb működési célú támogatások 6 211 634 0 4 184 969 
eredménvszemléletü bevételei 
08 Felhalmozási célú támogatások -4 230 890 0 0 
eredményszemléletű bevételei 
09 Különféle egyéb eredményszemléletű 4 762 907 0 807 695 
bevételek 
111 Egyéb eredményszemléletű bevételek 25 548 411 0 23 848 437 
(=06+07+08+09\ 
10 Anvaqköltséq 1 210 949 0 1157219 
11 lqénvbe vett szolqáltatások értéke 2 366 863 0 1 646 287 
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 3 577 812 0 2 803 506 

14 Bérköltséq 6 461 144 0 10765818 
15 Személyi jelleqü eqyéb kifizetések 6 035 716 0 1 203 835 
16 Bériárulékok 2 258 067 0 1 965 724 
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 14 754 927 0 13 935 377 

VI Ertékcsökkenési leírás 3 419 300 0 4 051 651 
VII Eavéb ráfordítások 4 901100 0 11 164131 
A) TEVEKENYSEGEK EREDMENYE (=1±11+1II- -592 426 0 -7 279 191 
IV-V-VI-VII\
20 Egyéb kapott Uáró) kamatok és kamatjellegű 73 0 34 
eredményszemléletű bevételek 
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű 73 0 34 
bevételei (=17+18+19+20+21) 

B) PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMENYE 73 0 34 
l=VIII-IXI
Cl MERLEG SZERINTI EREDMENY (=±A±Bl -592 353 0 -7 279 157 



10. melléklet a 3/2020. (Yll.14.) önkonnányzati rendelethez 

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 
Az önkormányzat 2019. évi létszám adatainak meghatározása 

fö 
2019.M 
h.•n·eutt 2019.é,,i 

Telj. %-a 2019.évi módosítás i,Jjesítrs 
Ssz. Megnevezés eredeti ei 2019.12.31. 

1 Közfoglalkoztatás 1 4 4 I00,00% 
2 Önkom1ányzat 1 1 1 100,00% 
3 Falugondnok 1 1 1 I00,00% 
4 Összesen: 3 6 6 I00,00% 



11. melléklet a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzata adóssága és hitelállománya lejárat szerint 
2019. évi beszámoló 

' - . .  ezer Ft-ban 

Megnevezés 

2018.12.31 2019.12.31 2020.12.31 

Működési célú hitel 0 0 0 

Fejlesztési célú hitel 0 0 0 

Összes adósságállomány 0 0 0 

2021.12.31 

0 

0 

0 



Nemeskisfalud Község Önkormányzata 
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 
8719. Böhönye, Fő utca 26. 
Telefon: 85-522-004 Telefax: 85-522-005 
e-mail: bohonye@somogy.hu

Előte1jesztés 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Magyarország Kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki a 40/2020. (III. 11.) számú rendeletével. A 
veszélyhelyzet fennállása alatt a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ ( 4) bekezdése alapján a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 
Ezen felhatalmazásra figyelemmel és a jogértelmezést segítő Belügyminisztérium - Miniszterelnökség 
illetékes államtitkárai által együttesen aláírt és Budapesten, 2020. március 21-én kelt leiratra tekintettel 
hoztam meg a polgármesteri határozatokat. 
A veszélyhelyzet ideje alatt az 1-3/2020. (IV. 8.) számú polgármesteri határozatokat hoztam meg a 
2020. március 13-án megtartott képviselőtestületi ülésen hozott képviselőtestületi határozatok 
megerősítéseként, mert a Kormányhivatal azt jelezte, hogy ezen a napon már nem ülésezhettünk volna 
a veszélyhelyzeti sajátos jogrend bevezetése miatt, tehát a polgármesternek kellett volna - a 
képviselőtestület hatáskörében eljárva - döntést hoznia. Magyarország történetében az elmúlt 50-70 
évben nem volt különleges jogrend bevezetve, ezért az idén először alkalmazott különleges jogrend 
kezdetén nem volt egyértelmü, hogy ülésezhet-e a képviselőtestUlet vagy sem. Mi üléseztünk és az 
ezen az ülésen hozott határozatinkat kellett - utóbb - polgármesteri határozattal megerősíteni. 
A veszélyhelyzet ideje alatt hoztam meg a 4/2020. (IV. 29.) számú határozatot a bizottságunk 
hatáskörében eljárva, szociális ügyben, majd az 5/2020. (V. 20.) számú határozatot a Szociális 
Alapszolgáltató Központ 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról, mert annak törvényi 
határideje május 31. Meghoztam a 6/2020. (V. 27.) számú polgármesteri határozatot, mert a Mecsek-
Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsába kérték delegálni önkormányzatunk képviseletére a járás 
székhely település (Marcali) polgármesterét. A 7/2020. (VI. 17.) számú határozattal döntöttem a 
KA VIZ-et érintő lakossági víz-és csatornadíj pályázat benyújtásáról a Kincstári ÖNEGM elektronikus 
rendszer útján. 

Kérem a képviselőtestületet, hogy a polgármesteri határozatokról szóló beszámolómat, 
tájékoztatásomat elfogadni szíveskedjenek és erre tekintettel az alábbi határozati javaslatot szavazzák 
meg. 

Határozati javaslat: Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselőtestülete megismerte és elfogadja 
a polgármester valamennyi, l-től 7-ig sorszámozott és a veszélyhelyzet alatt meghozott polgármesteri 
határozatáról szóló tájékoztatóját, beszámolóját. 

Nemeskisfalud, 2020.július 3. 

Zenger Zsolt 
polgármester 



Nemeskisfalud Község Önkormányzata 
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 
8719. Böhönye, Fő utca 26. 
Telefon: 85-522-004 Telefax: 85-522-005 
e-mail: bohonye@somogy.hu

Előterjesztés 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Magyarország Kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki a 40/2020. (III. 11.) számú rendeletével. A 
veszélyhelyzet miatti gazdasági visszaesés káros hatásainak csökkentése érdekében, különösen a 
hazai-belföldi turizmus, vendéglátás segítésére a Kormány a 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendeletével és 
a 2020. évi LX. törvénnyel (Kvtv. módosítással) megteremtette annak a lehetőségét, hogy 400.000.-
forint cafeteria juttatást kaphassanak a Kttv. hatály alá tartozók. Az intézkedés támogatására a 
Kormány arról is döntött, hogy a juttatáshoz kötődően, a kifizetőket terhelő szociális hozzájárulási 
adót sem kell megfizetnie a munkáltatóknak, amennyiben december 31-ig folyósítják a juttatást. [A 
szociális hozzájárulási adó mértéke a NA V honlapja alapján 2020. július l-től 15,5% (forrás: 
https://nav .gov .hu/na v/ado/szocial is_ hozzajarulasi_ ado/ado _ merteke.html).] 
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (Kvtv.) 
módosításáról szóló 2020. évi LX. törvény 8.§ emelte a Kvtv. 58. § (4) bekezdésében a korábbi 
200.000.- forintos cafeteria keret összeget 400.000.- forintra. 
A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés lehetővé tette, hogy a szociális hozzájárulási 
adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1.§ ( 4) bekezdés a) pontjától eltérően nem terheli adókötelezettség 
a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget, ha a 
juttatást a munkáltató a kormányrendelet hatálybalépésétől 2020. december 31-ig folyósítja. 
A juttatás emelt összegét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 
hatálya alá tartozó személyek vehetik igénybe. 

Határozati javaslat: Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy 
a Kttv. hatálya alá tartozó személyek számára a 2020. évi cafeteria keret a Kvtv. 58. § értelmében 
400.000.- forintra emelkedjen, egyben engedélyezi a szükséges utalványozást. 
Határidő: értelem szerűen 
Felelős: utalványozási jogkör gyakorló 

Nemeskisfalud, 2020. július 3. 

Zenger Zsolt 
polgármester 



Nemeskisfalud Község Önkormányzata 
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 
8719. Böhönye, Fő utca 26. 
Telefon: 85-522-004 Telefax: 85-522-005 
e-mail: bohonye@somogy.hu

Előterjesztés 

Tisztelt Képviselőtestület! 

A Takács Gyuláról elnevezett Somogy Megyei Könyvtár május folyamán megküldte a 2019. évi 
munkájukról szóló beszámolót, amelyet mellékelek jelen előterjesztésemhez. 
A beszámolóból megállapítható, hogy Szenyér község vonatkozásában mennyi és milyen faladatot 
látott el a könyvtárszolgáltató. Minderre fig y elemmel kérem az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 

Határozati javaslat: Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselőtestülete megismerte és elfogadja 
a Takács Gyuláról elnevezett Somogy Megyei Könyvtár, mint könyvtári szolgáltatónak a 2019. évben 
végzett munkájáról szóló beszámolót, egyben felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a 
Könyvtárnak. 
Határidő: 2020. október 30. 
Felelős: polgármester 

Nemeskisfalud, 2020. július 3. 

Zenger Zsolt 
polgármester 



\
TAKÁTS GYULA 
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KÖNYVTÁR 

SOMOGY MEGYEI ... ,-& 

KÖNY\/Tt\RELLÁTÁS 

Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Polgármester Úr! 

A 39/2013. (V. 31.), a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló EMMI rende-

let értelmében mellékelten küldjük a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár beszámolóját 

a településen 2019. évben végzett könyvtári szolgáltatásokról. 

Kérjük, hogy beszámolónkat a képviselő-testület fogadja el és az erről szóló határozatát (ha 

kértük, intézkedési tervét) küldje meg a megyei könyvtár címére (7400 Kaposvár, Csokonai u. 

4. Pf. 59.) 2020. október 30-ig.

Köszönjük a könyvtárosok munkáját, és a jövőben is számítunk az önkormányzatok együttmű-

ködő támogatására! 

Kaposvár, 2020. május 20. 

Horváth Péter 

igazgató 



Tájékoztató a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgálta-
tásairól 1 

Település neve: Nemeskisfalud 

Lakosság száma: 128 fő 
A könyvtár átlagos heti nyitva tartási ideje: 4 óra, megfelel a 39/2013.(V.31.) 
EMMI rendeletnek és a településsel kötött szerződésnek 
Éves összes nyitva tartási nap 2019-ben: 72 nap 
A könyvtáros végzettsége, képzettsége: megfelel a 39/2013. (V.31.) EMMI rendeletben foglal-
taknak. (Ajánlás: 1500 lakosig érettségi, 1500-2500 lakosig középfokú szakirányú végzettség, 
2500 fő felett felsőfokú szakirányú végzettség és közalkalmazotti jogviszony) 

A könyvtár regisztrált használóinak száma: 11 fő, az EMMI KSZR ajánlásától elmarad. 
Ajánlás: lakosság 20%-a 

ebből 14 éven aluli: 4 fő 
Összes könyvtárhasználat száma: 275 alkalom, az EMMI KSZR ajánlásának nem felel meg. 
Ajánlás: 2,5 alkalom/lakos/év 

ebből internethasználat: 109 
Kölcsönzött dokumentumok száma: 136 db 
Helyben használt dokumentumok száma: 106 db 

Dokumentumellátás: 
• KSZR ellátásban kapott dokumentumok száma: 116 db 
• Előfizetett hetilapok, folyóiratok száma: 6 féle
• Könyvtárközi kölcsönzéssel kapott dokumentumok száma: 8 db 
• Saját forrású gyarapítás: nem volt
• Helyben lévő összes könyvtári állomány száma év végén: 1787 db dokumentum

Kapott könyvtári nyomtatványok értéke: 530,- Ft 
Kapott irodaszerek értéke: 1970,- Ft 

Kulturális programok a könyvtárban: 
• Állami támogatásból megvalósult könyvtári rendezvény:

2019.06.01. - Kákics Kulturális Egyesület fellépése 

• Saját szervezésű könyvtári programok száma: 1

Szakmai munka: 
• Könyvtárrendezés az új könyvek kiszállításakor.
• Az új könyvtáros betanítása.

1 Az emberi erőforrások minisztere 39/2013.(V.31.} EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működé-
séről, 7.§ (S) bekezdés. 



• A szakmai tanácsadás folyamatos.
• A könyvtáros a 2019.11.05-én szervezett szakmai napon nem vett részt.
• Statisztikai jelentés összeállítása az EMMI számára: 2019.03.25.

Kaposvár, 2020. május 20. 

' ... 

. . -..::. l/4,r v(;l/4__ re 1Ú/ 
Horváth Péter 

( ' igazgató 



Nemeskisfalud Község Önkormányzata 
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 
8719. Böhönye, Fő utca 26. 
Telefon: 85-522-004 Telefax: 85-522-005 
e-mail: bohonye@somogy.hu

Előterjesztés 

A gyermekétkeztetés és a szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítására 
és szociális rendelt módosítására 

Tisztelt Képviselőtestület ! 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXX. törvény ( a továbbiakban: 
Gyvt.) 29. §-a rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a helyi önkormányzat rendeletében szabályozza a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit és a fizetendő térítési díjat. E törvény 151. §. (2) 
bekezdése rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a 
közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési, oktatási 
intézményekben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai 
tanítási napokon biztosítja a déli főétkezést további két étkezést. Gyvt. 151. §. (2) f; bekezdése 
kimondja, hogy ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi 
térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg. A Gyvt. 151. §. (3) bekezdése szerint a 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy 
ellátottra jutó napi összege. 

Ezek alapján: a 2019. évi beszámolóban gyermekétkeztetés köznevelési intézményben élelmezés 
nyersanyag a könyveltek szerint 30.494.615.-Ft. Az óvodánál 220, az iskolánál 185 élelmezési nappal 
számolhatunk. Ezek alapján 99 fő óvodás gyermek, valamint 201 fő iskolás gyermek részesült 
étkeztetésben, összes gyermek 300 fő. 

A 37/2014. (IV .30) EMMI rendelete szerinti és a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás -
egészségügyi előírásokat kell figyelembe venni. 

Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása esetén egy főre biztosítandó naponta legalább: 
0,3 1 tej vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék; 
két adag zöldség vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag nyers formában; 
két adag gabona alapú élelmiszer, melyből legalább egy adag teljes kiőrlésűnek kell lennie. 

Napi egyszeri étkeztetés szolgáltatása esetén egy főre biztosítandó legalább egy adag zöldség vagy 
gyümölcs, a tíz élelmezési nap átlagában legalább három alkalommal nyers formában. A következő 
élelmiszereket viszont nem lehet használni: 

30%nál magasabb zsírtartalmú hús; 
23 %-nál magasabb zsírtartalmú húskészítményt 15 éves kor alatti korosztály számára; 
édesség önálló ebédként nem adható, egyéb étkeztetésként kizárólag a legalább 1/3 rész gyümölcs 
vagy 1/3 rész tejet vagy tejterméket tartalmazó édesség adható. 

E rendelkezés alapján kell figyelembe venni és megállapítani az intézményi térítési díjakat. 

Bölcsőde 
b' Elelmiszer felhasználási javaslat re!!!!eli- tízora1 - e ed - uzsonna eseteben 

Nyersanyag megnevezése Eletkor 1-3 év Egységár AF A Érték /dkg.gr, db, dl, fő/ nélkül 

Hús (baromfi, sertés, marha) 15-80 gr 12,39 Ft 49,56 Ft/4 dkg 



Húskészítmény 15-40 gr 7,79 Ft 20, 16 Ft/4 dkg 

Belsőségek 20-60 gr 6, 18 Ft 8,54/3 dkg 

Hal, halkonzerv 15-60 gr 12,37 Ft 54,22 Ft/ 6 
dkg 

Tej, termékek 1-1,5 dl 18,9 Ft 28,35 Ft 1,5 dl 

Sajt, túró 15-50 gr 9,99 Ft 29,96 Ft/4 dkg 

Egyéb tejkészítmény 10-20 gr 4,95 Ft. 9,9 Ft/ 2dkg 

Etolaj, zsír 0-5 gr 3,89 Ft. 1,94 Ft/ 0,5 
dkg 

Margarin, vajkrém 0-10 gr 2,05 Ft 2,05 Ft/ 1 dkg 

Cukor, méz 0-10 gr 1,6 Ft 1,12 Ft/0,7 
dkg 

Liszt 10-20 gr 0,925 Ft 0,925 Ft/! dkg 

Kenyér, pékárú 20-30 gr 2,3 Ft 6,9 Ft/3 dkg 

Száraztészta, rizs 30-50 gr 3,89 Ft 15,56 Ft/ 4 
dkg 

Burgonya 100-150 gr 1,82 Ft 18,2 Ft/10 dkg 

Zöldségfélék 20-150 gr 4 Ft 40 Ft/ 10 dkg 

Gyi.irnölcs 40-90 gr 2 Ft 18 Ft/9 dkg 

Szárazhüvelyesek nem adható

Rostos üdítő 1-2 dl 28 Ft 56 Ft/2 dl 

Olajos magvak 10-20 gr 16 Ft 16 Ft/ 1 dkg 

Tojás 0,5 db 31,00 Ft. 15,5 Ft. 

