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Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP) 
 

Bevezetés 
 
Összhangban az Egyenl  Bánásmódról és az Esélyegyenl ség El mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, 
a helyi esélyegyenl ségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenl ségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenl ségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Ipolyszög Község Önkormányzata 
Esélyegyenl ségi Programban rögzíti az esélyegyenl ség érdekében szükséges feladatokat.  

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenl ségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lév  intézmények 

ködtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenl ségi Program elkészítése során bevonja partneri 
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenl ségi Program megalapozását szolgálja. 
 

A település bemutatása 

Ipolyszög története a 13. századig nyúlik vissza ekkor melítették okiratokban el ször. A településen IV. Béla 
uralkodása alatt vár is épült melyenk romjai ma is megtalálhatóak a községt l északkeletre. A török 
hódoltság alatt elnéptelenedett falu kés bb újratelepült magyar és szlovák lakossággal. Erre és a helyiek 
által végzett halászati tevékenységre utal a település 1905-ig használt szláv eredet  elnevezése a Riba (hal) 
is. A települést 1973-ban Balassagyarmat városához csatolták és az új önkormányzat 2006. évi 
megalakulásáig egy közigazgatási egységet képzett vele. 

A település közúton a 22-es úton közelíthet  meg és a rendszeres autóbusz járatoknak köszönhet en a 
környez  települések könnyen elérhet ek. Vasúton a Balassagyarmat-Vác vonalon biztosított a közlekedés. 

A villany és gáz közm vek a község területén teljes mértékben kiépültek, a vezetékes víz és szennyvíz is 
szinte a teljes lakosság számára biztosított. A vezetékes telefon és internet szolgáltatást szintén mindenki 
igényelheti. 

A településen az evangélikus és a katolikus közösségnek is található temploma, illetve érdemes megemlíteni 
még Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó Égerláp területét is, ahol betekintést nyerhetünk az Ipoly folyó 
szabályozása el tti él világaba, az érintetlen láperd i környezetbe. 

A községben jelent s mez gazdasági vagy ipari tevékenység nem folyik, a lakosság legnagyobb része 
Balassagyarmaton vállal munkát. A település méretei és a rendszeres távolsági közlekedéssel jól 
megközelíthet  város közelsége miatt nem épült ki jelent s intézményi rendszer, a községben csak egy 
óvodát m ködtet az önkormányzat.  

Községünk lélekszáma a 2011. évi népszámlálás alapján 704 f , amelyb l a 2011. évi népszámlálás adatai 
alapján 86 f  vallotta magát roma származásúnak. A lakosságszám a természetes szaporulat és az 
elvándorlási mutatók figyelembe vételével nem mutat jelent s eltérést a korábbi évekhez képest. 
Köszönhet en a folyamatosan pozítív természetes szaporulatnak az öregedési index mutatói jóval az 
országos átlag felettiek. 

                                                             
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Értékeink, küldetésünk 

Az esélyegyenl ség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye legyen jó 
min ség  szolgáltatásokra, az esélyegyenl tlenséggel küzd  emberek el nyben részesítését az élet minden 
területén, függetlenül attól, hogy n  vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása 
vagy az anyagi helyzete. 

Ipolyszög Község Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenl ségi szempontokat az 
önkormányzat m ködését, fejlesztését meghatározó alapvet  dokumentumaiban. Az esélyegyenl ség 
megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet: a 
kötelez  és önként vállalt feladatok ellátását a helyi szint  közpolitika alakítása során.  

Az Önkormányzat az esélyegyenl ségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai során 
és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenl séggel kapcsolatos tevékenysége 
folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil 
szervez dések is aktív szerepet játsszanak, el segítve ezzel a település lakosságának ilyen irányú 
szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenl ségi Program átfogó célja 
 
Ipolyszög település Önkormányzata az Esélyegyenl ségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
az egyenl  bánásmód, és az esélyegyenl ség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történ  egyenl  hozzáférés elvét,  
a diszkriminációmentességet,  
szegregációmentességet, 
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a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés 
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési 
intézményeket – az óvoda kivételével – érint  intézkedések érdekében együttm ködik az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 
A HEP helyzetelemz  részének célja 
 
Els dleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenl ségi szempontból fókuszban lév  célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 
helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történ  
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkez  problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenl ségét el segít  feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenl  bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 
tartalmazza. 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenl ségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttm ködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellen rzés-értékelés, 
kiigazítás támogató strukturális rendszerét. 
 

