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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 

 
 

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

 
 

A település bemutatása 

 
Fekvése 
Balassagyarmat Észak-Magyarországon, Nógrád megye északnyugati szegletében, a szlovák-magyar állam-
határ mentén, az Ipoly folyó bal partján, a Nógrádi-medencében fekszik. Az egykoron a városhoz tartozó 
jobb parti rész ma a Szlovákiához tartozó Tótgyarmat (Slovenské Ďarmoty). A város nyugati bejáratánál 
terül el az ún. Égerláp nevű természetvédelmi terület. A város a palóc nyelvjárás egyik kitüntetett helyén 
fekszik, a palóc kultúra számos emlékét őrzi. 
Megközelíthetősége  
Vonattal a MÁV 78-as számú Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc és a 75-ös számú Vác–Diósjenő–
Drégelypalánk–Balassagyarmat vonalain közelíthető meg.  
Autóval a főváros felől a 2-es számú főúton Rétság után a 22-es számú főútra térve Salgótarján irányában 
tovább haladva, kényelmes tempót választva másfél óra elteltével érhető el a város. Budapesttől való távol-
sága 80 km, Salgótarjántól és Váctól egyaránt 45 km távolságra fekszik. 
Története  
Balassagyarmat területének eddigi legrégebbi régészeti leletei a középső rézkorból származnak (badeni 
kultúra). A római korban (1–4. sz.) a kvádok telepedtek itt meg, az Ipoly mentén vezető kereskedelmi utat 
kialakítva. A honfoglaló magyarok Gyarmat nevű törzsének megtelepedésére utal a név utótagja. A név 
előtagját pedig a legfontosabb birtokosairól, a Balassa családról kapta a 15. században. Gyarmat az Ipoly 
folyó átkelőhelyét védte. Vára a tatárjárás után létesült őrhelyből fejlődött ki. Első írásos említése 1244-ből 
származik. Mezővárosi jogot 1437-ben kapott. 
A török 1552-től 1593-ig tartotta megszállva. A tizenötéves háború elején 1593 őszén Gyarmatról a török 
őrség megszökött és felgyújtotta a várat. A törököket végleg Forgách Ádám érsekújvári főkapitány felmentő 
serege űzte el a környékről 1648-ban. 1652-től Balassa Ferenc és Imre lettek a vár főkapitányai. 1663-ban 
vagy talán 1665-ben foglalták el ismét a törökök, akik ez alkalommal fel is robbantották. A település ezzel 
elveszítette jelentőségét. A hódoltsági harcok során a környék elnéptelenedett. A lakosság visszatelepítése 
csak a 17. század második felében kezdődött meg. Az ekkor épült várfal maradványa a Bástya utcában lát-
ható. 
A török kiűzése után gyorsan benépesült, köszönhetően a kedvező földrajzi fekvésének: a Felső-
Magyarországon található bányavárosokat és az Alföld településeit összekötő kereskedelmi út csomópont-
ján feküdt. Ennek hatására nagyszámú kereskedelemmel foglalkozó csoport, pl. szerbek, zsidók, németek 
telepedtek meg itt. Emléküket őrzi a ma is meglévő Szerb templom, illetve a zsidótemető. Az itteni zsidó-
ságból került ki Rózsavölgyi Márk, a verbunkos zene nagy alakja, a „csárdás atyja”, akinek nevét a helyi mű-
vészeti iskola őrzi. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ipoly
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3gr%C3%A1di-medence
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3tgyarmat
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%B3c_nyelvj%C3%A1r%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vonat
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_%C3%81llamvasutak_Zrt.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Asz%C3%B3d%E2%80%93Balassagyarmat%E2%80%93Ipolytarn%C3%B3c-vas%C3%BAtvonal
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1c%E2%80%93Balassagyarmat-vas%C3%BAtvonal
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1c%E2%80%93Balassagyarmat-vas%C3%BAtvonal
http://hu.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Salg%C3%B3tarj%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91r%C3%A9zkor
http://hu.wikipedia.org/wiki/15._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%A1rj%C3%A1r%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/1244
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91v%C3%A1ros
http://hu.wikipedia.org/wiki/1437
http://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3zsav%C3%B6lgyi_M%C3%A1rk
http://www.rozsavolgyiart.hu/
http://www.rozsavolgyiart.hu/


 4 

Többszöri sikertelen próbálkozás után sikerült 1790-ben felépíteni a jelenleg polgármesteri hivatalként mű-
ködő vármegyeházát. 1835. október 19-én avatták föl a ma is álló új vármegyeházát. Balassagyarmat jelen-
tős kereskedelmi csomópont volt végig a reformkorban, emiatt a reformkor végére már 7529 fős lakossága 
volt. 1845-ben épült a megyei börtön, mely a legrégibb működő börtön Magyarországon. Petőfi Sándor 
kétszer is megfordult Balassagyarmaton felvidéki útja során. Madách Imre vármegyei aljegyző volt 1842 és 
1848 között, és itt tanított Komjáthy Jenő. 
Az 1848-as forradalom idején a forradalmi közigazgatás szervét, a városi választmányt igen korán, 1848. 
március 25-én létrehozták. Ezen a napon került sor nemzetőr csapatok toborzásának megkezdésére is. 
A dualizmuskori Balassagyarmat előrehaladt a városiasodásban, de mivel a mezővárosi rangot az 1871. évi 
községi törvény megszüntette (1886-tól címként is megszűnt), a rendezett tanácsú városi ranghoz szüksé-
ges feltételek biztosítását és a többletadót pedig nem vállalta a település, ezért nagyközséggé alakult és 
1923-ig így működött. 
A dualizmus idején alakultak ki a település mai szerkezetének alapjai: a főutcán (ma: Rákóczi fejedelem 
útja) emelt középületek (megyei és járásbíróság, vármegyeháza stb.) mellett új telepszerű építkezések (Ott-
hontelep, Tisztviselő- és Vasutas-telep) jöttek létre. Ekkor épült a Nógrád vármegyei Mária Valéria közkór-
ház (ma Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet). Balassagyarmat arculatának kialakításában nagy szerepet 
játszott Wälder Gyula építész, későbbi műegyetemi tanár. A strandot Hajós Alfréd tervezte. 
A dualizmus korának végén Balassagyarmat megyeszékhelyként elsősorban közigazgatási központ, kereske-
dő- és tisztviselőváros. Mikszáth Kálmán vármegyei hivatalnok volt itt 1871 és 1873 között. 
A település az első világháború és az azt követő forradalmak idején fontos szerepet játszott. A 16. gyalogez-
redbe besorozott balassagyarmati és környékbeli katonák elsősorban az orosz frontra kerültek, különösen a 
mai Lengyelország területén harcoltak sokat. Nekik állít emléket a 16-os honvéd szobra a Hősök terén. 
1919-ben (január 29-én) a megszálló cseh helyőrséget bátor önkéntesekből álló fegyveresek (vasutasok, 
katonák, börtönőrök, ipari munkások) visszaszorították az Ipoly túlpartjára, ezt nevezi a helyi köznyelv cseh-
kiverésnek. Az eseménynek emléktörvény állít emléket, mellyel a Civitas Fortissima (Legbátrabb Város) 
kitüntető elnevezést adományozták a városnak, 2009 novemberében pedig a helyi születésű Matúz Gábor 
filmet készített róla. 
A Tanácsköztársaság alatt a vörösök által véghezvitt atrocitások hatására írta meg az akkor Balassagyarma-
ton élő Tormay Cécile a Bujdosó könyv című művének egyes fejezeteit. 
Balassagyarmat a trianoni békeszerződéssel határvárossá vált. Régi Ipoly-hídját fölrobbantották, csonkjai 
ma is láthatók, azóta új híd épült. A folyó folyásának megváltozása miatt 2000 után módosítani kellett a 
határokról szóló szlovák–magyar államközi egyezményt, mivel az államhatár a meder közepén húzódik. 
A település rangja 1923-ig nagyközség, 1923–1929 között rendezett tanácsú város, majd 1929–1950 között 
megyei város volt. 
A két világháború között a városban töltötte gyermekkorát Tildy Zoltán, és itt élt egy ideig Szabó Lőrinc a 
Templom utca 10. szám alatt. 1926-ban idecsatolták a Kóvár Magyarországon maradt határrészéből alakult 
Újkóvár községet. 
1945 februárjában Földosztó bizottság alakult, amely több mint 11000 családnak osztott földet. 
Balassagyarmat rangja 1950 és 1954 között közvetlenül a járási tanács alá rendelt város, majd 1971-ig járási 
jogú város volt, azóta pedig város. Noha korábbi közigazgatási fontosságát elveszítette, kulturális ereje to-
vábbra is nagy, amit a városban működő, a népességhez képest nagy számú és kapacitású oktatási intézmé-
nyek biztosítanak. 
1973-ban itt történt az egész országot megrázó túszdráma, melynek során két fiatalember az egyik leány-
kollégium (az Angolkisasszonyok egykori intézete) lakóit túszul ejtve megpróbált külföldre jutni.  
1973-tól Balassagyarmathoz tartozott Patvarc és Ipolyszög, az előbbi azonban 1992-ben, az utóbbi pedig 
2006-ban ismét önálló községgé alakult. A város 1994 óta a Balassagyarmati kistérség központja, tagja az 
Ipoly Eurorégiónak is. 
 
Nevezetességek 

 Palóc Múzeum és skanzen (néprajzi gyűjtemény) (Palóc liget 1.) 
 Képtár - kortárs képzőművészeti gyűjtemény (Civitas Fortissima tér 1.) 
 Szerb templom - időszaki kiállítások (Szerb utca 5.) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Balassagyarmati_Fegyh%C3%A1z_%C3%A9s_B%C3%B6rt%C3%B6n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mad%C3%A1ch_Imre
http://hu.wikipedia.org/wiki/1842
http://hu.wikipedia.org/wiki/1848
http://hu.wikipedia.org/wiki/Komj%C3%A1thy_Jen%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rendezett_tan%C3%A1cs%C3%BA_v%C3%A1ros
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyk%C3%B6zs%C3%A9g_%28polg%C3%A1ri_korszak%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kenessey_Albert_K%C3%B3rh%C3%A1z-Rendel%C5%91int%C3%A9zet&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4lder_Gyula
http://hu.wikipedia.org/wiki/Haj%C3%B3s_Alfr%C3%A9d
http://hu.wikipedia.org/wiki/Miksz%C3%A1th_K%C3%A1lm%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/1871
http://hu.wikipedia.org/wiki/1873
http://hu.wikipedia.org/wiki/1919
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_29.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balassagyarmati_felkel%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balassagyarmati_felkel%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eml%C3%A9kt%C3%B6rv%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tormay_C%C3%A9cile
http://hu.wikipedia.org/wiki/Trianoni_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyk%C3%B6zs%C3%A9g_%28polg%C3%A1ri_korszak%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rendezett_tan%C3%A1cs%C3%BA_v%C3%A1ros
http://hu.wikipedia.org/wiki/Megyei_v%C3%A1ros_%28polg%C3%A1ri_korszak%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tildy_Zolt%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szab%C3%B3_L%C5%91rinc
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3v%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1r%C3%A1si_jog%C3%BA_v%C3%A1ros
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1r%C3%A1si_jog%C3%BA_v%C3%A1ros
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1ros
http://hu.wikipedia.org/wiki/Patvarc
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ipolysz%C3%B6g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balassagyarmati_kist%C3%A9rs%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%B3c_M%C3%BAzeum
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 Horváth Endre Galéria - időszaki kiállítások (Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, Rákóczi fejede-
lem út 50.) 

 Csillagház - klasszicista épület, helytörténeti gyűjtemény (Rákóczi fejedelem út 107.) 
 Egykori vármegyeháza - klasszicista, Kasselik Ferenc tervei alapján 1832–1835 között épült épület 

(Civitas Fortissima tér 1.) 
 Mikszáth Kálmán lakóháza (Madách utca 8.) 
 Szabó Lőrinc lakóháza (Szabó Lőrinc utca 10.) 
 Római katolikus Szentháromság-templom (barokk, 1740–1746 között épült; Rákóczi fejedelem út 

22.) 
 Az angolkisasszonyok zárdája (Civitas Fortissima tér 7.) 
 Bosco Szent János Szalézi rendház és templom (1935; Kossuth Lajos utca 41.) 
 Balassagyarmati evangélikus templom (barokk, 1785–1786 között, tornya 1793–1794 között épült; 

Kossuth Lajos utca 36–38.) 
 Egykori Balassa Szálloda (klasszicista, Petőfi Sándor kétszer is megszállt itt; Rákóczi fejedelem út 

39.) 
 Pannonia Motorkerékpár Múzeum (Kossuth Lajos utca 1.) 
 Műemlék ortodox zsidó temető (Temető utca 6.) 
 Civitas Fortissima múzeum (Bajcsy-Zsilinszky utca 8.) 
 A volt Pénzügyi Palota épülete (Bajcsy-Zsilinszky utca 6.) 
 A megyei bíróság épülete (Köztársaság tér 2.) 
 A Városháza épülete (Rákóczi fejedelem út 12.) 
 A református templom (Ady Endre utca 10.) 
 Szabadtéri képzőművészeti alkotások 

Rendezvények 

 Minden évben Anna napján tartják az Anna napi palóc búcsút, mely egyben alkalmat szolgáltat a 
palóc kultúra népszerűsítésére is. 

 A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény rendszeresen szervez koncerteket az év 
folyamán. Nemzetközi hírű a több mint egy évtizede minden nyáron megrendezésre kerülő "Zene 
határok nélkül" című rendezvény, melyen számos ország fiatal zenésze vesz részt. 

 Minden év januárjában a csehkiverés emlékére felvonulást tart a Civitas Fortissima Egyesület 
 A szlovák-magyar együttélés, a csehkiverés és a helyi zsidó közösség deportálása kapcsán, évfordu-

lók alkalmával történész-konferenciákra is sor kerül. 
 Évente a tanév utolsó napján a város középiskolái által választott képviselők egy napra átveszik jel-

képesen a város irányítását (Diákjuniális). 
 1986 óta minden évben Budapesten a BM Duna Palotájában találkozót rendez a Balassagyarmat 

Barátai társaság a Balassagyarmatról, illetve annak környékéről elszármazóknak. 
 A városhoz tartozó Nyírjes üdülőtelepen kerül megrendezésre évente a Palóc Triatlon nevű sportgá-

la. 
 Az utóbbi két évben a város felelevenítette a 70-es évek végéig évi rendszerességgel megrendezett 

motorversenyek hagyományát. 
Forrás: www.wikipédia.hu 
 
Testvérvárosi kapcsolatok 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város fejlesztése, a települések együttmű-
ködése érdekében testvérvárosi kapcsolatot létesített 

- a németországi Heimenkirch (1995.),  
- a lengyelországi Ostroleka (1999.),  
- a romániai Dés (2000.),  
- az olaszországi Lamezai Terme (2002.),  
- az ukrajnai Szolyva (2005.) és 
- a szlovákiai Szlovákgyarmat (2007.) városokkal,  

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kasselik_Ferenc&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Miksz%C3%A1th_K%C3%A1lm%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szab%C3%B3_L%C5%91rinc
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bosco_Szent_J%C3%A1nos
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szal%C3%A9zi_rend
http://hu.wikipedia.org/wiki/Evang%C3%A9likus_templom_%28Balassagyarmat%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pet%C5%91fi_S%C3%A1ndor
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melyek keretében az intézményes és egyéni kapcsolatok kialakítása és megerősítése érdekében tapaszta-
latcseréket, közös rendezvényeket szerveznek, főleg a művelődés, oktatás, sport, kultúra, gazdaság, vala-
mint a közösségi és társadalmi élet egyéb területein is. A kapcsolatok a barátság erősítésén keresztül a 
nemzetközi szabályok értelmében lehetővé teszik a polgárok életfeltételeinek javítását, valamint a polgárok 
békés egymás mellett élését.  
 
Balassagyarmat város lakossága, mint azt az alábbi diagram mutatja, 2007 óta folyamatosan csökken, ennek 
oka a születések alacsony számában és az elvándorlásban keresendő. 

 
 
A város lakossága nők megoszlása szerint azt mutatja, hogy legnagyobb arányban a 18-59 korú nők vannak 
legtöbben, a 15-17 évesek pedig a legkevesebben. 

 
 
Ugyanezt a megállapítást a férfiak számának figyelembe vételével is meg lehet tenni, a 18-59 korú férfiak 
vannak legtöbben, a 15-17 évesek pedig a legkevesebben. 
 
 
Sajnos városunkra is az elöregedés jellemző, az országos mutatóval megegyezően az öregedési index az 
utolsó népszámlálás óta folyamatosan növekszik a lakosság összlétszámát figyelembe véve. 
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A fiatalok helyben történő letelepedését az önkormányzat lakáscélú támogatással is próbálja ösztönözni, 
továbbá 50.000.- Ft gyermekvállalást ösztönző támogatást nyújt, jövedelmi viszonyoktól függően. 
 
Városunkban az odavándorlások és az elvándorlások számának aránya azt mutatja, hogy kevesebben tele-
pednek meg, viszont annál többen költöznek el. Kismértékben, de befolyásolja a lakosság számának csök-
kenését. 

 
 
Az élve születések és halálozások adataiból levonható következtetés szerint a városban kevesebb ember 
születik, mint ahányan elhaláloznak, ez az egyik legfőbb oka a lakosság csökkenésének. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Értékeink, küldetésünk 

 
A balassagyarmati emberek komoly értéknek tekintik a hagyományaikat, így sokat tesznek annak ápolásá-
ért. Értéknek tekintik a gyermekeket, hiszen bennük látják a jövő zálogát.  
Értéknek tekintik a természeti és az épített környezetet, ezért figyelnek épségére, illetve szigorúan eljárnak 
azokkal szemben, akik károsítják a környezetüket.   
A jelen kor felnőttjeinek fontos küldetése a környezet megóvása, a hagyományok ápolása és a gyermekek 
jóra való nevelése. 
 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 
Az önkormányzat az Ebktv.–ben megfogalmazottak, valamint az Európai Unióhoz csatlakozást követően 
megjelent közösséget érintő társadalmi csoportok felzárkózását segítő programok, fejlesztési célok és forrá-
sok hatékonyabb felhasználása érdekében fogadja el az Esélyegyenlőségi Programot. Az önkormányzat a 
programban elemzi a hátrányos helyzetű csoportok alakulását, az esélyegyenlőséget segítő célokat, rögzíti a 
célok eléréséhez szükséges feladatokat, forrásokat és a végrehajtáshoz szükséges határidőket. A feladatok 
megvalósításában az önkormányzat számít a civil szervezetek, helyi közösségek, az érintett csoportok, a 
családok és az egyének közreműködésére, valamint együttműködik az érintett intézmények fenntartóival is. 
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Néhány társadalmi csoport, így különösen a szociálisan hátrányos helyzetűek közé tartozók számtalan hát-
rányt szenvednek el mindennapi életük során. Mindannyiunk érdeke, hogy javuljon ezeknek az embereknek 
az élete. A társadalmi érzékenység, a hátrányos helyzetű emberek pozitív diszkriminációja érdekében a 
támogató helyi társadalmi környezet kialakítása, illetve az integráció segítését növelő tervek kidolgozása és 
megvalósítása, valamint a negatív diszkriminációval és a törvénysértő magatartással szembeni fellépés a 
helyi döntéshozók, a fenntartók képviselői és az emberek közös felelőssége.  

 
Az önkormányzat célként határozza meg, hogy senki ne tapasztalja a közvetlen és a közvetett diszkrimináci-
ót, vagy a hátrányos megkülönböztetést, faji, etnikai, nemzetiségi, vallási, nemi, életkor, családi állapot, 
fogyatékosság vagy más indok alapján. 

 
Balassagyarmat Város 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 intézménye-
ket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ 
területi szerveivel (tankerülettel).  
 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyze-
tét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáféré-
sük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területe-
ket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
Célunk biztosítani a településen az oktatási szolgáltatásokhoz, a szociális ellátásokhoz, a munkához való 
hozzáférés egyenlőségét, a szegregációmentességet és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvénye-
sülését. Célul kell kitűzni az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a településen 
élő hátrányos helyzetű emberek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdeké-
ben.  
 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozduláso-
kat 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 programalko-
tás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás 
támogató strukturális rendszerét. 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 
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A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdítá-
sáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészíté-
sére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorok-
ról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 
szempontjai” fejezete és  

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI 
rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (további-

akban: 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 Társadal-
mi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Prog-
ram, Nemzeti Ifjúsági Stratégia. Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Stratégia, Idősügyi Nem-
zeti Stratégia 

 
Magyarország Alaptörvénye 
Az Alaptörvény XV. cikk (1-5) bekezdései szerint 
„A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.” 
„ Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, 
fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, szü-
letési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.” 
„ A nők és férfiak egyenjogúak.” 
„ Magyarország esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” 
„Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.” 
 
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 31. § (2) bekezdése lehető-
ségként fogalmazza meg a települési önkormányzatok részére azt, hogy a helyben élő, hátrányos helyzetű 
csoportok helyzetének javítása céljából ún. esélyegyenlőségi programot fogadjanak el. Az alapelvek között 
szerepel a megelőzés- és az állapotmegtartás fontossága, a fogyatékos emberek szükségleteinek sajátossá-
gaira kiterjedő figyelem, az egyenjogúság feltételeinek megteremtése és a hátrányok kompenzációjában 
való állami kötelezettségvállalás.  
A törvény megfogalmazza a fogyatékos emberek körét: érzékszervi sérültek, beszédbeli nehézségekkel küz-
dők, mozgáskorlátozottak és értelmi fogyatékosok. 
 
321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról 
A települési önkormányzat által készített helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és intézkedési 
tervből áll.  
A helyzetelemzésben meg kell határozni a településen élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, külö-
nösen a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők teljes lakossághoz 
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viszonyított képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, szociális és területi mutatóit, az adott telepü-
lés esélyegyenlőtlenségi problémáit. A települési önkormányzat a helyzetelemzés elkészítése során felhasz-
nálja a kormányhivatalok és szakigazgatási szerveik, a település, a többcélú kistérségi társulás, a megye, 
illetve szükség szerint a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezésére álló nyilvántartások hátrányos  
helyzetű társadalmi csoportokra vonatkozó aktuális anonimizált adatait.  
 
2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 
A rendelet meghatározza azoknak a részletes adatoknak a körét, melyet kötelezően be kell építeni a HEP-
be. Ezeknek az adatoknak a hozzáférhetőségét, felhasználását segíti a TeIR rendszer használata. 

 
Számos további jogszabály érinti az esélyegyenlőség egyes területeit: 

- az 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
- az 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 
- az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
- a 2000. évi LX. törvény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetés-

ről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1958. évi 42. ülésszakán elfogadott 111. számú 
Egyezmény kihirdetéséről 

- a 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a 
gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának elő-
segítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 

- a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 
- a 2012. évi I. Törvény, a Munka Törvénykönyve 
- a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény vég-

rehajtásáról 
- a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet, a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, 

valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól 
- a 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes sza-

bályairól 
- a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkozta-

tó munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglal-
koztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról 

 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

A Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényében biztosított 
jogkörében eljárva határozatot és törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, 
illetve a törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkothat. Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján a feladat és hatáskörébe tartozó 
önkormányzati ügyekben – a törvények keretei között – önkormányzati rendeletet alkothat, közszolgálta-
tások igénybevételét rendeletében feltételekhez kötheti, az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő rende-
leteket alkot, melyek a megélhetés, a településen történő megmaradás, a munkahelyteremtés, a gyermek-
létszám növekedése, a fogyatékosok helyzetének javítását szolgálja. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései értelmében alkotta 
meg Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátásokról és a gyermekvé-
delmi támogatásokról szóló 10/2013.(IV.02.) önkormányzati rendeletét. E rendelet célja a gyermekeket 
nevelő családok biztonságának megőrzése, a munkaképes személyek – önmagukért és családjukért viselt 
felelősségére is figyelemmel – szociális biztonságának megteremtése, valamint a rászorult időskorúak meg-
segítése érdekében meghatározza az önkormányzat teherbíró képességének figyelembevételével az egyes 
szociális ellátások formáit, az ellátásokra való jogosultság feltételeit és az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét.  