Összesen: 392,885 Ft 

Bölcsőde fizetendő térítési díj 100 % nyersanyagnorma térítése esetén 

Ebéd Nyersanyagnorma 198.- Ft. 

Áfa 27 %-os 52.- Ft. 

Összesen: 250.- Ft. 

Reggeli + Ebéd + tízórai Nyersanyagnorma 330.- Ft. 

Áfa 27 %-os 90.- Ft. 

Összesen: 420.- Ft. 

Reggeli + Ebéd + Tízórai+ Uzsonna 



Napi négyszeri étkezés esetén 

Tízórai + ebéd + reggeli esetén 

Csak ebéd esetén 

Nyersanyagnorma 

Nyersanyagnorma 

Nyersanyagnorma 

Nyersanyagnorma 

Áfa 27 %-os 

Összesen: 

nettó 393 .- Ft. 

nettó 328 - Ft. 

nettó 198.- Ft. 

Óvoda 

198.- Ft. 

65.- Ft. 

65.- Ft. 

65.- Ft. 

107.- Ft. 

500.- Ft. 

Élelmiszer felhasználási javaslat tízórai - ebéd - uzsonna esetében 

Nyersanyag megnevezése Eletkor 3-6 év Egységár AF A 
/dkg.gr, db, dl, fő/ nélkül 

Hús (baromfi, sertés, marha) 15-80 gr 12,39 Ft 

Húskészítmény 15-40 gr 7,79 Ft 

Belsőségek 30-50 gr 6,18 Ft 

Hal, halkonzerv 15-80 gr 12,37 Ft 

Tej, termékek l-2 dl l 8,9 Ft 

Sajt, túró 15-40 gr 9,99 Ft 

Egyéb tejkészítmény 10-30 gr 4,95 Ft. 

Etolaj, zsír 0-8 gr 3,89 Ft. 

Margarin, vajkrém 0-10 gr 2,05 Ft 

Cukor, méz 0,7 dkg 1,6 Ft 

Liszt 3 dkg 0,925 Ft 

Kenyér, pékárú 9 dkg 2,3 Ft 

Száraztészta, rizs 5 dkg 3,89 Ft 

Burgonya 10-20 dkg 1,82 Ft 

Zöldségfélék 20-180 gr 4 Ft 

Gyümölcs 40-110 gr 2 Ft 

Érték 

39,56 Ft/4 dkg 

22,55 Ft/2 dkg 

18,54/3 dkg 

57, 11 Ft/ 3 
dkg 

30,35 Ft 1,5 dl 

3 l, 12 Ft/2 dkg 

l 0,2 Ft/ 2dkg

3, 11 Ft/0,8
dkg 

2,05 Ft! l dkg 

1, 12 Ft/0, 7 
dkg 

2, 77 Ft/3 dkg 

15, 7 Ft/9 dkg 

17,45 Ft/ 5 
dkg 

24,3 Ft/15 dkg 

40 Ft/ 10 dkg 

18 Ft/6 dkg 



Szárazhüvelyesek 0-60 gr 5 Ft 

Rostos üdítő 1-2 dl 28 Ft 

Olajos magvak 10-20 gr 16 Ft 

Tojás 1 db 31,00 Ft. 

Összesen: 

Óvoda fizetendő térítési díj 100 % nyersanyagnorma térítése esetén 

Ebéd 

Ebéd + tízórai 

Ebéd + Tízórai+ Uzsonna 

Napi háromszori étkezés esetén 

Tízórai + ebéd esetén 

Csak ebéd esetén 

Nyersanyagnorma 

Áfa 27 %-os 

Összesen: 

Nyersanyagnorma 

Áfa 27 %-os 

Összesen: 

Nyersanyagnorma 

Nyersanyagnorma 

Nyersanyagnorma 

Áfa 27 %-os 

Összesen: 

nettó 417 .- Ft. 

nettó 327 - Ft. 

nettó 237.- Ft. 

Általános Iskola 

237.- Ft. 

63.- Ft. 

300.- Ft. 

327.- Ft. 

88- Ft. 

415.- Ft. 

237.- Ft. 

90.- Ft. 

90.- Ft. 

113.- Ft. 

530.- Ft. 

Élelmiszer felhasználási javaslat tízórai - ebéd - uzsonna esetében 

Elctkor 7-14 év Egységár ÁFA Nyersanyag megnevezése /gr.,dkg., db, dl, 
fő/ 

nélkül 

Hús (baromfi, sertés, marha) 30-II0gr 12,39 Ft. 

Húskészítmény 30-40 g 7,79 Ft 

Belsőségek 30-110 gr 6,18 Ft 

Hal, halkonzerv 40-110 gr 12,37ft 

Tej, termékek 1-2 dl 18,9 Ft 

10 Ft/3 dkg 

28 Ft/1 dl 

16 Ft 1 dkg 

31,00 Ft. 

418,93 Ft 

Érték 

61,95 Ft/5 dkg 

23,37 Ft/3 dkg 

18,54 Ft/3 dkg 

49,48 Ft/ 4dkg 

15,5 Ft/1,5 dl 



Sajt, túró 30-60 gr 9,991 Ft 39,96 Ft/4 dkg 

Egyéb tejkészítmény 20-50 gr 4,95 Ft. 14,85 Ft/3 
dkg. 

Etolaj, zsír 0-6gr 3,89 Ft. 2,334 Ft/0,6 
dkg 

Margarin, vajkrém 0-20 gr 2,05 Ft 4, 1 Ft/2 dkg 

Cukor, méz 0-20 gr 1,6 Ft 1,6 Ft/1 dkg 

Liszt 30-80 gr 0,925 Ft 3,7 Ft/ 4dkg 

Kenyér, pékárú 40-70 gr 2,3 Ft 16, 1 Ft/7 dkg 

Száraztészta, rizs 50-80 gr 3,89 Ft 23,34 Ft/6 dkg 

Burgonya 150-300 gr 1,82 Ft 32,4 Ft/20 dkg 

Zöldségfélék 30-250 gr 4 Ft 48 Ft/12 dkg 

Gyümölcs 70-110 gr 2 Ft 16 Ft/8 dkg 

Szárazhüvelyesek 10-80 gr 5 Ft 15 Ft/4 dkg 

Tojás 1 31,00 Ft. 31,00 Ft. 

Olajos magvak 20-30 gr 16 Ft. 16 Ft/ 2dkg 

Rostos üdítő 1-2 dl 28,00 Ft. 28 Ft/ 1 dl 

Összesen: 490,46Ft. 

Általános Iskola fizetendő térítési díj 100 % nyersanyagnorma térítése esetén 

Ebéd Nyersanyagnorma 272.- Ft. 

Áfa 27 %-os 73.- Ft. 

Összesen: 345.- Ft. 

Ebéd + tízórai Nyersanyagnorma 382.- Ft. 

Áfa 27 %-os 103.- Ft. 

Összesen: 585.- Ft. 

Ebéd + Tízórai+ Uzsonna Nyersanyagnorma 272.- Ft. 

Nyersanyagnorma 110.-Ft. 

Nyersanyagnorma 110.- Ft. 

Áfa 27 %-os 133.- Ft. 

Összesen: 625.- Ft. 

Napi háromszori étkezés esetén nettó 492.- Ft. 



Tízórai + ebéd esetén 

Csak ebéd esetén 

Állami támogatással csökkentett étkezési díjak: 

nettó 382.- Ft. 

nettó 272.- Ft. 

Gyermekétkeztetés állami támogatása a következőképpen alakult: 

a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér és járulék támogatása (6,80fő) 
14.440.000.- Ft, de ezt teljes egészében felhasználjuk a dolgozókra, és a 
nyersanyagköltségeknél nem lehet figyelembe venni. 

gyermekétkeztetésre kapott üzemeltetési támogatás 41.545.860.- Ft. 

Tájékoztató adat: 

óvodában 99 gyermek étkezik ebből: 

- 97 fő 100 %-os kedvezményben részesül,

- 2 fő nem részesül kedvezményben.

iskolában 201 fő gyermek étkezik ebből: 

- 149 fő 100 %-os kedvezményben részesül,

- 17 fő 50%-os kedvezményben részesül,

- 35 fő nem részesül kedvezményben.

Felnőtt 

Élelmiszer felhasználási javaslat - ebéd -esetében 

Eletkor 19- 69 év Egységár ÁFA Nyersanyag megnevezése felett /gr.,dkg., db, Érték 
dl, fő nélkül 

Hús (baromfi, sertés, marha) 40-120 gr 12,39 Ft 84,34 Ft/6 dkg 

Húskészítmény 40-120 gr 7,79 Ft 3 1, 16 Ft/4 dkg 

Belsőségek 40-120 gr 6, 18 Ft 24, 72 Ft/4 dkg 

Hal, halkonzerv 40-120 gr 12,37 Ft 39,4 Ft/4 dkg 

Tej, termékek 2-3 dl 18,9 Ft 17,8 Ft/ 2dl 

Sajt, túró 40-150 gr 9,99 Ft 39,96 Ft/4 dkg 

Etolaj, zsír 0-15 gr 3,89 Ft. 3,89 Ft. 

Cukor, méz 20-30 gr 1,6 Ft 4 Ft/2 dkg 

Liszt 40-100 gr 0,925 Ft 3,7 Ft/4 dkg 

Kenyér, pékárú 60-100 gr 2.3 Ft 13,8 Ft/ 6 dkg 

Száraztészta, rizs 50-100 gr 3,89 Ft 21,6Ft/5dkg 

Burgonya 200-300 gr 1,82 Ft 26,4 Ft/20 dkg 

Zöldségfélék 60-250 gr 4 Ft. 20 Ft/ 6dkg 



Gyümölcs 80-150 gr 2 Ft 35,2 Ft/8 dkg 

Szárazhüvelyesek 20-90 gr 5,00 Ft. 16 Ft/4dkg 

Tojás 2 db 31 Ft 62,00 Ft 

Olajos magvak 30-40 gr 16,00 Ft. 18 Ft/ 3dkg 

Rostos üdítő 2-3 dl 28,00 Ft 56 Ft/1 dl 

Összesen: 468,62 Ft 

Fizetendő térítési díj 100 % nyersanyagnorma térítése esetén 

Ebéd Nyersanyagnorma 470.- Ft 

Rezsi költség 50.- Ft. 

Áfa 27 %-os 140.- Ft. 

Összesen: 660.- Ft. 

Fizetendő: 660.- Ft. 

Szociális étkeztetés 

A 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló, amely tartalmazza a 
szociális étkeztetésre járó támogatást 65.360.- Ft. /249 nappal = 262,49 Ft. A szociális étkeztetést 
az előző évi önköltségből kell kiszámolni, ezek a vásárolt élelmezés, dolgozók bére és járulékai 
stb. 

Vásárolt élelmezés. 

Vezető bére és járuléka 20 %-a: 

Szociális étkeztetésen I fő dolgozó bér+ járuléka 80 %-a: 

Dologi kiadás (szoc. étk. cofogján elszámolt): 

Összes kiadás: 

8.573.884.- Ft. 

954.049.- Ft. 

2.887.124.- Ft. 

2.081.514.- Ft. 

14.496.571.- Ft. 

14.496.571.- Ft./ 29.869 adag= 485,34 Ft. - 262,49 Ft.= 222,85 Ft. kerekítve 224.- Ft. + ÁFA 

Kiszállítási költség: 

Üzemanyag költség 

Dolgozó bére, járuléka: 

Összesen: 

997.109.- Ft. /29.869 adag= 33,83 Ft. kerekítve 35.- Ft. 

Házi segítségnyújtás 

a) Szociális segítés 25.000.- Ft/fő 

298.219.- Ft. 

698 890.- Ft. 

997 .109 .- Ft. 

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoctv. 
63. §-a alapján és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak
megfelelően működteti.



A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítés keretében 
ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti 
meg. 

b) Személyi gondozás 3 3 0. OOO. -Ft./fő 

A támogatás a Szoctv. 63. § (3) bekezdése és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti 
szakmai szabályok alapján biztosított szociális segítés keretében kizárólag szociális segítésre 
megállapodást kötött ellátottak után jár. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak 
alkalmazásával, de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható 
fel. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a szociális segítés keretében ellátottak 
éves becsült száma, elszámoláskor a szociális segítésben részesülők tevékenységnaplója 
alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 249-cel. 

2019. évi önköltség 16.192.191.- Ft. 

Önköltséges gondozási óradíj: 16.162. I 91.- Ft./33 gondozott = 489. 763,36 Ft. 

Egy gondozási óradíjrajutó normatíva: 330.000.- Ft. 

Egy gondozási óra intézményi térítési díja: 

489.763,36-330.000.- = 159.763,36 Ft./249 nappal= 641,62 ezen összeget vállalja át az 
önkormányzat. 

Időskorúak nappali ellátása 

Állami támogatás 190.000.- Ft./fö/év. Az időskorúak nappali ellátása intézményi térítési díjához 
szUkséges adatok: 

előző évi önköltség (a dolgozók bér,járulékkal, dologi kiadás stb.) 
látogatási és eseménynapló alapján szereplő igénybevevők száma. 

2019. évi önköltség: 11.160.818.- Ft. 
Állami támogatás 190.000.- Ft./ 249 nappal= 763,05 Ft. 
Önköltség 11. I 60.8 I 8.- Ft. /24 fö igénybevevőt jelet, amely 249 nappal számolva = 1,867,60 Ft. 
állami támogatás 763,05 Ft. = 1.104,55 Ft., kerekítve 1.105.- Ft ezen összeget eddig az 
önkormányzat átvállalta. 

Határozati Javaslat 
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a szociális és étkeztetési 
díjak változását az előterjesztés szerinti tartalommal és egyetért azzal, hogy arról Böhönye Község 
Önkormányzatának KépviselőtestUlete rendeletet alkosson, ezért ahhoz hozzájárul, figyelemmel a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§-ában írtakra. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Nemeskisfalud, 2020.július 3. 

Zenger Zsolt 
polgármester 
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1 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

1 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. S.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Nemeskisfalud Község Önkormányzata 
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. 
Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, 
különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. 
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

1 A település bemutatása 

Nemeskisfalud község Somogy megye szívében, a Marcali járás déli felén található, a 68. sz. főközlekedési 
út mentén 1 km-es bekötőúton megközelíthető zsáktelepülés. 

A 

Cl 

1331-ből van róla írásos adat, de sorsa a XVI. század végéig ismeretlen. Akkor Dersfy Ferenc birtokai között 
található. Református temploma 1863-ban épült. A falu neves szülöttei Madarász László (1811) és Madarász 
József (1814) a reformkor ismert politikusai. 

1331-ben egy oklevél említette először a település nevét, az azt követő 200 év története teljesen 
ismeretlen az utókor számára. Csak a XVI. században bukkan elő ismét a falu neve, amikor is Könczöl Mihály 
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és Somogyi István voltak a település és a határ tulajdonosai. 1627-ben már címere és zászlaja is volt a 
falunak. Kevés földű, de nemes emberek lakták a települést, közülük is kiemelkedik a Madarász család. A 
família az 1800-as években két neves politikus is adott a hazának: Madarász László Somogy megye 
követeként részt vett az 1848. előtti rendi országgyűlésen, majd Kossuth Lajossal a Törvényhatósági 
Tudósításokat szerkesztette, vezető szerepet játszott a szabadságharcban. Öccse, Madarász József is 
hasonló elveket vallott, országgyűlési képviselő és forradalmár is volt. Az 1900-as évek elején a Böhönyei 
körjegyzőséghez tartozott a település, akkoriban 82 házat jegyeztek fel. Azóta - napjainkig - fokozatosan 
csökken a számuk. 

Az első világháborúban 12 helybéli katona vesztette életét. Nemeskisfalud minden időben valamely 
körjegyzőséghez tartozott, jelenleg a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal látja el az igazgatási 
feladatokat. Hasonlóan alakult az 1959-ben szervezett termelőszövetkezet sorsa is, amely röviddel a 
megszervezése után először a Szenyéri, majd 1970-ben a Tapsonyi TSZ-szel egyesült. Utóbbi kezeli jelenleg 
is a faluhoz tartozó földterületeket. 
A településen sok a régi, százéves kort is meghaladott épület. 