A Helyi Esélyegyenl ségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 
1. Jogszabályi háttér bemutatása 
 

1.1 A program készítését el író jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
A helyi esélyegyenl ségi program elkészítését az egyenl  bánásmódról és az esélyegyenl ség 
el mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) el írásai alapján végeztük. A 
program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenl ségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenl ségi 
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenl ségi program 
elkészítésének szempontjai” fejezete és  

 a helyi esélyegyenl ségi 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 el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.) 
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) 
 az egészségügyr l szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
 a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 

Gyvt.) 
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 a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) 
el írásaira. 
 
Az egyenl  bánásmódról és az esélyegyenl ség el mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglalt 
helyi esélyegyenl ségi programok intézkedései kapcsolódnak a következ kben felsorolt, EU és nemzeti 
szint  stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti 
Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció 
Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia, N k és Férfiak Társadalmi Egyenl ségét El segít  nemzeti 
Stratégia, Id sügyi Nemzeti Stratégia. 
 

1.2 Az esélyegyenl ségi célcsoportokat érint  helyi szabályozás rövid bemutatása. 

Az önkormányzat rendeletalkotási jogkörében eljárva, kiemelt figyelmet fordít a hátrányos társadalmi 
csoportok támogatására. Az önkormányzat testülete a helyi szabályozási tevékenysége során az 
esélyegyenl ségi szempontokat figyelembe véve a következ  önkormányzati rendeleteket alkotta meg, 
amelynek célja a törvényi el írásokon túl, hogy községünkben olyan támogatási rendszer m ködjön, amely 
az állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos helyzetb l adódó hatások enyhítésére szolgálnak. A 
helyi rendeletek, szociális ellátások, szolgáltatások középpontjában a hátrányos helyzet ek, az id sek a 
gyermekek, fiatalok, a helyi civil szervezetek valamint a családok állnak.  

A megalkotott hatályos önkormányzati rendeletek:  

- 2/2006.(X.11.) A szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról 
- 7/2007.(VI.8.) A Helyi Építési Szabályzatról 
- 9/2007.(IX.28.) A Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati ösztöndíj támogatásáról 
- 13/2010.(XII.22.) A szociális intézményekben fizetend  térítési díjak megállapításáról 

2. Stratégiai környezet bemutatása 
 

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

Az önkormányzat a stratégiai dokumentumaiban – 2011-2014. évi gazdasági program és az éves 
költségvetési koncepcióiban - igyekszik az esélyegyenl ségi szempontok érvényesítéséhez igazodni. 

Az önkormányzat gazdasági programjában lefektetett alapelvekben rögzíti például a közoktatás, 
közm vel dés, egészségügyi ellátás, szociális ellátás, gyermekvédelem, úthálózat és beruházások 
vonatkozásban elérni kívánt célkit zéseket, melyek az esélyegyenl ség szempontjából érintett célcsoportok 
helyzetének könnyítését is szolgálják. 

2.2 A helyi esélyegyenl ségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

A helyi esélyegyenl ségi program megvalósításához nélkülözhetetlen a Balassagyarmat, Ipolyszög és 
Patvarc települések által alapított Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatallal, mint az önkormányzat 
adminisztratív támogató szervével történ  együttm ködés. 

Az egyes célcsoportok tekintetében fontos jól m köd  kapcsolatot kiépíteni az érintett területen 
tevékenyked  társulásokkal, szervezetekkel. Ezeket a szervezeteket érint  folyamatban lév  változások 
megnehezíthetik a folyamatos és zökken mentes együttm ködést. Az érintett partnerek: 

- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerület 

- Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 

- Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ 

- Családsegít  és Gyermekjóléti Szolgálat 

- Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc Étkeztetési Társulás 

- Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft 
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenl ség szempontjából releváns adatok, 
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a KSH- Statinfo, TEIR adatbázisból, a 2011. évi 
népszámlálás adataiból, Feladatellátási, intézményhálózat-m ködtetési és köznevelés-fejlesztési terv 
Nógrád megye (2013-2018), valamint a helyi nyilvántartásokból gy jtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati 
éves beszámolók megállapításait és a helyi szakemberek tapasztalatait. 