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései értelmében alkotta 
meg Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális intézményekben fizetendő 
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térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006.(I.27.) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítása érdekében. 
 
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 
évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény rendelkezése alapján alkotta meg Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 16/2001.(IV.20.) önkormányzati rendeletét. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvtv) 29. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapel-
látások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 
szóló 328/2011.(XII.29.) Kormányrendeletre figyelemmel Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete megalkotta a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 1/2006.(I.27.) önkor-
mányzati rendeletét. 

 
A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése természetesen csak a társadalmi szolidaritás megerősítésé-
vel, a társadalom megújulási képességének fejlesztésével és erőforrásainak bővítésével érhető el. Ugyanak-
kor települési szinten is törekedni kell arra, hogy minden állampolgár számára megteremtődjön az esély-
egyenlőség a társadalmi élet minden színterén, így a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és a közle-
kedési eszközök vonatkozásában, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatás és munkavállalás, vala-
mint a sport és szórakozási lehetőségek területén is. 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

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

Balassagyarmat Város rendelkezik Költségvetési Koncepcióval, Gazdasági Programmal, Szociális Szolgálta-
tástervezési Koncepcióval, Közlekedésfejlesztési Koncepcióval, Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervvel, Helyi 
Építési Szabályzattal. 

 
A Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv főként a HH-ás, HHH-ás, SNI, valamint roma gyermekekkel foglalkozik. 
Az ő esélyhez juttatásukat helyezi a központba. Célunk, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzata fenn-
tartásában működő köznevelési intézményekben senki se tapasztalja a közvetlen vagy közvetett diszkrimi-
nációt vagy hátrányos megkülönböztetést, faji, etnikai, nemzetiségi, vallási, nemi, életkor, családi állapot, 
fogyatékosság vagy más indok alapján. Településünk közössége minden tagjának érdeke a szolidaritás erősí-
tése, amely nagyban elősegítheti a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációját, foglalkoztatási és 
érvényesülési lehetőségeit. A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes 
létező egyenlőtlenség megszüntetésére. Olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedések kidolgozására 
törekszünk, amelyek elősegítik az érintettek társadalmi és foglalkoztatási pozíciójának javulását, megőrzé-
sét. 

 
A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban nevesítve vannak a HEP célcsoportjai, azonban nem a lakha-
tás, foglalkoztatás, oktatás, egészségügy, szociális biztonság kiemelt területén, hanem általánosan, a segít-
ségnyújtás fő irányait meghatározva. 

 
Az önkormányzat rendelkezik szociális bérlakásokkal, így a lakhatás megoldásában segítséget tud nyújtani a 
rászorulóknak.   
 
A település fejlődését meghatározó Gazdasági Program a település egészét érinti. Nincs kiemelve szintén 
egy célcsoport sem, hanem a település lakosait egészében érintő problémákra, gondokra keres választ. 
Hat legfontosabb alapelvünk – a következő:  
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1. Javítanunk kell öregedő demográfiai helyzetünkön.  
„Balassagyarmat számít Rád!” – címmel a gyermekvállalást és a fiatalok városban tartását ösztönző komp-
lex programot indítunk. Mert a város jövője azon múlik, hogy lesznek e fiataljaink, gyermekes családjaink. 
Balassagyarmaton a születések és az esküvők száma biztatóan emelkedik, ám ehhez a számhoz képest a 
halálozások száma még mindig nagyon magas. Bővíteni kell a bölcsődei és óvodai ellátást. Javítani, moder-
nizálni, diákbaráttá kell tenni iskoláinkat, hogy a gyarmati és a környékbeli diákok itt akarjanak tanulni, ide 
kössék őket a diákévek emlékei. Bővíteni kell szórakozási és sportolási lehetőségeiket. Lakástámogatással, 
ösztöndíjakkal, kedvezményekkel visszatérésre, letelepedésre és gyermekvállalásra kell ösztönözni őket. 
 

2. Olyan, hosszú távon fenntartható intézménystruktúrát és gazdasági szerkezetet kell létrehoznunk, 
amely a jelen önkormányzati ciklusban (lehetőség szerint) nem igényli a teljesítőképességük határához ér-
kezett balassagyarmati polgárok terheinek növelését. 
 

3. Bele kell kezdenünk csapadékvíz hálózatunk megfelelő kiépítésébe. 
Az utóbbi években rendkívüli időjárás sújtja városunkat is. Csapadékvíz hálózatunk – ahol egyáltalán kiépült 
– nem bírja elvezetni ezt a mennyiséget. Az északi városrészben – ahová minden víz lefolyik – elkészíttettük 
a hálózat komplex hidrológiai felülvizsgálatát. Pályázatra készen áll ennek a városrésznek a fejlesztése. De 
amíg nem nyer egy nagyobb pályázat, meg kell kezdeni a kritikus helyek felszámolását. Megkezdjük a sza-
bálytalanul épült szennyvízrákötések, átereszek felszámolását, a nyílt árkok rendbetételét.  

 
4. Városias fejlesztésekre van szükség, melyek tekintetében előre tekintünk az Európai Unió 2013-2020-
as következő fejlesztési időszakára is. 
A kultúra, a sport és az egészségvédelem életterét javítanunk, lehetőség szerint bővítenünk kell. Elnyert 
város rehabilitációs pályázatunknak köszönhetően olyan főteret építünk, amely méltán viseli a Civitas 
Fortissima nevet. Olyan belvárost, ahol kitűnő kávéházak, boltok, éttermek csalogatják üldögélésre a 
gyarmatiakat éppúgy, mint az idelátogató vendégeket. Ahol fesztiválokat, vásárokat, utcabálokat tartha-
tunk, melyeket büszkén mutogathatunk távoli ismerőseinknek is. Az Új Széchenyi Terv és az Európai Uniós 
források segítségével lehetőség nyílhat új fejlesztésekre is. A mi kisvárosunk még nem elég gazdag, hogy 
magában fenntartson egy uszodát, ezért komplex fejlesztésben kell gondolkodni. Elkészült két projektünk 
befektetőre vár a kórház megüresedett területein. Mindkettő a rehabilitációs, mozgásszervi illetve kiemelt 
idősellátás gyógyító fejlesztését is szolgálná, miközben bizonyos napokon és napszakokban a városlakók 
számára biztosítana szabad használatot. Fejlesztjük játszótereinket, sportpályáinkat. Méltó színházterem 
1914 óta vágya Balassagyarmatnak. Elkészíttettük az engedélyes terveket, melyek megvalósítására szintén 
az Uniós pályázatok nyújthatnak lehetőséget.  
 
5. Javítjuk városunk közlekedését.  
Támogatjuk a kormány szándékát az elkerülő utak folytatásával kapcsolatban. A balesetveszélyes csomó-
pontokat korszerű körforgalmakká alakítjuk, megkezdjük a biztonságos bicikli közlekedés kiépítését. A meg-
induló nagyberuházásokkal lehetőség nyílik földútjaink stabilizálására, folytatjuk az út és járdafelújításokat. 
 
6. Szellemi és testi rekreációt, aktív pihenést szolgáló területeket hozunk létre. 
Visszaszereztük a városnak az Ipoly-parton lévő, elkerülő út által bezárt 22 hektáros zöldterületet. Ideális 
lehetőségként az Ipoly utcától a műfüves pályáig meg kell kezdeni egy valódi sport és zöldövezeti centrum 
kiépítését, extrém sportpályákkal is. A Nyírjes fejlesztését is folytatni kell: kitakarítani az erdőket, gyalogös-
vényeket és pihenőhelyeket létesíteni, megerősíteni a nagygátat, kialakítani a nagytó fürdőhelyi státuszát. 
Határozottan megvédjük épített és természeti környezetünket, hadat üzenünk a trehányságnak, a gondat-
lanságnak és a szándékos ártani akarásnak. 

 
A település életének rövid és hosszú távú fejlesztésében az látható, hogy a városvezetők nem célcsoportok-
ra, hanem megoldandó problémákra fókuszálnak. Nincs Balassagyarmaton szegregált környezet, vannak 
azonban olyan utcarészek, ahol többségben élnek romák, illetve a társadalom szegényebb rétegeihez tarto-
zó emberek. Itt főleg a magántulajdon szab határt a fejlesztésnek, hiszen a leromlott állapotú házak nincse-
nek önkormányzati tulajdonban, így azok felújítása közpénzek felhasználásával nem lehetséges. A város 
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segíti a fiatal házasok lakáshoz jutását, lakásfelújításhoz, illetve -vásárláshoz az önkormányzat támogatást 
nyújt.  
Balassagyarmat Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a roma célcsoport élethelyzetének, tár-
sadalmi esélyegyenlőségének javítását, munkaerő-piaci (re)integrációjuk elősegítését. A cigány lakosság 
vezető személyeivel – Balassagyarmaton 1994-ben alakult meg a roma nemzetiségi önkormányzat, amely 
azóta működik – a szociális, egészségügyi intézményekkel együttműködve törekedni kell a romák életminő-
ségének javítására, a jobb lakhatási körülményeinek biztosítására, a testi-lelki egészségük megőrzésére, az 
élethosszig tartó tanulás ösztönzésére. 

 
A Helyi Építési Szabályzat a város közigazgatási területével való tervszerű gazdálkodás, és a 
településfejlesztés feladataiból fakadó kötelezettségek teljesítésére, a helyi építési viszonyok 
szabályozására vonatkozóan rendelkezik.  
 
Összességében az mondható el, hogy az önkormányzat látja az esélyegyenlőség fejlesztéséhez szükséges 
lépéseket – a városháza teljes akadálymentesítése, könyvtár akadálymentesítése, a Kiss Árpád Általános 
iskolához tartozó tagiskolák teljes akadálymentesítése, munkahelyteremtés –, azonban a terveknek az 
anyagi lehetőségek szabnak határt. A város folyamatosan pályázik, hogy lakosainak közérzete, akadálymen-
tesítettsége, esélyekhez való hozzáférése minél jobb, teljesebb legyen.  
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Térségi, Társulási kapcsolódások: 

 Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása, 

 Balassagyarmat Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ, 

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerület, 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 

 Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc Étkeztetési Társulás, 

 Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft. 
 
Balassagyarmat Város és Patvarc község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1992.-ben megállapodást 
kötött, hogy az önálló településsé váló Patvarc község körjegyzői feladatait ellássa. Ipolyszög község 2006. 
évben önálló településsé vált, így a körjegyzői feladatok ellátására megkötött megállapodás megszüntetés-
re került. Az érintett települések képviselő-testületei 2006. november 1. napjától új megállapodást kötöttek 
az önkormányzati és az államigazgatási feladatok ellátására, melyet Balassagyarmat Város Polgármesteri 
Hivatala látott el. Az érintett községekben a lakosság ügyeinek intézését hetente előre meghirdetett idő-
pontban biztosította.  
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva az ellátandó feladatok hatékonyabb és gazdaságosabb ellátása érdekében a szociális 
étkeztetés, a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatási feladatainak, az óvodai feladatok ellátására a há-
rom település, míg a közoktatási feladatok ellátására a három település és Hugyag község együttműködési 
megállapodást kötött, míg a fogászati alapellátási feladatokra Balassagyarmat, Patvarc és Dejtár jogi szemé-
lyiségű társulást alapított.  A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi 
CVII. törvény alapján 29 település részvételével létrejött jogi személyiségű társulásként a Balassagyarmat 
Kistérség Többcélú Társulása az önkormányzatok feladatkörébe és hatáskörébe tartozó feladatok hatéko-
nyabb, és a források, támogatások jobb kihasználása érdekében. A feladatok ellátása pl.: a területfejlesz-
téshez, az egészségügyi és szociális ellátásokhoz, az idegenforgalom és turisztikai feladatok ellátásához kap-
csolódik. A 29 település a háziorvosi alapellátási feladatok ellátására együttműködési megállapodást kötött.  
A közoktatási feladatellátásra kötött együttműködési megállapodás a közoktatási intézmények állami tulaj-
donba kerülésével megszűnt. Az Mötv. 146. § (2) bekezdése alapján Balassagyarmat város, Ipolyszög és 
Patvarc községek önkormányzatai megalapították a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalt 2013. 
március 1. napjával. A korábban együttműködési megállapodás működtetett óvodai társulás 2013. július 1. 
napjával megszüntetésre kerül, a feladatot az érintett önkormányzatok szerződéssel látják el. A gyermekjó-
léti és családsegítő szolgáltatásra kötött megállapodás megszüntetéséről döntöttek a képviselő-testületek 
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és a feladatot megállapodás útján látják el a 2013. július 1. napjától. Az étkeztetési feladatokat a három 
település jogi személyiségű társulás alapításával látja el 2013. július 1. napjától.  A Többcélú Kistérségi Tár-
sulás társulási megállapodás felülvizsgálata is megtörtént. A 29 település a házi orvosi ügyeleti ellátás bizto-
sítására egyenként kötött szerződést a szolgáltatást ellátó vállalkozással. Az önkormányzatok feladat és 
hatáskörébe tartozó feladatok hatékonyabb, gazdaságosabb és a feladat ellátáshoz kapcsolódó pályázati 
lehetőségek jobb kihasználását szolgálják a társulási megállapodások, szerződések.  
 
 

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

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a KSH és a TEIR adatbázisból, a 2001. és 2011. évi 
népszámlálás adataiból, Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv Nóg-
rád megye (2013-2018), valamint a helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati éves 
beszámolók megállapításait és a helyi szakemberek tapasztalatait. 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 
millióan mélyszegénységben. A mélyszegénység okai a társadalmi és a  gazdasági hátrányok, iskolai, kép-
zettségbeli és foglalkoztatottságbeli különbségekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési zavarokhoz 
vezetnek. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségek-
ben élőket. A romák nagy többsége ehhez a  csoporthoz tartozik.  
A mintegy 6-700 ezres roma népesség négyötöde él létminimum alatt, többségük társadalmi és fizikai érte-
lemben is szegregált, vagy szegregálódó településeken, településrészeken. A szociális létbizonytalanság 
mellett a kirekesztettség a legtöbb roma közös jellemzője, és e két jellemző együtthatója ez a kilátástalan 
élethelyzet. A romák széleskörű társadalmi kirekesztődésének erősödése az etnikai feszültségek kezelhetet-
len mértékű kiéleződéséhez vezethet, egyszersmind súlyosan visszavetheti a település és az egész ország 
gazdasági teljesítőképességét. 
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
Városunkban a regisztrált munkanélküliek száma jelentősen magas –  kiemelkedő a 2010. év –, a nyilvántar-
tott álláskeresők száma ennek több mint 50%-a. Sajnos nincsenek adatok arra vonatkozóan, hogy új mun-
kahelyek alakulnának, esetleg gyárak települnének városunkba vagy környékére. Ennek következtében a 
közelgő években nem várható ezen számadatok jelentős javulása. 
 

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 lehe-
tőségeket 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 

Balassagyarmat város területén az álláskeresők aránya megnőtt, de a KSH adatai szerinti országos átlagnál 
alacsonyabb. A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek aránya több mint fele a nyilvántartott 
munkanélküliek számának. 2008 óta a regisztrált munkanélküliek közül a nők száma jelentősen megnöve-
kedett. 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

A munkanélküliségi mutatókban szerepet játszik az alacsony iskolázottság. A regisztrált munkanélküliek 
között iskolai végzettség szempontjából nagyobb arányban vannak a 8 általánossal és annál magasabb vég-
zettséggel rendelkezők, mint a 8 általánossal nem rendelkezők. A 2001. évi adatokat és a 2011. évi adatokat 
összehasonlítva a 15 éves és az feletti korosztály általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma a 
lakosságszámhoz viszonyítva a nőknél 7,5%-ról 0,9 %-ra csökkent, a férfiaknál 5,5 %-ról -0,9 %-ra csökkent. 
Városunkban felnőttoktatás folyik az általános iskola befejezése érdekében, a sikeresen elvégzők száma 
viszont változó.  

  
 

c) közfoglalkoztatás 

Városunkban a közfoglalkoztatást 2010. évben a Foglakoztatási Kht, 2011. évtől a Városgondnokság látja el. 
Jogszabályváltozás miatt 2011. és 2012. években csökken a foglalkoztatási létszám, 2013. évben további 
szigorítások léptek életbe, emiatt csak 4 hónapig lehet a munkanélkülieket ezen újabb feltételek szerint 
alkalmazni. A közfoglalkoztatásban résztvevők számában magasabb arányban vannak a romák., a Város-
gondnokság által szolgáltatott adatok alapján. Többnyire szakképesítést nem igénylő, kisegítő vagy segéd-
munkás munkakörben foglalkoztatja az önkormányzat elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatás-
ban részesülőket, akik egyben tartós munkanélküliek is. 
 

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban résztvevők 
aránya a település aktív korú lakos-

ságához képest 

Közfoglalkoztatásban részt-
vevő romák/cigányok szá-

ma 

2010 n.a n.a n.a 

2011 251 2% 201  

2012 100 n.a 80 
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, 
potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben 
működő foglalkoztatási programok stb.) 

 
Balassagyarmat közlekedés szempontjából jó helyen van, több irányból távolsági autóbusszal és vonattal is 
el lehet érni, városon belül helyi autóbusz járattal megoldott a közlekedés. A város a magyar- szlovák határ 
mellett fekszik. 
A közeljövőben tervezett beruházás megvalósulásáról nincs tudomásunk, ez kihatással van a munkahelyte-
remtésre is. Az utóbbi években nem létesültek új munkahelyek, sőt a megszorítások miatt létszámcsökken-
tések történtek a vállalkozásoknál. A nagyobb cégeknél sem valósul meg olyan újabb beruházás, mely lét-
számnövekedéssel járna. Városunk sajnos a foglalkoztatási mutatói alapján nem minősül hátrányos helyze-
tű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű településnek, emiatt többek között a START-programból is kima-
rad.  

 

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

 
A pályakezdő álláskeresők folyamatosan növekszik, a nők száma 2010. évben kiemelkedően. A regisztrált 
munkanélküliek korcsoport szerinti felosztásában a 21-25 évesek aránya a legmagasabb, 15,5 %. Települé-
sünkön nincs olyan program, mely elősegítené a pályakezdő fiatalok első munkahelyhez jutását és ezáltal a 
munkáltatók által gyakran felmerülő igényként a szükséges gyakorlat megszerzését. 
 

 
 
 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és 
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 

 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége foglalkozik 
a munkaerő-piaci integrációval. A kirendeltségen regisztrálják az álláskeresőket, tájékoztatást nyújtanak a 
végzettségüknek megfelelő álláslehetőségekről, a továbbképzési lehetőségekről, a tanfolyamokról és a 
munkáltatókat is folyamatosan tájékoztatják a foglalkoztatást támogató pályázatokról és az igénybe vehető 
kedvezményekről. A képzéseken való részvétel lehetősége a korlátozott létszám miatt nem minden jelent-
kező által vehető igénybe.  
 
 

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

 
Az önkormányzat elsősorban az aktív korúak ellátásában, ezen belül is a foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatásban részesülőket alkalmazza a közfoglalkoztatás keretében. A Városgondnokság által adott adatok 
alapján, közfoglalkoztatás keretében a romákat is foglalkoztatja – melyben arányuk kb. a létszám 80 %-a - 
főként a város szépítésének feladatait végzik. 
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h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Településünkön nem releváns. 
 

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

 
Önkormányzatunk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló – többször módosított –1993. évi III. 
törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi 
XXXI. törvény alapulvételével alkotta meg a 10/2013. (IV.02.) szociális ellátásról szóló rendeletét, mely tar-
talmazza a szociális ellátások típusait. 
 Az aktívkorúak ellátásának körében megállapított rendelkezésre állási támogatást felváltotta a foglalkozta-
tást helyettesítő támogatás (Fht).  Az Fht-ra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni, míg a rendelkezés-
re állási támogatást csak kétévente kellett. A két felülvizsgálat között eltelt időben minden támogatottnak 
legalább 30 nap munkaviszonyt kell létesítenie, olyan módon, hogy az igazolható legyen a felülvizsgálatkor. 
A munkaviszony létesítése többféleképpen lehetséges: nyílt munkaerőpiacon folytat keresőtevékenységet, 
egyszerűsített foglalkoztatottként létesít munkaviszonyt, háztartási munkát folytat, munkaerő-piaci prog-
ramban vesz részt, közérdekű önkéntes tevékenységet folytat, vagy közfoglalkoztatásban vesz részt.  
Az önkormányzat rendelete alapján Fht-ra az a személy jogosult, akinek az aktív korú ellátására való jogo-
sultságot megállapították, az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba 
vételét, valamint az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, továbbá az állami foglalkoztatási szerv 
közvetítésével részt vesz a közfoglalkoztatásban.  
Rendszeres szociális segélyre lehet jogosult, aki egészségkárosodott személynek minősül, aki a nyugdíjkor-
határt öt éven belül betölti, aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek ellátását napközbeni 
ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, vagy akit írásbeli szakorvosi, vagy fekvőbeteg gyó-
gyintézeti zárójelentés alapján a munkavégzés alóli mentesítésre javasol a jegyzőnek. 
A rendelet rögzíti, ki nyújthat be kérelmet átmeneti segélyre: az a személy, aki a létfenntartását veszélyez-
tető rendkívüli élethelyzetbe került és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő kérelmező esetén az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 
A nagycsaládosok Wells Gábriel támogatása egy család részére évente egyszer adható, amennyiben a felté-
teleknek megfelel a család. 
A felsőfokú intézményekben tanulmányokat folytatók szociális támogatásában részesíthető az az első dip-
lomát szerző személy, aki felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytat és családjában az egy főre 
eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg. 
Az utóbbi évek tendenciái alapján városunkban a segélyezettek száma folyamatosan változik, a támogatot-
tak száma viszont 2011. évig csökken, majd megugrik. Ez köszönhető a támogatási rendszer megváltozásá-
nak. 
A Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézetben pszichiátriai, addiktológiai és a neurológiai rehabilitáci-
ót fejlesztik. A betegek számára elérhetővé válik a zenei, a sport-, mozgás- és fizioterápia, emellett a 
járóbeteg-ellátás keretében a gyermekrehabilitációs ellátás alapjait is megteremtik.  
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A közgyógyellátottak száma nem mutat jelentős változást, azonban az ápolási díjban részesülők száma egy-
re csökken, melyet befolyásol a vonatkozó jogszabályi változás.  
 