Nemrégiben felújított református temploma műemléki védelem alatt áll. 

A népesség hetven százaléka idős ember. Gyógyszertár legközelebb Böhönyén van, s az orvos, a védőnő és 
az állatorvos is onnan látja el a lakosságot. Az óvodások és az iskolások ugyancsak a Böhönyei 
intézményeket vehetik igénybe. Nemeskisfaludon nem működik bolt, az alapvető élelmiszereket, és néhány 
tartós háztartási cikkeket mozgóbolt szállítja a faluba hetente több alkalommal, illetve a falugondnoki 
szolgálat is nagymértékben segíti a helyi lakosság mindennapi bevásárlási gondjait. 
A település részét képezi a 68-as főút melletti, a falu szempontjából külterületen található Kisperjés, 
lakosainak száma 11 fő. 

Aki Barcsról utazik a Balatonhoz, az elhalad a 126 lakosú Nemeskisfalud mellett. A közlekedési adottságok a 
főúton kiválóak, a település belterületén található utcák az Önkormányzat fenntartásában vannak. A 
lakosság a főút melletti buszmegállóban szállhatnak fel a helyközi buszjáratokra, illetve a településre reggel 
és este két alkalommal járnak be a buszok, Böhönye és Marcali irányba. Vasúttal nem megközelíthető a 
falu. 

Nemeskisfalud környéke kiváló természeti adottságokkal rendelkezik. A lankás somogyi dombok 
növénytársulásai gyönyörűek, sok túrázót vonzanak a térségbe. A települést erdős területek veszik körül. A 
környék a vadászok előtt nem ismeretlen, a hazai és külföldi vadászok előszeretettel keresik fel nemes 
vadjai miatt. 

Nemeskisfaludon önálló önkormányzati intézmény nincs, a kisgyermekek és fiatalok Böhönyére utaznak be 
óvodába és általános iskolába, a nagyobb gyerekek a Marcali városi középiskolákba járnak tanulni. A 
Böhönyei rendőrőrs dolgozói vigyázzák a helyieket, és a Böhönyei társulás révén valósul meg a szociális és 
gyermekvédelmi ellátás is a településen. 

A településen bejegyzett vállalkozásoknak nincs iparűzési adó fizetési kötelezettsége. A bejegyzett 
vállalkozások száma 7, melyek a mezőgazdaságtól a kereskedelmen át a szolgáltatások nyújtásáig terjedő 
tevékenységekkel foglalkoznak. 

A bemutatásra kerülő helyzetelemzésben a 2014-2019. évi adatokat gyűjtöttük össze a TelR adatbázisból és 
a helyileg rendelkezésre álló adatsorokból, és azokat elemeztük. 
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Demográfia 

1. Lakónépesség

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

Év Fő Változás (TS 0101) 
2014 179 bázis év 
2015 175 97,77% 
2016 177 101,14% 
2017 173 97,74% 
2018 173 100,00% 
2019 n.a. -

Forrás: TelR, KSH-TSTAR 

2018-ben a lakónépesség 179 fő volt Nemeskisfaludon, mely a korábbi évekhez képest növekedést mutat. 
Ez a tendencia elsősorban az Elesett Öregek Alapítványa által létrehozott Szeretetotthon megnyitására 
vezethető vissza. 

2. Állandó népesség

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2018) 
Az állandó népességből a 

Fő megfelelő korcsoportú 
Korcsoport nők és férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők 
(TS 0301) (TS 0303) (TS 0304) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, 66 62 nők TS 0302) 128 51,56% 48,44% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya n.a. #ÉRTÉK! TS 0316) 
0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 2 4 6 1,56% 3,13% 
15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 2 2 4 1,56% 1,56% 
18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 40 25 65 31,25% 19,53% 
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 6 5 11 4,69% 3,91% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 16 26 42 12,50% 20,31% 
Forrás: TelR, KSH-TSTAR

A fenti táblázatban korosztályonkénti megbontásban láthatjuk az állandó lakosság nemenkénti összetételét 
a 2018-as évre vonatkozóan ami közel azonos az összesítés alapján. 

l% ség. férfiak életkori megoszlása 

f\" • ·o-14 évesek 

• 15 17 évesek 

18-59 évesek 

60-64 évesek 

61"  • 65 év felettiek' 
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Állandó népesség - nők életkori 
\JlffiSZlása 

'0-14 ■, 
k evese • 

40% 

8% 

A két kördiagram képében viszont lényeges eltéréseket tapasztalhatunk. Férfiak esetén az összes állandó 
népesség 61 %-át teszi ki 18-59 éves aktív korosztály. Mindez nők esetén csak 40 %. Ami ez esetbe azt 
jelenti, hogy ebben a körben az inaktív 60 és afeletti korosztály 50 %.ot képvisel. Mindezen 
megállapításokkal szemben áll a fiatal generáció férfiak esetén 6%-kal és nők esetén 10 %-kal képviseltetik a 
jövőt. 

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 

15 éves gyermekek száma 
16 éves gyermekek száma (TS 0501) 
17 éves gyermekek száma (TS 0502) 

Összesen 
Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok 

A TelR adatbázisban releváns adat nem található. 

3. Öregedési index {%} 

Fő 

2001 
n.a. 

1 
0 

1 

3. számú táblázat - Öregedési index

65 év feletti állandó lakosok 0-14 éves korú állandó
Év száma (fő) lakosok száma (fő)

(TS 0328) (TS 0327) 

2014 44 14 
2015 38 13 
2016 38 13 
2017 33 11 
2018 42 6 
2019 n.a. n.a. 

Forrás: TelR, KSH-TSTAR 

Változás 

2011 Fő 
n.a. -

2 3 
0 0 
2 1 

Öregedési index (%) 
(TS 0401) 

314,29% 
292,31% 
292,31% 
300,00% 
700,00% 

-
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Nemeskisfaludon az öregedési index minden vizsgált évben 100% feletti értéket mutatott, azaz a 65 év 
feletti állandó lakosok száma meghaladta a 0-14 éves korú állandó lakosok számát. Az index az évek során 
egyre nagyobb százalékot mutat, azaz a településen egyre több az idős lakos, és egyre kevesebb a kiskorú 
gyerek, ami szintén a Szeretetotthon megnyitásából következik. 

4. Belföldi vándorlások egyenlege (fő) 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Állandó jellegű 
Év odavándorlás Elvándorlás 

(TS 0601) (TS 0600) 

2014 24 9 
2015 3 3 
2016 16 8 
2017 10 11 
2018 18 14 
2019 n.a. n.a. 

Forrás: TelR, KSH-TSTAR 

Belföldi vándorlások egyenlege (fő) 

300,0% 

250,0% 

200,0% 

150,0% 

100,0% 

50,0% 

0,0% 
2014 2015 2016 

- - - -

2017 2018 

Állandó oda-, és elvándorlások 

Egyenleg különbségének 1000 állandó 
lakosra vetített száma 

(TS 0602) 
266,7% 103,45 
100,0% n.a. 
200,0% 57,97 
90,9% -7,58
128,6% 31,25 

- n.a. 

2019 
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A település földrajzi elhelyezkedésének és a Szeretetotthonnak köszönhetően a belföldi vándorlások 
egyenlege pozitív eredményt mutat, azaz az állandó jellegű odavándorlás 2017-es évet leszámítva 
meghaladja az elvándorlások számát. 

5. Természetes szaporodás (fő) 

S. számú táblázat - Természetes szaporodás

Élveszületések száma Halálozások száma Természetes 
Év (TS 0701) (TS 0702) szaporodás (fő) 

(TS 0703) 
2014 n.a. 13 -
2015 n.a. 15 -
2016 n.a. 15 -
2017 n.a. 7 -
2018 n.a. 9 -
2019 n.a. n.a. -

Forrás: TelR, KSH-TSTAR 

A TelR adatbázisban releváns adat nem található. 

1 Értékeink, küldetésünk 

Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye legyen jó 
minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben részesítését az élet minden 
területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása 
vagy az anyagi helyzete. 

Nemeskisfalud Község Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a 
település működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban. Az esélyegyenlőség 
megvalósítását horizontális elvnek tekintjük, amely áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet: a 
kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása során. 

Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai során 
érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, 
hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak, 
elősegítve ezzel a falu lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, 
támogatás és a jó gyakorlat bevezetése, bemutatása. 

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az életkörülmények javítása a lakosság elégedettségét szolgálják, a 
bevándorlást segítsék elő. Az Önkormányzat folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyek a 
fejlesztések eszközéül szolgálhatnak. A hazai és Európai Uniós pályázati források mellett saját forrásait 
kihasználva is igyekszik az Önkormányzat a támogatások, beruházások megvalósítására. Ennek nyomán az 
elmúlt években saját forrással kiegészített Európai Uniós támogatásból fel lett újítva a faluközpontban 
található művelődési ház, illetve új falu buszt szerzett be az Önkormányzat. 

Célunk a lakosság életkörülményeinek javítása, a munkahelyteremtés támogatása, élhetőbb településkép 
kialakítása, és olyan közösségformáló erőt képező erős civil szervezeti háttér, mely összefogása 
eredményeként a célok megvalósulhatnak. Nagy hangsúlyt fektetünk a felnőtt generáció képzésének 
támogatására, hogy ezzel is segítsük a jövőbeni boldogulásukat. 
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Célok 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

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

1 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. 

1 A HEP IT célja 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, 
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus 
munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

l 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. (Xll.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai" fejezete és 
a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.S.) EMMI
rendelet

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 

■ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. 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 egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglalt 
helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti 
szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti 
Társadalmi Felzárkózási Stratégia, ,,Legyen jobb a gyerekeknek!" Nemzeti Stratégia, Roma Integráció 
Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia. 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

A 2/2012 (VI.S.) EMMI rendeletben rögzített tartalmi elemekkel készülő helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítéséhez kapcsolódóan az esélyegyenlőségi munkatárs személyes egyeztetéseket folytatott az érintett 
célcsoportok tagjaival, így többek között a településen élő idős személyekkel, a böhönyei óvoda és az 
általános iskola vezetőivel. A tőlük gyűjtött tapasztalatok, a TelR adatbázis és az önkormányzat dolgozóitól 
származó adatok összesítésével készült el a ro ram. 

1z1 a1 a a a ymen es1 es a e y1 ozin ezmeny en mego o , azon an az in o ommuni ac1os 
akadálymentesítés nincs kiépítve a multifunkcionális épületben. 
Legkülönfélébb szociális támogatásokkal próbáljuk kialakítani évek óta azt a szociális védőhálót, amely a 
nehéz helyzetben lévők megélhetésének garanciáit hozzák létre. 

A lakosság általános egészségi állapotának javítása érdekében tudatosan megtervezett programok szerint 
egészség-megőrzési, egészségfejlesztési és szűrési programok sokaságát rendeztük, mely rendezvények 
hatékony formában való jövőbeni bonyolítása is a kiemelt feladatok közé tartozik. 
Az Önkormányzat nem korlátozza az esélyegyenlőségi célcsoportokat helyi szabályozással, intézkedéseivel 
igyekszik támogatni az érintett lakosokat. 
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l 2. Stratégiai környezet bemutatása

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

Nemeskisfalud Község Önkormányzata 2019. év végén költségvetési koncepciójában rögzítette a 2020. évre 
tervezett fejlesztéseket és beruházásokat, melyek többek között az esélyegyenlőségi célcsoportok javát is 
szolgálják. Így terveink szerint sor kerül szilárd burkolatú utak és járdák felújítására, mely a fogyatékkal élők 
és a babakocsit toló édesanyák közlekedését is elősegíti, a közfoglalkoztatásra tervezett források a 
mélyszegénységben élők munkához jutását támogatják. 

A képviselő-testület által elfogadott gazdasági program a település hosszú távú fejlesztési elképzeléseit 
rögzíti. Ez tartalmazza többi közt az ivóvízhálózat felújítását, mely a teljes lakosság - köztük az 
esélyegyenlőségi célcsoportok tagjait is - életkörülményeinek javítását célozza. 

A hatályos szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletben a képviselő-testület biztosítja a 
rendszeres megélhetést nyújtó segélyeket, a meghatározott szükségletekhez igazodó támogatásokat, 
valamint az eseti segélyek körét. 

A hatályos településrendezési terv és a helyi építési szabályzat a faluban az épített környezet alakításának 
és védelmének szabályrendszerét határozza meg, mely a meglévő lakásállomány, és az újonnan épülő 
lakóházak és egyéb épületek építését befolyásoló követelményeket fekteti le. A település külterületén 
található egy 2 hektárnyi ipari- és gazdasági övezet, amelynek szabályozottságára szintén kiterjednek a fenti 
említett dokumentumok. 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

Nemeskisfalud Község Önkormányzata a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás tagjaként részt vesz a 
kistérségi társulási szintű dokumentumok kidolgozásában, és az elfogadást követően azok 
megvalósításában. 

A Marcali kistérség rendelkezik kistérségi szintű: 
Területfejlesztési koncepcióval, melyet a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások 
Központja Dunántúli Tudományos Intézete készített el 2005-ben, 
ugyanebben az évben Közoktatási Intézkedési Terv készült a közoktatási intézmények legalább 
középtávon biztosítandó folyamatossága, hatékonysági tényezőik javítása érdekében, 
a 2008. évi DDOP-3.1.2. pályázatok benyújtása kapcsán volt szükséges a Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Program, 
valamint a 2007-2013 évekre vonatkozó Kistérségi Közoktatás Fejlesztési Terv elkészítése, 
a Bűnmegelőzési koncepció 2008-ban véglegesedett a polgárok önszerveződéseinek támogatására, 
az életviszonyok óvására, a törvénysértő magatartások bekövetkezésének megelőzősére jött létre, 
a környezet védelme és a természeti értékek megőrzése érdekében Környezetvédelmi koncepció 
készült 2009-ben. 

A Nemeskisfaludra vonatkozó koncepciók, tervek elkészítésekor figyelembe vettük a Marcali kistérségi 
szintű programokban foglaltakat, és ahhoz igazodva állítottuk össze a településre vonatkozó 
dokumentumokat. 

A Mötv. 87. §-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy 
egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel 
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rendelkező társulást hozhatnak létre. A Böhönye mikrokörzethez tartozó községek - köztük Nemeskisfalud 
is - úgy határoztak, hogy e lehetőséggel élve létrehozzák a Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulást 
(8719 Böhönye, Fő u. 26.), mely 2013. július l-től a szociális, gyermekjóléti, valamint az óvodai feladatokat 
látja el jogi személyiséggel rendelkező társulás formájában. Az új társulás két intézménnyel rendelkezik: 

a Böhönyei Gézengúz Óvoda (8719 Böhönye, Fő u. 2.) a Böhönye, Nemeskisfalud és Szenyér 
községek óvodáskorú kisgyermekeinek nevelését végzi; 
a Böhönyei Szociális Alapszolgáltatási Központ (8719 Böhönye, Fő u. 26-28.) végzi a szociális 
étkeztetést, a családsegítést, a házi segítségnyújtást, az idősek nappali ellátásával járó feladatokat, 
továbbá a Központ szakemberei biztosítják a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti szolgáltatást is. 

A Társulás keretében működik továbbá a Böhönye, Nemeskisfalud és Szenyér községek közigazgatási 
területére kiterjedő védőnői ellátás. 

Az egészséges környezet megteremtése érdekében, a természet megóvásáért a keletkező kommunális 
hulladékot a jelenlegi közszolgáltatási szerződés alapján a Netta Pannonia Kft. szállítja el a településről, 
amely megteremti annak lehetőségét, hogy a településen keletkező hulladékot elszállítsák, a 
környezetszennyezés megelőzése érdekében, modern, korszerű körülmények között feldolgozzák és 
elhelyezik. 

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

A program készítésekor törekedtünk arra, hogy a szükséges adatok rendelkezésre álljanak. A Böhönyei 
Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, az intézményvezetők mind hozzájárultak az adatszolgáltatáshoz 
amellett, hogy a helyzetelemzés alapját szolgáltató statisztikai adatokat a TelR adatbázisból gyűjtöttük 
össze. 

Néhány esetben azonban így sem áll rendelkezésre információ, például 
a települési lakosok közül a foglalkoztattak száma, 
a magánszemélyek adataival csak önkéntes adatszolgáltatásból rendelkezünk. 
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• 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a szegénységben élők, 
közöttük a cigány népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a 
kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások 
területén. 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: ,,Minden harmadik ember (kb. 
3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A 
szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A 
romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámuk a becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az 
utóbbi csoporthoz tartozik. Ezért Magyarországon a romák felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet 
elválasztani a szegénység elleni általános küzdelemtől, a társadalmi és a gazdasági versenyképesség 
javításától." 
A cigányok esetében jellemző az, hogy még a halmozottan hátrányos helyzetű csoportokon belül is a 
legkedvezőtlenebb helyzetben lévőkhöz tartoznak. 