Mivel a település csak 2006. októberében lett újra független, ezért az ezt megel  id szakról nem találtunk 
pontos és hiteles adatokat. 

3. A mélyszegénységben él k és a romák helyzete, esélyegyenl sége 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: „Minden harmadik ember (kb. 3 
millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A 
szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzet  térségekben él ket. A 
romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámuk a becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az 
utóbbi csoporthoz tartozik. Ezért Magyarországon a romák felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet 
elválasztani a szegénység elleni általános küzdelemt l, a társadalmi és a gazdasági versenyképesség 
javításától. „A romák esetében jellemz  az, hogy még a halmozottan hátrányos helyzet  csoportokon belül 
is legkedvez tlenebb helyzetben lév khöz tartoznak. A mélyszegénység egy összetett jelenség, okai többek 
között a társadalmi és gazdasági hátrányok, iskolai képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli eltérésekben 
mutatkoznak meg. A szegénység kialakulása a rendszerváltás követ en a munkahelyek megsz nésére, a 
munkanélküliségre, a munkaer -piaci esélyek sz külésére vezethet  vissza. A mélyszegénység hatása az 
érintettek lakhatási, táplálkozási, egészségügyi állapotában jelentkezik els sorban. 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

2011 évi adatok szerint a munkavállalási korú (18-64 év) népesség 15,75%-a regisztrált munkanélküli, ennek 
több mint fele pedig a tartósan álláskeres k közé tartozik. Tekintettel a folyamatosan romló megyei 
foglalkoztatási és gazdasági mutatókra a jöv ben nem várható jelent ebb javulás ezen a téren. Ennek 
következtében a település elszegényedése veszélyes méreteket ölthet. A jelenleg 1-2 esetet számláló lakás 
elleni végrehajtások száma megemelkedhet. 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaer -piaci integráció 

 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gy jtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 
foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemz  foglalkoztatottságot, munkaer -piaci 
lehet ségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböz  korosztályok, 
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

A KSH (Nemzeti Munkaügyi Hivatal) adatai alapján 2011. decemberében a munkanélküliség aránya 
országos átlagban 11,6% volt, a n k esetében 11% míg a férfiak vonatkozásában 12,1% volt. Ipolyszög 
község területén sajnos az országos átlagot meghaladó a munkanélküliek aránya férfiak tekintetében 
17,6%, a n k esetében pedig 14%. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a 69 regisztrált munkanélküli közül 
38 tartós munkanélküli. 
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b) alacsony iskolai végzettség ek2 foglalkoztatottsága 

A magas munkanélküliség adatokban jelent s mértékben közrejátszik a munkanélküliek alacsony 
iskolázottsága. A település 15 éven felüli lakosságának 16,%-a nem rendelkezik legalább általános iskolai 
végzettséggel és a regisztrált munkanélkülieknek is csupán 30,4% rendelkezik 8 általánosnál magasabb 
iskolai végzettséggel.  

 
 

c) közfoglalkoztatás 

Tekintettel az országos átlag alatti foglalkoztatásra a település életében igen fontos szerepet tölt be a 
közfoglalkoztatás intézménye, melynek szervezését, adminisztrációját a Balassagyarmati Közös 
Önkormányzati Hivatal Munkatársai végzik. A közfoglalkoztatásnak a község életére gyakorolt hatását jól 
mutatja az 2011. évi adat, mely szerint az aktív korú lakosságól 43 f  vett részt a közfoglalkoztatásban az év 
folyamán. Ugyanakkor a közfoglalkoztatás rendszerének átalakítása miatt a résztvev k átlagos létszáma 
évr l-évre csökken, ezáltal még jobban lesz kítve a foglalkoztatási lehet ségeket. 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvev k száma 

Közfoglalkoztatásban résztvev k 
aránya a település aktív korú 

lakosságához képest 

2010 26,45 6% 

2011 9,47 2% 

2012 4,59 n.a. 

 

                                                             
2 Aki nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), ld. Flt. hátrányos helyzet  munkavállalói meghatározása 
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényez i (pl. közlekedés, 
potenciális munkalehet ségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben 

köd  foglalkoztatási programok stb.) 