   
 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális lak-
hatást, 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 szolgáltatá-
sokhoz való hozzáférést. 
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakásgazdálkodást. A tör-
vény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a területükön hajléktalanná 
vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét 2013. január 1-jétől. 
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról Balassagyarmat Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és lakbérek mértékéről szóló 
21/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelete rendelkezik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény rendelkezése alapján alkotta meg Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 16/2001.(IV.20.) önkormányzati rendeletét, mely-
lyel cél a fiatal házasok lakáshoz jutásának elősegítése. 
 

a) bérlakás-állomány 

 
Önkormányzatunk tulajdonában lévő lakások egy része bérlakásként kb. 69 %-a szociális alapon bérbeadás-
ra kerülnek. Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlannal Önkormányzatunk nem rendelkezik. Az 
önkormányzati tulajdonú lakások szociális helyzet alapján, költségalapú bérbeadás alapján, illetve 
bérlőkiválasztási jog alapján kerülnek bérbeadásra.  A költségalapú bérbeadás esetén pályázatot kell kiírni. 
A meghatározott tartalommal beadott pályázatokat a döntéshozó Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 
 

 
 

b) szociális lakhatás 
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Önkormányzatunk a bérlakás állományból 2012. évben 113 lakással oldja meg a szociális lakhatás feladatát. 
A lakások bérleti díját – komfortfokozat alapján – önkormányzati rendelet szabályozza, mely összeg a költ-
ségalapon megállapított lakbér összegének kb. 50 %-a.  Az érintett bérlők számára még ezen, kedvezmé-
nyes díj megfizetése is gondot, problémát jelent, ezért sok a be nem fizetett lakbértartozás.  
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 
Önkormányzatunknál vezetett ingatlan-nyilvántartás szerint egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingat-
lan nincs. 
 

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

 
Önkormányzatunk a Magyar Vöröskereszttel kötött megállapodás szerint ingatlant biztosít Hajléktalan Szál-
ló néven működő lakással nem rendelkező személyek részére, ahol étkeztetésben és orvosi ellátásban is 
részesülnek. 
 

e) lakhatást segítő támogatások 

 
Lakhatást segítő támogatás a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 10/2013.(IV. 
02.) számú rendeletben szabályozott helyi lakásfenntartási támogatás, amelyben a településen 2011. év 
folyamán 670 család részesült, a jogszabályi változások szigorításai miatt 2012. évben ez a szám 420 család-
ra csökkent. A lakásfenntartási támogatás havi összege természetbeni ellátásként került megállapításra, a 
közüzemi számlákhoz, a szemétszállítás díjához, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújt támogatást. 
 

 
 

f) eladósodottság 

 
Az igényelhető támogatások ellenére egyre több család kerül abba a problémába, hogy késik (akár több 
hónapot) a közüzemi számlák befizetésével, vagy egyáltalán nem tudja tartozását rendezni. Ennek követ-
keztében a közüzemi szolgáltatók kikapcsolják a szolgáltatást. A folyamatosan romló helyzetet alátámasztja 
a lakhatási támogatást igénylők számának növekedése. 
 

 

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

 

A külterületeken nem épülnek új házak, kivéve Nyírjes üdülőövezetet, ahol az utóbbi években csökken a 
lakosság részéről az építkezési kedv. A városnak ez a része közúthálózattal és villamos hálózattal teljes mér-
tékben lefedett, azonban az ivóvíz-, szennyvízhálózat kiépítése nem megoldott. Telefon és kábeles televízió 
elérésére nincs lehetőség, csak a mobiltelefonos szolgáltatások és műholdas televízió adások elérhetők. A 
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városból való megközelítés egyik lehetősége a helyi járat - melyet a teljes város érintésével indítanak - to-
vábbá gyalogosan és biciklivel is. A népességi programból vett adatok szerint 88 fő lakik itt.  

  

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
Városunkban a telepek, szegregátumok nem alakultak ki. 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
Az önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatai körében biztosítja a lakosságnak a színvonalas egészség-
ügyi ellátáshoz való hozzáférést az alábbi területeken: 
- háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,  
- fogorvosi alapellátás,  
- alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás,  
- védőnői ellátás.  
 
Önkormányzatunk 2011. évtől kezdődően évente HPV-programot indít, a humán papilloma vírus elleni 3 
oltásból álló védelem megszerzésére. A HPV elleni injekciókat az adott tanévben 6. osztályos balassagyar-
mati lakos lányok kaphatják meg. A program keretében Önkormányzatunk 30 %-kal támogatja az oltóanyag 
beszerzési költségét, a szülők költsége az oltóanyag 70 %-a. Az Önkormányzat kedvezményes áron tudja a 
gyógyszertártól megvásárolni az injekciókat, így még kedvezőbb áron juthatnak hozzá az érintettek. Azon-
ban a kedvezményes ár ellenére sem tudja minden család fedezni ezt a költséget, pedig sokan élnének a 
program adta lehetőséggel. A kezdeményezés sikeresnek mondható, holott a 12 éves lánygyermekeknek 
kb. 20-25 %-a kapja így meg ezt a típusú védőoltást. A gyermek háziorvosok támogatják a programot, segí-
tenek a népszerűsítésében, valamint ők végzik el a gyógyszertár által kiszállított oltóanyag beadását. 
 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
Városunkban a felnőtteket 7 háziorvosi körzet, a gyermekeket 3 gyermekorvosi körzet látja el. A Védőnői 
Szolgálathoz tartozó körzeti védőnők a csecsemő tanácsadást a városban a 3 gyermekkörzeti háziorvossal 
együttműködésben végzik. A várandós tanácsadást önállóan, és a kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályá-
val, a családvédelmi-szolgálattal és az illetékes háziorvossal együtt látják el. Balassagyarmaton két körzet-
ben történik az iskolaorvosi feladatok ellátása. Az iskolavédőnők egyéni tanácsadást és gondozási munkát is 
végeznek, megszervezik az iskolai szűréseket, védőoltásokat, kapcsolatot tartanak a pedagógusokkal és a 
szülőkkel, felelősek a dokumentációk elkészítéséért, valamint az iskolai egészségügyi felvilágosító előadások 
megtartása is feladataik közé tartozik. Az egy védőnőre jutó gyermekek száma még úgy is magas, hogy 
2009. évben 10 főről 12 főre növekedett a védőnők száma. 
 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 

Felnőttek és gyermekek 
részére tervezett házi-
orvosi szolgálatok szá-

ma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi szol-

gáltatások száma 

házi gyermekorvosok által ellátott 
szolgálatok száma 

2008 0 5 2 

2009 0 5 2 

2010 0 7 3 

2011 0 7 3 

2012 0 7 3 
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A fogászati ellátás a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás keretében történik és ügyelet is működik, 
valamint 4 fogászati magánrendelést is igénybe lehet venni. 
A háziorvosi és fogorvosi ellátások hétvégi igénybe vételére ügyeletek működnek. A háziorvosi ügyeletet 
2013. április 1-től a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft látja el, a Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelő-
intézettel kötött megállapodás lejárta után. 
A fogyatékos személyek egészségügyi ellátása a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőin-
tézetben történik. 

 

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

 
Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézetben és kihelyezett szakrendelőiben érhetőek el ezen ellátások. 
A Védőnői Szolgálatnál dolgozó védőnők végzik a várandós kismamák, a csecsemők, a kisgyermekek és az 
iskolások szűréseit. A várandós kismamák szűrését a Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet szülésze-
ti és nőgyógyászati dolgozóival együttműködve végzik. A Védőnői Szolgálat épületében a gyermekorvosok-
kal együtt végzik a csecsemőgondozást és a kisgyermekek szűrését. A kisgyermekeknek járó kötelező védő-
oltások beadását a gyermekorvosok a gyermekorvosi rendelőikben hajtják végre. Az iskolákban kialakított 
orvosi szobákban az iskolavédőnők számos szempont szerint szűrik meg az iskolás gyermekeket. 
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézetben érhetőek el a fejlesztő és rehabilitációs ellátások. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
A Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési Társulás szociális étkeztetés keretében a szociálisan rá-
szorultak részére főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosít, a Szent Erzsébet Idősek Otthona 
által. Étkeztetésben részesíti azt az igénylőt, aki kora vagy egészségi állapota miatt a napi egyszeri meleg 
étkezésről más módon nem képes gondoskodni. Az étrend összeállításakor folyamatosan figyelembe veszik 
az Országos Tisztifőorvosi Hivatal táplálkozás-egészségügyi ajánlásait. 
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 
Városunkban gyermekek és felnőttek számára egyaránt elérhetőek a különböző sportprogramok. Számos 
sportolási lehetőségnek ad helyet településünk pl.: kézilabda, karate, foci, tenisz, lábtenisz, tájfutás.  
A Hegymászó Klubnak a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ ad helyet, ahol kiépített mászófal van. Az 
utánpótlás futball nagy népszerűségnek örvend a fiúk körében. 
Városunkban sok sportegyesület működik, melyek több sportágat ölelnek át.  
Balassagyarmati Sportegyesületek az alábbiak: 

– Kiss Árpád Verseny és Diáksport Egyesület, 
– Kábel SE, 
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– Tenisz SE, 
– Balassagyarmati Tenisz Egyesület Lábtenisz Szakosztálya, 
– Balassagyarmati Diák Szabadidős és Verseny Sport Egyesület - BADISZVSE, 
– Balassi Bálint KSE (tájfutás), 
– Bástyák Jégkorong SE, 
– Karate SE, 
– Ipoly Walking SE, 
– Vitalitás SE, 
– Palóc Pumák, 
– BSE, 
– Palóc Farkasok, 
– Mikszáth Kálmán Horgász Egyesület. 

 
Az Egyesületek működését támogatja önkormányzatunk a Képviselő-testület által meghatározott összegek-
kel. Ezen segítséggel lehetőségük nyílik képviselni városunkat megyei és országos versenyeken.  
Az Országos Triatlon verseny egyik helyszíne Balassagyarmat-Nyírjes, melyet minden év júliusában megtar-
tanak. A versenyen több balassagyarmati sportoló részt vesz. 
A városi strandon nyáron úszásoktatást szerveznek gyermekek számára. Nyaranta megrendezésre kerül a 
strandröplabda bajnokság és be lehet nevezni az úszóversenyre is. 
Évente októberben megrendezésre kerül a Mozdulj Gyarmat sportprogram, mely a város egyik végétől a 
másikig futással kezdődik, majd a műfüves pályán további sportprogramokkal folytatódik. 
A Cseperedő óvodában évente sportnapot tartanak gyermekek és szülők részvételével. 
 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
A Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ révén a rászorulók számára biztosított a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás és házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatások elérése valamint a pszichiátriai, 
és szenvedélybetegek közösségi ellátása. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és házi segítségnyújtás el-
sősorban az idősek számára nyújt nagy segítséget, a bevásárlás, gyógyszerkiváltás, takarítás, beszélgetés 
tekintetében. 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat folyamatosan biztosítja a településen élő szociális és mentálhigi-
énés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képes-
ségének megőrzését, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzését, valamint a krízishelyzet megszüntetésé-
nek elősegítését. 
 

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

 
Városunkban nem releváns. 
 

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

 

Városunkban nem releváns. 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

A Mikszáth Kálmán Művelődési Központ szervezésében sok programtípusból lehet választani. Rendeznek 
kiállításokat, különböző fórumokat, színházi előadásokat. A gyermekszínházi előadásokra ellátogatnak az 
óvodákból és az iskolákból. Idősebbek számára szerveznek tornát hétfői napokon, de jógára is lehetőség 
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van. Helyszínül szolgál a Kártyázók Klubjának, a Kertbarátok Körének, amely minden évben megrendezi a 
Kertbarátok találkozóját. Tavasszal Méhészeti találkozó keretében lehet megismerkedni a méhészek mun-
kájával és mézet kóstolni, valamint vásárolni. Kézműves Műhelynek is helyet ad az épület. 

Minden év július utolsó vasárnapján sor kerül a Szent Anna Napi Búcsú és körmenet megtartására, melynek 
során a környező településeken kívül messzebbről érkező települések képviselői is megtisztelik városunkat 
fellépésükkel. A rendezvény keretében többek között megválasztják Palócország Szépét. 

Városunkban mozi is működik, a Madách Filmszínház 2012. évben 3D-s vetítővel bővült, így városunkban is 
lehetőség van a 3D-s filmek megtekintésére. 

 

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

 

1998 óta működik külföldi menekültek számára fenntartott közösségi szálló Balassagyarmaton. 2002-ig zárt 
volt az akkor még ötvenfős kapacitású szálló. Aztán nyitottá alakították. 2004-től a migránsok csökkenő 
száma miatt szüneteltették a működését, de 2011-ben felújítás után ismét megnyitották, miután a nyírbá-
tori létesítményt bezárták. A többi magyarországi szállóval ellentétben ezt a külföldiek napközben szabadon 
elhagyhatják. Jelenleg százan élnek a 111 fős épületben, ahol maximum 18 hónapig maradhatnak a főként 
Afganisztánból érkezett személyek. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak ez idő alatt kell megállapí-
tani a személyazonosságukat és az iratokat beszerezni, hogy elhagyhassák az országot. A szálló napi három-
szori étkezést, tisztasági csomagot és orvosi ellátást biztosít számukra, ezt a helyi hajléktalanok nehezmé-
nyezik, mert ők nem részesülnek ilyen ellátásban. Önkormányzatunk tavaly nyáron a szálló rendjének szigo-
rítását kérte a belügyminisztertől, most pedig már ott tartunk, a legjobb az lenne, ha a szálló ismét őrzötté 
válna, vagy elköltözne a városból. A tavalyi demonstráció után szigorítottak a szálló házirendjén, januártól 
az ott lakók csak reggel 6-tól este 10-ig hagyhatják el az épületet. Ez nem sokat javított a közbiztonságon, 
éjszaka is ugyanúgy járják a várost, mint korábban. 
 
A főbb probléma az, hogy sok garázdasággal és lopással kapcsolatos eljárás indul ellenük, rongálják a kiraka-
tokat, leszólítják a lakókat, főként a fiatal lányokat. Sok szülő aggódva engedi, hogy gyermeke egyedül men-
jen az iskolába és onnan haza, vagy aki megteheti, inkább kísérgeti gyermekét. 
Az év elején a szálló lakóinak pár fős csoportja összeverekedett egy helyi társasággal, melyből egy ember a 
kórházban került sérülései miatt.  
2013. évben a rendőrség fokozottabban ellenőrzi a szállót és környékét, valamint készenléti rendőrök is 
vannak a városban. Hétköznap 16 óra környékén a szállóhoz közeli iskoláknál gyalogos rendőrökkel lehet 
találkozni. 

 

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

 

A Magyar Vöröskereszt évente több gyűjtést is szervez.  A településen lévő egyházak, karitatív szervezetek 
az év folyamán több alkalommal végeznek gyűjtést a rászorulók megsegítésére, melyet Karácsonykor oszta-
nak szét. 

 

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

 
Balassagyarmaton 1994-től működik kisebbségi önkormányzat, mely a költségvetésében rendelkezésre álló 
pénzösszegből támogatta és támogatja a hátrányos helyzetű roma tanulókat az iskolákban működő alapít-
ványokon keresztül.  Az óvodákat játékok vásárlásával segítette és segíti. Tevékenyen részt vesz a rászoruló 
családok ügyeinek adminisztratív intézésében az önkormányzatnál.  2012. évtől Balassagyarmat Város Ro-
ma Nemzetiségi Önkormányzata néven működik, folyamatosan üléseket tart, Önkormányzatunkkal jó kap-
csolatot ápol.  
 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
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A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A nyilvántartott álláskeresők száma növekszik, a nők 
száma magasabb arányban mutat növekedést, mint 

a férfiak száma 
A nyilvántartott álláskeresők között radikális az 

emelkedés a 21-25 éves korcsoportban, magas az 
általános iskolát végzettek száma 

1. Szorosabb együttműködés a Munkaügyi Kiren-
deltséggel, az érintettek tájékoztatása, valamint  
álláshirdetések kifüggesztése  helyben szokásos 
módon (honlap, helyi újság, hirdetőtábla) 
2. Együttműködés a Munkaügyi Kirendeltséggel az 
érintettek képzettségének felmérésében 
3. A Munkaügyi Kirendeltség által szervezett képzé-
seken való részvétel, képzéssel kapcsolatos pályáza-
tok keresése   

A Önkormányzati bérlakások felújításra szorulnak 1. Önkormányzati bérlakások műszaki állapotfelmé-
rése  
2. Önkormányzati bérlakások felújításával kapcsola-
tos pályázatok keresése   

 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

A Magyar Országgyűlés a 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ Egyez-
ményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek 2007-2032” 
Nemzeti Stratégiát. A dokumentum minden gyermekre egyenlően kiterjed, fő célja volt, hogy csökkentse a 
gyermekek és a gyermekeket gondozó családok nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. Azokra 
a gyermekekre kell különös hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a megvalósítás és a hozzáférés során a leg-
jobban sérülnek. 
 

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

 
A település állandó népességének összlétszámához viszonyítva 12,6 % a 0-14 éves korú gyermek.   
 
Önkormányzatunk célja a fiatalok településen való megtartása, de a munkahelyteremtés problémái miatt 
sokan nem maradnak a városban. 
 
Az intézményeket az önkormányzatok tartják fenn. A városban nincs egyházi, illetve magánóvoda. Balassa-
gyarmat város Központi Óvodája 7 feladatellátási helyen (Ipolyszög és Patvarc is) látja el feladatát. 2014. 
szeptember 1-jétől kezdődően valamennyi 3. életévét betöltött gyermeknek óvodai nevelésben kell részt 
vennie. A balassagyarmati tankerületben is az 5 éves óvodás gyermekek száma a legmagasabb: 351 fő. A 3 
és 4 évesek száma ettől elmarad: 248 fő, illetve 337 fő. A jelenleg tankötelessé válók száma is csak 308 
gyermek. A balassagyarmati tankerületben a 0-14 éves korú gyermekek adatait vizsgálva megállapítható, 
hogy tankerületi szinten a köznevelésbe belépő gyerekek száma csökken. A balassagyarmati tankerület 
óvodáinak kihasználtsága Balassagyarmaton a legmagasabb. Valamennyi óvodában foglalkoztatott pedagó-
gus nő. 
Balassagyarmaton az általános iskolai oktatásban, 3 intézményben 1243 gyermek tanul. Egyházi fenntartású 
intézmény 2 db, 462 gyermekkel. A tankerület állami fenntartású általános iskoláiban 3353 férőhely van. A 
szabad férőhelyek száma 537. Az egyik legjobban kihasznált feladatellátási hely a balassagyarmati Kiss Ár-
pád Általános Iskola és a Szent Imre Keresztény Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola.  
Az egy pedagógusra jutó tanulók létszáma a tankerületben 10,78, mely érték erős szóródást mutat (7 és 
14,85 között). Egy pedagógusra a legtöbb tanuló a balassagyarmati iskolákban jut. 
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Egy osztályra átlagosan 19,2 tanuló esik a tankerületben. A legmagasabb osztálylétszámokkal egyértelműen 
Balassagyarmaton dolgoznak. Valamennyi kihasználtsági mutató tekintetében kiemelkedő a balassagyarma-
ti Szent Imre Keresztény Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola.  
A tankerület 148 osztályának összesen 151 tanterem, 33 szaktanterem, 10 tornaterem és 7 tornaszoba áll 
rendelkezésére. Szaktantermekkel jól ellátottak a balassagyarmati iskolák, a Dózsa György és Szabó Lőrinc 
Tagiskola.  
Balassagyarmaton két művészetoktatási intézményben, egy állami fenntartásúban 428 tanuló, egy alapít-
ványi fenntartású intézményben 57 fő képzése folyik. Az alapfokú művészetoktatási intézményekben a leg-
több tanuló zeneművészeti oktatásban részesül 65 %, a megyei átlaghoz képest ez igen magas.  
 

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

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat éves jelentései szerint településünkön a veszélyeztetett kiskorúak 
száma 2011. évig folyamatosan emelkedett, majd 2012-ben kb. 15%-ot csökkent.  

A védelembe vett gyermekek száma évről évre folyamatosan változik. 

 

 
 
A Szociális Kerekasztal 2013. évi ülésén a szociális intézmények és szervezetek képviselői felvetették, hogy 
szükséges lenne krízisotthon létrehozása a hirtelen bajba jutott családok részére, ahol rövid ideig otthonra 
találnának.  
 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma évről évre növekszik, a gyermekvédelmi 
kedvezményekből összességében ez teszi ki a legnagyobb hányadot, megállapítható, hogy a rendkívüli ked-
vezményben részesültek száma folyamatosan csökken. A rendszeres gyermekvédelmi támogatást a család 
egy főre jutó jövedelme arányában állapítják meg, mely összefüggésben lehet a munkanélküliséggel.   
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 
Az önkormányzat évről évre csatlakozik a Bursa Hungarica pályázathoz, melynek keretein belül támogatást 
nyújt a szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, valamint tanulmányaikat a következő tanévben meg-
kezdő középiskolások számára.  
A Balassi Bálint Gimnáziumban működik az Arany János Tehetséggondozó Program, mely a rászoruló gyer-
mekek tanulását segíti az ECDL vizsgák, nyelvvizsgák megszerzésével.  
A felsőfokú intézményekben tanulmányokat folytatók szociális támogatásában részesíthető az az első dip-
lomát szerző személy, aki felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytat és családjában az egy főre 
eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg. 
 
Tanuló közlekedési támogatása állapítható meg az általános iskolában vagy középiskola nappali tagozatán 
/23 éves korig/ tanulók számára, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.  
 

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült gyermekeket az önkormányzat az óvodában ingye-
nes étkeztetésben, az iskolákban ingyenes, illetve a középiskolásokat 50 %-os kedvezményű étkeztetésben 
és tankönyvtámogatásban részesíti. Óvodai ingyenes étkeztetésben 2012-ben 85 fő részesült. Általános 
iskolai ingyenes étkeztetésben 2012-ben 249 fő, középiskolások közül 50 %-os étkeztetésben 2012-ben 112 
fő részesült. 
Az általános iskolai és középiskolai tanulók számára pedig ingyenesen biztosítja a tankönyveket az önkor-
mányzat. Ezen kedvezményt 2012-ben 361 gyermek után vették igénybe. 
 

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 

év 

 Ingyenes étke-
zésben részt-
vevők száma 

óvoda 

Ingyenes étke-
zésben résztve-

vők száma iskola 
1-8. évfolyam 

50 százalékos 
mértékű ked-

vezményes étke-
zésre jogosultak 

száma 1-13. évfo-
lyam 

 Ingyenes tan-
könyv-

ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők száma  

Nyári étkeztetés-
ben részesülők 

száma 

2008 81 269 116 385 n.a n.a 

2009 93 262 101 363 12 n.a 

2010 103 274 119 393 19 143 

2011 94 295 110 405 14 0 

2012 85 249 112 361 15 0 
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e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek számáról nem rendelkezik Önkormányzatunk külön 
nyilvántartással, de kis számban élnek nem magyar anyanyelvűek is városunkban. A Közösségi Szállón tar-
tózkodó külföldi állampolgárságú menekült családok adataihoz nincs hozzáférés. 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Településünkön nem releváns. 
 

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

 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akinek családi 
körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző 
megállapította. Ezen jogosultak közül halmozottan hátrányos helyzetű az, akinek a felügyeletét ellátó szülő-
je, gyámja legfeljebb az általános iskola 8. osztályát végezte el.  
A 2012. 10. havi és 2013. 01. havi, az Oktatási Hivatalnál nyilvántartott adatok jelentős eltéréseket mutat-
nak.   
 