1 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

A mélyszegénységben élők a falu minden utcájában élnek. A lakott ingatlanok általában a lakók 
tulajdonában vannak - kevés esetben beszélhetünk albérletről - azonban jövedelmi helyzetükből kifolyólag 
az épületek lelakottak, azok felújítására legtöbb esetben nincs pénze a családnak. 

Az érintettek közül többen az Önkormányzattól járó segélyből élnek, ebből nevelik gyermekeiket. 
Munkahelyük nincs, vagy csak eseti jelleggel, alkalmi vagy feketemunka keretében tudnak dolgozni, de az is 
csak néhány hónapra terjed ki, nem az év egészére szóló munkalehetőséget kapnak. A kormány által 
biztosított közfoglalkoztatási programokban is lehetőséget kapnak az érintett családok a munkavégzésre. 
A mélyszegénységben élő Nemeskisfaludi lakosok között van cigány származású, többgyermekes családban 
élő személy. 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, 
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 

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

Ma a legnagyobb foglalkoztatók közé tartozik az Elesett Öregekért Alapítvány, mely közel 30 főt alkalmaz. 

1 Annak ellenére, hogy azt a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet nem tartalmazza, e pont esetében javasolt a nyilvántartott álláskeresők számára, 
arányára vonatkozó információkat is rögzíteni a HEP-ben. Ld. a sablonhoz tartozó 3.2.1. sz. adattáblát. 
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3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 
15-64 év közötti állandó népesség

(fő) 

Év Férfi Nő Összesen 
(TS 0803) TS 0804) 

Fő Fő Fő 
2014 46 41 87 
2015 44 40 84 
2016 49 38 87 
2017 53 35 88 
2018 48 32 80 
2019 n.a. n.a. -

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

600% T 

500% 1--
400% I 

300% 

200% i 

100% , 
1 

0% 1 
2014 

Álláskeresők aránya 

2015 2016 2017 2018 

Férfiak aránya Nők aránya Összes álláskereső aránya 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma (fő) 

Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen 

Fő % Fő % Fő % 
1,75 3,80% 1 2,44% 3 3,16% 
1,5 3,41% 0,5 1,25% 2 2,38% 

1,25 2,55% 1,25 3,29% 3 2,87% 
1 1,89% 1,75 5,00% 3 3,13% 

2,5 5,21% 1 3,13% 4 4,38% 
4 - 1 - 5 -

2019 
- ,  1 

Az adatok alapján a vizsgált években a munkaképes korú lakók közül a Munkaügyi Központban 
nyilvántartott álláskeresők aránya kevesebb, mint 5%-t ért el. 

A vizsgált években mutatkozó arányt vizsgálva csökkenést, majd növekedés állapítható meg (2014: 3,16%, 
2015: 2,38%, 2016: 2,87%, 2017: 3,13%, 2018: 4,38%). 
A nemek közti arány tekintetében a férfiaknál állapítható meg magasabb munkanélküliség, mint a nőknél, 
kivéve 2017. évet. 

A kimutatás azt nem tartalmazza, hogy a lakosság hány százaléka nem jelentkezik be a Munkaügyi 
Központba, és nem regisztráltatja magát álláskeresőként annak ellenére, hogy nincs munkája. 
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3.2.2. Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok 
szerint 

Regisztrált 2014 
munkanélküliek/ Fő nyilvántartott 

összesen álláskeresők száma 3 
összesen 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 
% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 
% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 
% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 
% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 
% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 
% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 
% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 
% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 
% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 
% 

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 

n.a. 
-

n.a. 
-

0,75 
27,27% 

0,25 
9,09% 

n.a. 
-

n.a. 
-
1 

36,36% 
0,25 

9,09% 
0,5 

18,18% 
n.a. 

-

Álláskeresők száma (fől 

4 

0 
2014 

·--·,·-
- - -·--

2015 2016 2017 

2015 

2 

n.a. 
-

0,25 
12,50% 

0,5 
25,00% 

n.a. 
-

n.a. 
-

n.a. 
-

0,5 
25,00% 

n.a. 
-

0,75 
37,50% 

n.a. 
-

2018 2019 

2016 2017 2018 2019 

3 3 4 5 

n.a. n.a. n.a. 0,25 
- - - 5,00% 

0,75 n.a. 0,5 0,75 
30,00% - 14,29% 15,00% 

0,25 0,75 n.a. n.a. 
10,00% 27,27% - -

n.a. 0,5 1,25 1,5 
- 18,18% 35,71% 30,00% 

n.a. n.a. 0,25 1 
- - 7,14% 20,00% 

n.a. n.a. 0,25 n.a. 
- - 7,14% -

1,25 1 0,75 n.a. 
50,00% 36,36% 21,43% -

n.a. n.a. n.a. n.a. 
- - - -

0,25 0,5 0,5 1 
10,00% 18,18% 14,29% 20,00% 

n.a. n.a. n.a. 0,5 
- - - 10,00% 

A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti megoszlásából megállapítható, hogy az utóbbi években 
emelkedett a nyilvántartott álláskeresők száma. 
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3.2.3. A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya 

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma és aránya nemek szerint 

180 napnál hosszabb 180 napon túli nyilvántartott Nők és férfiak aránya, a 180 ideje regisztrált álláskereséSk száma nemek napon túli nyilvántartott 
Év munkanélküliek 

szerint álláskeresőkön belül aránya (TS 1501) 

% Férfi Nő Összese Férfiak Nők n 
2014 20 n.a. n.a. 0 - -
2015 n.a. n.a. n.a. 0 - -
2016 n.a. n.a. n.a. 0 - -
2017 9,09 n.a. n.a. 0 - -
2018 7,14 n.a. n.a. 0 - -
2019 40 n.a. n.a. 0 - -

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

A regisztrált munkanélküliek között a 180 napnál régebben munkanélküliek aránya a folyamatos csökkenést 
(2014-2018) követően hirtelen emelkedést mutat a vizsgált évek során. 

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

A 18-29 éves népesség tekintetében a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma a településen a vizsgált 
években opcionális. 

b) alacsony iskolai végzettségűek 2 foglalkoztatottsága

3.2.5. Alacsonyan iskolázott népesség 
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

legalább az általános iskola 8. évfolyamát Iskolai végzettséggel 

Év 
elvégzett 15 éves és idősebb népesség, a nem rendelkező 15 éves és idősebb népesség, 

megfelelő korúak százalékában 
Férfi (TS 1601) Nő (TS 1602) 

% % 
2001 85,2% 68,2% 
2011 85,1% 50,0% 
Forrás: TelR, KSH Népszámlálás 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Iskolai végzettséggel nem rendelkező 15 éves és idősebb 
népesség, a megfelelő korúak százalékában 

% 
Férfi 

•2001 2011 

% 
N6 

a megfelelő korúak százalékában 
Férfi Nő 

% % 
14,8% 31,8% 
14,9% 50,0% 
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3.2.6. Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

Településünkön a 2001. az általános iskolát végzettek száma csökkent a vizsgált időszakban. Látható, hogy 
az iskolázottság a település lakossága körében rosszabbodott, mivel a Szeretetotthonba beköltöző, sok 
esetben fogyatékos személyek közül sokan nem rendelkeznek általános iskolai végzettséggel 

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

Regisztrált 
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 

munkanélküliek/nyil 
megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
Év 

vántartott Általános iskolai 
álláskeresők száma alacsonyabb végzettség (TS 

összesen végzettség 0902) (TS 0901) 
Fő Fő % Fő % 

2014 3 n.a. - 1,75 63,64% 
2015 2 n.a. - 1,5 75,00% 
2016 3 0,75 30,00% 0,5 20,00% 
2017 3 0,5 18,18% 1,75 63,64% 
2018 4 0,25 7,14% 1,75 50,00% 
2019 5 n.a. - 3,25 65,00% 

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint (fő) 
6 - - - -

s l---
4  - - -

_ 1,75
, - -

3 - - - - - - - - - - - - - -
0,5 1,5 

1 2 t - - - - 1,25 0,5 3,25 1,75 1,75 1 1,75 0,5 1,5 

0 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

8 általánosnál alacsonyabb 8 általános 8 általánosnál magasabb 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség (TS 
0903} 

Fő % 
1 36,36% 

0,5 25,00% 
1,25 50,00% 
0,5 18,18% 
1,5 42,86% 

1,75 35,00% 

Az adatsorból megállapítható, hogy leginkább az általános iskolai végzettségű regisztrált munkanélküliek 
találnak nehezebben munkát. 

1 e) közfoglalkoztatás 

Az Önkormányzat minden évben részt vesz, lehetőségeihez mérten maximálisan, a közfoglalkozatási 
rendszerben támogatható munkanélküliek foglalkoztatásában. A programokba bekerülő 
közfoglalkoztatottak a település szépítéséért dolgoznak, illetve település üzemeltetési feladatokat látnak el 
(pl. belterületi csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, közterületeken fűnyírás). 
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dJ 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.) 

Községünk területén 7 mikro- és kisvállalkozás működik, közép- és nagyvállalat nincs Nemeskisfaludon. A 
vállalkozások elsősorban szolgáltatói szektorban tevékenykednek, de vannak köztük mezőgazdasági 
vállalkozások is. 

Az állami szektorhoz tartozó munkaadók köre a településen: 
az Önkormányzat, mint foglalkoztató a képviselő-testületi tagok és a közfoglalkoztatottak esetében 
jelentkezik, előbbinél S fő, utóbbinál 3 fő munkaadójaként jelenik meg attól függően, hogy a 
közfoglalkoztatási program hány dolgozó felvételét finanszírozza. Illetve az Önkormányzat 
finanszírozza az 1 fő falugondnok juttatásait is. 

Az Önkormányzat a saját dolgozóin kívül finanszírozási támogatást nyújt: 
a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 12 főből álló köztisztviselőinek foglalkoztatásához, 
a Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulásában részt vesz, amely két intézményt tart fenn, 
mindösszesen közel 30 főt foglalkoztatva. 

Ezek figyelembe vételével megállapítható, hogy az Önkormányzat a második legnagyobb foglalkoztató a 
településen. 

A munkaadók elsősorban helyi munkaerőt próbálnak alkalmazni, de megfelelő munkaerő hiánya esetén 
kénytelenek a környező településekről felvenni munkavállalókat Nemeskisfaludra. Számos helyi lakos a 
szomszédos falvakban és városokban talált végzettségének megfelelő munkalehetőséget, így a kialakult 
közlekedési útvonalak igénybe vételével járnak be munkahelyükre nap, mint nap. 

A munkavállalók közlekedési lehetőségeit vizsgálva megállapítható, hogy Nemeskisfalud földrajzi 
elhelyezkedésének köszönhetően kedvező helyzetben van, így a településen dolgozók személyautóval és 
busszal is gyorsan megérkezhetnek a munkahelyükre. 

A járás központi települése, Marcali a 68-as főúton kb. 20 percre található személyautóval, busszal kicsit 
hosszabb az út a köztes megállóhelyek miatt, de közel óránként be lehet jutni Marcaliba Nemeskisfaludról, 
és vissza is. 

Nemeskisfaludról közel fél óra alatt érhetünk el személyautóval a környező többi városba, úgy mint 
Nagyatád, Csurgó, Nagykanizsa. De még egy óra sem kell, hogy megérkezzünk Barcsra, Fonyódra, 
Kadarkútra, Keszthelyre vagy Lengyeltótiba. 

Kaposvár, mint megyeszékhely kb. 40 percnyi autózással érhető el Böhönyén keresztül a 61-es főúton, 
autóbusszal így is kissé hosszabb a menetidő a köztes megállók miatt, de Böhönyei átszállással közel 
óránként közlekedik egy-egy buszjárat a települések között. 

Az ország fővárosába Nemeskisfaludról autóval kb. 2 óra az út, ha Balatonszentgyörgynél az M7-es 
autópálya mellett dönt az utazó. Az autópálya nélküli út kb. 1 órával hosszabbítja a menetidőt, de így is 
kényelmesen fel lehet érni Budapestre. Nemeskisfaludról nincs, de Böhönyéről közvetlen menetrendszerű 
buszjárat indul naponta két alkalommal a fővárosba, illetve átszállással még több buszjárattal juthatunk el a 
nagyvárosba, és visszafelé is választhatunk közvetlen vagy átszállásos utazások között. 

Az Önkormányzat rövid- és középtávú céljai között szerepel a saját fenntartású belterületi utak felújítása, a 
keletkezett úthibák, kátyúk kijavítása, útpadkák kialakítása. Célunk továbbá a belterületi járdák megújítása, 
esetenként kiépítése, hogy az utcában élő családok számára megkönnyítsük a közlekedést. 
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A településen kialakított kerékpárút nincs, a lakosság az autóutat használja kerékpározásra is. 

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

3.2. 7. Felnőttoktatásban résztvevők 

Nincs résztvevő. (forrás: TelR) 

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 
Általános iskolai felnőttoktatásban 8. évfolyamot eredményesen befejezte a

tanulók száma felnőttoktatásban 
Év (TS 3401) (TS 3301) 

Fő Fő % 

2014 n.a. n.a. -

2015 n.a. n.a. -

2016 n.a. n.a. -

2017 n.a. n.a. -

2018 n.a. n.a. -

2019 n.a. n.a. -
, , 

Forrás: TelR, Területi Allamháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat {TAKISZ) 

Nemeskisfaludon az általános iskolai felnőttoktatásban és a 8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen 
elvégzők száma az adatgyűjtések alapján nulla. 

3.2.8. Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

Nincs résztvevő. (forrás: TelR) 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma 
középfokú iskolában 

Középfokú Szakiskolai Szakközépiskolai 
felnőttoktatásban felnőttoktatásban felnőttoktatásban 

Év résztvevők résztvevők száma résztvevők száma 
összesen (TS 3501) 

Fő Fő % Fő % 

2014 - n.a. - -

2015 - n.a. - -

2016 - n.a. - -

2017 - n.a. - -
2018 - n.a. - -
2019 - n.a. - -

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

Gimnáziumi 
felné>ttoktatásban 

résztvevők 

Fő % 
-
-
-
-
-
-

A községben a középfokú felnőttoktatásban résztvevők száma szintén nulla. 

Középiskolai 
tanulók száma a 

felnőttoktatásban 
(TS 3601) 

Fő 

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

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és 
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 
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A faluban a fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok nincsenek, nem működik felnőttképzést 
nyújtó vállalkozás. Felnőttképzésre akkor kerül sor, ha a képző intézmény kihelyezett oktatást szervez 
Nemeskisfaludon. 

A településen nem, de Böhönyén heti rendszerességgel lát el ügyfélszolgálatot a Szövetség a Polgárokért 
Alapítvány (7400 Kaposvár, Petőfi tér 4.), amelynek munkatársai a hátrányos helyzetű csoportoknak 
nyújtanak munkaerő-piaci szolgáltatást. Az Alapítvány jelen van a környező településeken, így 
Nemeskisfaludon is, illetve Marcaliban, így támogatva a munkanélküliek újra elhelyezkedését. 

g) mélyszegénységben élők és romák3 települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása 

Az Önkormányzat a helyi mélyszegénységben élőket lehetőségeihez mérten foglalkoztatja az államilag 
támogatott programok keretében, így például munkalehetőséget kapnak az érintettek a közfoglalkoztatás 
keretében. Ennek során dolgoznak közfoglalkoztatott munkavállalók tevékenyen részt vesznek a falu 
karbantartásában, szépítésében. 

A foglalkoztatott dolgozókat a munkáltató nem nyilatkoztatja, hogy ki vallja magát cigánynak, így arra 
vonatkozóan nincs nyilvántartásunk, hogy hány cigány ember áll az Önkormányzat alkalmazásában. 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

A település vezetése egyáltalán nem különbözteti meg a foglalkoztatottjait, így sem származásuk, sem 
vallási hovatartozásuk, sem vagyoni helyzetük miatt. A foglalkoztatás terén a jogszabályokban előírt 
követelmények betartása mellett zajlik a munkavégzés. Minden dolgozót a jogszabály szerinti jogok és 
kötelezettségek illetik meg, hátrányos megkülönböztetés nélkül. 

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

Az Önkormányzat a jogszabályok által lehetővé tett juttatásokat a rászorultak rendelkezésére bocsátja. 