A helyben m köd  csekély számú vállalkozás nem nyújt megfelel  lehet séget a helyiek foglalkoztatására, 
ezért a környékbeli településeken – els sorban Balassagyarmaton – nyílhat lehet sége az álláskeres knek 
munkát találni. A közlekedés mind távolsági autóbusszal mind vasúton jól megoldott, így ez nem lehet 
akadálya a munkavállalásnak. Sajnos a Nógrád megyére jellemz  rossz gazdasági mutatók ezen a területen 
is érezhetik hatásukat. 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaer piacra való átmenetet megkönnyít  programok a 
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

A fiatal álláskeres k száma évr l évre n , ezzel párhuzamosan a regisztrált munkanélküliek közötti arányuk 
is egyre meghatározóbb, 2011-ben 9,5% volt. 

 
 

f) munkaer -piaci integrációt segít  szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. feln ttképzéshez és 
egyéb munkaer -piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 

A munkaer -piaci integrációt leginkább segít  helyi szervezet a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Balassagyarmati Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége. A kirendeltségen regisztrálják az 
álláskeres ket, tájékoztatást nyújtanak a végzettségüknek megfelel  álláslehet ségekr l, a továbbképzési 
lehet ségekr l, a tanfolyamokról és a munkáltatókat is folyamatosan tájékoztatják a foglalkoztatást 
támogató pályázatokról és az igénybe vehet  kedvezményekr l. 

g) mélyszegénységben  él k  és  romák3 települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történ  foglalkoztatása 

A Központi Óvoda Ipolyszögi Tagintézményében 2012. tavaszáig folyt Magyar nyelv  cigány etnikai, 
kulturális nevelés, amelyben részt vettek roma származású oktatók, el adók is. 

Bár etnikai megoszlású nyilvántartás nem készült, de az önkormányzat által szervezett közcélú 
foglalkoztatásban is részt vettek a helyi roma közösség tagjai. 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Településünkön nincs adat arról, hogy a foglalkoztatás terén hátrányos megkülönböztetés lenne. 

                                                             
3 Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzetiségi csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása és kinyilvánítása az 
egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhet , kivétel, 
amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely nemzetiségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti (ld. a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 11. § (1)-(3) bekezdését). 
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó 
támogatások 

Az aktívkorúak ellátásának körében megállapított rendelkezésre állási támogatást felváltotta a 
foglalkoztatást helyettesít  támogatás (Fht), amelynek feltételei több helyen is átalakultak. Alapvet  
módosítás, hogy az Fht-ra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni, míg a rendelkezésre állási 
támogatást csak kétévente kellett. A két felülvizsgálat között eltelt id ben minden támogatottnak legalább 
30 nap munkaviszonyt kell létesítenie, olyan módon, hogy az igazolható legyen a felülvizsgálatkor. Erre 
lehet sége van több módon. Nyílt munkaer piacon folytat keres tevékenységet, egyszer sített 
foglalkoztatottként létesít munkaviszonyt, háztartási munkát folytat, munkaer -piaci programban vesz 
részt, közérdek  önkéntes tevékenységet folytat, vagy közfoglalkoztatásban vesz részt. Az önkormányzat 
rendeletében az Fht-ra való jogosultság egyéb feltételeként el írja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az 
ellátás jogosultja a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról, a 6/2006.(X.11.) számú 
rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. 

Rendszeres szociális segélyre lehet jogosult, aki egészségkárosodott személynek min sül, aki a 
nyugdíjkorhatárt 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 
fekv beteg gyógyintézeti zárójelentés alapján a munkavégzés alóli mentesítésre javasol a jegyz nek. 

  

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota meg rzéséhez és 
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. A jogosultság 
megállapítható alanyi, illetve normatív jogcímen is. Településünkön a jegyz  közgyógyellátásra való 
jogosultságot állapít meg annak a személynek is, akinek havi rendszeres gyógyító ellátása költségének 
mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át, feltéve, hogy:  

a.) havi jövedelme egyedül él  kérelmez  esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  
200 %-át nem haladja meg; 

b.) családban él és családjában az egy f re jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére 
biztosított anyagi hozzájárulás.  Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra 
szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

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

a) bérlakás-állomány 

Önkormányzatunk nem rendelkezik önkormányzati bérlakással. 
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b) szociális lakhatás 

Önkormányzatunk nem rendelkezik szociális bérlakással. 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

Nyilvántartásunk szerint településünkön nincsen lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan. 