 Óvodás korú 
2H 

Óvodás korú 
3H 

Alapfokú 2H Alapfokú 3H Középfokú 
2H 

Középfokú 
3H 

2012/10 80 25 190 85 94 34 

2013/01 85 18 258 85 158 53 

 
Az Önkormányzat gyermekjóléti ellátás körében biztosítja a bölcsődei elhelyezést, a város egyetlen bölcső-
déjében. Az intézmény 2011. évben felújításra és bővítésre került, így a férőhely száma 50-ről 56 főre emel-
kedett. Az intézményben szociális szempontból felvett gyermekek is tartózkodnak, ez a szám évről évre 
csökken.  

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

év bölcsődék száma 
bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Szociális szempontból fel-
vett gyerekek száma (munka-

nélküli szülő, veszélyeztetett gyermek, 
nappali tagozaton tanuló szülő) 

Működő összes bölcsődei 
férőhelyek száma 

2008 1 118 9 50 

2009 1 109 5 50 

2010 1 112 7 50 

2011 1 100 6 50 

2012 1 92 3 56 

 
A fogyatékos gyermekek ellátásáról 7 éves korig a bölcsőde, azután a Reménysugár Otthon gondoskodik 
korlátozott számban. A gyermekek elhelyezése a családok számára nem egyszerű, hiszen akit nem tud az 
Otthon befogadni és a szülő nem tud otthon maradni gondoskodni, kénytelen Pásztón vagy Budapesten 
lévő intézetekbe vinni gyermekét.  
Városunkban családi napközi nem működik. 
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a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, be-
töltetlen státuszok) 

 
A városban Védőnői Szolgálat működik, mely 5 körzetre felosztva látja el feladatait. A 12 fő védőnő a vá-
randós tanácsadást a kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályával közösen látja el. A csecsemő tanácsadást 
a lakhelyen történő rendszeres látogatással valósítják meg személyre szólóan és a családgondozást a város 
3 gyermekkörzeti háziorvosával együttműködésbe végzik.  
Balassagyarmaton két körzetben történik az iskolaorvosi feladatok ellátása. Az iskola-egészségügyi felada-
tokat munkaterv alapján végzik, amely minden ellátott intézmény igazgatójával tanév elején egyeztetésre 
kerül. Az iskolavédőnők egyéni tanácsadást és gondozási munkát is végeznek, megszervezik az iskolai szűré-
seket, védőoltásokat, kapcsolatot tartanak a pedagógusokkal és a szülőkkel, felelősek a dokumentációk 
elkészítéséért, valamint az iskolai egészségügyi felvilágosító előadások megtartása is feladataik közé tarto-
zik. 
 
Az egy védőnőre jutó gyermekek számát figyelembe véve 2008-ban 214 fő volt, míg 2012-ben 169 fő. Ez 
csökkenő tendencia, azonban nagyobb a leterheltségük, mint egy faluban dolgozó védőnőnek. 

 
 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáfé-
rés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 
A város 3 gyermekkörzeti háziorvossal rendelkezik, felnőtt háziorvos nem lát el gyermekeket illetve az 
adatbázisok nem tartalmaznak erről adatot. A hét minden napján van gyermekorvosi rendelés, hétvégén a 
Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet gyermekosztályán látják el a betegeket. A táblázatban az ellátott 
személyek és ellátott betegek száma a látogatások számát tartalmazza. Betöltetlen háziorvosi praxis sem a 
felnőtt, sem a gyermekorvosoknál nem fordul elő. 
A Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetben gyermekosztály működik, itt látják el a kis betegeket. Kife-
jezetten gyermek szakrendelések is elérhetők: csecsemő- és gyermekgyógyászati, gyermek kardiológiai, 
gyermek psychiátriai, gyermek sebészeti, gyermek tüdőgyógyászati szakrendelések. 
 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

év 
Betöltetlen fel-
nőtt háziorvosi 

praxis/ok száma 

Háziorvos által ellátott 
személyek száma 

Gyermekorvos által ellá-
tott gyerekek száma  

Felnőtt házi orvos által 
ellátott gyerekek száma  

2008 0 53998 23101 n.a. 

2009 0 58869 23358 n.a. 

2010 0 78647 25296 n.a. 

2011 0 74369 25177 n.a. 
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c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, reha-
bilitációra) vonatkozó adatok 

 
A fogyatékos gyermekek ellátásáról 7 éves korig a bölcsőde, azután a Reménysugár Otthon gondoskodik 
korlátozott számban.  
Védőnői vélemények alapján a korai fejlesztésre nagy szükség lenne, az óvodáskorú gyermeknél korábban 
el lehetne kezdeni pl. a logopédiai foglalkozásokat, a gyógytestnevelést, de nem rendelkezünk megfelelő 
szakemberekkel. Állításuk szerint az óvodában sok a gerincferdüléses, lúdtalpas és beszédhibás gyermek. 
A fogyatékos személyek egészségügyi ellátása a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőin-
tézetben történik. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

Az ellátást Balassagyarmat és Patvarc Önkormányzata 2005. január 1. napjától „Balassagyarmat, Patvarc 
Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás” keretében látta el. A társuláshoz 2007. január 1. napjától csatlako-
zott Ipolyszög Község Önkormányzata is. A társulásban részt vevő önkormányza-tok úgy döntöttek, hogy 
nem alakítják át a társulást jogi személyiségű társulássá, ezért a feladatot 2013. július hó 1. napjától Balas-
sagyarmat város saját intézménye útján látja el. 
 
Településünkön 1998. augusztus 1-jétől végzi munkáját a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, mellyel 
megfelelő az együttműködés. 

 
A gyermekjóléti szolgáltat fő feladatai:  
- a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése 
- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 
- a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése 
- védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok 
- a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve az utógondozással kapcsolatos felada-
tok. 

 
Kiegészítő szolgáltatások:  

 - Pszichológiai tanácsadás 
 - Mentálhigiénés tanácsadás 
 - Adományok gyűjtése-közvetítése 
 - Szociális képzés gyakorlati szerepe 
 
A Szolgálat közreműködik még az 

- információk átadásában,  
- jogok és kötelességek ismertetésében,  
- hivatali ügyekben való eligazodás segítésében,  
- önállóságra nevelésben,  

- a veszélyeztetettség megelőzésének támogatása: jelzőrendszer működtetése, okelemzés, javaslattétel a 
megoldásra,  

- a veszélyeztetettség megszüntetésének segítése: családgondozás, egészségügyi és szociális ellátás kez-
deményezése, javaslatkészítés. 

 

e) gyermekvédelem 

 

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiemelt feladata, 
melynek keretében egy, a gyermekek veszélyeztetettségét észlelő jelzőrendszert működtetnek. A rendszer 
feladata, hogy feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat és javaslatokat nyújtson ezek megoldására.  
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A jelzőrendszer hatékony működtetése érdekében szükséges annak tagjai közötti együttműködés össze-
hangolása és megszervezése. Ezt a feladatot szintén a Szolgálat látja el. 

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a Szolgálat az alábbi intézkedéseket kezdemé-
nyezheti: 

- Családgondozás keretén belül, támogatja a gyermeket és családját a veszélyeztető körülmény elhárítá-
sában. 
- Ha a családgondozás eredménytelen javaslatot tesz más gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására. 
- A községi jegyzőnél kezdeményezi a gyermek védelembe vételét. 
- Kezdeményezi a gyermek kiemelését a családjából. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

A fogyatékos és halmozottan sérültek számára rövid ideig igénybe vehető a Reménysugár Otthon, létszám-
tól függően esetleg hosszabb ideig. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett 
gyermekek számára az Ipolyparti Fészek Lakásotthonban való elhelyezésre van lehetőség. 

Krízishelyzetbe jutott családok elhelyezésére azonban nincs olyan intézmény, mely ezt a feladatot el tudná 
látni. A Szociális Kerekasztal 2013. évi ülésén a szociális intézmények és szervezetek képviselői felvetették, 
hogy szükséges lenne krízisotthon létrehozása a hirtelen bajba jutott családok részére, ahol rövid ideig ott-
honra találnának.  

 

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

 

Városunkban két sportpálya működik, a BSE és a műfüves pálya, valamint egy sportcsarnok. Az öt óvoda 
mindegyike rendelkezik tornaszobával, ahol a gyermekeknek tartanak tornafoglalkozásokat. A négy általá-
nos iskolában a kisiskolások részére megtartják a kötelező napi testnevelést. Az általános iskolák rendelkez-
nek tornateremmel és sportpályákkal, ahol tanítás után is lehetőség van sportolásra. 

Városunkban gyermekek és felnőttek számára egyaránt elérhetőek a különböző sportprogramok. Számos 
sportolási lehetőségnek ad helyet településünk pl.: kézilabda, karate, foci, tenisz, lábtenisz, tájfutás.  
A gyermekek sokféle szünidős program közül választhatnak, melyeket az egyház, iskolák, sportegyesületek 
és civil szervezetek szerveznek: 

általános iskolákban: nyelvi tábor, kézműves tábor, napközis tábor, 

a balassagyarmati Szalézi Oratórium által szervezett Nyári gyermek tábor, 

az Ipoly Erdő Zrt által a Nyírjesi Füvészkertben szervezett Erdész Táborozoo,  

lovas, íjász, sakk, rovás kaland tábor, 

a strandon úszás oktatás, 

tenisz tábor, 

labdarúgás tábor, 

kézilabda tábor, 

asztalitenisz tábor, 

mesetábor, 

nyári kézműves tábor, 

nyári lovas tábor, 

nyári tánctábor, 

nyári napközis tábor, 

helyismereti múzeumi nyári élménytábor, 

labdajátékos sporttábor, 

florisztikai tábor a Nyírjesben, 

életmód tábor, 

„A jövő olvasója” című tábor, 

Gyarmati vakáció városi kalandtábor, 

Vitalitás nyári tánctábor. 
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h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

 
Az óvodai és iskolai étkeztetés feladatát az önkormányzat a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc Étkeztetési 
Társuláson keresztül látja el. A szociálisan rászorulók részesülhetnek kedvezményben a fizetendő térítési 
díjból, ennek feltételeit helyi rendelet szabályozza. Az óvodások és általános iskolások ingyenes étkeztetés-
ben, míg a középiskolások 50 %-os étkeztetési kedvezményben részesülhetnek. 
A gyermekek nyári étkeztetése állandó jelleggel nem megoldott, csak az alkalmankénti pályázati forrásokra 
lehet támaszkodni. 
 

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

 

A szolgáltatások nyújtásakor nem sérülnek az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos követelmények. 

 

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

 
Településünkön nem releváns. 
 

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

 
Az Nkt. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai felkészítéséről a 
szakértői bizottság  véleménye szerint kell gondoskodnia az óvodának, iskolának. A sajátos nevelési igényű 
gyermek óvodai nevelése, a tanuló iskolai nevelése-oktatása, továbbá kollégiumi nevelése az e célra létre-
hozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai cso-
portban, iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt történhet. A 
gyermek, tanuló integrált vagy speciális intézményi keretek között történő nevelését, oktatását a szakértői 
bizottság által kiadott véleményben foglalt állásfoglalás alapján lehet és kell biztosítani. Az ezzel ellentétes 
gyakorlat jogsértő, mind a Nkt., mind pedig az egyenlő bánásmód követelményét tekintve. 
Településünkön az SNI gyermekek többi gyermekkel való együttnevelésének, oktatásának feltételei adot-
tak. 
Kezdeményezés történt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmat Tankerülete részéről 
egy kislétszámú osztály kialakítására, mely célja a felzárkóztatás és helyben történő fejlesztés. A jelenlegi 
iskolai osztálytermek kihasználtságát tekintve a Képviselő-testület a Kiss Árpád Általános Iskola a Dózsa Gy. 
Tagiskolájában javasolta létrehozni. 
 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, is-
kolapszichológusok száma stb.) 

 
Településünk négy általános iskolájában a pedagógusok között 3 fő gyógypedagógiai végzettségű, akik kü-
lön foglalkozásokon segítik az elmaradott gyermekek felzárkóztatását.  
 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények kö-
zött és az egyes intézményeken belüli szegregációs  
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Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és képzéssel kapcsolatban, így külö-
nösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, az 
oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, a teljesítmények értékelése, az okta-
táshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, az oktatással összefüggő juttatásokhoz való 
hozzáférés, a kollégiumi elhelyezés és ellátás, az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, 
oklevelek kiadása, a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint az oktatásban való részvétellel 
összefüggő jogviszony megszüntetése során.  
Városunk négy általános iskolájában és a három középiskolájában nem történik hátrányos megkülönbözte-
tés. 
 

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

 
A települési általános iskolákban és gimnáziumokban elvégzik a kompetencia felméréseket a 6. 8. és 10. 
osztályokban. Az eredmények az Oktatási Hivatal honlapján működő KIR rendszerben megtalálhatóak. Az 
intézményi összesítő adatokat letöltve látható, hogy az átlageredmények alapján a matematika és szöveg-
értés mérési területen jó eredményeket értek el tanulóink. A vizsgált osztályok kiemelkedő eredményt ér-
tek el mind matematikából, mind szövegértésből az országos átlaghoz képest. Az egyes iskolák vizsgálata 
alapján elérések mutatkoznak az általános iskolák között az országos átlaghoz képest:  
- a 6. osztályosok között matematikából kiemelkedő eredményt ért el a Dózsa Gy. Tagiskola, Szabó L. Tag-

iskola, Balassi B. Gimnázium,  
- a 6. osztályosok között szövegértésből kiemelkedő eredményt ért el Szabó L. Tagiskola, Balassi B. Gim-

názium 
- a 8. osztályosok között matematikából kiemelkedő eredményt ért el Szabó L. Tagiskola, Balassi B. Gim-

názium,  
- a 8. osztályosok között szövegértésből kiemelkedő eredményt ért el Szabó L. Tagiskola, Balassi B. Gim-

názium 
- a 10. osztályosok között matematikából kiemelkedő eredményt ért el Balassi B. Gimnázium, Szent-

Györgyi Albert Gimnázium és Szakiskola, 
- a 10. osztályosok között szövegértésből kiemelkedő eredményt ért el Balassi B. Gimnázium, Szent-

Györgyi Albert Gimnázium és Szakiskola. 
A fent elsoroltakból az a következtetés vonható le, hogy a pedagógusok minden iskolába jól végzik munká-
jukat.  
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Az általános iskolában különböző tantárgyakból felzárkóztató foglalkozásokat szerveznek hátrányos helyze-
tű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A nyári étkeztetés nem megoldott hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számá-

ra 

1. Igényfelmérés készítése a rászorulókról  
2. Nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos pályáza-
tok keresése. 

Nő az óvodás, az alapfokú és középfokú oktatásban 
a 3H-s és a középfokú oktatásban a 2H-s helyzetű 

gyermekek száma 

1. Szoros együttműködés, felmérés készítése a 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, valamint 
a Védőnői Szolgálattal a hátrányos helyzet okainak 
felderítésére vonatkozóan, a szülők tájékoztatása a 
szeptemberben bekövetkező jogszabályváltozások-
ról. 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Kapcsolódó jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez: 
  

 Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a 
férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturá-
lis jog tekintetében. 

 a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a munka-
vállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő 
végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv, 

 a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális 
biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, 

 a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a foglal-
koztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról. 

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal, így 
különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A mun-
ka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyisé-
gét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, 
felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni. 
 
Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az adott 
személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez 
képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot, 
az anyaságot és terhességet is. 
 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
A nők foglalkoztatottságát kevésbé lehet megítélni, mivel a gyermekvállalási státuszban lévő vagy több 
gyermeküket nevelő nők nagy része nem jelenik meg álláskeresőként a munkaerőpiacon, a munkanélküli-
ség helyett inkább a gyes-t, gyet-et választja, így csak a harmadik gyermek 8 éves kora után jelenik meg, 
mint álláskereső, vagy munkanélküli ellátást igénylő személy. 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 5482 5808 3100 3545 400 376 

2009 4336 5748 2934 3404 514 451 

2010 5367 5672 3608 3496 473 492 

2011 5342 5626 3547 3225 472 495 

2012 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 
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A munkavállalási korúaknál a nők jelentősen magasabb számban képviseltetik magukat, mint a férfiak. Fog-
lalkoztatás tekintetében férfiak és nők között jelentős változás mutatkozik, míg férfiaknál növekvő ez a ten-
dencia, a nőknél csökkenő tendenciát mutatnak a létszámadatok. A munkanélküliek számában férfiak és 
nők között 2009. év óta teljes csere történt, a nők száma növekedett meg. 

 

  
 
A Szociális Kerekasztal Fórumon elhangzottak és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által elmondot-
tak alapján elemezzük a nők helyzetét.  

 
A nőknek Balassagyarmaton ugyanazokkal a problémákkal kell megküzdeni, mint országos szinten. Ugyana-
zon terhek – háztartás gondjai, gyermeknevelés, idős és vagy beteg hozzátartozók ellátása – rakódnak rá-
juk, mint az ország többi részén.  

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
A képzetlen, álláskereső nőknek a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltsége képzések biztosításával igyekszik segíteni. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
Az általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma a férfiak és a nők körében 10 év elteltével csökkenést 
mutat. Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma mind a férfiak, mind a nők számát vizsgál-
va jelentősen csökken. 
 

  

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

év  

15 éves és idősebb lakos-
ság száma összesen 

15-X éves legalább általános 
iskolát végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem rendelke-
zők 15-x évesek száma  

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 15414 8001 7413 14252 7244 7008 1162 7,5% 757 9,5% 405 5,5% 

2011 14009 7375 6634 13784 7092 6692 225 1,6% 283 3,8% -58 -0,9% 

 
               

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

 

Településünkön nem releváns. 

Nők foglalkoztatási helyzete (fő)
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5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi 
napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát munka-
helyi megoldások stb.) 

 
A városban nincs egyházi, illetve magánóvoda. Balassagyarmat város Központi Óvodája 7 feladatellátási 
helyen (Ipolyszög és Patvarc is) látja el feladatát. 2014. szeptember 1-jétől kezdődően valamennyi 3. élet-
évét betöltött gyermeknek óvodai nevelésben kell részt vennie. A balassagyarmati tankerületben is az 5 
éves óvodás gyermekek száma a legmagasabb: 351 fő. A 3 és 4 évesek száma ettől elmarad: 248 fő, illetve 
337 fő. A jelenleg tankötelessé válók száma is csak 308 gyermek. A balassagyarmati tankerületben a 0-14 
éves korú gyermekek adatait vizsgálva megállapítható, hogy tankerületi szinten a közoktatásba belépő gye-
rekek száma csökken. A balassagyarmati tankerület óvodáinak kihasználtsága Balassagyarmaton a legmaga-
sabb. Valamennyi óvodában foglalkoztatott pedagógus nő. 
Az Önkormányzat gyermekjóléti ellátás körében biztosítja a bölcsődei elhelyezést, a város egyetlen bölcső-
déjében. Az intézmény 2011. évben felújításra és bővítésre került, így a férőhely száma 50-ről 56 főre emel-
kedett. Az intézményben szociális szempontból felvett gyermekek is tartózkodnak, ez a szám évről évre 
csökken.  
Városunkban családi napközi nem működik. 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 
A városban Védőnői Szolgálat működik, mely 5 körzetre felosztva látja el feladatait. A 12 fő védőnő a vá-
randós tanácsadást a kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályával közösen látja el. A csecsemő tanácsadást 
a lakhelyen történő rendszeres látogatással valósítják meg személyre szólóan és a családgondozást a város 
3 gyermekkörzeti háziorvosával együttműködésbe végzik.  A védőnői szolgálat teljes létszámban működik. 
 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év védőnők száma 
0-3 év közötti gyer-

mekek száma 

2008 10 n.a 

2009 12 530 

2010 12 530 

2011 12 496 

2012 12 n.a 

  
 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
A településen a védelmet kereső anyák, gyermekek a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz, a Védőnői 
Szolgálathoz, a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati, Humánszolgáltatási és Igaz-
gatási osztályához fordulhatnak segítségért. Az országos segélyvonalak név nélkül lehet hívni. A bántalma-
zottakról nincs adatunk. Természetesen, mint az feljebb a gyermekek esetében már említésre került a jelző-
rendszer köteles bármilyen észlelést jelenteni, hogy a szükséges lépéseket meg lehessen tenni. 
A bántalmazott nők azonban igen ritkán fordulnak segítségért külső személyekhez, így a megfigyelés, a jelek 
észlelése a gyermekvédelmi szakemberek, a védőnők, és az orvosok elsődleges feladata.  

 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 
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Krízishelyzetbe jutott családok elhelyezésére nincs olyan intézmény, mely ezt a feladatot el tudná látni. A 
Szociális Kerekasztal 2013. évi ülésén a szociális intézmények és szervezetek képviselői felvetették, hogy 
szükséges lenne krízisotthon létrehozása a hirtelen bajba jutott családok részére, ahol rövid ideig otthonra 
találnának. Azok a gyermekes családanyák, akiket férjük kizár, elzavar otthonukból, vagy a férfi bántja a 
családanyát és a gyermekeket nem tudnak hova menni, menekülni. 
  

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

5.6. számú táblázat – A nők szerepe a helyi közéletben 

 

év 
Képviselőtestület tagja 

Férfi Nő 

2008 14 3 

2009 14 3 

2010 10 2 

2011 10 2 

2012 10 2 

 
Önkormányzatunk munkájában két fő női képviselő vesz részt, a bizottságoknak hat női tagja van. Balassa-
gyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál 2013. évben 4 fő férfi látja el a feladatokat. A város-
ban a közintézményeknél jó a nők foglalkoztatása, többen vezető beosztásban vannak. Önkormányzati nyil-
vántartás szerint 2013. évben az önkormányzatnál, intézményeinél és gazdasági társaságainál dolgozó nők 
száma vezetőként 16 fő, a vezetőként dolgozó férfiak száma 6 fő. 2013. évben az Önkormányzatnál 39 fő nő 
és 13 fő férfi dolgozik. 
 

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

 
Városunkban a nőket főleg a munkavállalás nehézsége érinti. Sok a képzetlen, a roma, a nagycsaládos, de a 
gyermekét egyedül nevelő anyák is szép számban képviseltetik magukat, a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat beszámolója alapján. 
A roma nők munkába állását a képzési programok segítik. A GYES-ről, GYED-ről visszatérő anyák foglalkozta-
tását az állam járulékkedvezménnyel támogatja, valamint megalkotta a részmunkaidős foglalkoztatásnak a 
jogszabályi hátterét. A civil szervezetek önkéntesként szívesen látják a gyakorlattal nem rendelkező, esetleg 
álláskereső nőket a szervezetükben, illetve a programjaikon. 
Az egyének jelentkezése esetén a családsegítő szolgálat is támogatást tud nyújtani a vele kapcsolatban lévő 
szakemberek, illetve a tanácsadóik révén. 
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Krízishelyzetbe került családok elhelyezésének 
megoldása 

1. Felmérés a bajba jutott családokról a Családsegí-
tő szolgálat, védőnői és házi orvosi szolgálat, óvoda 

és általános iskolai jelzőrendszer révén. 
2. Krízisotthon létrehozására pályázat keresése 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

 
Az Európai Bizottság 2002 márciusában kiadott dokumentumában rögzíti, hogy „az idősödési politikáknak 
széles életpályát és a társadalomra kiterjedő közelítést kell elfogadniuk, figyelembe véve az ENSZ globális 
kezdeményezéseit és alapelveit”. Az ENSZ 1991-ben elfogadott, idős emberekkel kapcsolatos alapelveiben 
az áll, hogy olyan idős politikákra van szükség, amely az egész élet során biztosítja a: 
I. függetlenséget, 
II. részvételt, 
III. gondoskodást, 
IV. önmegvalósítást, 
V. méltóságot. 