3.3.1. Álláskeresési segélyben részesülők száma 

3.3.1. számú táblázat -Álláskeresési segélyben részesülök száma 
15-64 év közötti állandó

Év népesség száma Álláskeresési segélyben Álláskeresési segélyben 
(TS 0803 és TS 0804 részesülők (fő) - (TS 1101) részesülők % 

összesen) 
2014 87 n.a. -
2015 84 n.a. -
2016 87 n.a. -
2017 88 n.a. -
2018 80 n.a. -
2019 - 0,25 -

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

Álláskeresési segélyben részesülőkről a TelR adatbázisban releváns adat nem található. 

3 Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzetiségi csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása és kinyilvánítása az 
egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető, kivétel, 
amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely nemzetiségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti (Id. a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 11. § (1)-(3) bekezdését). 
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• 

3.3.2. Járadékra jogosultak száma 

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

Regisztrált 
munkanélküliek/nyil- Álláskeresési járadékra 

Év vántartott álláskeresők száma jogosultak (TS 1201) 
(TS 1301) 

Fő Fő % 
2014 3 0,25 9,1% 
2015 2 0,25 12,5% 
2016 3 n.a. -
2017 3 0,25 9,1% 
2018 4 0,25 7,1% 
2019 5 n.a. -

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

A Munkaügyi Központnál nyilvántartott álláskeresők közül az álláskeresési járadékra jogosultak száma a 
vizsgált időszakban emelkedést mutat. 

3.3.3. Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 

3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesítettek száma 
Rendszeres szociális segélyben Egészségkárosodási és 

részesített regisztrált gyermekfelügyeleti 
munkanélküliek száma támogatásban részesülők 

(negyedévek átlaga) - TS 1401 átlagos száma 2015. márc. 1-

Év tői érvényes módszertan 
(2015. február 28-tól az ellátás szerint 

megszűnt, vagy külön vált EGYT- (TS 5401) 
re és FHT-ra) 

Fő Fő 15-64 évesek %-
ában 

2014 2 n.a. 2,30% 
2015 0,75 3,2 0,89% 
2016 0,75 2,33 0,9% 
2017 1 n.a. 1,1% 
2018 2,25 n.a. 2,8% 
2019 2,75 n.a. -

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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n.a. -
n.a. -
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A rendszeres szociális segélyben részesülőkre vonatkozó önkormányzati adatok alapján a rendszeres 
szociális segélyben részesülők aránya kismértékű emelkedő változásokat mutat. A foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban (álláskeresési támogatásban) részesülők számáról releváns adat nem áll 
rendelkezésre. 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális 
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető 
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a 
lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, 
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

3.4.1. Lakásállomány- összes lakásállomány, lakásállomány megoszlása 

Ebből 
elégtelen 

Lakásállo lakhatási 

Év 
mány körülmény 
(db) eket 

(TS 4201) biztosító 
lakások 
száma 

2014 44 n.a. 
2015 44 n.a. 
2016 44 n.a. 
2017 44 n.a. 
2018 44 n.a. 
2019 n.a. n.a. 

Forrás: TelR, KSH Tstar, 
önkormányzati adatok 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 
Ebből Ebből 

elégtelen elégtelen 

Bérlakás lakhatási Szociális lakhatási 

állomány körülmén lakásállo körülmény 
yeket mány eket 

(db) biztosító (db) biztosító 
lakások lakások 
száma száma 

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

Egyéb Ebből 

lakáscélra elégtelen 

használt lakhatási 
körülménye nem ket lakáscélú biztosító ingatlanok lakások (db) száma 

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

A faluban 44 db lakás található, az Önkormányzat információi szerint elégtelen lakhatási körülményeket 
nyújtó lakás nincs. 

Nemeskisfaludon csak magánlakások vannak, az Önkormányzat tulajdonában bérlakás, illetve egyéb 
szociális lakás nincs. 

1 a) bérlakás-állomány 

3.4.1. Lakásállomány- bérlakás-állomány 
Nincs bérlakás. (Forrás: önkormányzati adatgyűjtés) 

1 b) szociális lakhatás 

3.4.1. Lakásállomány- szociális lakhatás 
Nincs szociális lakás. (Forrás: önkormányzati adatgyűjtés) 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok

3.4.1. Lakásállomány- egyéb lakáscélra használt ingatlanok 
Nincs egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan. (Forrás: önkormányzati adatgyűjtés) 
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d} elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság

Nemeskisfaludon elégtelen lakhatási körülmények közt élő helyi lakóról az Önkormányzatnak nincs 
tudomása. 

A lakhatási helyzetek közt veszélyeztetett állapotok sem ismertek a faluban. 

A településen nincs hajléktalan. 

1 e) lakhatást segítő támogatások

Nemeskisfalud Község Önkormányzata 2008-ban felülvizsgálta a lakásállományhoz kapcsolódó lehetséges 
támogatási rendszerét, és kiterjesztette a nyújtható támogatások körét a lakásfenntartási támogatásra is. 

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma 

Év Lakásfenntartási támogatásban Adósságcsökkentési támogatásban 
részesített személyek száma (TS 6001) részesítettek száma (TS 6101) 

2014 6 n.a. 
2015 7 n.a. 
2016 n.a. n.a. 
2017 n.a. n.a. 
2018 n.a. n.a. 
2019 n.a. n.a. 

Forrás: TelR, KSH Tstar 

A lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma 2016 évtől nem releváns. 

3.4.3. Támogatásban részesülők 
Adósságcsökkentési támogatásban nem részesült senki Nemeskisfaludon. 

1 f) eladósodottság

A lakosság nagy többsége lakását bankhitelek igénybe vételével vásárolta meg a faluban. A devizahitelezés 
okán több család került már bajba, mert nem tudták fizetni a bank által meghatározott törlesztő részletet, 
így több ingatlant árvereztek el az elmúlt időszakban. 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minoseg1 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

Nemeskisfaludon számos szegény család él, akik más településen nem tudtak volna ingatlant vásárolni 
maguknak. Az utcákban van szilárd burkolatú út, a közszolgáltatások közül a vezetékes ivóvíz, és a 
közvilágítás biztosított. 

Az Önkormányzat nem tud telepnek, illetve szegregátumnak tekinteni a faluban egy-egy utcát, mert az ott 
élők nem ugyanolyan életkörülmények közt élnek, vannak dolgozó és munkanélküli lakók, élnek ott 
cigányok és nem cigány szegény emberek is. 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
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a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.} 

A KSH a 2001-ben végzett népszámlálás adatai alapján azokat a területeket minősíti szegregátumnak, ahol 
az aktív korú népességen belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya mindkét mutató esetében magasabb, mint 50%. Továbbá a 
szegregációs mutatónak megfelelő terület akkor tekintendő szegregátumnak, ha a területen legalább 50 fő 
él. 
Mivel a településen nincs a kritériumoknak megfelelő terület, ezért nincs és nem is volt telep, szegregátum 
a faluban. Kisperjés településrész sem tekinthető telepnek, mert a fenti kritériumok ott sem teljesülnek. 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. 
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek aránya, stb.) 

Nincs telep. 

e) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai

Nincs telep. 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés

Az Önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a településen élők az orvosi alapellátásokhoz 
hozzáférjenek. 

3.6.1. Orvosi ellátás 

3.6.1. számú táblázat - Orvosi ellátás 
Felnőttek és gyermekek Csak felnőttek részére A házi gyermekorvosok 

Év részére szervezett háziorvosi szervezett háziorvosi által ellátott szolgálatok 
szolgálatok száma szolgáltatások száma száma 

(TS 4401) (TS 4301) (TS 4501) 
2014 n.a. n.a. n.a. 
2015 n.a. n.a. n.a. 
2016 n.a. n.a. n.a. 
2017 n.a. n.a. n.a. 
2018 n.a. n.a. n.a. 
2019 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TelR, KSH Tstar 

Nemeskisfalud Község Önkormányzata szerződéses kapcsolatban áll a Böhönyén területi ellátási 
kötelezettséggel rendelkező vegyes háziorvosi praxist vállalkozási formában működtető háziorvossal. A 
megállapodás értelmében a Nemeskisfaludi betegeket a falugondnoki szolgálat szállítja be Böhönyére, ahol 
a háziorvos munkanapokon, általában a délelőtti órákban áll a Böhönyei orvosi rendelőbe érkezők 
szolgálatára, a délutáni órákban ügyeleti rendszer működik. 
A lakosság háziorvosi ellátása a szerződéstől függetlenül megosztott. 
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.. 

A területi ellátással nem rendelkező Böhönyei háziorvos szintén rendelkezik Nemeskisfaludi betegkörrel, 
akik ugyancsak a falugondnoki szolgálattal utaznak be a Böhönyei rendelőbe. 
Továbbá a Nemeskisfaludi lakók közül többen a Tapsonyi háziorvos ellátotti körébe tartoznak. 
Továbbá a Szeretetotthon lakóit ellátó intézményi orvos napi rendszerességgel ellátja a falu lakóit is szükség 
esetén. Az intézményi orvos kortól független orvosi ellátást végez. 

Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgáltatás nincs a településen. 

Házi gyermekorvosok által ellátott szolgáltatás sincs a településen. Gyermekorvos havonta egy alkalommal 
érkezik Böhönyére a Marcali Kórházból néhány órára, illetve legközelebb Nagybajomban rendel minden nap 
elérhető gyermekorvos az őt választó szülők számára, mely kb. 20 perces autóúttal érhető el 
Nemeskisfaludról. A praktizáló vegyes háziorvosi körzetek ellátnak gyermekeket is, akiket amennyiben 
állapotuk úgy ítéli, szakvizsgálatra a Marcali Kórházba küldenek. 

Állandó fogorvosi szolgáltatás vehető igénybe munkanapokon a lakosság számára Böhönyén a fogorvosi 
rendelőben. Megújult környezetben várja a felnőtt és gyermek pácienseket a doktornő, a fogászati szűrést 
az óvoda és az iskola orvosi szobájában végzi, a szükséges kezelések a fogászati rendelőben zajlanak. 

3.6.2. Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

(TS 5601) 

2014 28 
2015 33 
2016 33 
2017 n.a.
2018 n.a. 
2019 n.a.

Forrás: TelR, KSH Tstar 

A községben közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma kismértékű növekedést mutat. 

3.6.3. Ápolási dijban részesítettek száma 

3 6 3 számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

Ápolási díj, alanyi jogon: 
Ápolási díj, méltányossági 

Év támogatásban részesítettek évi 
alapon: támogatásban Összesen 

részesítettek évi átlagos száma átlagos száma (TS 5901) (TS 5902) 
2014 n.a. n.a. -

2015 n.a. n.a. -

2016 n.a. n.a. -

2017 n.a. n.a. -

2018 n.a. n.a. -

2019 n.a. n.a. -

Forrás: TelR, KSH Tstar 

Nincs ápolási díjban részesített lakos. (Forrás: TelR) 
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés 

Böhönyén havonta két alkalommal rendel egy nőgyógyász a Marcali Kórházból, ahol a Nemeskisfaludi 
páciensek is megkereshetik a doktor urat. Ennek köszönhetően a településen élő nők nagyobb távolság 
megtétele nélkül megvizsgáltathatják magukat, a szükséges szűréseket is elvégzi a nőgyógyász, illetve a 
méhnyak szövettani mintát a védőnő is leveheti. Szükség esetén az orvos beutalja az érintett beteget a 
legközelebbi kórházba, ahol további szakszerű ellátásban részesül. 

Koragyermekkori kötelező szűrések egy részét születéskor már a Kórházban elvégzik (csípő, hasi, koponya 
ultrahang, vérvétel - PKU, TSH). Az életkorhoz kötötten kötelező szűrést a háziorvos, illetve a mozgó 
szakorvosi szolgálat (MSZSZ) végzi Böhönyén. A helyben dolgozó védőnők a számukra kötelezett szűréseket 
életkorhoz kötötten részben a tanácsadóban, részben az iskolában végzik. Amennyiben a védőnő 
elváltozást talál, a gyermeket további vizsgálatra a Marcali Kórházba utalja. 

A további népegészségügyi szűrésekre a lakosságnak háziorvosi beutalóval a környező kórházak 
szakambulanciáin van lehetőség. 

e) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés

Házi segítségnyújtás nincs a településen, a falugondnoki szolgálat végzi a szükséges tennivalókat, így többek 
között bevásárlás, hivatalos ügyek intézése, gyógyszerek kiváltása, betegszállítás a háziorvoshoz, illetve a 
kórházba. 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése

A községben a közétkeztetés a Szeretetotthon konyháján keresztül történik. Az élelmezésvezető osztja az 
Önkormányzat azon álláspontját, hogy a közétkeztetésben is el kell terjeszteni az egészséges táplálkozáshoz 
való hozzájutás lehetőségét. Ennek nyomán, a konyhán kevesebb olajjal és zsírral főznek, több zöldséget és 
gyümölcsöt adnak az étkezőknek, változatos étrendet biztosítanak, és elsősorban teljes kiőrlésű 
péksüteményt kínálnak az étkezések során. 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés

Sportolási lehetőség adott a faluban, amennyiben futásról vagy természetjárásról van szó. Azonban a 
településen nincs olyan civil szervezet, ami kizárólag a sportolás elősegítését végezné. Ezért a lakosság 
fiatalabb tagjai az óvodában és az általános iskolában űzhetnek sportot, akár a Böhönyén működő civil 
szervezeteken keresztül: a Böhönye Községi Sportegyesület (8719 Böhönye, Széchenyi u. 33.), és a Festetics 
Pál Diák Sportegyesület (8719 Böhönye, Fő u. 2.). Utóbbi elsősorban az általános iskolában tanuló diákok 
sportolási lehetőségét teremti meg, míg a KSE Böhönyét és környékét kívánja megmozgatni, elsősorban 
labdarúgás sportágban. 

Sportprogramok helyszínei: 
- a futók előszeretettel edzenek a település utcáin, illetve a külterületi zöldövezetben.
- egyéb sportolási lehetőségre megfelelő helyszín nincs a faluban.

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Nemeskisfalud Község Önkormányzata társulásban 5 településsel együttműködve tartja fenn a Böhönyei 
Szociális Alapszolgáltatási Központot (8719 Böhönye, Fő u. 26-28.). A központban helyet kap az idősek 
nappali ellátása, a gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi gondozás és az étkeztetés. Az intézmény 
munkanapokon érhető el a helyi és a társult települések számára Böhönyén. Az intézmény hozzáférése, 
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megközelíthetősége biztosított, a kerekesszékkel közlekedők is akadálymentesen elérhetik a 
szolgáltatásokat, a vakok és gyengén látók számára is rendelkezésre állnak Braille-írással a feliratok, illetve a 
járólapon vezetőcsíkok segítik a közlekedést. Diszkriminációt az intézmény nem alkalmaz. 

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

Az Önkormányzat nem alkalmaz hátrányos megkülönböztetést a szolgáltatások nyújtásakor, nem tesz 
különbséget mélyszegénységben élő és jólszituált lakói között az ügyek intézése terén. Lehetőségeihez 
mérten mindent megtesz azért, hogy a lakosság elégedettségét kivívja. 

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

Nem alkalmaz pozitív diszkriminációt a szociális és az egészsegugy1 ellátórendszer keretein belül az 
Önkormányzat. Az ellátások minden lakónak ugyanúgy hozzáférhetők. 

3. 7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a) közösségi élet színterei, fórumai

Nemeskisfaludon az Önkormányzat épülete az egyetlen közintézmény, mely magában foglalja a művelődési 
házat és a könyvtárat, teleházat is. Ebben a középületben valósulnak meg a helyi rendezvények. Így ez az 
intézmény a falu közösségi életének központja. 

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

A községben a közösségi együttélés során nincsenek etnikai konfliktusok a lakosság körében. A 
mélyszegénységben élő, cigány lakosság általában problémamentesen él együtt szomszédaival. 

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

A településen a helyi közösségi szolidaritásban elsősorban az egyház vesz részt. Az egyház évente több 
alkalommal szervez önkéntes munkát, adományokat gyűjt és oszt szét a rászorulók részére. 

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

Nemeskisfaludon nincs roma nemzetiségi önkormányzat. 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

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

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Munkanélküliség csökkentése a helyi lehetőségek kihasználása fejlesztésekkel 
egybekötve 

j 4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
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A Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ 
Egyezményt, majd elfogadta a 47 /2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek 2007-
2032" Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik 
nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. Ez minden gyermekre kiterjed, de azokra a 
gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a legjobban sérülnek. 