 
Az Idősügyi Nemzeti Stratégiában foglaltak összhangban vannak az ENSZ alapelveivel, az Európai Unió tö-
rekvéseivel, a Társadalmi Befogadásról szóló közös Memorandummal, a Lisszaboni Stratégiával, a Berlini 
Nyilatkozattal, az AGE vezérelveivel, a Madridi Nemzetközi Cselekvési Tervvel, az ENSZ Egészségügyi Szerve-
zete, a WHO által 2001-ben publikált, az idősügyi politikát meghatározó alapdokumentumával, melynek 
címe az Aktív Időskor. Ez utóbbi dokumentum azért jelentett igazi áttörést, s azért meghatározó ma is idős-
ügyben, az idősödés-politikák alakításában, mert először gondolkodik az idős emberről a maga emberi tel-
jességében. Kihangsúlyozza, hogy a figyelmet az emberi élet kiteljesedésére kell fordítani és nem kizárólag a 
szociális és egészségügyi vonatkozásokra leszűkíteni. 

 
Az uniós tagállamok elsődleges feladata az államadósság csökkentése, a foglalkoztatás javítása, ezen belül 
az idősek aktivitásának elősegítése, valamint a termelékenység növelése. 
Indokolt és elkerülhetetlen a nyugdíjrendszer, az egészségügy és a szociális ellátás rendszerének újragondo-
lása, fejlesztése, e területek összehangolása, és minden olyan más terület középpontba helyezése, mely az 
idősödők és idősek életminőségét közvetlenül befolyásolja, így az élethosszig tartó tanulás, szabadidő eltöl-
tés, önmegvalósítás, életöröm, esélyegyenlőség, valamint a nyitott és versenyképes informatikai gazdaság 
fejlesztése. 

 
Az idősek száma az elmúlt 40 év alatt az Európai Unióban majdnem megduplázódott, az előrejelzések sze-
rint az idősek aránya a társadalmi korcsoportokon belül 2012-re elérte, eléri a 27%-ot. A legdinamikusab-
ban növekvő korcsoport a „nagyon idősek” (80 évesnél idősebbek) csoportja. Jelentős nemi különbségek 
vannak a várható átlagos élettartamban, jellemző az idősödés elnőiesedése, amely azt eredményezi, hogy 
jóval több az idős nő, mint idős férfi. 
Magyarország az EU átlagához képest a születéskor várható élettartamot tekintve még nem zárkózott fel, a 
tendencia nálunk is azonos. A születéskor várható élettartam 2007-ben férfiak esetében 69,19 év volt, a 
nőknél 77,34 év, az EU-átlagtól az elmaradás nők esetén 4,5 év, férfiak esetén 6,5 év. (Forrás: EUROSTAT) 
A 65 éven felüliek 38%-a férfi és 62%-a nő. A születéskor várható élettartam Magyarországon öt-hat évvel 
rövidebb, mint az Európai Unió nyugati tagállamaiban, bár a halálozási adatok, különösen a korai haláltól 
veszélyeztetett férfiak esetében az utóbbi években némi javulást mutatnak. 

 
Az időskor fogalma 
Fontos kérdés, hogy kit tekintünk idősnek? Az „időskor” értelmezése több vonatkozásban is tárgyalható. Az, 
hogy ki milyen idős, kifejezhető az évek számával (kronológiai életkor), ugyanakkor például a biológiai élet-
kor eltérhet ettől, hiszen az, az egészségi állapot függvénye. 
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Beszélhetünk pszichológiai életkorról, arról, hogy ki milyen idősnek érzi magát, vagy szociológiai életkorról, 
amelyen az értjük, hogy a társadalom milyen idősnek tart valakit. 
Ma Magyarország népessége fogy, korösszetételében változik - idősödik. A nyugat európai országokban, 
általánosságban 65-70 éves kortól tekintik idősnek az ott élőket. 
A növekvő élettartam hatással van a különböző ellátó és szolgáltató rendszerekre, nem elegendő egy-egy 
részterület fejlesztését kitűzni célul, a megnövekedett életkorból adódó kihívásokra átfogó változásokkal, 
stratégiailag fel kell készülni. 
 

Magyarországon jelenleg a nyugdíjrendszer szempontjából a 62. életéve betöltésétől számít idősödőnek az 
ember, míg foglalkoztatás politikai oldalról már a 45. életév betöltésétől. A nyugat-európai országokban, 
általánosságban 65-67 éves kortól tekintik idősnek az ott élőket. 

 
Szolgáltatások 
A növekvő élettartam hatással van a különböző ellátó és szolgáltató rendszerekre, a megnövekedett élet-
korból adódó kihívásokra stratégiailag fel kell készülni. 
Olyan ellátórendszerre van szükség, amely mindenki számára hozzáférhetően, egységes, egymásra épülő 
szolgáltatásokat biztosít, folyamatos és megbízható módon. Az időskorúak számára világossá kell tenni, 
hogy jelenleg a szolgáltatások milyen köre áll rendelkezésükre. Az idősebb személyeknek úgy kell hozzáfér-
niük a különféle szolgáltatásokhoz, hogy azok leginkább igazodjanak a saját szükségleteikhez (a „se többet, 
se kevesebbet, mint amire éppen szükség van” elv érvényesítése). 

 
Szemléletváltás 
Az időskorúak heterogén csoportot alkotnak, amelyet erőforrásként lehet és kell kezelni, függetlenül hátte-
rüktől, tevékenységeiktől vagy az ellátások iránti szükségleteiktől. Az idősödés pozitív felfogásának érvényre 
juttatásához az időskorúak tudását, bölcsességét és készségeit is szükséges beépíteni a szolgáltató rendsze-
rek működtetésébe, valamint el kell ismerni hozzájárulásaikat a közjóhoz, például a háztartások, szomszéd-
ságok közötti segítő kapcsolatok méltánylása révén. Az önkéntes tevékenység további fejlesztésével elő kell 
mozdítani a lakóközösségi alapú önkéntes mozgalmakat, a fiatal és idősebb korú személyek együttműködé-
sét egymás segítésében. Az önkéntesség erősíti a generációk közötti kapcsolatokat, a tudások és tapasztala-
tok átadását, az értékek és az alkotó problémamegoldó készségek továbbörökítését. 

 
Felkészülés az idős korra 
Az aktív időskor lényege a generációk közötti szerves kapcsolatban és kölcsönös támogatásban rejlik. Így a 
középkorú és a fiatalabb generációk számára sem közömbös az idősek aktivitása, életminősége, ezáltal az ő 
majdani saját idős koruk lehetőségei. Ezért nem csak az időseket, hanem a középkorúakat, és a 30 éven 
felüli nemzedéket is meg kell szólítani, célkitűzésekkel hatni rájuk, hiszen a sikeres idősödést már igen korán 
meg kell alapozni. Fontos, hogy a ma még fiatalabb (30 éven felüliek) generáció tagjai számára és a most 
idős generáció számára egyaránt pozitív lehetőségeket jelentsen a közeli és távoli jövő. 

 
Családi struktúrák 
A megváltozott családi struktúra, a társadalmi és gazdasági körülmények változásainak következményeként 
egyre több idős ember fog szociális gondoskodásra és intézményi elhelyezésre szorulni. 
Az idősek egyedül maradása többféle tényező következménye, amelyek közül a legfontosabbak: 
 alacsony a születések száma,  
 megszűnt a többgenerációs család, 
 a munkalehetőség miatt a gyermekek távolabb kerülnek a szülőktől, 
 gyakoribb válások, 
 idős személyek is gazdasági függetlenségre törekszenek, 
 magas az özvegyek száma. 

 
A közel négymillió háztartás 40%-ában élnek idős emberek és minden negyedik háztartás csak időskorú 
személyekből áll. A népesség idősödését mutatja az is, hogy az egyszemélyes, csak idős személyekből álló 
háztartások száma közelíti az egymilliót és ezen belül közel 150 ezer az olyan egyszemélyes háztartás, ahol 
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80 év feletti ember él egyedül. 2005 áprilisában a teljes népesség 97,5%-a magánháztartásban és 2,1%-a 
bentlakásos elhelyezést nyújtó szociális intézményekben élt. 

 
Megélhetés 
A hazai 65 év felettiek jövedelem felhasználását és fogyasztását visszafogottság jellemzi. A pénzhiány miatt 
meg nem valósított tevékenységek között az üdülés van az első helyen, minden más vonatkozásban a több-
ségnél a „nekem nincsen már rá szükségem”, „nekem jó így is” dominál, a lemondás és a beletörődés jel-
lemző. 
Nem a szegénységkockázat a legveszélyesebb számukra, hanem inkább az aktivitás hiányából származó 
problémák - és ez nem pusztán a munkavégzési, foglalkozási inaktivitás. Hazai értelmezésben az aktivitáson 
csaknem kizárólagosan a munkavégzési, foglalkoztatási aktivitást szoktuk érteni.  
Akkor beszélünk sikeres idősödésről, amikor az egyén fizikai és szellemi képességeit és aktivitását - az élet 
minden területén és minél tovább - megőrzi, nem csupán a foglalkoztatás vonatkozásában, de társas, társa-
dalmi kapcsolatait is megtartja. Sokan az idősödők és idősek közül sem tekintik olyan éveknek a harmadik 
életszakaszt, melyek új lehetőségeket, kiteljesedett önmegvalósítást hozhatnak. Gyakori negatív sztereotí-
pia, hogy ez az életkor a második gyermekkor.  

 
 
Egészség 
Az egészség nem a betegség hiánya, hanem a szervezet egyensúlyának, adaptációs készségének, a „jól-
létének” megőrzése. Az egészségi állapot minden életkorban szoros összefüggésben áll az életmóddal. Ilyen 
a táplálkozás helytelen volta, a megelőzésre fordított csekély figyelem és minimális erőforrás, a mozgás, a 
szellemi és fizikai aktivitások hiánya, a mentális ellehetetlenülés és önfeladás. Jelentős hányadukat fenyege-
ti az izoláció és a kirekesztődés veszélye, amely a betegségkockázatok növekedésével jár. 

 
 

3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti állandó lako-

sok száma (fő) 
0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index 

(%) 

2001 2249 3060 73,5% 

2008 2468 2137 115,5% 

2009 2529 2114 119,6% 

2010 2593 2052 126,4% 

2011 2626 2029 129,4% 

2012 n.a n.a n.a. 

 

 
Az adatokból kitűnik, évről-évre nő városunkban az elöregedés mértéke. 
 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátás-

ban részesülő nők száma 
összes nyugdíjas 

2008 2227 3046 5273 

2009 2205 2939 5144 

2010 2216 2865 5081 

2011 2198 2918 5116 

2012 n.a. n.a. n.a. 
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6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 3 

2009 3 

2010 3 

2011 2 

2012 n.a 

 

6.2. Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 
Az idősek, nyugdíjasok, a jövedelmi helyzetére való tekintettel, és ha az egészségi állapotuk engedi, szívesen 
végeznének jövedelemkiegészítő tevékenységet, de a beszűkült munkapiaci lehetőségek miatt csekély az 
esélyük. A munkanélküliek korcsoportos megoszlásából is kitűnik, hogy a regisztrált munkanélküliek átlago-
san 23 %-a az 51 éven felüli korosztályból kerül ki. 
 

Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2008 2009 2010 2011 

nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő 776 965 965 967 

51-55 év 
fő 118 138 122 110 

% 15,2% 14,3% 12,6% 11,4% 

56-60 év 
fő 52 73 98 90 

% 6,7% 7,6% 10,2% 9,3% 

61 év felett 
fő 4 6 4 4 

% 0,5% 0,6% 0,4% 0,4% 

 
Az állam által bevezetett intézkedések közül a legjelentősebb a munkahely-védelmi program, melynek kere-
tében az 55 év feletti munkavállaló után a munkáltató 100.000.-Ft munkabérig jelentős járulékfizetési ked-
vezményben részesül. 
 

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

 

Az idősödő és idős emberek fizikai- szellemi erőforrásaikkal jelentősen hozzájárulhatnak a gazdaság, a tár-
sadalom erősödéséhez, tudásuk elősegítheti a nemzedékek közötti szorosabb együttműködést. Az idősko-
rúak képességeinek közösségi hasznosítása megelőzheti a kirekesztés a diszkrimináció kockázatát. Igen je-
lentős az idősek szerepvállalása az önkormányzatokban, bizottságokban. Kellő időt tudnak fordítani a lakos-
sággal való kapcsolataikra, a felmerült témák rendezésére, felkészülésre, ismereteik bővítésére. 

 
A jelenlegi munkaügyi szabályok alapján munkavállalóként a közintézmények nyugdíjast nem alkalmazhat-
nak, annak ellenére, hogy a nyugdíjas szellemi frissességét tekintve az érintett intézmény javára kamatoz-
tathatná gyakorlati tapasztalatait, tudását, részfoglalkoztatás keretében az új, fiatalabb kollégának átadhat-
ná tudását.  
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Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II. 28.) számú önkormányzati rendele-
tében szabályozza a munkavállalókkal kapcsolatos előírásokat, a költségvetési intézmények létszámcsök-
kentéséről, a 1997. évi LXXXI. számú a társadalmi nyugellátásról törvény 83/C. §-ának figyelembe vételével. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Településünkön nem releváns. 

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a lehetőségekhez mérten magas szintű szociális szolgáltatások 
biztosításával igyekszik hozzájárulni a városi lakosság szociális és mentális „jólétéhez”. 

 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
- Figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja az egyén és a család életé-

ben jelentkező problémák okait, jelzi azt az illetékes hatóságok vagy szolgáltatást nyújtók felé. 
- Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet. 
- Szociális, mentálhigiénés és életvezetési tanácsadást végez. 
- Humán jellegű civil kezdeményezések elősegítése, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos prog-

ramok, illetve speciális problémaorientált csoportok szervezése. 
- Adományok gyűjtésével és közvetítésével segíti a rászorulókat.  
 
Szociális étkeztetés 
A Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési Társulás szociális étkeztetés keretében a szociálisan rá-
szorultak részére főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosít, a Szent Erzsébet Idősek Otthona 
által. Étkeztetésben részesíti azt az igénylőt, aki kora vagy egészségi állapota miatt a napi egyszeri meleg 
étkezésről más módon nem képes gondoskodni. 

 
Városunkban működik a Szent Erzsébet Idősek Otthona. Az Otthon a rászorulók részére étkeztetést, ápo-
lást, gondozást, illetve átmeneti elhelyezést biztosít. 

 
Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorú 
személyek részére nappali gondozást, ellátást biztosít. Ezen belül lehetőséget biztosít: 
- napközbeni tartózkodásra, 
- étkezésre, 
- mosásra, fürdésre, 
- társas kapcsolatokra, szórakoztató programokra, 
- heti egy alkalommal orvosi ellátásra. 

 

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

év 
64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

fő fő % 

2008 2468 25 1% 

2009 2529 18 1% 

2010 2593 6 0% 

2011 2626 4 0% 

2012 n.a n.a. n.a. 
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Balassagyarmaton a 64 éven felüli lakosság számához mérten elenyésző a nappali ellátást igénybe vevő 
időskorúak száma. 

 
A házi segítségnyújtás, mint szociális alapellátási forma, a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulás Szo-
ciális Szolgáltató Központ feladatellátásán belül kerül ellátásra. 
A Szolgáltató Központ azon személyek részére biztosítja ezen ellátást, akik otthonukban önmaguk ellátására 
saját maguktól nem képesek, és róluk nem gondoskodnak.  
A házi segítségnyújtás keretében biztosítják: 

- az alapvető szükségletek kielégítését, 
- az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtar-

tásában való közreműködést, 
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 

 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást szint a Szolgáltató Központ látja el, de mivel a feladatellátás 2013. 
július 1. napjától állami feladat lett, ezért ezt a feladatot külön megállapodás keretében végzi. 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata – a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 
10/2013.(IV.02.) önkormányzati rendelete értelmében – az időskorúak közlekedését segítendő a Balassa-
gyarmaton lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező azon személyek részére, aki a 60. 
életévét betöltötte és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb ösz-
szegének 400 %-át, időskorúak helyi járati bérlettámogatást biztosít. 
Ezzel segíti az időskorúaknak a kulturális életben, a sportban, egyéb programokban való aktívabb részvéte- 
lét, hiszen többen saját nyugdíjukból az utazást nem lennének képesek megoldani.  
 
A jelenlegi szabályozás nem ad lehetőséget arra, hogy a rendkívüli élethelyzet vagy esemény bekövetkezé-
sekor nagyobb összegű támogatásban részesítsük a rászorulót jövedelmi viszonyaitól függetlenül. 2013. 
december 31-ig meg kell alkotni az önkormányzati segélyezésre vonatkozó rendeletet, melynél vizsgálni 
kívánjuk annak lehetőségét, hogy milyen valós segítséget tudunk nyújtani váratlan helyzetekben. 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 
Az idősek igen aktívak a kulturális élet terén, saját programokat szerveznek, kirándulni, előadásokra járnak. 
A Madách Imre Városi Könyvtár – a Könyvtár könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról szóló 
18/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete szabályai szerint – szolgáltatásait a 70 éven felüliek díjmentesen 
vehetik igénybe. A beiratkozási díjból 50 %-os kedvezményben részesülnek a nyugdíjasok 70 éves korig. 

 

c) idősek informatikai jártassága 
 
Városunkra vonatkozóan az idősek informatikai jártasságáról nem rendelkezünk adatokkal. 

 

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

 
Az idősek esetében igen fontos a lehető legjobb egészségi állapot megőrzése. Ennek érdekében szűrővizs-
gálatok, egészségmegőrzésről szóló rendezvények szervezése, előadások folynak a városban, melyek a Mik-
száth Kálmán Művelődési Központban kapnak helyet. Az Egészségvédők Egyesülete tart ételbemutatóval, 
kóstolással egybekötött előadásokat az egészség megőrzéséről, az időskori helyes táplálkozásról.   
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az idősek könnyen válnak bűncselekmény áldozatá-
vá 

1. Tájékoztató füzet készítése a bűnügyi tapasztala-
tok alapján,  

2. Előadások tartása a rendőrség, önkormányzati 
dolgozó, családsegítő részéről idősek részére 

Az egyedül élő idős személyek gondozásra, segít-
ségnyújtásra szorulnak 

1.Felmérés készítése az egyedül élő időskorúakról, 
igényeikről 
2. Fórum, kábeltelevízió, szórólap segítségével meg-
ismertetni az időseket az ellátásukkal foglalkozó 
szervezetekkel, intézményekkel, ellátási lehetősé-
gekkel 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden olyan személy, aki 
hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal 
együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. 
A fogyatékos személyek eddig láthatatlan polgárok voltak, számos előítélet alakult ki velük kapcsolatban. 
Ezen előítéletek, tévhitek megszüntetésének nagy felelőssége van a médiának, az érdekvédelmi szerveze-
teknek és a civil szervezeteknek. Nagy jelentősége van a személyes példamutatásnak, valamint a támogatá-
soknak, melyek elősegítik a fogyatékos személyek képzését, önálló életvitelének kialakítását. Nem csak az 
akadálymentesítés kialakítása a fontos, hanem a fogyatékos személy egyenrangúnak, egyenjogúnak tekin-
tése is. A KSH 2011. évi népszámlálási adatai szerint Magyarországon 457 ezer fogyatékos ember él, ez a 
lakosság 4,6 %-a. Legtöbben mozgáskorlátozottak, látás- és hallássérültek, valamint értelmi fogyatékosok. 
Magyarországon kb. 7 %-ra tehető azon megváltozott munkaképességű személyek aránya, akik dolgoznak.  
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

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

 
Településünkön kevés a foglalkoztatási lehetőség a fogyatékkal élők számára, nem megoldott a foglalkozta-
táshoz szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek. Jelenleg nincs a 
településen csak fogyatékkal élőket, vagy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkáltató. 
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Településünkön a munkahelyek nagy része nem akadálymentesített, de nincs olyanról tudomásunk, hogy e 
miatt nem foglalkoztattak fogyatékos személyeket. 
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
A Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ által működtetett Támogató Szolgálat az önmaguk 
ellátására nem képes, súlyos fogyatékos látás-, hallás-, mozgássérült, autista, értelmi sérült vagy halmozot-
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tan fogyatékkal élő emberek és hozzátartozóik számára nyújt segítséget, többek között pénzbeli ellátások-
hoz való hozzájutásban, hivatalos ügyeinek intézésében, házi, ház körüli munkáiban, bevásárlásban, gondo-
zásában, egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb intézményekbe (orvoshoz, könyvtárba, sportrendez-
vényre, stb.) történő szállításban. 
 
Településünkön nem épültek önálló életvitelt támogató intézmények.  

 
Több szervezet foglalkozik a fogyatékkal élők problémáival, melyek az alábbiak: 
- Mozgáskorlátozottak Egyesülete, 
- ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület, 
- Reménysugár Otthon, 
- Ipolyparti Fészek Lakóotthon,  
- Ridens szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, 
- Gondoskodás Közhasznú Egyesület, 
- HORIZONT-FÉK Közhasznú Egyesület, 
- Egészségesebb Nemzetekért Egészségesebb Nemzetekért Közhasznú Egyesület 

- Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete Balassagyarmat. 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 205 6 

2009 209 2 

2010 196 4 

2011 n.a. 4 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma folyamatosan csökken. A szociá-
lis ellátásokat igénybe vevők körében bizonyosan vannak fogyatékos személyek is, de erről semmilyen nyil-
vántartással nem rendelkezünk. Az egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 
stagnál. 

 

A fogyatékkal élők számára igénybe vehető szociális ellátások: a mozgáskorlátozottak közlekedési kedvez-
ménye és a parkolási igazolvány igénybevétele. Az igénybevevők száma a jogszabályi változásokkal csök-
kent. 
 
 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
Az elmúlt években a Kiss Árpád Általános Iskola, a volt alapellátás rendelő, és a bölcsőde teljes, valamint a 
sportcsarnok akadálymentesítése pályázatból valósultak meg. A középületek akadálymentesítése komoly 
problémát jelent az önkormányzatnak. Sajnos nem sok középületet lehet ilyen módon megközelíteni.  
Több épületben szükséges az akadálymentesítés, melyet Önkormányzatunk pályázati támogatásból szeret-
ne megvalósítani. 
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs 
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 

 
A településen rendezett kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés, a programokon való részvétel a 
fogyatékkal élők számára is biztosított. 
A szolgáltató épületek akadálymentesítettségi állapota hasonló a középületekéhez. Az info-kommunikációs 
akadálymentesítés nem megoldott. 
A lakóépületek vonatkozásában nem rendelkezünk ilyen jellegű adatokkal. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
Az utóbbi időben a városunkba és a közelbe települt cégek akadálymentesítéséről pontos adatok nem áll-
nak rendelkezésre. Az intézmények közül sajnos nem mind akadálymentesített. 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
A közösségi közlekedés helyi járattal megoldott a városban, a buszok mind alacsony padlóval rendelkeznek. 
Településünk járdáinak egy része akadálymentesített, de sajnos a nagy része nem. Az egyetlen park a vá-
rosban a Palóc Liget, mely részben akadálymentesített. 
 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési megol-
dások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 
A Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ által működtetett Támogató Szolgálat az önmaguk 
ellátására nem képes, súlyos fogyatékos látás-, hallás-, mozgássérült, autista, értelmi sérült vagy halmozot-
tan fogyatékkal élő emberek és hozzátartozóik számára nyújt segítséget, többek között pénzbeli ellátások-
hoz való hozzájutásban, hivatalos ügyeinek intézésében, házi, ház körüli munkáiban, bevásárlásban, gondo-
zásában, egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb intézményekbe (orvoshoz, könyvtárba, sportrendez-
vényre, stb.) történő szállításban. 
A Szent Erzsébet Idősek Otthonában jelenleg 27 fogyatékkal élő személyt látnak el teljes körűen. A Remény-
sugár Otthon szintén a fogyatékkal élők számára biztosít ellátást. 
 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Településünkön nem releváns. 