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

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási 
helyzete 

Az Önkormányzat nagy figyelmet fordít a településen élő kisgyermekek védelmére. 

4.1.1. Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 
Védelembe vett kiskorú 

Év gyermekek száma december 31- Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 
én december 31-én (TS 3101) 

(TS 3001) 
2014 n.a. n.a. 
2015 n.a. n.a. 
2016 n.a. n.a. 
2017 n.a. n.a. 
2018 n.a. n.a. 
2019 n.a. n.a. 

Forrás: TelR, KSH Tstar 

A településen a védelembe vett 18 év alattiak száma a TelR adatbázisban nem releváns. 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

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

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

2014 15 
2015 11 
2016 11 
2017 n.a. 
2018 n.a. 
2019 n.a. 

Forrás: TelR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

A jogszabályok által lehetővé tett kedvezményeket biztosítja az Önkormányzat a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményeknél. 
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Az adatgyűjtésből megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményekben részesítettek 
száma csökkent. 

e) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

Nincs gyermek jogán járó helyi juttatásban részesülő a faluban. 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

Az Önkormányzat a jogszabályokban lehetővé tett kedvezményeket biztosítja az óvodai és iskolai étkeztetés 
terén is. 

A településen élő gyermekek a Böhönyei óvodába és általános iskolába járnak, az étkeztetésükről az 
intézmény gondoskodik. 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya

A községben egy, magyar állampolgársággal nem rendelkező család él életvitelszerűen, akik felnőtt 
gyerekeik nélkül költöztek Magyarországra. Így nem magyar állampolgárságú gyermek nem él a faluban. 

1 4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

A településen nincs telep, szegregátum, így ott gyermekek sem élnek. 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

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

A Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulása által működtetett védőnői ellátás Böhönye, 
Nemeskisfalud és Szenyér községek közigazgatási területére terjed ki. Betöltetlen státusz nincs. 

4.3.1. Védőnői álláshelyek száma 
4.3.1. számú táblázat - Védőnői álláshelyek száma 
Betöltött védőnői álláshelyek 

Év száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma 
(TS 3201) 

2014 n.a. n.a. 
2015 n.a. n.a. 
2016 n.a. n.a. 
2017 n.a. n.a. 
2018 n.a. n.a. 
2019 n.a. n.a. 

Forrás: TelR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

A Nemeskisfaludi feladatokat 1 védőnő látja el helyszíni tanácsadással. 

A védőnők valójában ellátási területükön 0-6 év közötti gyermekek gondozását végzik. 
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma} 

A faluban nem praktizál gyermekorvos, így a kisgyermekeket Nagybajomba viszik az ottani háziorvost 
választó szülők orvosi vizsgálatokra, kezelésekre. A többiek pedig a havonta egy alkalommal Böhönyére 
érkező gyermekorvos szolgáltatásait (MSZSZ} vehetik igénybe, aki a gyermekek vizsgálatát elvégzi, és a 
további szükséges beavatkozásokhoz beutalja a gyermeket a legközelebbi kórházba. 

e) 0-7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási} ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok 

Az Önkormányzat figyelmet fordít a 0-7 éves korúak speciális ellátási igényeire. Az Önkormányzat a Marcali 
Többcélú Kistérségi Társulás részeként ellátási szerződést kötött a Marcali Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálattal a helyi gyermek ellátásra. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy amennyiben a szülő, az óvónő, 
a pedagógus, a védőnő a fejlettségben elakadást vagy hiányosságot érzékel, a gyermeket Marcaliba a 
Szakszolgálathoz irányíthatja. Itt elsődleges vizsgálata megtörténik (pszichológus, pszichiáter, fejlesztő 
pedagógus) és döntés születik a további tennivalókról. Eszerint a gyermek vagy Böhönyén az óvoda erre a 
célra rendszeresített fejlesztő szobájában kapja meg a számára szükséges ellátást (logopédiai foglalkozás, 
beszédindítás, figyelem és koncentráció zavarainak orvoslása}, vagy útiköltség papírral ellátva heti 
rendszerességgel utazik, hogy Marcaliban érhesse el a szükséges szolgáltatást (mozgásfejlesztő torna, vízi 
torna). 

4.3.2. számú táblázat - Gyermekorvosi ellátás jellemzői 
Betöltetlen Háziorvos által 

Év felnőtt ellátott háziorvosi személyek száma praxis/ok száma 
2014 n.a. n.a. 
2015 n.a. n.a. 

2016 n.a. n.a. 
2017 n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. 
2019 n.a. n.a. 

Forrás: TelR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatgyűjtés 

Gyermekorvos Felnőtt házi 
által ellátott orvos által 

gyerekek ellátott 
száma gyerekek száma 

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

Házi 
gyermekorvosok 

száma 
(TS 4601) 

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

A Böhönyén területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvos által ellátott beteg Nemeskisfaludi 
gyermekek száma a vizsgált időszakban nem ismert. 

4.3.3. Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Nincs bölcsőde. (forrás: önkormányzati adatgyűjtés 
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4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 
Szociális szempontból 

felvett gyerekek száma Nem 
Önkormányzati Bölcsődébe beírt (munkanélküli szül6, önkormányzati 

Év bölcsődék száma gyermekek száma veszélyeztetett bölcsődék száma 
(TS 4801) (TS 4701) gyermek, nappali (munkahelyi, 

tagozaton tanuló magán stb.) 
szülő) 

2014 n.a. n.a. n.a. n.a. 
2015 n.a. n.a. n.a. n.a. 
2016 n.a. n.a. n.a. n.a. 
2017 n.a. n.a. n.a. n.a. 
2018 n.a. n.a. n.a. n.a. 
2019 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TelR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

Nemeskisfaludon nem működik bölcsőde, így a bölcsődébe beírt gyermekek száma nulla. 

4.3.4. Családi napköziben engedélyezet férőhelyek száma 

Nincs családi napközi. (forrás: önkormányzati adatgyűjtés) 

4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 
Egyéb, nem Családi napköziben 

Működő (összes) Működé>, önkormányzati engedélyezett 
Év bölcsődei önkormányzati bölcsődei férőhelyek száma bölcsődei (munkahelyi, férőhelyek száma férőhelyek száma magán stb.) (december 31-én) 

férőhelyek száma 
(TS 4901) 

2014 n.a. n.a. n.a. n.a. 
2015 n.a. n.a. n.a. n.a. 
2016 n.a. n.a. n.a. n.a. 
2017 n.a. n.a. n.a. n.a. 
2018 n.a. n.a. n.a. n.a. 
2019 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TelR, KSH Tstar, Intézményi 

A faluban nem működik családi napközi, így a családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma nulla. 

4.4.1. Óvodai nevelés adatai 

A Nemeskisfaludi gyerekek a Böhönyei négycsoportos óvodába járnak. 
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4.4.2. számú táblázat - óvodai nevelés adatai 
óvodai óvodai 

3-6 éves gyermekcsopo féróhelyek 
korú rtok száma száma 

Év gyerme gyógypedagóg (gyógypedagó 
kek iai neveléssel giai neveléssel 

száma együtt (TS együtt) 
2401) (TS 2801) 

2014 n.a. n.a. n.a. 
2015 n.a. n.a. n.a. 
2016 n.a. n.a. n.a. 
2017 n.a. n.a. n.a. 
2018 n.a. n.a. n.a. 
2019 n.a. n.a. n.a. 

.. 
Forrás: TelR, KSH Tstar, Onkormányzati 
adatgyűjtés 

óvodai Óvodába beírt 
feladatellátási gyermekek 
helyek száma száma 

(gyógypedagógi (gyógypedagó 
ai neveléssel giai neveléssel 

együtt) együtt) 
(TS 2701) (TS 2601) 

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

óvodai 
gyógypedagóg 

iai 
gyermekcsopo 

rtok száma 
(TS 2501) 

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

2008-2009-ben Böhönyén két óvoda működött, majd a DDOP-3.1.2 pályázatnak köszönhetően 2010-ben 
átadásra került egy új építésű, négycsoportos óvoda, ahova a környező településekről is járnak be 
kisgyermekek. A maximális férőhely minden vizsgált évben 120 fő. A Nemeskisfaludon élő óvodát látogató 
kicsik száma csökkenést mutat. 
A jogszabályváltozások nyomán - mely szerint minden 3 éves korú kisgyermeket kötelező óvodáztatni - az 
intézmény kapacitás kihasználtsága tovább fog nőni. 

1 dJ gyermekjóléti alapellátás 

Nemeskisfaludon a gyermekjóléti alapellátást a Böhönyei Szociális Alapszolgáltatási Központ (8719 
Böhönye, Fő u. 26-28.) látja el. A felkészült szakemberekből álló csapat megfelelő színvonalú alapellátást 
nyújt a gyermekeknek. Az ellátottak száma az elmúlt években kismértékű növekedés tapasztalható, egyre 
nehezebb és problémásabb esetekkel szembesülünk. 

1 e) gyermekvédelem

Böhönye mikrokörzetében a gyermekvédelmi szolgáltatások keretében a Böhönyei Szociális 
Alapszolgáltatási Központ látja el a nyári gyermekétkeztetés előkészítését (igény felmérés, kiértesítések). A 
felkészült szakemberekből álló csapat megfelelő színvonalú alapellátást nyújt a gyermekeknek. 

1 / J  krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások nyújtási feladatát a Böhönyei Szociális Alapszolgáltatási 
Központ látja el. Az utóbbi években ilyen esettel nem találkozott az intézmény. 

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

Községünkben a gyermekek az óvodában és az általános iskolában ismerkednek meg az egészségfejlesztési, 
sport, szabadidős és szünidős programokkal. A lehetőségek minden gyermek számára elérhető, nincs 
kivételezés, nincs diszkrimináció. 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
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Az Önkormányzat a jogszabályban lehetővé tett étkeztetési juttatásokat és ingyenes tankönyvet biztosítja a 
rászorulóknak. 

A nyári gyermekétkeztetést az Önkormányzat a Szeretetotthonnal együttműködésben valósítja meg. 

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

Az Önkormányzat nem alkalmaz hátrányos megkülönböztetést a gyermekek között. 

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

Az ellátórendszer keretein belül nem részesít senkit pozitív diszkriminációban az Önkormányzat. 

Kedvezményekre vonatkozó jogszabályok: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, az éves 
költségvetési törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a 
tankönyvpiac rendjéről szóló 2011. évi XXXVII. törvény, az éves költségvetési törvény végrehajtási 
rendelete, a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából adott évben 
nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló adott évi 
miniszteri rendelet. 

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 

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű tanulók számára kidolgozott 
speciális képzési programot biztosítanak a Böhönyei oktatási intézmények, a Lépj egyet előre programot. A 
Nemeskisfaludi, az átlagosnál nagyobb arányban, és rosszabb körülmények között, kedvezőtlenebb élet- és 
munkaesélyekkel rendelkező lakosság gyermekei számára lehetőleg már az óvodás kortól kezdődően 
szükséges indítani a speciális oktatást. Ezzel párhuzamosan szükség van az érintett családok, szülők 
felvilágosítására is, hogy felismerjék a tudás fontosságát és ne akadályozzák, illetve lehetőségeikhez mérten 
segítsék gyermekeik tanulását. 

b} a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.) 

Községünk a Marcali Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás keretében jut hozzá a közoktatási 
intézményekben rászorulók ellátásához szükséges gyógypedagógusok, pszichológusok szolgáltatásához. A 
Marcali székhelyű Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai az intézményekkel egyeztetett 
időpontokban érkeznek a faluba, és látják el a rászoruló gyermekeket. 

A Böhönyei általános iskola támogatja pedagógusait abban, hogy részt vegyenek továbbképzéseken, 
fejlesszék tudásukat a gyermekek szakszerű ellátása érdekében. Ennek keretében az utóbbi években több 
pedagógus is szerzett gyógypedagógiai végzettséget, így a gyerekek helyi ellátása is megoldható, de az 
érintett gyermekek nagy száma miatt szükséges a Marcali szakemberek bevonása is. 

e} hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs 
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Az oktatás, képzés területén a Böhönyei oktatási intézményekben nem alkalmaznak hátrányos 
megkülönböztetést, a gyermekek óvodai csoportokba és általános iskolai osztályokba történő beosztását 
nem jellemzi semmilyen jogellenes elkülönítés, illetve intézményen belüli szegregáció. 

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

Az általános iskolában tanuló diákok iskolai eredményei mutatják, hogy az oktatás hatékony, a 
továbbtanulást választó gyermekek gond nélkül be tudnak jutni a választott középfokú intézményekbe. 

Sajnos a mélyszegénységben élő, cigány családokból származó leánygyermekek közül tanévenként 1-2 fő 
nem a továbbtanulást, hanem a szülést választják a pedagógusok odafigyelése és munkája ellenére is. 

4.4.7. Általános iskolában tanulók száma 

4.4.7. számú táblázat -Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma 

Általános iskola 1-4. Általános iskola 5-8. Napközis általános 

évfolyamon tanulók évfolyamon tanulók iskolai tanulók 

száma száma Általános száma a nappali 
oktatásban 

Tanév (gyógypedagógiai (gyógypedagógiai iskolások száma (iskolaotthonos 
oktatással együtt) oktatással együtt) tanulókkal együtt) 

(TS 1801) (TS 1901) (TS 1701) 
fő fő fő fő % 

2014/2015 n.a. n.a. - n.a. -
2015/2016 n.a. n.a. - n.a. -
2016/2017 n.a. n.a. - n.a. -
2017/2018 n.a. n.a. - n.a. -
2018/2019 n.a. n.a. - n.a. -
2019/2020 n.a. n.a. - n.a. -

Forrás: TelR, KSH Tstar 

A Böhönyei általános iskolában a vizsgált időszakban a Nemeskisfaludi viszonylatban releváns adat nincs. 

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

Az általános iskolai Az általános iskolai osztályok száma a osztályok száma (a Általános iskolai feladat-ellátási 
gyógypedagógiai helyek száma (gyógypedagógiai 

oktatásban (a nappali gyógypedagógiai oktatással együtt) 
Tanév oktatásban) 

oktatással együtt) (TS 2001) 
(TS 2101) (TS 2201) 

1-8 évfolyamon 1-8 évfolyamon db összesen összesen 
2014/2015 n.a. n.a. n.a. 
2015/2016 n.a. n.a. n.a. 
2016/2017 n.a. n.a. n.a. 
2017/2018 n.a. n.a. n.a. 
2018/2019 n.a. n.a. n.a. 
2019/2020 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TelR, KSH Tstar 
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A Böhönyei általános iskolába járó Nemeskisfaludi gyerekek egy felsős és három alsós iskolai évfolyamon 
tanulnak, míg gyógypedagógiai oktatásban érintett osztály nincs Böhönyén. Az általános iskolai 
feladatellátási helyek száma 1. 

4.4.12. A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 

Nulla. (Forrás: önkormányzati adatgyűjtés) 

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

Tanév oktatásban (TS 2301) 
FlS 

2014/2015 n.a. 
2015/2016 n.a. 
2016/2017 n.a. 
2017/2018 n.a. 
2018/2019 n.a. 
2019/2020 n.a. 

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

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

Az Önkormányzat hozzájárul a gyermekekkel kapcsolatos költségekhez, illetve a gyermekek gondozásával 
kapcsolatos feladatokhoz. A helyi gyermekvédelmi rendszer sajátossága, hogy minden gyermek számára 
gondoskodást nyújt, ugyanakkor fokozott védelemben részesíti az arra rászorulókat. A különböző ágazatok 
együttműködnek és egymást segítik. Az egyes szolgáltatások, ellátások szociális rászorultság alapján, más 
ellátások úgynevezett alanyi jogon járnak a gyermekek részére. 

Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő 
bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor. 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Szabadidő hasznos eltöltésének hiánya foglalkozások szervezése sport programok tartása 
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1 S. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Az Önkormányzat a helyzetelemzés készítésének időpontjában csak kevés adattal rendelkeznek a gender 
szempontok és problémák tekintetében. 

Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak 
a szakképzettséggel nem rendelkező nők a változó képzettségi követelmények, 
a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 

A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel. Az 
anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz szükséges 
ledolgozott munkaidőt. 

A Szeretetotthon megnyitásával lehetőség nyílt arra, hogy a településen élő, szakképzettséggel nem 
rendelkező munkanélküli nők is elhelyezkedjenek, így már elmondható, hogy munkanélküli nő nincs a 
faluban. 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

A foglalkoztatottak számának alakulásáról az Önkormányzat nem rendelkezik adatokkal. 