 
 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az önkormányzati tulajdonú épületek  
akadálymentesítése hiányzik. 

1. Középületek állapotának felmérése, akadálymen-
tesítés lehetőségeinek felmérése szakember bevo-
násával. 
2. Akadálymentesítéssel kapcsolatos pályázatok 
beadása 

Nincs használható, pontos nyilvántartás a települé-
sen fogyatékkal élő személyek számáról, fogyaté-

kosságuk típusáról. 

1.Anonim adatgyűjtés a háziorvos, családsegítő, 
gyermekjóléti szolgálat segítségével . 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, ön-
szerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutat-
va, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 
 
Városunk feladatainak megoldásában az alábbi szervezetek nyújtanak hasznos információkat, segítséget: 
- Mozgáskorlátozottak Egyesülete, 
- ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület, 
- Reménysugár Otthon, 
- Ipolyparti Fészek Lakóotthon,  
- Ridens szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, 
- Gondoskodás Közhasznú Egyesület, 
- Biztosabb Jövőért Közhasznú Egyesület, 
- HORIZONT-FÉK Közhasznú Egyesület, 
- Egészségesebb Nemzetekért Egészségesebb Nemzetekért Közhasznú Egyesület, 
- Balassagyarmat Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány, 
- Palócország Fővárosáért ’99 Közalapítvány 
- Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete Balassagyarmat, 
- Balassagyarmat Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány, 
- Palócország Fővárosáért ’99 Közalapítvány. 

 
Az elmúlt évben a Palócország Fővárosáért ’99 Közalapítvány együttműködésben Önkormányzatunkkal 
pályázatot nyújtott be „Illegális hulladéklerakók felszámolása Balassagyarmaton” elnevezéssel, mely támo-
gatásban részesült és meg is valósult. 
 

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

 
Az önkormányzaton kívül a Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, továbbá a helyi 
evangélikus és katolikus egyházközség tagjai szerveznek rendezvényeket a településen. A Mikszáth Kálmán 
Művelődési Központ számos programot szervez. 
 
 

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

 
Balassagyarmat Város és Patvarc község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1992-ben megállapodást 
kötött, hogy az önálló településsé váló Patvarc község körjegyzői feladatait ellássa. Ipolyszög község 2006. 
évben önálló településsé vált, így a körjegyzői feladatok ellátására megkötött megállapodás megszüntetés-
re került. Az érintett települések képviselő-testületei 2006. november 1. napjától új megállapodást kötöttek 
az önkormányzati és az államigazgatási feladatok ellátására, melyet Balassagyarmat Város Polgármesteri 
Hivatala látott el. 2013. márciusi 1-től a 3 Önkormányzat létrehozta a Balassagyarmati Közös Önkormányza-
ti Hivatalt. 
Térségi, Társulási kapcsolódások: 

 Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása, 

 Balassagyarmat Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ, 

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerület, 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 

 Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc Étkeztetési Társulás, 

 Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft. 
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d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata együttműködik az Önkormányzattal. a költségve-
tésében rendelkezésre álló pénzösszegből támogatta és támogatja a hátrányos helyzetű roma tanulókat az 
iskolákban működő alapítványokon keresztül. Az óvodákat játékok vásárlásával segítette és segíti. Tevéke-
nyen részt vesz a rászoruló családok ügyeinek adminisztratív intézésében az önkormányzatnál. A lakhatási 
problémák megoldásában személyes segítséget nyújtanak a roma személyeknek, az Önkormányzatnál fize-
tési haladékot eszközölnek és szorgalmazzák a személyi befizetések időben történő rendezését. A Biztosabb 
Jövőért Közhasznú Egyesület a Hit Gyülekezetével együtt a roma gyermekeknek gyereknapot szerveznek. 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

  
A civil szervezetekkel az önkormányzat jó kapcsolatot ápol, melyek az alábbiak:  
- Mozgáskorlátozottak Egyesülete, 
- ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület, 
- Reménysugár Otthon, 
- Ipolyparti Fészek Lakóotthon,  
- Ridens szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, 
- Gondoskodás Közhasznú Egyesület, 
- Biztosabb Jövőért Közhasznú Egyesület, 
- HORIZONT-FÉK Közhasznú Egyesület, 
- Egészségesebb Nemzetekért Egészségesebb Nemzetekért Közhasznú Egyesület, 
- Balassagyarmat Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány, 
- Evangélikus Szeretetház, 
- Palócország Fővárosáért ’99 Közalapítvány 
- Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete Balassagyarmat. 

 
 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 
Nem releváns településünkön.  
 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi önkor-
mányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.) 
bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 

 
Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a helyi esélyegyenlőségi program készítése során 
egyetértett a probléma beazonosítással.  
A továbbiakban felsorolásra kerülnek azon intézmények, szervezetek, melyek a helyi esélyegyenlőségi prog-
ram készítése során adatokat szolgáltattak, leginkább elektronikus úton:  
- Város Bölcsőde, 
- Központi Óvoda és Tagóvodák, 
- Kiss Árpád Általános Iskola és Tagiskolák, 
- Szent Erzsébet Idősek Otthona, 
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
- Gazdásági Műszaki Ellátó Szervezet, 
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- Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, 
- Evangélikus Szeretetház, 
- Városgondnokság, 
- Gondoskodás Közhasznú Egyesület. 

 
A felsorolt szervezetek részére az esélyegyenlőségi program tervezete megküldésre került, írásban megte-
hették észrevételeiket. 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja a Balassagyarmati Közös Önkor-
mányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben bármikor a lakosok rendelkezésére áll, valamint az önkormány-
zat honlapján közzétételre kerül, így a város teljes lakosságának hozzáférése biztosítottá válik a tervezett 
esélyegyenlőség folyamatok, tevékenységek megismerésére és a megvalósítás folyamatos ellenőrzésére. 
 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását 
szolgáló eszközök bemutatása. 

 
A képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát nyilvános ülés keretében tárgyalja 
meg, amennyiben szükséges közmeghallgatást rendez a témában a további lakossági visszajelzések felmé-
rése érdekében.  
A hivatal bejáratánál el van helyezve egy Véleményláda, melyen keresztül is eljuttathatják a lakosok észre-
vételeiket, javaslataikat az önkormányzathoz. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Az intézkedési tervben megállapított beavatkozások az előző fejezetekben bemutatott, helyzetelemzés 
alapján feltárt problémák megoldását célozzák. Az leírt intézkedések megvalósulása az egyes célcsoportok 
érdekérvényesülését, esélyegyenlőségi lehetőségeit nagymértékben segíti.  
 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy mély-
szegény-
ségben élők 

A nyilvántartott álláskeresők száma növek-
szik, a nők száma magasabb arányban mu-
tat növekedést, mint a férfiak száma 
A nyilvántartott álláskeresők között radiká-
lis az emelkedés a 21-25 éves korcsoport-
ban, magas az általános iskolát végzettek 
száma 

1. Szorosabb együttműködés a Munkaügyi 
Kirendeltséggel, az érintettek tájékoztatá-
sa, valamint  álláshirdetések kifüggesztése  
helyben szokásos módon (honlap, helyi 
újság, hirdetőtábla) 
2. Együttműködés a Munkaügyi Kirendelt-
séggel az érintettek képzettségének felmé-
résében 
3. A Munkaügyi Kirendeltség által szerve-
zett képzéseken való részvétel, képzéssel 
kapcsolatos pályázatok keresése   

Az önkormányzati bérlakások felújításra 
szorulnak 

1. Önkormányzati bérlakások műszaki álla-
potfelmérése  
2. Önkormányzati bérlakások felújításával 
kapcsolatos pályázatok keresése   

Gyermekek 

A nyári étkeztetés nem megoldott hátrá-
nyos és halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek számára 
 

1. Igényfelmérés készítése a rászorulókról  
2. Nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 
pályázatok keresése. 

Nő az óvodás, az alapfokú és középfokú 
oktatásban a 3H-s és a középfokú oktatás-
ban a 2H-s helyzetű gyermekek száma 

Szoros együttműködés, felmérés készítése 
a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat-
tal, valamint a Védőnői Szolgálattal a hát-
rányos helyzet okainak felderítésére vo-
natkozóan, a szülők tájékoztatása a szep-
temberben bekövetkező jogszabályválto-
zásokról. 

Nők 
Krízishelyzetbe került családok elhelyezé-
sének megoldása. 

1. Felmérés a bajba jutott családokról a 
Családsegítő szolgálat, védőnői és házi 
orvosi szolgálat, óvoda és általános iskolai 
jelzőrendszer révén. 
2. Krízisotthon létrehozására pályázat ke-
resése 

Idősek 
Az idősek könnyen válnak bűncselekmény 
áldozatává. 

1.Tájékoztató füzet készítése a bűnügyi 
tapasztalatok alapján,  
2. Előadások tartása a rendőrség, önkor-
mányzati dolgozó, családsegítő részéről 
idősek részére 
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Az egyedül élő idős személyek gondozásra, 
segítségnyújtásra szorulnak 

1.Felmérés készítése az egyedül élő idős-
korúakról, igényeikről 
2. Fórum, kábeltelevízió, szórólap segítsé-
gével megismertetni az időseket az ellátá-
sukkal foglalkozó szervezetekkel, intézmé-
nyekkel, ellátási lehetőségekkel 

Fogyatékkal 
élők 

Az önkormányzati tulajdonú épületek  
akadálymentesítése hiányzik. 

1. Középületek állapotának felmérése, 
akadálymentesítés lehetőségeinek felmé-
rése szakember bevonásával 
2. Akadálymentesítéssel kapcsolatos pá-
lyázatok beadása 

Nincs használható, pontos nyilvántartás a 
településen fogyatékkal élő személyek 
számáról, fogyatékosságuk típusáról. 

Anonim adatgyűjtés a házi orvos, családse-
gítő, gyermekjóléti szolgálat segítségével 

 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐ, ROMÁK  
 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, meg-
nevezése: 

Munkanélküliek tájékoztatása, képzettségük felmérése, átképzésük segí-
tése 

A helyzetelemzés következ-
tetéseiben feltárt esély-
egyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A nyilvántartott álláskeresők száma növekszik, a nők száma magasabb 
arányban mutat növekedést, mint a férfiak száma  
A nyilvántartott álláskeresők között radikális az emelkedés a 21-25 éves 
korcsoportban 

Az intézkedéssel elérni kí-
vánt cél: 

Munkanélküliek álláshoz juttatása, ezáltal a foglalkoztatottság növelése  

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai dokumen-
tumokkal: 

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

Az intézkedés tartalma: 
Szorosabb együttműködés a Munkaügyi Kirendeltséggel, az érintettek tájé-
koztatása, valamint álláshirdetések kifüggesztése helyben szokásos módon 
(honlap, helyi újság, hirdetőtábla)  

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy általa megbízott személy  

Az intézkedés megvalósítá-
sának határideje: 

2018. június 30.  

Az intézkedés eredményes-
ségét mérő indikátor(ok): 

Álláskeresők száma, álláslehetőségek száma, megjelentetések száma 

Az intézkedés megvalósítá-
sához szükséges erőforrás-
ok  
(humán, pénzügyi, techni-
kai): 

Humán: önkormányzat dolgozója 
Pénzügyi:- 
Technikai: honlap, számítógép, papír 

Az intézkedés eredményei-
nek fenntarthatósága: 

Együttműködés révén a Munkaügyi Kirendeltséggel, az érintettekkel. 
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, meg-
nevezése: 

Munkanélküliek tájékoztatása, képzettségük felmérése, átképzésük segí-
tése 

A helyzetelemzés következ-
tetéseiben feltárt esély-
egyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A nyilvántartott álláskeresők száma növekszik, a nők száma magasabb 
arányban mutat növekedést, mint a férfiak száma  
A nyilvántartott álláskeresők között radikális az emelkedés a 21-25 éves 
korcsoportban 

Az intézkedéssel elérni kí-
vánt cél: 

Munkanélküliek képzettségének felmérése  

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai dokumen-
tumokkal: 

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

Az intézkedés tartalma: 
Együttműködés a Munkaügyi Kirendeltséggel az érintettek képzettségének 
felmérésében  

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy általa megbízott személy  

Az intézkedés megvalósítá-
sának határideje: 

2018. június 30.  

Az intézkedés eredményes-
ségét mérő indikátor(ok): 

Álláskeresők száma, képzettségek száma 

Az intézkedés megvalósítá-
sához szükséges erőforrás-
ok  
(humán, pénzügyi, techni-
kai): 

Humán: önkormányzat dolgozója 
Pénzügyi:- 
Technikai: számítógép, papír 

Az intézkedés eredményei-
nek fenntarthatósága: 

Az álláskeresőkkel történő együttműködés révén. 
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Intézkedés sorszáma: 3. 

Az intézkedés címe, meg-
nevezése: 

Munkanélküliek tájékoztatása, képzettségük felmérése, átképzésük segí-
tése 

A helyzetelemzés következ-
tetéseiben feltárt esély-
egyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A nyilvántartott álláskeresők száma növekszik, a nők száma magasabb 
arányban mutat növekedést, mint a férfiak száma  
A nyilvántartott álláskeresők között radikális az emelkedés a 21-25 éves 
korcsoportban 

Az intézkedéssel elérni kí-
vánt cél: 

Munkanélküliek álláshoz juttatása, képzéssel, átképzéssel, a munkához 
juttatás segítése  

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai dokumen-
tumokkal: 

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról,  
2011. évi LCXXXVII. törvény a szakképzésről,  
2013. évi LXXX. törvény a felnőttképzésről 

Az intézkedés tartalma: 
Az érintettek tájékoztatása a Munkaügyi Kirendeltség által szervezett kép-
zésekről, képzéssel kapcsolatos pályázatok keresése   

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy általa megbízott személy  

Az intézkedés megvalósítá-
sának határideje: 

2018. június 30. 

Az intézkedés eredményes-
ségét mérő indikátor(ok): 

munkanélküliek száma, képzések száma, képzésen részt vevők száma, pá-
lyázatok száma 

Az intézkedés megvalósítá-
sához szükséges erőforrás-
ok  
(humán, pénzügyi, techni-
kai): 

Humán: önkormányzat dolgozója 
Pénzügyi: pályázathoz saját forrás biztosítása  
Technikai: számítógép, internet, papír 

Az intézkedés eredményei-
nek fenntarthatósága: 

Folyamatos kapcsolattartás révén a Munkaügyi Kirendeltséggel, érintettek-
kel.  
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Intézkedés sorszáma: 4. 

Az intézkedés címe, meg-
nevezése: 

Bérlakások felújítása 

A helyzetelemzés következ-
tetéseiben feltárt esély-
egyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Az önkormányzati bérlakások felújításra szorulnak 

Az intézkedéssel elérni kí-
vánt cél: 

Önkormányzati bérlakások állapotának javítása. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai dokumen-
tumokkal: 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és lakbérek mérté-
kéről szóló 21/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 

Az intézkedés tartalma: Önkormányzati bérlakások műszaki állapotfelmérése  

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy általa megbízott személy  

Az intézkedés megvalósítá-
sának határideje: 

2013. december 31.  

Az intézkedés eredményes-
ségét mérő indikátor(ok): 

Bérlakások száma, javításra váró tételek száma 

Az intézkedés megvalósítá-
sához szükséges erőforrás-
ok  
(humán, pénzügyi, techni-
kai): 

Humán: szakember 
Pénzügyi: - 
Technikai: felújítási tervek, számítógép, internet, papír 

Az intézkedés eredményei-
nek fenntarthatósága: 

A bérlakás felújításra kiírt pályázatok révén. 
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Intézkedés sorszáma: 5. 

Az intézkedés címe, meg-
nevezése: 

Bérlakások felújítása 

A helyzetelemzés következ-
tetéseiben feltárt esély-
egyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Az önkormányzati bérlakások felújításra szorulnak 

Az intézkedéssel elérni kí-
vánt cél: 

Önkormányzati bérlakások állapotának javítása. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai dokumen-
tumokkal: 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és lakbérek mérté-
kéről szóló 21/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 

Az intézkedés tartalma: 
Részvétel az önkormányzati bérlakások felújításával kapcsolatos pályázato-
kon.   

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy általa megbízott személy  

Az intézkedés megvalósítá-
sának határideje: 

2018. június 30.   

Az intézkedés eredményes-
ségét mérő indikátor(ok): 

Bérlakások száma, javításra váró tételek száma, pályázatok száma 

Az intézkedés megvalósítá-
sához szükséges erőforrás-
ok  
(humán, pénzügyi, techni-
kai): 

Humán: önkormányzat dolgozója 
Pénzügyi: pályázathoz saját forrás biztosítása  
Technikai: felújítási tervek, számítógép, internet, papír 

Az intézkedés eredményei-
nek fenntarthatósága: 

A bérlakás felújításra kiírt pályázatok révén. 
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GYERMEKEK 
 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, meg-
nevezése: 

Nyári gyermekétkeztetés  

A helyzetelemzés következ-
tetéseiben feltárt esély-
egyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A nyári étkeztetés nem megoldott a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek számára 

Az intézkedéssel elérni kí-
vánt cél: 

Szociálisan rászorult gyermekek nyári étkezéshez juttatása 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai dokumen-
tumokkal: 

30/2013. EMMI rendelet a települési önkormányzatok részére szociális 
nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás igénylé-
sének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolá-
sának és ellenőrzésének részletes szabályairól 
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

Az intézkedés tartalma: Igényfelmérés készítése a rászorulókról 

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy általa megbízott személy,  

Az intézkedés megvalósítá-
sának határideje: 

2014. május 31.  

Az intézkedés eredményes-
ségét mérő indikátor(ok): 

hátrányos helyzetű gyermekek száma, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 

Az intézkedés megvalósítá-
sához szükséges erőforrás-
ok  
(humán, pénzügyi, techni-
kai): 

humán: önkormányzat dolgozója 
pénzügyi:- 
technikai: honlap, számítógép, formanyomtatvány, 

Az intézkedés eredményei-
nek fenntarthatósága: 

Együttműködéssel az önkormányzat és a családok, valamint a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat, óvodák, iskolák között 
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, meg-
nevezése: 

Nyári gyermekétkeztetés  

A helyzetelemzés következ-
tetéseiben feltárt esély-
egyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A nyári étkeztetés nem megoldott hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek számára 

Az intézkedéssel elérni kí-
vánt cél: 

Szociálisan rászorult gyermekek nyári étkezéshez juttatása 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai dokumen-
tumokkal: 

30/2013. EMMI rendelet a települési önkormányzatok részére szociális 
nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás igénylé-
sének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolá-
sának és ellenőrzésének részletes szabályairól 
1997. évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

Az intézkedés tartalma: Részvétel a kedvezményes gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázatokon 

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés megvalósítá-
sának határideje: 

2014. május 31.  

Az intézkedés eredményes-
ségét mérő indikátor(ok): 

rászoruló száma, igénybe vevők száma, pályázatok száma 

Az intézkedés megvalósítá-
sához szükséges erőforrás-
ok  
(humán, pénzügyi, techni-
kai): 

humán: önkormányzat dolgozója 
pénzügyi: pályázati forrás, önrész 
technikai: honlap, számítógép, telefon 

Az intézkedés eredményei-
nek fenntarthatósága: 

Együttműködéssel az önkormányzat és a GAMESZ között. 

 

  



 57 

Intézkedés sorszáma: 3. 

Az intézkedés címe, meg-
nevezése: 

Halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyermekek 

A helyzetelemzés következ-
tetéseiben feltárt esély-
egyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Nő az óvodás, az alapfokú és középfokú oktatásban a halmozottan hátrá-
nyos és a középfokú oktatásban a hátrányos helyzetű gyermekek száma. 

Az intézkedéssel elérni kí-
vánt cél: 

A halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyermekek élethelyzeté-
nek javítása. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai dokumen-
tumokkal: 

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

Az intézkedés tartalma: 

Szoros együttműködés, felmérés készítése a Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálattal a halmozottan hátrányos és hátrányos helyzet okainak feltárá-
sa érdekében, a szülők tájékoztatása a szeptembertől hatályba lépő jogsza-
bályváltozásokról. 

Az intézkedés felelőse: Jegyző vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés megvalósítá-
sának határideje: 

2015. június 30. 

Az intézkedés eredményes-
ségét mérő indikátor(ok): 

halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyermekek száma, tájékozta-
tások száma 

Az intézkedés megvalósítá-
sához szükséges erőforrás-
ok  
(humán, pénzügyi, techni-
kai): 

humán: önkormányzat dolgozója, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat-
tal, valamint a Védőnői Szolgálat dolgozója 
pénzügyi: - 
technikai: számítógép, honlap, formanyomtatvány 

Az intézkedés eredményei-
nek fenntarthatósága: 

Kapcsolattartás, jelzőrendszer működtetése révén az együttműködő intéz-
ményekkel, családokkal. 
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NŐK 
 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, meg-
nevezése: 

Krízishelyzetben élő nők  

A helyzetelemzés következ-
tetéseiben feltárt esély-
egyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Krízishelyzetbe került családok elhelyezésének megoldása 

Az intézkedéssel elérni kí-
vánt cél: 

A krízishelyzetbe kerülő nők helyzetének javítása. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai dokumen-
tumokkal: 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény 

Az intézkedés tartalma: 
Felmérés készítése a bajba jutott családokról a Családsegítő szolgálat, vé-
dőnői és házi orvosi szolgálat, óvoda és általános iskolai jelzőrendszer ré-
vén. 

Az intézkedés felelőse: Jegyző vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés megvalósítá-
sának határideje: 

2014. július 1.  

Az intézkedés eredményes-
ségét mérő indikátor(ok): 

krízishelyzetben élő személyek száma 

Az intézkedés megvalósítá-
sához szükséges erőforrás-
ok  
(humán, pénzügyi, techni-
kai): 

humán: önkormányzat dolgozója, védőnő, családgondozó, óvoda dolgozó-
ja, iskola dolgozója 
pénzügyi: - 
technikai: számítógép, telefon, kérdőív 

Az intézkedés eredményei-
nek fenntarthatósága: 

Folyamatos együttműködés elérése a családanyák, az önkormányzat és az 
intézmények között 
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, meg-
nevezése: 

Krízishelyzetben élő nők  

A helyzetelemzés következ-
tetéseiben feltárt esély-
egyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Krízishelyzetbe került családok elhelyezésének megoldása 

Az intézkedéssel elérni kí-
vánt cél: 

A krízishelyzetbe kerülő nők helyzetének javítása. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai dokumen-
tumokkal: 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény 

Az intézkedés tartalma: Részvétel krízisotthon létrehozására kiírt pályázaton. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy általa megbízott személy  

Az intézkedés megvalósítá-
sának határideje: 

2018. június 30. 

Az intézkedés eredményes-
ségét mérő indikátor(ok): 

krízishelyzetben élő személyek száma, pályázatok száma 

Az intézkedés megvalósítá-
sához szükséges erőforrás-
ok  
(humán, pénzügyi, techni-
kai): 

humán: önkormányzat dolgozója, védőnő, családgondozó, óvoda dolgozó-
ja, iskola dolgozója 
pénzügyi: pályázati forrás, pályázati önrész  
technikai: számítógép, telefon, kérdőív 

Az intézkedés eredményei-
nek fenntarthatósága: 

Folyamatos együttműködés elérése a családanyák, az önkormányzat és az 
intézmények között 
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IDŐSEK 
 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, meg-
nevezése: 

Bűnmegelőzés az idősek körében 

A helyzetelemzés következ-
tetéseiben feltárt esély-
egyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Könnyen válnak bűncselekmények áldozatává 

Az intézkedéssel elérni kí-
vánt cél: 

Idősek áldozattá válásának megelőzése 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai dokumen-
tumokkal: 

115/2003. OGY határozat a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégia 
elfogadásáról.  

Az intézkedés tartalma: Tájékoztató füzet készítése a bűnügyi tapasztalatok alapján 

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy általa megbízott személy  

Az intézkedés megvalósítá-
sának határideje: 

2014. június 30. 

Az intézkedés eredményes-
ségét mérő indikátor(ok): 

időskorú (65-x éves) érintettek száma, 
tájékoztató füzetek száma 

Az intézkedés megvalósítá-
sához szükséges erőforrás-
ok  
(humán, pénzügyi, techni-
kai): 

humán: önkormányzat dolgozója, helyi körzeti megbízott  
pénzügyi: sokszorosítási költség 
technikai: tájékoztató füzet, számítógép, fénymásoló, nyomtató,  

Az intézkedés eredményei-
nek fenntarthatósága: 

Rendőrség és idősek együttműködése révén 
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, meg-
nevezése: 

Bűnmegelőzés az idősek körében 

A helyzetelemzés következ-
tetéseiben feltárt esély-
egyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Könnyen válnak bűncselekmények áldozatává 

Az intézkedéssel elérni kí-
vánt cél: 

Idősek áldozattá válásának megelőzése 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai dokumen-
tumokkal: 

115/2003. OGY határozat a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégia 
elfogadásáról.  

Az intézkedés tartalma: 
Előadások tartása a rendőrség, önkormányzati dolgozó, családsegítő részé-
ről idősek részére. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés megvalósítá-
sának határideje: 

2015. június 30. 

Az intézkedés eredményes-
ségét mérő indikátor(ok): 

Előadási formák száma, meghívók száma, jelenlévők száma 

Az intézkedés megvalósítá-
sához szükséges erőforrás-
ok  
(humán, pénzügyi, techni-
kai): 

humán: önkormányzat dolgozója, családgondozó, rendőrség 
pénzügyi: előadások költsége 
technikai: helyiség az előadásokhoz  

Az intézkedés eredményei-
nek fenntarthatósága: 

Rendőrség és idősek együttműködése révén 
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Intézkedés sorszáma: 3. 

Az intézkedés címe, meg-
nevezése: 

Idősek gondozása 

A helyzetelemzés következ-
tetéseiben feltárt esély-
egyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Az egyedül élő idős személyek gondozásra szorulnak 

Az intézkedéssel elérni kí-
vánt cél: 

Az időskorú személyek élethelyzetének javítása. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai dokumen-
tumokkal: 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  

Az intézkedés tartalma: Felmérés készítése az egyedül élő időskorúakról, igényeikről 

Az intézkedés felelőse: polgármester vagy általa megbízott személy,  

Az intézkedés megvalósítá-
sának határideje: 

2014. július 1.  

Az intézkedés eredményes-
ségét mérő indikátor(ok): 

Egyedül élő időskorúak száma, igényeik száma 

Az intézkedés megvalósítá-
sához szükséges erőforrás-
ok  
(humán, pénzügyi, techni-
kai): 

humán: önkormányzat dolgozója, gondozók 
pénzügyi: - 
technikai: kérdőív, számítógép, fénymásoló 

Az intézkedés eredményei-
nek fenntarthatósága: 

Az időskorúak közérzetének javításával. 
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Intézkedés sorszáma: 4. 

Az intézkedés címe, meg-
nevezése: 

Idősek gondozása 

A helyzetelemzés következ-
tetéseiben feltárt esély-
egyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Az egyedül élő idős személyek gondozásra szorulnak 

Az intézkedéssel elérni kí-
vánt cél: 

Az időskorú személyek élethelyzetének javítása. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai dokumen-
tumokkal: 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  

Az intézkedés tartalma: 
Fórum, kábeltelevízió, szórólapok segítségével megismertetni az időseket 
az ellátásukkal foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel, támogatásuk 
formáival. 

Az intézkedés felelőse: polgármester vagy általa megbízott személy,  

Az intézkedés megvalósítá-
sának határideje: 

2015. június 30. 

Az intézkedés eredményes-
ségét mérő indikátor(ok): 

Egyedül élő időskorúak száma, ellátási lehetőségek száma, tájékoztatási 
formák száma, meghívók száma, jelenlévők száma 

Az intézkedés megvalósítá-
sához szükséges erőforrás-
ok  
(humán, pénzügyi, techni-
kai): 

humán: önkormányzat dolgozója, gondozók 
pénzügyi: sokszorosítás 
technikai: számítógép, papír 

Az intézkedés eredményei-
nek fenntarthatósága: 

Az idősek ellátásáról gondoskodó szervezetek, intézmények és az idősek 
közötti kapcsolat fenntartásával. 
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FOGYATÉKKAL ÉLŐK 
 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, meg-
nevezése: 

Középületek akadálymentesítése 

A helyzetelemzés következ-
tetéseiben feltárt esély-
egyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A település középületei (orvosi rendelők, óvoda, városháza) nincsenek 
akadálymentesítve 

Az intézkedéssel elérni kí-
vánt cél: 

A nem akadálymentesített középületek akadálymentesítetté válnak.  

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai dokumen-
tumokkal: 

1997. évi LXXVIII. törvény épített környezet alakításáról és védelméről 
Helyi Építési Szabályzat 

Az intézkedés tartalma: 
Középületek állapotának felmérése, akadálymentesítés lehetőségeinek 
felmérése szakember bevonásával 

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés megvalósítá-
sának határideje: 

2013. december 31. 

Az intézkedés eredményes-
ségét mérő indikátor(ok): 

középületek száma, akadálymentesítéssel nem rendelkező épületek száma,  

Az intézkedés megvalósítá-
sához szükséges erőforrás-
ok  
(humán, pénzügyi, techni-
kai): 

humán: önkormányzat dolgozója, szakember 
pénzügyi: szakértői díj 
technikai: számítógép, fényképezőgép 

Az intézkedés eredményei-
nek fenntarthatósága: 

A fogyatékkal élők élethelyzetének javításával  
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, meg-
nevezése: 

Középületek akadálymentesítése 

A helyzetelemzés következ-
tetéseiben feltárt esély-
egyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A település középületei (orvosi rendelők, óvodák, városháza) nincsenek 
akadálymentesítve 

Az intézkedéssel elérni kí-
vánt cél: 

Akadálymentesítettség megoldása 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai dokumen-
tumokkal: 

1997. évi LXXVIII. törvény épített környezet alakításáról és védelméről 
Helyi Építési Szabályzat 

Az intézkedés tartalma: 
Akadálymentesítéssel kapcsolatos pályázatok benyújtása. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés megvalósítá-
sának határideje: 

2018. június 30.  

Az intézkedés eredményes-
ségét mérő indikátor(ok): 

akadálymentesítéssel nem rendelkező épületek száma, pályázatok száma 

Az intézkedés megvalósítá-
sához szükséges erőforrás-
ok  
(humán, pénzügyi, techni-
kai): 

humán: önkormányzat dolgozója, szakember 
pénzügyi: pályázati forrás 
technikai: számítógép, internet, telefon 

Az intézkedés eredményei-
nek fenntarthatósága: 

A fogyatékkal élők élethelyzetének javításával  
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Intézkedés sorszáma: 3. 

Az intézkedés címe, meg-
nevezése: 

Nyilvántartás a fogyatékkal élő személyekről 

A helyzetelemzés következ-
tetéseiben feltárt esély-
egyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Nincs használható, pontos nyilvántartás a településen fogyatékkal élő sze-
mélyek számáról, fogyatékosságuk típusáról 

Az intézkedéssel elérni kí-
vánt cél: 

A nyilvántartás révén a fogyatékkal élők igényeinek kielégítése. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai dokumen-
tumokkal: 

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlősé-
gük biztosításáról 

Az intézkedés tartalma: 
Anonim adatgyűjtés a házi orvos, családsegítő, gyermekjóléti szolgálat se-

gítségével. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester, vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés megvalósítá-
sának határideje: 

2013. december 31. 

Az intézkedés eredményes-
ségét mérő indikátor(ok): 

fogyatékkal élők száma, igényeik száma, ellátásuk száma  

Az intézkedés megvalósítá-
sához szükséges erőforrás-
ok  
(humán, pénzügyi, techni-
kai): 

humán: önkormányzat dolgozója, partnerintézmények dolgozói, szerveze-
tek dolgozói 
pénzügyi: - 
technikai: számítógép, internet 

Az intézkedés eredményei-
nek fenntarthatósága: 

Együttműködés révén az intézmények, szervezetek és a fogyatékkal élők 
között. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 
  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 
feltárt esélyegyenlő-

ségi probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés össz-
hangja egyéb straté-
giai dokumentumok-

kal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés eredmé-
nyességét mérő indiká-

tor(ok) 

Az intézkedés megva-
lósításához szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

Munkanélküliek 
tájékoztatása, 
képzettségük fel-
mérése, átképzésük 
segítése 

A nyilvántartott 
álláskeresők szá-
ma növekszik, a 
nők száma maga-
sabb arányban 
mutat növekedést, 
mint a férfiak 
száma. A nyilván-
tartott álláskere-
sők között radiká-
lis az emelkedés a 
21-25 éves kor-
csoportban. 

Munkanélküliek állás-
hoz juttatása, ezáltal a 
foglalkoztatottság 
növelése 

1991. évi IV. tör-
vény a foglalkozta-
tás elősegítéséről 
és a munkanélkü-
liek ellátásáról 

Szorosabb együttmű-
ködés a Munkaügyi 
Kirendeltséggel, az 
érintettek tájékoztatá-
sa, valamint álláshirde-
tések kifüggesztése 
helyben szokásos mó-
don (honlap, helyi 
újság, hirdetőtábla) 

Polgármester 
vagy általa 
megbízott 
személy 

2018.06.30. 

Álláskeresők száma, 
álláslehetőségek 
száma, megjelente-
tések száma 

Humán: önkor-
mányzat dolgozója 
Pénzügyi: - Techni-
kai: honlap, számí-
tógép, papír 

Együttműködés 
révén a Munka-
ügyi Kirendeltség-
gel, az érintettek-
kel. 

2 

Munkanélküliek 
tájékoztatása, 
képzettségük fel-
mérése, átképzésük 
segítése 

A nyilvántartott 
álláskeresők szá-
ma növekszik, a 
nők száma maga-
sabb arányban 
mutat növekedést, 
mint a férfiak 
száma.A nyilván-
tartott álláskere-
sők között radiká-
lis az emelkedés a 
21-25 éves kor-
csoportban. 

Munkanélküliek kép-
zettségének felmérése 

1991. évi IV. tör-
vény a foglalkozta-
tás elősegítéséről 
és a munkanélkü-
liek ellátásáról 

Együttműködés a Mun-
kaügyi Kirendeltséggel 
az érintettek képzettsé-
gének felmérésében. 

Polgármester 
vagy általa 
megbízott 
személy 

2018.06.30. 
Álláskeresők száma, 
képzettségek száma 

Humán: önkor-
mányzat dolgozója 
Pénzügyi: - Techni-
kai: számítógép, 
papír 

Az álláskeresőkkel 
történő együtt-
működés révén. 

3 

Munkanélküliek 
tájékoztatása, 
képzettségük fel-
mérése, átképzésük 
segítése 

A nyilvántartott 
álláskeresők szá-
ma növekszik, a 
nők száma maga-
sabb arányban 
mutat növekedést, 

Munkanélküliek állás-
hoz juttatása, képzés-
sel, átképzéssel, a 
munkához juttatás 
segítése 

1991. évi IV. tör-
vény a foglalkozta-
tás elősegítéséről 
és a munkanélkü-
liek ellátásáról, 
2011. évi LCXXXVII. 

Az érintettek tájékozta-
tása a Munkaügyi Ki-
rendeltség által szerve-
zett képzésekről, kép-
zéssel kapcsolatos 
pályázatok keresése. 

Polgármester 
vagy általa 
megbízott 
személy 

2018.06.30. 

Munkanélküliek 
száma, képzések 
száma, képzésen 
részt vevők száma, 
pályázatok száma 

Humán: önkor-
mányzat dolgozója 
Pénzügyi: pályázat-
hoz saját forrás 
biztosítása Techni-
kai: számítógép, 

Folyamatos kap-
csolattartás révén 
a Munkaügyi 
Kirendeltséggel, 
érintettekkel. 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 
feltárt esélyegyenlő-

ségi probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés össz-
hangja egyéb straté-
giai dokumentumok-

kal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés eredmé-
nyességét mérő indiká-

tor(ok) 

Az intézkedés megva-
lósításához szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

mint a férfiak 
száma. A nyilván-
tartott álláskere-
sők között radiká-
lis az emelkedés a 
21-25 éves kor-
csoportban. 

törvény a szakkép-
zésről, 2013. évi 
LXXX. törvény a 
felnőttképzésről 

internet, papír 

4 
Bérlakások felújítá-
sa 

Az önkormányzati 
bérlakások felújí-
tásra szorulnak. 

Önkormányzati bérla-
kások állapotának 
javítása 

Az önkormányzat 
tulajdonában lévő 
lakások bérletéről 
és lakbérek mérté-
kéről szóló 
21/2004.(VI.30.) 
önkormányzati 
rendelet 

Önkormányzati bérla-
kások műszaki állapot-
felmérése 

Polgármester 
vagy általa 
megbízott 
személy 

2013.12.31. 
Bérlakások száma, 
javításra váró tételek 
száma 

Humán: szakember 
Pénzügyi: - Techni-
kai: felújítási tervek, 
számítógép, inter-
net, papír 

A bérlakás felújí-
tásra kiírt pályá-
zatok révén. 

5 
Bérlakások felújítá-
sa 

Az önkormányzati 
bérlakások felújí-
tásra szorulnak 

Önkormányzati bérla-
kások állapotának 
javítása 

Az önkormányzat 
tulajdonában lévő 
lakások bérletéről 
és lakbérek mérté-
kéről szóló 
21/2004.(VI.30.) 
önkormányzati 
rendelet 

Részvétel az önkor-
mányzati bérlakások 
felújításával kapcsola-
tos pályázatokon. 

Polgármester 
vagy általa 
megbízott 
személy 

2018.06.30. 

Bérlakások száma, 
javításra váró tételek 
száma, pályázatok 
száma 

Humán: önkor-
mányzat dolgozója 
Pénzügyi: pályázat-
hoz saját forrás 
biztosítása Techni-
kai: felújítási tervek, 
számítógép, inter-
net, papír 

A bérlakás felújí-
tásra kiírt pályá-
zatok révén. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 
Nyári gyermekét-
keztetés 

A nyári étkeztetés 
nem megoldott a 
hátrányos és 
halmozottan 
hátrányos helyze-
tű gyermekek 
számára 

Szociálisan rászorult 
gyermekek nyári étke-
zéshez juttatása 

30/2013. EMMI 
rendelet a telepü-
lési önkormány-
zatok részére 
szociális nyári 
gyermekétkeztetés 
céljából 2013. 
évben nyújtott 
támogatás igény-
lésének, döntési 
rendszerének, 
folyósításának, 
felhasználásának, 
elszámolásának és 

Igényfelmérés készítése 
a rászorulókról 

Polgármester 
vagy általa 
megbízott 
személy 

2014.05.31. 

hátrányos helyzetű 
gyermekek száma, 
halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyer-
mekek száma 

Humán: önkor-
mányzat dolgozója 
Pénzügyi: - Techni-
kai: honlap, számí-
tógép, formanyom-
tatvány 

Együttműködéssel 
az önkormányzat 
és a családok, 
valamint a Csa-
ládsegítő és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat, óvodák, 
iskolák között 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 
feltárt esélyegyenlő-

ségi probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés össz-
hangja egyéb straté-
giai dokumentumok-

kal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés eredmé-
nyességét mérő indiká-

tor(ok) 

Az intézkedés megva-
lósításához szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

ellenőrzésének 
részletes szabálya-
iról 1997. évi XXXI. 
törvény a gyerme-
kek védelméről és 
a gyámügyi igazga-
tásról 

2 
Nyári gyermekét-
keztetés 

A nyári étkeztetés 
nem megoldott a 
hátrányos és 
halmozottan 
hátrányos helyze-
tű gyermekek 
számára 

Szociálisan rászorult 
gyermekek nyári étke-
zéshez juttatása 

30/2013. EMMI 
rendelet a telepü-
lési önkormány-
zatok részére 
szociális nyári 
gyermekétkeztetés 
céljából 2013. 
évben nyújtott 
támogatás igény-
lésének, döntési 
rendszerének, 
folyósításának, 
felhasználásának, 
elszámolásának és 
ellenőrzésének 
részletes szabálya-
iról 1997. évi XXXI. 
törvény a gyerme-
kek védelméről és 
a gyámügyi igazga-
tásról 

Részvétel a kedvezmé-
nyes gyermekétkezte-
tésre vonatkozó pályá-
zatokon 

Polgármester 
vagy általa 
megbízott 
személy 

2014.05.31. 

Rászorulók száma, 
igénybe vevők szá-
ma, pályázatok szá-
ma 

Humán: önkor-
mányzat dolgozója 
Pénzügyi: pályázati 
forrás, önrész Tech-
nikai: honlap, szá-
mítógép, telefon 

Együttműködéssel 
az önkormányzat 
és a GAMESZ 
között. 

3 

Halmozottan hát-
rányos és hátrá-
nyos helyzetű 
gyermekek 

Nő az óvodás, az 
alapfokú és közép-
fokú oktatásban a 
halmozottan 
hátrányos és a 
középfokú okta-
tásban a hátrá-
nyos helyzetű 
gyermekek száma. 

A halmozottan hátrá-
nyos és hátrányos 
helyzetű gyermekek 
élethelyzetének javítá-
sa 

1997. évi XXXI. 
törvény a gyerme-
kek védelméről és 
a gyámügyi igazga-
tásról 

Szoros együttműködés, 
felmérés készítése a 
Gyermekjóléti és Csa-
ládsegítő Szolgálattal a 
halmozottan hátrányos 
és hátrányos helyzet 
okainak feltárása érde-
kében, a szülők tájékoz-
tatása a szeptembertől 
hatályba lépő jogsza-

Jegyző vagy 
általa megbí-
zott személy 

2015.06.30. 

Halmozottan hátrá-
nyos és hátrányos 
helyzetű gyermekek 
száma, tájékoztatá-
sok száma 

Humán: önkor-
mányzat dolgozója, 
Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgá-
lat, valamint a 
Védőnői Szolgálat 
dolgozója Pénzügyi: 
- Technikai: számí-
tógép, honlap, 
formanyomtatvány 

Kapcsolattartás, 
jelzőrendszer 
működtetése 
révén az együtt-
működő intézmé-
nyekkel, csalá-
dokkal 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 
feltárt esélyegyenlő-

ségi probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés össz-
hangja egyéb straté-
giai dokumentumok-

kal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés eredmé-
nyességét mérő indiká-

tor(ok) 

Az intézkedés megva-
lósításához szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

bályváltozásokról. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 
Krízishelyzetben élő 
nők 

Krízishelyzetbe 
került családok 
elhelyezésének 
megoldása 

A krízishelyzetbe 
kerülő nők helyzeté-
nek javítása 

A szociális igazga-
tásról és szociális 
ellátásokról szóló 
1993. évi III. tör-
vény, a gyermekek 
védelméről és a 
gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény, 
az egyenlő bánás-
módról és az 
esélyegyenlőség 
előmozdításáról 
szóló 2003. évi 
CXXV. törvény 

Felmérés készítése a 
bajba jutott családokról 
a Családsegítő Szolgá-
lat, védőnői és házior-
vosi szolgálat, óvoda és 
általános iskolai jelző-
rendszer révén. 

Jegyző vagy 
általa megbí-
zott személy 

2014.07.01. 
Krízishelyzetben élő 
személyek száma 

Humán: önkor-
mányzat dolgozója, 
védőnő, családgon-
dozó, óvoda dolgo-
zója, iskola dolgozó-
ja Pénzügyi: - Tech-
nikai: számítógép, 
telefon, kérdőív 

Folyamatos 
együttműködés 
elérése a család-
anyák, az önkor-
mányzat és az 
intézmények 
között. 

2 
Krízishelyzetben élő 
nők 

Krízishelyzetbe 
került családok 
elhelyezésének 
megoldása 

A krízishelyzetbe 
kerülő nők helyzeté-
nek javítása 

A szociális igazga-
tásról és szociális 
ellátásokról szóló 
1993. évi III. tör-
vény, a gyermekek 
védelméről és a 
gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény, 
az egyenlő bánás-
módról és az 
esélyegyenlőség 
előmozdításáról 
szóló 2003. évi 
CXXV. törvény 

Részvétel krízisotthon 
létrehozására kiírt 
pályázaton. 

Polgármester 
vagy általa 
megbízott 
személy 

2018.06.30. 
Krízishelyzetben élő 
személyek száma, 
pályázatok száma 

Humán: önkor-
mányzat dolgozója, 
védőnő, családgon-
dozó, óvoda dolgo-
zója, iskola dolgozó-
ja Pénzügyi: pályá-
zati forrás, pályázati 
önrész Technikai: 
számítógép, tele-
fon, kérdőív 

Folyamatos 
együttműködés 
elérése a család-
anyák, az önkor-
mányzat és az 
intézmények 
között 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 
Bűnmegelőzés az 
idősek körében 

Könnyen válnak 
bűncselekmények 
áldozatává 

Idősek áldozattá válá-
sának megelőzése 

115/2003. OGY. 
határozat a társa-
dalmi bűnmegelő-
zés nemzeti stra-
tégia elfogadásáról 

Tájékoztató füzet készí-
tése a bűnügyi tapasz-
talatok alapján 

Polgármester 
vagy az általa 
megbízott 
személy 

2014.06.30. 

Időskorú (65-x éves) 
érintettek száma, 
tájékoztató füzetek 
száma 

Humán: önkor-
mányzat dolgozója, 
helyi körzeti megbí-
zott Pénzügyi: 
sokszorosítási költ-

Rendőrség és 
idősek együttmű-
ködése révén 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 
feltárt esélyegyenlő-

ségi probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés össz-
hangja egyéb straté-
giai dokumentumok-

kal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés eredmé-
nyességét mérő indiká-

tor(ok) 

Az intézkedés megva-
lósításához szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

ség Technikai: 
tájékoztató füzet, 
számítógép, fény-
másoló, nyomtató 

2 
Bűnmegelőzés az 
idősek körében 

Könnyen válnak 
bűncselekmények 
áldozatává 

Idősek áldozattá válá-
sának megelőzése 

115/2003. OGY. 
határozat a társa-
dalmi bűnmegelő-
zés nemzeti stra-
tégia elfogadásáról 

Előadások tartása a 
rendőrség, önkormány-
zati dolgozó, családsegí-
tő részéről idősek ré-
szére 

Polgármester 
vagy általa 
megbízott 
személy 

2015.06.30. 