5.1.1. Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 
Év Férfiak Nők Férfiak 

(TS 0803) (TS 0804) Férfiak Nők (TS 0801) 
2014 46 41 n.a. n.a. 
2015 44 40 n.a. n.a. 
2016 49 38 n.a. n.a. 
2017 53 35 n.a. n.a. 
2018 48 32 n.a. n.a. 
2019 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: Telr és helyi adatgyűjtés 
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Községünkben a munkavállalási korú nők száma csökkenést mutat a férfi munkavállalókkal szemben az 
elmúlt S évben. Ennek arányában a férfi munkanélküliek létszáma viszont magasabb, mint a nőké. 

1 b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 

Az Önkormányzat nem rendelkezik adatokkal arra vonatkozóan, hogy a nők milyen számban vesznek részt a 
foglalkoztatást segítő és képzési programokban. 

1 e) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei

Településünkön, ahogy az ország más részein is, nincs könnyű helyzetben az a nő, aki alacsony iskolai 
végzettséggel próbál munkahelyet találni. A faluban azonban erre jelentenek részben megoldást a 
mezőgazdasági vállalkozások, amelyeknél a vállalható munka jellegéből kifolyólag nem akadály az iskolai 
végzettség hiánya. Azonban a munkaerő-piac nem nyújt annyi üres álláshelyet, amennyi női munkanélküli 
él nálunk, így vannak munkanélküli nők. 

Az Önkormányzat ösztönzi, motiválja az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező nők képzését, az érettségi 
megszerzését, és jobb munkaerő-piaci lehetőségekhez való jutását. 

Az alacsony végzettségű nők sok esetben a munkavállalás helyett az anyai szerepet választják, viszonylag 
kevés azon nők száma, akik igénybe tudják venni a munkaviszony alapján nekik járó ellátásokat. 

1 dj hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

Az Önkormányzat nem tesz különbséget a foglalkoztatás terén nők és férfiak között, a jogszabályok által 
lehetővé tett juttatásokat ugyanúgy megkapják a női, mint a férfi alkalmazottak. 

Arról nem rendelkezünk információval, hogy a településen működő vállalkozások kevesebbet fizetnek-e női 
munkavállalóiknak, mint férfi társaiknak. 

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.) 

Nemeskisfaludon az Önkormányzat lehetőséget ad a női alkalmazottak részére a munkaerő-piaci és családi 
feladatok összeegyeztetésére, például a női munkavállalók rugalmasabb munkaidőben dolgozhatnak. 

Bölcsőde, illetve családi napközi nincs a településen, így a 2 évet betöltött kisgyermekes anyukák csak akkor 
tudnak visszamenni dolgozni, ha a picit családtagjukra, rokonukra tudják bízni, mert az óvodába 2,5 évesnél 
fiatalabb gyermeket nem vesznek fel. 
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

A faluban a családtervezéssel, az anya- és gyermekgondozással a védőnői szolgálat foglalkozik. 

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

Év Védőnők száma 0-3 év közötti gyermekek Átlagos gyermekszám 
(TS 3201) száma védőnőnként 

2014 n.a. n.a. -

2015 n.a. n.a. -
2016 n.a. n.a. -
2017 n.a. n.a. -
2018 n.a. n.a. -
2019 n.a. n.a. -

Forrás: TelR és helyi adatgyűjtés 

A településen a 0-3 év közötti gyermekek száma csökkenést mutat. 

A védőnői szolgálat a gyakorlatban a 0-6 év közötti kiskorúak ellátását teljesíti. 

A védőnők által ellátott, megfeszített munka ellenére a Böhönyei általános iskolában minden évben 
előfordul terhesség megszakítás, illetve kihordott terhesség. Ennek okaként nagyrészt a szülői elhanyagoló 
magatartás áll. 

Azokban a családokban, ahol több gyerek van, munkaviszonyból származó jövedelmük nincs, és a szülők 
tartós, biztonságos fogamzásgátlási lehetőséggel kívánnak élni, az ő számukra az Önkormányzati 
segélykeret terhére IUD (méhen belül felhelyezhető fogamzásgátlási eszköz) vásárlására van lehetőség, 
melyet teljes egészében az Önkormányzat fizet. Az eszköz felhelyezésében a szakellátáshoz való 
hozzájutásban a védőnői szolgálat közreműködik. Ez a lehetőség hosszú évekre biztosít családtervezési 
lehetőséget. 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

Az Önkormányzat csak azokban az esetekben rendelkezik adatokkal a helyi nőket ért erőszakról, illetve a 
családon belüli erőszak eseteiről, amelyekben az áldozatok segítségért folyamodnak. 

Aki feltárja a szakembereknek az őt ért sérelmeket, és személyesen segítséget kér, az ő részére szakmai 
támogatást és a magasabb szintű szolgáltatások igénybevételéhez való hozzájutás lehetőségét biztosítja 
helyben az alapszolgáltatás. Erre évente van 1-2 példa a községben. 

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

Nemeskisfaludon nincs krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás nők számára, úgy, mint anyaotthon, 
vagy családok átmeneti otthona. A helyi nőknek ilyen esetekben Nagyatádra a Magyar Vöröskereszt által 
fenntartott anyaotthonba (szerződéses kapcsolat alapján), vagy a legközelebbi ellátó helyre kell utazniuk, 
majd ott töltenek 6 hónapot. A Nagyatádi intézményben a teljes család befogadására nyílik lehetőség, ahol 
a további boldogulásukat is segítik, szoros kontroll alatt tartva a családot megpróbálják kiépíteni az önálló 
életvitel lehetőségét. 

l s.6 A nők szerepe a helyi közéletben
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A településen és a lakosság által igénybe vett közintézményeknél számos nő tevékenykedik: az 
Önkormányzat képviselő-testületében az öt főből jelen időszakban nincs női képviselőnk. Az Önkormányzat 
által finanszírozott intézményeknél: a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői feladatát egy hölgy látja el, 
valamint a köztisztviselők nagy többsége női alkalmazott, ahogy a helyi védőnő is hölgy. A Böhönyei óvodát, 
valamint a Böhönyei Szociális Alapszolgáltatási Központot ugyancsak nők irányítják. 

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

Községünkben nincs olyan intézkedés, pályázat vagy program, amely a nők társadalmi problémáinak 
felszámolását szolgálná. 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvétel Egészségügyi szűrővizsgálatok és prevenciós 
alacsony, általánosságban rossz a nők egészségi előadások szervezése. 

állapota. 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

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

Nemeskisfalud is tapasztalhatók az országos tendenciát mutató demográfiai folyamat jellemzői: 
növekszik az átlagéletkor, 
magasabb a középkorúak halandósága, 
nők hosszabb élettartama (,,feminization of ageing"). 

Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a házasok, és 
növekszik az özvegyek aránya. Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, 
szív- és érrendszeri megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az 
idős ember egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége beszűkül. 
Ez nagyon sok embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen gyakori a depresszió és a dementia 
kialakulása. Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves kor fölött 
jellemzőek a súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott dementia. 

A faluban működteti Szeretetotthonát az Elesett Öregekért Alapítvány (Gadány). A civil szervezet célja a 
támasz nélkül maradt, idős, beteg emberek felkarolása, részükre gondozó otthon biztosítása. Az 1998-ban 
Gadányban megnyitott szeretetotthon infrastruktúráját kinőve 2006-ban létesített új építésű ingatlanban 
egy 900 m2-es szép, jól felszerelt intézményt, melyet az igényeknek megfelelően a demenciában, Alzheimer 
kórban szenvedő emberek ápolására építettek, ,,demens" otthonnak. A lakók száma átlagosan megközelíti a 

et meg oze 1to eg 

6.1.1. Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerin 

6.1.1. számú táblázat - Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők 
száma 

Nyugdíjban, ellátásban, Nyugdíjban, ellátásban, 

Év 
járadékban és egyéb járadékban és egyéb Összes nyugdíjas járandóságban részesülő férfiak járandóságban részesüllS nők 

száma (TS 5201) száma {TS 5301) 
2014 15 33 48 
2015 16 31 47 
2016 17 28 45 
2017 15 29 44 
2018 11 19 30 
2019 n.a. n.a. -

Forrás: TelR, KSH Tstar 
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Az adatgyűjtésből megállapítható, hogy a településen évről évre csökken a nyugdíjasok száma. Azonban az 
is megállapítható, hogy míg 2014-ben élt Nemeskisfaludon 48 nyugdíjas, addig a nemek közti arány szerint 
ebből férfi 15 fő, nő 33 fő. Folyamatos csökkenést tapasztalhatunk, a nemek közti tendencia folytatásával. 

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

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

65 év feletti lakosság száma Nappali ellátásban 

Év (TS 0328) részesülő időskorúak 
száma (TS 5101) 

Fő Fő % 
2014 44 n.a. -
2015 38 n.a. -
2016 38 n.a. -
2017 33 n.a. -
2018 42 n.a. -
2019 n.a. n.a. -

Forrás: TelR, KSH Tstar 

Nemeskisfalud községben nincs idősek nappali ellátására alkalmas helyszín, így a Böhönyei Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Böhönyei központjában van kialakított helység a nappali tartózkodásra. Azonban 
a tapasztalatok szerint a nyugdíjasok Nemeskisfaludról nem utaznak el Böhönyére az ellátás igénybe vétele 
érdekében, ezért a nappali ellátásban részesülők száma nulla. Figyelemre méltóadat, hogy a 65 év feletti 
lakosság száma 2017-ben 33 főről 2018-ban 42 főre emelkedett. 
Ez azt is előrevetíti, hogy a nyugdíjasok sokszor bezárkóznak, inkább saját lakásukban szeretnek tartózkodni, 
nem szívesen mozdulnak ki otthonról. 
A nappali ellátás során ellátott tevékenységeket a falugondnoki szolgálat hivatott pótolni, helyettesíteni, 
amely napi szinten látogatja a nyugdíjasokat, intézi az ügyeiket helyben és vidéken egyaránt 

6.3.2. Időskorúak járadékában részesülők szám 
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma 

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

2014 n.a. 
2015 n.a. 
2016 n.a. 
2017 n.a. 
2018 n.a. 
2019 n.a. 

Forrás: TelR, KSH Tstar 

A faluban időskorúak járadékában részesülőkről adattal a TelR adatbázis nem rendelkezik. 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága

Nemeskisfalud Község Önkormányzata nem rendelkezik adatokkal arról, hogy a nyugdíjasok közül hányan 
dolgoznak még a nyugdíj mellett. 

41 



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

A közintézményen keresztül igyekszünk az időskorúakat is támogatni, nekik programokat szervezni, 
kimozdítani őket a saját otthonuk bezártságából. Ennek keretében például a falusi rendezvények során 
színvonalas előadásokat hallgathatnak meg, az őket érdeklő témakörökben, informatikai képzéseket 
szerveznek részükre. 

Illetve a Böhönyei Szociális Alapszolgáltatási Központban Böhönyén találhatók az idősek nappali ellátását 
szolgáló helyiségek, ahol az ellátottak a számukra szervezett közösségi programokon vehetnek részt, 
társaságban tartózkodnak, kézműves foglalkozáson vesznek részt, ünnepi rendezvényeket szerveznek nekik 
a dolgozók, és a hasznos időtöltést szolgáló tevékenyégségeket biztosítanak számukra. 

e) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 
Regisztrált 55 év feletti regisztrált Tartós 55 év feletti tartós 

Év munkanélküliek munkanélküliek száma munkanélküliek munkanélküliek száma 
száma (TS 1010 és TS 1011) száma 

Fő Fő % Fő Fő % 
2014 3 0,50 18% 0 n.a. -
2015 2 18,18 909% 0 n.a. -
2016 3 0,00 0% 0 n.a. -

2017 3 0,00 0% 0 n.a. -
2018 4 0,00 0% 0 n.a. -

2019 5 0,00 0% 0 n.a. -
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TelR 

Nemeskisfaludon nincs hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén az idősek sérelmére. 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés 

A településen a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki szamara biztosított, a közösségi célú 
információk a hirdető táblákon és a közösségi terekben elérhetők a lakosság számára. 

1 a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A Nemeskisfaludi betegeket ellátó háziorvosok foglalkoznak az időskorúak ellátásával, akik munkanapokon 
a rendelőikben fogadják a betegeket, és indokolt esetben beutalják őket a környező kórházakba. 
Helyben csupán a Szeretetotthon lakóit ellátó intézményi orvos vizsgálja és kezeli a betegeket szükség 
esetén, nem háziorvosi ellátás keretében. 

Gyógyszertár legközelebbi helyszínen a lakosoknak Böhönyén és Tapsonyban érhető el, de a gyógyszer 
kiváltást szükség esetén a falugondnoki szolgálat látja el. 

Ezen túlmenően a Böhönyén elérhető idősek nappali ellátása során szakápolók felügyelik a rászorulókat. A 
területi ellátással rendelkező háziorvos és a nappali ellátást biztosító helyiségek egy épületben találhatók, 
így szükség esetén hatékonyabb a segítségnyújtás. 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
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A településen élő időskorúak hozzáférnek a kulturális és közművelődési szolgáltatásokhoz. Az időben 
történő előzetes tájékoztatás, a társaság iránti igény számos idős embert vonz a szervezett tájékoztatókra, 
kulturális rendezvényekre. 

1 e) idősek informatikai jártassága 

Az Önkormányzat épületében található Művelődési Házban rendszeresen szerveznek oktatásokat annak 
érdekében, hogy az időskorúak is megtanulják használni az informatikai eszközöket. Így számukra is 
könnyebb lesz a kapcsolattartás a vidéken élő rokonokkal, unokákkal. Tapasztalataink szerint egyre többen 
érdeklődnek az ilyen típusú oktatások iránt. 

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

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

A nyilvános/települési A nyilvános/települési Muzeális Közművelődési 

Év könyvtárak száma könyvtárak egységeinek intézmények intézmények 

(TS 3801) száma {leltári állomány) száma száma 
(TS 3901) (TS 4001) (TS 4101) 

2014 1 714 n.a. 1 
2015 1 778 n.a. 1 
2016 1 914 n.a. 1 
2017 1 1507 n.a. 1 
2018 1 1507 n.a. 1 
2019 n.a. n.a. n.a. n.a.

Forrás: TEIR 

Nemeskisfalud Község Önkormányzata intézményein keresztül igyekszik olyan szakmai programokat a 
településre hozni, amelyek az idősek igényeit elégítik ki, ismereteiket bővítik. Ezen kívül a Böhönyei 
művelődési házban szervezett eseményeken is részt vesznek a Nemeskisfaludi idősek, a falugondnoki 
szolgálattal történő beutazást követően. 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Magas az egyedül élők aránya. Közösségi programok időskorúak számára. 
Idősek életkörülményeinek színvonal emelése. A falugondnoki szolgálat tevékenységeinek bővítése 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember van Magyarországon, a népesség 
5, 7 százaléka. A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása: mozgáskorlátozottak aránya 43,6 %, 
látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 9,9 %, hallássérült 10,5 %, egyéb 21,6 %. A fogyatékos népességen 
belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport. Jelentősen emelkedett az egyéb, pontosan meg 
nem határozott fogyatékosságban szenvedők aránya. 

A településen fogyatékkal élő személyeket a Szeretetotthonnál találunk, a falu további területein nem élnek 
fogyatékos lakók. Az időskorból adódó mozgásszervi panaszokkal küszködő lakosság körében nincs kerekes 
széket használó, inkább bottal járó helyiek közlekednek a községben. 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

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

Az Önkormányzati vezetők igyekeznek minden lehetőséget megadni a fogyatékkal élőknek a foglalkoztatás 
terén, és törekednek arra, hogy hátrányt ne szenvedjenek a dolgozók. A jogszabályok adta jogokat és 
juttatásokat kollégáikhoz hasonlóan biztosítjuk számukra. 

1 b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

A helyi munkaadók nem alkalmaznak hátrányos megkülönböztetést a foglalkoztatás terén a 
fogyatékosokkal szemben. 

1 ej önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

Nemeskisfaludon nincs önálló életvitelt támogató helyi intézmény, szolgáltatás, vagy program fogyatékosok 
számára. Az érintettek legközelebb Kaposváron tudnak látogatni ilyen támogató intézményeket. 

1 7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

1 

A községben 2020-ben 3 fő megváltozott munkaképességű személy élt, akik szociális ellátásban nem 
részesültek 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők 

száma nemenként 
Megváltozott munkaképességű Megváltozott munkaképességű 

Év személyek szociális ellátásaiban személyek szociális ellátásaiban Összesen részesülők száma - Férfiak (TS részesülők száma - Nők (TS 6301) 
6201) 

2014 6 4 10 
2015 6 4 10 
2016 7 4 11 
LUJ./ : ,  4 9 
2018 3 2 s 
2019 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TelR, KSH Tstar 
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A megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásban részesülők száma férfiak és nők 
tekintetében is csökkenő. 

7.1.2. Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Nappali ellátásban Egyházi fenntartású Civil fenntartású Év részesülő fogyatékos 
személyek száma (TS 5001) intézményben intézményben 

2014 n.a. n.a. n.a. 
2015 n.a. n.a. n.a. 
2016 n.a. n.a. n.a. 
2017 n.a. n.a. n.a. 
2018 n.a. n.a. n.a. 
2019 n.a. n.a. n.a. 

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

Nincs nappali ellátásban részesülő fogyatékos személy a faluban. (Forrás: önkormányzati adatgyűjtés) 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

A faluban megkezdődött az akadálymentesítés, a közintézmény fizikai akadálymentesítése befejeződött, 
azonban az infokommunikációs akadálymentesítésre ez idáig nem volt forrás. 

1 a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

A fogyatékkal élők akadálytalanul hozzáférnek az Önkormányzat épületéhez, amely magában foglalja a 
kulturális központot is. Továbbá a Nemeskisfaludi lakosok akadálymentesen hozzáférnek a Böhönyei 
általános iskolában, az óvodában, a szociális alapszolgáltatási központban és a művelődési házban nyújtott 
szolgáltatásokhoz. 

Azonban a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének, a Böhönyei Rendőrőrsnek, a Böhönyei 
gyógyszertárnak az akadálymentesítése még nem oldódott meg, így ezeken a helyszíneken önállóan még 
nem tudnak ügyintézni a fogyatékkal élők. 

b} közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 

45 



Nemeskisfaludon elérhető a közszolgáltatás akadálymentes közlekedés révén. 

Vannak olyan szolgáltatók Böhönyén, amelyek rendelkeznek ugyan rámpával, azok azonban túl meredekek, 
így pedig nem alkalmasak arra, hogy a kerekes székkel lehessen rajtuk gond nélkül közlekedni. Másik 
probléma, ha a rámpán még feljut az ügyfél, de a bejárati ajtó nem elég széles ahhoz, hogy bejusson az 
eladótérbe. Ezen esetek sajnos azt teszik szükségessé, hogy a fogyatékkal élőt egy egészséges rokona, társa 
kísérje el ügyet intézni, mert önállóan nem tudja igénybe venni a biztosított szolgáltatást. 

A már bemutatott fizikai akadálymentesítés mellett az infokommunikációs akadálymentesítés egyáltalán 
nem megoldott Nemeskisfaludon. A lakosság által igénybe vett Böhönyei intézményekben sem minden 
közszolgáltatásnál elérhető az infokommunikációs akadálymentesítés: az általános iskolában és az 
óvodában van indukciós hurok és Braille írás a falakon, a szociális központban és a művelődési házban csak 
az utóbbira van lehetőség. 

1 e) munkahelyek akadálymentesítettsége

Az Önkormányzat csak a saját és a Böhönyei közintézmények, mint munkahelyek akadálymentesítettségéről 
rendelkezik pontos információkkal, melyek akadálymentesítése az a) pontban bemutatásra került. 
A vállalkozások telephelyére az illetékes hatóságoknak van bejárási lehetősége, így azok 
akadálymentesítéséről mi nem tudunk. 

1 dj közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

A településen a közösségi közlekedésnél a hibátlan útburkolat, a busz-öblözeteknél pedig a feljutás nem 
megoldott. 
A járdák a település nagy részén kerekesszékkel jól közlekedhetők, bár a járda elhasználódottságából adódó 
„kátyúk" miatt néhol nehezebb az előrehaladás. Ha a járda nagyon rossz állapotban van, az úttesten 
közlekednek a kerekesszékkel az érintettek. 

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

Az Önkormányzat nem rendelkezik a fogyatékos személyek számára helyi szolgáltatásokkal, speciális 
közlekedési megoldásokkal. 

1 f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Nem alkalmaz pozitív diszkriminációt a fogyatékosokkal szemben az Önkormányzat. 

7 .4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Közszolgáltatáshoz való hozzáférés nehézségei komplex akadálymentesítés 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és far-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása

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

A községben működik egy református egyházi gyülekezet, és a Szeretetotthont működtető alapítvány. 

Az ismertetett célcsoportokhoz kapcsolódóan, kizárólag az érintettekkel foglalkozó civil szervezet nem 
működik. A non-profit szervezetek tömörítenek tagokat a célcsoportokból, de nem kizárólag az ő 
problémáikkal foglalkoznak. 

Az Önkormányzat egész évben aktív kapcsolatot ápol a helyi civilekkel, így például a helyi rendezvények 
megszervezése közösen történik, az év közben feltárt problémák megoldására közösen keressük a 
lehetőségeket. 

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

A községben nincs roma nemzetiségi önkormányzat. 

Az Önkormányzat együttműködésben áll a Türr István Képző és Kutató Intézettel, elsősorban a Pécsi 
Igazgatósággal (7634 Pécs, Bázis út 10.). A TKKI segítséget nyújt a településen keletkező felnőttképzési 
igények szervezésében, az oktatások lebonyolításában. 

A református egyház képviselői - a Marcaliból érkező református lelkész és munkatársai - aktívan részt 
vesznek a gyülekezetekbe tartozó hívek problémáinak feltárásában és megoldásában. 

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

Az Önkormányzat tagja a Marcali Többcélú Kistérségi Társulásnak, amely a Marcali járáshoz tartozó 
településeket fogja össze, közös intézményeket tart fenn, közösen pályáznak például közfoglalkoztatási 
programok keretében. A partnerség érdekében általában havonta egyszer társulási ülést tartanak, ahol az 
aktuális ügyeket tárgyalják meg a polgármesterek, döntéseket hoznak. 

Településünk tagja a Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulásának, mely 6 település partnerségét 
jelenti szociális és oktatási feladatok ellátásához kapcsolódóan. 

1 d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A községben nem működik nemzetiségi önkormányzat. 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

A faluban működő civil szervezetek szükség esetén a célcsoportokkal célzottan is foglalkoznak, de 
tevékenységük elsősorban az alapszabályban leírt feladatokra irányul. Természetesen nem zárkózik el egyik 

1 
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f ) far-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.

A településünkön működő far-profit vállalkozások eseti jelleggel kerülnek kapcsolatba az ismertetett 
célcsoportokkal, elsősorban adományozás keretében. 

19. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, 
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 

Az Önkormányzat szoros kapcsolatot tart fenn a programban ismertetett partner szervezetekkel. A 
helyzetelemzés előkészítése során szóbeli egyeztetésekre került sor a szociális, egészségügyi, köznevelési, 
közművelődési szakemberekkel és az érintett civil szervezetekkel, akik kifejthették tapasztalataikat és 
véleményüket az esélyegyenlőségi célcsoportok problémáiról. Az összegyűjtött adatok feldolgozását 
követően a program tervezet véleményezésére is sor került. 

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

Az elkészült Helyi Esélyegyenlőségi Programot az Önkormányzat nyilvánosságra hozza saját honlapján, 
www.nemeskisfalud.hu, amelyre visszajelzéseket vár a célcsoport tagoktól. A honlapon az elfogadott 
dokumentum hozzáférhető lesz, amely alapján az esélyegyenlőségi folyamatokat, az intézkedéseket 
megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése. 

Ezen túlmenően a Művelődési Ház épületében kihelyezésre kerül egy papír alapú példány a programból, 
amelyet bárki elolvashat, és véleményt nyilváníthat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

J 1. A HEP 1T részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Következtetések 

Célcsoport 
problémák beazonosítása fejlesztési lehetőségek meghatározása 

rövid megnevezéssel rövid címmel 

Romák 
és/vagy Munkanélküliség. helyi lehetőségek maximális kihasználása a 
mélyszegény- meglévő munkalehetőség által 
ségben élők 

Gyermekek szabadidő hasznos eltöltésének hiánya gyermekek bevonása foglalkozásokba, 
sportrendezvényekre 

Idősek elmagányosodás, szolgáltatások fejlesztése Integrálás a helyi közösségekbe 
falugondnoki szolgálat bővítése 

Nők egészségügyi problémák. szűrővizsgálatok, prevenciós előadások. 

Fogyatékkal közszolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférés. komplex akadálymentesítés. 
élők 

1 A beavatkozások megvalósítói 

Következtetésben megjelölt Az intézkedésbe bevont 
Célcsoport beavatkozási terület, mint aktorok és partnerek 

intézkedés címe, megnevezése - kiemelve a felelőst
Romák önkormányzat, alapszolgáltatási központ, 
és/vagy Kert-ész program magánszemélyek, segélyszervezetek, szociális 
mélyszegény- ügyintéző, gyermekjóléti szolgálat, családsegítő 
ségben élők szolgálat. 

önkormányzat, általános iskola, óvoda, szociális 
Gyermekek Szabadidős programok alapszolgáltatási központ, civil szervezetek, 

karitatív szervezetek, magánszemélyek. 

Helyi közösségek erősítése önkormányzat, háziorvosok, idősek nappali 
Idősek 

Falugondnoki szolgáltatás fejlesztése ellátása, helyi civil szervezetek, szeretet 
szolgálat. 

Nők Egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése. önkormányzat, védőnő, háziorvos, 
egészségügyi intézmények. 

Fogyatékkal Közszolgáltatáshoz való egyenlő önkormányzat, fogyatékossággal foglalkozó 
élők hozzáférés. civil szervezetek, informatikai vállalkozás. 
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1 Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a cigányok a helyi társadalomba beilleszkedve, aktívan részt vesznek a 
közösség építésében. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők életkörülményei javuljanak. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészségének megőrzését. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek közösségbe történő integrálására. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a családtervezés hatékonyságának javítását. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők önálló életviteléhez szükséges feltételek megteremtésére. 
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[ 2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 

A 8 e 
A helyzetelemzés 

következtetéseiben 
Intézkedés Az intézkedés címe, feltárt Az intézkedéssel 
sorszáma megnevezése esélyegyenlőségi elérni kívánt cél 

probléma 
megnevezése 

1. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Kert-ész program 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

Helyi sport 

1 iszabadidős 
programok 
pZervezése. 

Ill. A nők esélyegyenlősége 
1 Egészségügyi 

!Szűrővizsgálatok 
 zervezése. 

község 
levendula 
ültetvényének és 
 ólia sátras 
programjának a 
 ejlesztése. 

A községben lévc 
munkanélküliség 
sökkentése. 

, Helyi sport , Minél több e< bevonása eslszabadidős gyermek 

programok foglalkozásokba, 

hiányának hasznai 

kezelése. iszabadidő eltöltéi 
biztosítása. 

Nők egészségi Női betegsége  
állapotának megelőzése, 
megóvásáért tet1 kockázatok 
intézkedések. kialakulásának 

K;sökkentése. 

D E 

A célkitűzés 
összhangja egyéb Az intézkedés tartalma stratégiai 

dokumentumokkal 

Nemzeti 
Felzárkózási 
Stratégia (2011 
2020) RomaA programban 
Integráció 
Évtizede Program 
Nemzeti Ifjúsági 
:,tratégia (2009 
2024) Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia II. 

résztvevők 
megszerzett 
ismereteinek 
bővítése, az 

már 

új 
résztvevők képzése. 

következé' 
időszakban igények, 
érdeklődők 

,Legyen jobb a felmérése. 
gyerekeknek!" Költségvetési vonza1 
Nemzeti Stratégia megállapítása. 
(2007-2032) Kapcsolatfelvétel a 

iszervezőkkel, végül 
15portprogramok 
iszervezése. 

Költségvetési Igények felmérése, 
koncepció. partnerek bevonása, 

Welvilágositó munka, 
iszűrővizsgálatok 
lebonyolítása, 
 lőkészítés, partnerek 
bevonása, célcsoport 
 eltérképezése, ezek 

F G H 1 J 
Az intézkedés 

Az intézkedés Az intézkedés megvalósításához Az intézkedés Az intézkedés megvalósításának eredményességét szükséges eredményeinek felelőse határideje mérő indikátor(ok) erőforrások fenntarthatósága (humán, pénzügyi, 
technikai) 

Munkanélküliek Esetleges 
polgármester 2025.12.31.  zárnának pályázati Utólagos 

sökkenése a,,ámogatások. monitoring 
településen. 

Résztvevő 
gyermekek száma. Munkaidő, saját 

polgármester 2025.12.31. !Sport és szabadidő< forrás, esetleges Utólagos 

programok száma. pályázati pénzek. monitoring. 

Folyamatosság. 

polgármester 2025.12.31. Bevont nők száma, Esetleges Utólagos 
15zűrővizsgálaton pályázati monitoring. 
résztvevők száma, ámogatások. 
fonntarthatóság. 
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IV. Az idősek esélyegyenlősége

Időskorúak 
integrálása az aktí  
helyi közösségbe, 

Egyedül él időskorúaknak helyi i:,zociális 

1 Időskorúak időskorúak programok rendelet,ldősügyi 
 ámogatása. integrálása a helyi szervezése, Nemzeti Stratégia 

közösségbe. egészségügyi (2010-2021) 
előadások, szakmai 
programok 
szervezése. 

i:,egítségnyújtás az 
időseknek: A z  idősek magára 

Falugondnoki bevásárlás, hagyott emberek ldősügyi Nemzeti 
2 

szolgálat fejlesztése gyógyszerek <>letkörülményeinek Stratégia (2010 
2021) kiváltása, házhoz a javítása. 

szállítása. 
V .  A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

Akadálymentes Helyi építési 

Közszolgáltatásokhoz Komplex honlap  zabályzat, 

1 való egyenlő akadálymentesítés előkészítése, Országos 

hozzáférés. elősegítése. akadálymentes Fogyatékosságügyi 
közlekedés Program (2015 
elősegítése. 2025) 

után szűrések 
megszervezése, 
folyamatosság. 

Szakmai oktatás, 
kulturális é s  
 gészségügyi 
programok 
 zervezése, 
 egítségnyújtás az 
időskorúak saját 
ptthonában, utólagos 
monitoring, 
 lőkészítés, 
 élcsoport felmérése, 
képzések és szűrések 
megszervezése, 
 olyamatosság. 

lA. falugondnok segít 
a z  időseknek a napi 
 eendőik 
megkönnyítésében. 

Honlap előkészítése, 
 izikai 
iakadálymentesítéshez 
 ezető utak javítása, 
infokommunikációs 
iakadálymentesítés. 

polgármester 2025.12.31. 

polgármester 2025.12.31. 

polgármester 2025.12.31. 

Időskorúak 
iéletkörülményeinek 
uavulása, 
egészségesebb Pályázati Utólagos 
!életmód az ámogatás monitoring. 
időskorúak 
körében, társadalmi 
integrálódás. 

IAz idősek 
életkörülményeinek Esetleges Utólagos 
ia javulása. pályázati monitoring !élettartamuk  ámogatások. 
meghosszabbodása.

!Akadálymentes
honlap
előkészítése,
akadálymentes
bejáratok és elérési Pályázati Utólagos 
útvonalak korszerű  ámogatás. monitoring. 
megközelítése,
infokommunikációs
eszköz a 
közszolgáltatásban.
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13. Megvalósítás

1 A megvalósítás  előkészítése 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák. 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 
részletes leírásra kerültek. 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében 
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket, cselekvési 
ütemterveket készítsenek. 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet. 

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

1 A megvalósítás  fo lyamata  

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre. 

A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások
meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata,
a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi
döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
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Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, 
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi 
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 

A HEP Fórum működése: 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 

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

1 Nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 
nyilvános fórumot hívunk össze. 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 
összehívása. 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat 
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és 
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

1 Kötelezettségek és felelősség 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel: 
Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 
Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak 
valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így 

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.

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

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 
összehangolása, instruálása), 
a HEP IT végrehajtásának nyomon követése, 
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az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 
felelősével közösen 
a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői 
felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel 
kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek. 
Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak 
megvalósításában. 
Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse 
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a 
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, 
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 
működtetése.) 

J Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben a kétévente előírt - de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során 
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül 
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a 
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP 1T végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és - szükség esetén - felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 
elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 

56 



4. Elfogadás módja és dátuma

1. Nemeskisfalud község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe
beépítettük.

Ill. Ezt követően Nemeskisfalud község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ................................................ számú határozatával 
elfogadta. 

Mellékletek: 

Dátum Aláírás 
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