Előadási formák 
száma, meghívók 
száma, jelenlévők 
száma 

Humán: önkor-
mányzat dolgozója, 
családgondozó, 
rendőrség Pénzügyi: 
előadások költsége 
Technikai: helyiség 
az előadásokhoz 

Rendőrség és 
idősek együttmű-
ködése révén 

3 Idősek gondozása 

Az egyedül élő 
idős személyek 
gondozásra szo-
rulnak 

Az időskorú személyek 
élethelyzetének javítá-
sa 

1993. évi III. tör-
vény a szociális 
igazgatásról és 
szociális ellátások-
ról 

Felmérés készítése az 
egyedül élő időskorúak-
ról, igényeikről 

Polgármester 
vagy általa 
megbízott 
személy 

2014.07.01. 
Egyedül élő idősko-
rúak száma, igényeik 
száma 

Humán: önkor-
mányzat dolgozója, 
gondozók Pénzügyi: 
- Technikai: kérdőív, 
számítógép, fény-
másoló 

Az időskorúak 
közérzetének 
javításával. 

4 Idősek gondozása 

Az egyedül élő 
idős személyek 
gondozásra szo-
rulnak 

Az időskorú személyek 
élethelyzetének javítá-
sa 

1993. évi III. tör-
vény a szociális 
igazgatásról és 
szociális ellátások-
ról 

Fórum, kábeltelevízió, 
szórólapok segítségével 
megismertetni az idő-
seket az ellátásukkal 
foglalkozó szervezetek-
kel, intézményekkel, 
támogatásuk formáival. 

Polgármester 
vagy általa 
megbízott 
személy 

2015.06.30. 

Egyedül élő idősko-
rúak száma, ellátási 
lehetőségek száma, 
tájékoztatási formák 
száma, meghívók 
száma, jelenlévők 
száma 

Humán: önkor-
mányzat dolgozója, 
gondozók Pénzügyi: 
sokszorosítás Tech-
nikai: számítógép, 
papír 

Az idősek ellátás-
ról gondoskodó 
szervezetek, 
intézmények és az 
idősek közötti 
kapcsolat fenntar-
tásával. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 
Középületek aka-
dálymentesítése 

A település köz-
épületei (orvosi 
rendelők, óvoda, 
városháza) nin-
csenek 
akadálymentesítve 

A nem akadálymente-
sített középületek 
akadálymentesítetté 
válnak. 

1997. évi LXXVIII. 
törvény az épített 
környezet alakítá-
sáról és védelmé-
ről Helyi Építési 
Szabályzat 

Középületek állapotá-
nak felmérése, aka-
dálymentesítés lehető-
ségeinek felmérése 
szakember bevonásával 

Polgármester 
vagy az általa 
megbízott 
személy 

2013.12.31. 

Középületek száma, 
akadálymentesítéssel 
nem rendelkező 
épületek száma 

Humán: önkor-
mányzat dolgozója, 
szakember Pénz-
ügyi: szakértői díj 
Technikai: számító-
gép, fényképezőgép 

A fogyatékkal élők 
élethelyzetének 
javításával. 

2 
Középületek aka-
dálymentesítése 

A település köz-
épületei (orvosi 
rendelők, óvodák, 
városháza) nin-
csenek 
akadálymentesítve 

Akadálymentesítettség 
megoldása 

1997. évi LXXVIII. 
törvény az épített 
környezet alakítá-
sáról és védelmé-
ről Helyi Építési 
Szabályzat 

Akadálymentesítéssel 
kapcsolatos pályázatok 
benyújtása 

Polgármester 
vagy az általa 
megbízott 
személy 

2018.06.30. 

Akadálymentesítéssel 
nem rendelkező 
épületek száma, 
pályázatok száma 

Humán: önkor-
mányzat dolgozója, 
szakember Pénz-
ügyi: pályázati 
forrás Technikai: 
számítógép, inter-
net, telefon 

A fogyatékkal élők 
élethelyzetének 
javításával. 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 
feltárt esélyegyenlő-

ségi probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés össz-
hangja egyéb straté-
giai dokumentumok-

kal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés eredmé-
nyességét mérő indiká-

tor(ok) 

Az intézkedés megva-
lósításához szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

3 

Nyilvántartás a 
fogyatékkal élő 
személyekről 

Nincs használható, 
pontos nyilvántar-
tás a településen 
fogyatékkal élő 
személyek számá-
ról, fogyatékossá-
guk típusáról 

A nyilvántartás révén a 
fogyatékkal élők igé-
nyeinek kielégítése. 

1998. évi XXVI. 
törvény a fogyaté-
kos személyek 
jogairól és esély-
egyenlőségük 
biztosításáról 

Anonim adatgyűjtés a 
háziorvos, családsegítő, 
gyermekjóléti szolgálat 
segítségével 

Polgármester 
vagy általa 
megbízott 
személy 

2013.12.31. 

fogyatékkal élők 
száma, igényeik 
száma, ellátásuk 
száma 

Humán: önkor-
mányzat dolgozója, 
partnerintézmények 
dolgozói, szerveze-
tek dolgozói Pénz-
ügyi: - Technikai: 
számítógép, inter-
net 

Együttműködés 
révén az intéz-
mények, szerve-
zetek és a fogya-
tékkal élők között. 

 
 
 
 
  



3. Megvalósítás 

 
 

A megvalósítás előkészítése 

 
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program elfo-
gadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség szem-
pontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymuta-
tásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 
azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírás-
ra kerültek.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 
megvalósuljanak. 
 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében önkormány-
zatunk vállalja: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérését, a kötelezettségek teljesítésének nyomon köve-
tését, dokumentálását, és mindezekről a településen élők, érintettek, partnerek rendszeres tájékoz-
tatását, 
- annak figyelemmel kísérését, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-
e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján szükséges-e esetleges új beavat-
kozások meghatározása, 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgála-
tát, a HEP IT aktualizálását,  
- az esetleges változások beépítését a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítését véleményezésre, 
döntésre, 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatását, 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárását, kommunikálását. 
 

Monitoring és visszacsatolás 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a képviselő-testület a partnerintéz-
mények, érintettek bevonásával ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az 
egyes beavatkozási területek felelőseinek, megvalósítóinak. 
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Nyilvánosság 

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja a Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala 
is. 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre, 
melynek révén tájékoztatjuk településen élőket a program megvalósításában elért eredményekről, a 
monitoring eredményeiről. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményei-
nek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos hely-
zetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és tár-
sadalmi környezet kialakítása érdekében. 
 

 

Kötelezettségek és felelősség 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel.:  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi part-
nerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intéz-
ményeinek dolgozói megismerjék és kövessék a HEP-ben foglaltakat.  

o Biztosítja, hogy az önkormányzat, és az intézményvezetők megkapják a HEP végre-
hajtásához szükséges felkészítést és segítséget.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben megtenni a szükséges lépé-
seket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról 
intézkedni.  

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsola-
tos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

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

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az Esély-

egyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan érvényesü-
léséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra szol-
gáltatást 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 szerződés-
be. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezett-
ség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak meg-
valósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működte-
tése.) 
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Érvényesülés, módosítás 

 

Amennyiben a kétévente előírt, vagy ennél korábbi időpontban elvégzett felülvizsgálat során kiderül, 
hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a beavatkozási terület felelőse bemutatja a 
képviselő-testületnek az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenysé-
gek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 
teljesíthetők legyenek.  
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárítá-
sáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 

 

4. Elfogadás módja és dátuma 

 

I. A Balassagyarmat Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtör-
tént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
II. Ezt követően Balassagyarmat Város Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (mely-
nek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 114/2013. (VI.27.) számú határozatával elfogadta. 
 
Mellékletek:  1. Indikátortáblák 
  2. Balassagyarmat Város Képviselő-testületének határozata 
  3. Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata határozata 
 

 
 
 
Dátum          Aláírás 
 
A Balassagyarmat Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a He-
lyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
 

 
Dátum          Partner aláírás 
 
 

 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 



 



 
Melléklet 

1. számú táblázat - Lakónépes-
ség száma az év végén  

  Fő Változás 

2007 16 626   

2008 16 490 99% 

2009 16 391 99% 

2010 16 240 99% 

2011 16 130 99% 

2012 15 915 99% 

 

2. számú táblázat - Állandó népesség     

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 8464 7666 16130 52% 48% 

0-2 évesek           

0-14 éves 997 1032 2029 49% 51% 

15-17 éves 243 264 507 48% 52% 

18-59 éves 5011 4820 9831 51% 49% 

60-64 éves 615 522 1137 54% 46% 

65 év feletti 1598 1028 2626 61% 39% 

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti állandó lako-

sok száma (fő) 
0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2001 2249 3060 73,5% 

2008 2468 2137 115,5% 

2009 2529 2114 119,6% 

2010 2593 2052 126,4% 

2011 2626 2029 129,4% 

2012 n.a n.a #ÉRTÉK! 

 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 239 337 -98 

2009 252 273 -21 

2010 201 256 -55 

2011 230 247 -17 

2012 n.a n.a #ÉRTÉK! 

 
5. számú táb-
lázat - Ter-    
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mészetes 
szaporodás 

  
élve születések szá-

ma 
halálozások száma 

természetes szapo-
rodás (fő) 

2008 140 204 -64 

2009 149 223 -74 

2010 111 206 -95 

2011 111 208 -97 

2012 n.a n.a #ÉRTÉK! 

 

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

év  

15-64 év közötti lakónépesség 
(fő) 

nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 6080 5805 11885 376 6,2% 400 6,9% 776 6,5% 

2009 6014 5734 11748 451 7,5% 514 9,0% 965 8,2% 

2010 5939 5656 11595 492 8,3% 473 8,4% 965 8,3% 

2011 5869 5606 11475 495 8,4% 472 8,4% 967 8,4% 

2012 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő 776 965 965 967 #ÉRTÉK! 

20 éves és fiatalabb 
fő 40 41 43 32 n.a 

% 5,2% 4,2% 4,5% 3,3% #ÉRTÉK! 

21-25 év  
fő 93 129 130 150 n.a 

% 12,0% 13,4% 13,5% 15,5% #ÉRTÉK! 

26-30 év 
fő 88 101 92 99 n.a 

% 11,3% 10,5% 9,5% 10,2% #ÉRTÉK! 

31-35 év 
fő 114 146 137 117 n.a 

% 14,7% 15,1% 14,2% 12,1% #ÉRTÉK! 

36-40 év 
fő 101 138 135 139 n.a 

% 13,0% 14,3% 14,0% 14,4% #ÉRTÉK! 

41-45 év 
fő 91 104 114 133 n.a 

% 11,7% 10,8% 11,8% 13,8% #ÉRTÉK! 

46-50 év 
fő 75 89 90 93 n.a 

% 9,7% 9,2% 9,3% 9,6% #ÉRTÉK! 

51-55 év 
fő 118 138 122 110 n.a 

% 15,2% 14,3% 12,6% 11,4% #ÉRTÉK! 

56-60 év 
fő 52 73 98 90 n.a 

% 6,7% 7,6% 10,2% 9,3% #ÉRTÉK! 

61 év felett 
fő 4 6 4 4 n.a 

% 0,5% 0,6% 0,4% 0,4% #ÉRTÉK! 
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3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya 

év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 376 400 776 175 175 350 46,5% 43,8% 45,1% 

2009 451 514 965 236 243 479 52,3% 47,3% 49,6% 

2010 492 473 965 297 272 569 60,4% 57,5% 59,0% 

2011 495 472 967 258 221 479 52,1% 46,8% 49,5% 

2012 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a n.a #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

 

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

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 1311 1330 2641 47 3,6% 39 2,9% 86 3,3% 

2009 1280 1288 2568 43 3,4% 50 3,9% 93 3,6% 

2010 1236 1251 2487 63 5,1% 47 3,8% 110 4,4% 

2011 1204 1227 2431 52 4,3% 48 3,9% 100 4,1% 

2012 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

év  

15 éves és idősebb lakos-
ság száma összesen 

15-X éves legalább általá-
nos iskolát végzettek 

száma 

általános iskolai végzettséggel nem rendelke-
zők 15-x évesek száma  

összesen nő férfi 
össze-

sen 
nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 15414 8001 7413 14252 7244 7008 1162 7,5% 757 9,5% 405 
5,5
% 

2011 14009 7375 6634 13784 7092 6692 225 1,6% 283 3,8% -58 
-

0,9
% 

 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 

nyilvántartott állás-
keresők száma ösz-

szesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál maga-
sabb iskolai végzett-

ség 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 776 19 2,4% 194 25,0% 563 72,6% 

2009 965 22 2,3% 238 24,7% 705 73,1% 
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2010 965 23 2,4% 229 23,7% 713 73,9% 

2011 967 21 2,2% 236 24,4% 710 73,4% 

2012 #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! 

 

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 év 

általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők száma 

8. évfolyamot fel-
nőttoktatásban 

eredményesen elvég-
zők száma 

fő Fő % 

2009 104 32 31% 

2010 103 100 97% 

2011 81 33 41% 

2012 n.a n.a #ÉRTÉK! 

 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 év 

középfokú fel-
nőttoktatásban 
résztvevők ösz-

szesen 

szakiskolai felnőttokta-
tásban  résztvevők 

szakközépiskolai felnőttokta-
tásban résztvevők 

gimnáziumi felnőttokta-
tásban résztvevők 

fő fő % fő % fő % 

2009 #ÉRTÉK! 35 #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! 284 #ÉRTÉK! 

2010 #ÉRTÉK! 30 #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! 

2011 #ÉRTÉK! 50 #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! 

2012 #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! 

 

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban résztvevők 
aránya a település aktív korú 

lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő romák/cigányok 

száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák aránya 
az aktív korú roma/cigány 

lakossághoz képest 

2010 n.a n.a n.a n.a 

2011 251 2% 201 n.a 

2012 100 n.a 80 n.a 

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 11885 74 0,6% 

2009 11748 96 0,8% 
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2010 11595 105 0,9% 

2011 11475 19 0,2% 

2012 11383 47 0,4% 

 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 
nyilvántartott álláskeresők száma 

álláskeresési jára-
dékra jogosultak  

fő fő % 

2008 776 146 18,8% 

2009 965 209 21,7% 

2010 965 171 17,7% 

2011 967 118 12,2% 

2012 n.a n.a #ÉRTÉK! 

 
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek 
száma 

év 

rendszeres szociális 
segélyben részesü-

lők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési támo-

gatás) 

Azoknak a száma, akik 30 
nap munkaviszonyt nem 
tudtak igazolni és az FHT 

jogosultságtól elesett  

Azoknak a száma, akiktől 
helyi önkormányzati rende-

let alapján megvonták a 
támogatást fő 

15-64 évesek 
%-ában 

fő 
munkanélküliek 

%-ában 

2008 187 1,57 74 9,53 n.a n.a 

2009 153 1,3 96 9,94 n.a n.a 

2010 230 1,98 105 10,88 n.a n.a 

2011 278 2,42 19 1,96 n.a n.a 

2012 70 0,61 398 n.a n.a n.a 

 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 
Felnőttek és gyermekek részé-
re tervezett háziorvosi szolgá-

latok száma 

Csak felnőttek részére szerve-
zett háziorvosi szolgáltatások 

száma 

házi gyermekorvosok által ellátott 
szolgálatok száma 

2008 0 5 2 

2009 0 5 2 

2010 0 7 3 

2011 0 7 3 

2012 0 7 3 

 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 724 

2009 684 

2010 795 

2011 785 

2012 n.a 
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 77 

2009 74 

2010 64 

2011 64 

2012 51 

 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

év 
összes lakás-

állomány (db) 
  

bérlakás 
állomány 

(db) 
  

szociális la-
kásállomány 

(db) 
  

egyéb 
lakáscélra 
használt 
nem la-
káscélú 

ingatlanok 
(db) 

  

    

ebből elégte-
len lakhatási 

körülményeket 
biztosító laká-

sok száma 

  

ebből elégte-
len lakhatási 

körülményeket 
biztosító laká-

sok száma 

  

ebből elégte-
len lakhatási 

körülményeket 
biztosító laká-

sok száma 

  

ebből elégte-
len lakhatási 

körülményeket 
biztosító laká-

sok száma 

2008 6730 n.a. 65 n.a. 146 n.a. n.a. n.a. 

2009 6748 n.a. 69 n.a. 132 n.a. n.a. n.a. 

2010 6738 n.a. 69 n.a. 129 n.a. n.a. n.a. 

2011 6762 n.a. 75 n.a. 123 n.a. n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. 81 n.a. 113 n.a. n.a. n.a. 

 

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 
adósságcsökkentési támoga-

tásban részesülők száma 

2008 303 n.a 

2009 371 n.a 
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2010 420 n.a 

2011 670 54 

2012 420 15 

 

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

év 
védelembe vett 18 
év alattiak száma 

Megszűntetett esetek száma a 18 
év alatti védelembe vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

2008 1 n.a 128 

2009 3 0 126 

2010 9 0 127 

2011 6 0 126 

2012 2 2 107 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres gyermek-
védelmi kedvezmény-

ben részesítettek 
száma 

Ebből tartósan 
beteg fogyatékos 
gyermekek száma 

Kiegészítő gyer-
mekvédelmi ked-

vezményben része-
sítettek száma  

Ebből tartósan 
beteg fogyatékos 
gyermekek száma 

Rendkívüli gyer-
mekvédelmi ked-
vezményben ré-

szesítettek száma 

2008 560 n.a n.a n.a 67 

2009 579 n.a n.a n.a 25 

2010 622 n.a n.a n.a 35 
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2011 571 n.a 4 n.a 18 

2012 617 n.a 10 n.a 6 

 

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes étke-
zésben részt-
vevők száma 

iskola 1-8. 
évfolyam 

50 százalékos mérté-
kű kedvezményes 

étkezésre jogosultak 
száma 1-13. évfolyam 

 Ingyenes tan-
könyv-ellátásban 
részesülők száma 

Óvodáztatási tá-
mogatásban része-

sülők száma  

Nyári étkezte-
tésben részesü-

lők száma 

2008 81 269 116 385 n.a n.a 

2009 93 262 101 363 12 n.a 

2010 103 274 119 393 19 143 

2011 94 295 110 405 14 0 

2012 85 249 112 361 15 0 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év védőnői álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2008 10 214 

2009 12 176 

2010 12 171 
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2011 12 169 

2012 12 n.a. 

 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

év 
Betöltetlen fel-
nőtt háziorvosi 

praxis/ok száma 

Háziorvos által ellátott 
személyek száma 

Gyermekorvos által 
ellátott gyerekek száma  

Felnőtt házi orvos által ellá-
tott gyerekek száma  

2008 0 53998 23101 n.a. 

2009 0 58869 23358 n.a. 

2010 0 78647 25296 n.a. 

2011 0 74369 25177 n.a. 

2012 0 n.a. n.a. n.a. 

 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

év 
bölcsődék szá-

ma 
bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Szociális szempontból fel-
vett gyerekek száma (munka-

nélküli szülő, veszélyeztetett gyermek, 
nappali tagozaton tanuló szülő) 

Működő összes bölcsődei férőhe-
lyek száma 

2008 1 118 9 50 

2009 1 109 5 50 

2010 1 112 7 50 
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2011 1 100 6 50 

2012 1 92 3 56 

 

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

év 
családi napköziben engedélyezett 

férőhelyek száma 
családi napköziben a térítésmentes 

férőhelyek száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 n.a n.a 

 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 

7 

Hány településről járnak be a gyermekek 
4 

Óvodai férőhelyek száma 
600 
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Óvodai csoportok száma 

23 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 
6.30-17.00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 
változó 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 
54 1 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 
53 1 

Gyógypedagógusok létszáma 

2 0 

Dajka/gondozónő 
25 0 

Kisegítő személyzet 
7 1 

 

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 

3-6 éves 
korú gyer-
mekek szá-

ma 

óvodai gyermek-
csoportok száma 

óvodai férőhe-
lyek száma 

óvodai feladat-
ellátási helyek 

száma 

óvodába beírt 
gyermekek szá-

ma 

óvodai gyógypedagó-
giai csoportok száma 

2008 n.a. 24 580 6 566 0 

2009 419 23 605 5 575 0 

2010 419 23 600 5 571 0 

2011 461 23 600 5 562 0 

2012 435 23 600 5 597 0 

 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 
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tanév 

Általános iskola 
1-4 évfolyamon 
tanulók száma 

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók 

száma 

általános iskolások 
száma 

napközis tanulók száma 

fő fő fő fő % 

2010/2011 711 732 1443 624 43,2% 

2011/2012 712 744 1456 602 41,3% 

2012/2013 740 745 1485 610 41,1% 

 

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

tanév 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma a gyógype-

dagógiai oktatásban 

általános 
iskolai fela-
dat-ellátási 
helyek szá-

ma 

1-4 évfolya-
mon 

5-8 évfolyamon összesen 1-4 évfolyamon 5-8 évfolyamon összesen db 

2010/2011 29 31 60 0 0 0 5 

2011/2012 28 32 60 0 0 0 5 

2012/2013 28 32 60 0 0 0 5 

 

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

tanév 
8. évfolyamot eredményesen befeje-

zettek száma / aránya a nappali 
rendszerű oktatásban 
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fő % 

2010/2011 184 77 

2011/2012 n.a n.a 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 5482 5808 3100 3545 400 376 

2009 4336 5748 2934 3404 514 451 

2010 5367 5672 3608 3496 473 492 

2011 5342 5626 3547 3225 472 495 

2012 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

 

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

év védőnők száma 
0-3 év közötti gyerme-

kek száma 
átlagos gyermekszám vé-

dőnőnként 

2008 10 n.a #ÉRTÉK! 

2009 12 530 44 

2010 12 530 44 

2011 12 496 #HIV! 

2012 12 n.a 41 

 

5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 

év 
Képviselőtestület tagja 

Férfi Nő 

2008 14 3 

2009 14 3 

2010 10 2 

2011 10 2 

2012 10 2 
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellá-
tásban részesülő férfiak száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű ellá-
tásban részesülő nők száma 

összes nyugdíjas 

2008 2227 3046 5273 

2009 2205 2939 5144 

2010 2216 2865 5081 

2011 2198 2918 5116 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

 

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

év 
64 év feletti lakosság száma 

nappali ellátásban részesülő 
időskorúak száma 

fő fő % 

2008 2468 25 1% 

2009 2529 18 1% 

2010 2593 6 0% 

2011 2626 4 0% 

2012 n.a n.a. #ÉRTÉK! 

 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 3 

2009 3 

2010 3 

2011 2 

2012 n.a 

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű személyek ellá-

tásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális ellátása-

iban részesülők száma 

2008 205 6 

2009 209 2 

2010 196 4 

2011 n.a. 4 

2012 n.a. n.a. 
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

év 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

önkormányzati fenntartású 
intézményben  

egyházi fenntartású intéz-
ményben 

civil fenntartású intézmény-
ben  

2008 45 1 n.a 

2009 45 1 n.a 

2010 42 1 n.a 

2011 35 1 n.a 

2012 29 1 n.a 
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2. számú melléklet 
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3. számú melléklet 

 