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

A lakásállomány száma Ipolyszögön 220. Településünkön nem megfelel  lakhatási feltétellel, veszélyeztetett 
él  személy, és közterületen él  hajléktalan személy, az önkormányzat nyilvántartásában nincs. 

e) lakhatást segít  támogatások 

Lakhatást segít  támogatás a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 2/2006.(X.11.) 
számú rendeletben szabályzott helyi lakásfenntartási támogatás, amelyben a településen 2011. év 
folyamán 41 család részesült. A lakástámogatás havi összege természetbeni ellátásként került 
megállapításra, a közüzemi számlákhoz,a szemétszállítás díjához illetve a tüzel anyag költségeihez nyújt 
támogatást. 

 

f) eladósodottság 

A magas munkanélküliség hatásai ezen a területen is visszaköszönnek. Egyre több család esik késedelembe 
a közüzemi díjakkal és a törleszt  részletekkel. A folyamatosan romló helyzetet mutatja a lakásfenntartási 
támogatások számának ugrásszer  növekedése is. Az ingatlanra irányuló végrehajtások és a Nemzeti 
Vagyonkezel  által kezdeményezett ingatlanvásárlási eljárások még csak eseti jelleg ek, de ha a 
foglalkoztatási lehet ségek, körülmények nem változnak, úgy egyre több családban jelenthet ez gondot. 

g) lakhatás egyéb jellemz i: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezked  lakások, min ségi 
közszolgáltatásokhoz, közm szolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

A lakások belterületen épültek, külterületen és nem lakóövezetben elhelyezked  lakások nincsenek. 
Mindenkinek egyformán biztosított a közszolgáltatásokhoz, a közm szolgáltatásokhoz, valamint a 
közösségi közlekedéshez való hozzáférés. 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

Településünkön nem alakultak ki telepek, szegregátumok. 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

A települési önkormányzat a kötelez en ellátandó feladatai körében biztosítja a lakosságnak a színvonalas 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést az alábbi területeken: 

- háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,  
- fogorvosi alapellátás,  
- alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás,  
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- véd i ellátás,  

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

A településen heti egy-egy alkalommal rendel a feln tt és gyermek háziorvos, a hét többi napján 
Balassagyarmaton érhet  el a rendelés. A véd  szintén heti egy alkalommal látogat a településre. A 
fogorvosi ellátás tekintetében Ipolyszög a Balassagyarmaton kialakított öt fogászati körzethez tartozik, így 
a fogászati ellátás és ügyelet ott biztosított. 

 Orvosi ellátás 

év 
Feln ttek és gyermekek 

részére tervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

Csak feln ttek részére szervezett 
háziorvosi szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 0 1 1 

2009 0 1 1 
2010 0 1 1 
2011 0 1 1 
2012 0 1 1 

A településen központi orvosi ügyelet nem m ködik, ezt a tevékenységet balassagyarmati központtal a 
Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft látja el. A gyógyszertári ügyelet szintén Balassagyarmaton biztosított. 

A fogyatékos személyek egészségügyi ellátása a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház és 
Rendel intézetben történik. 

b) prevenciós és sz programokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelez  sz résekhez) való 
hozzáférés 

A véd i feladatok keretében a kapcsolódó prevenciós és sz programok elvégzése helyben biztosított, a 
más területhez kapcsolódó szolgáltatások Balassagyarmaton a Dr. Kenessey Albert Kórház és 
Rendel intézetben és kihelyezett szakrendel iben érhet ek el. 

c) fejleszt  és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

A balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendel intézetben biztosított a pszichiátriai, addiktológiai 
és a neurológiai rehabilitációhoz való hozzáférés. A folyamatban lév  fejlesztések során a jöv ben betegek 
számára elérhet  válik a zenei, a sport-, mozgás- és fizioterápia, emellett a járóbeteg-ellátás keretében a 
gyermekrehabilitációs ellátás alapjait is megteremt dnek. 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

A településen a közétkeztetési feladatokat a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetés Társulás látja 
el. Az étrend összeállításakor folyamatosan figyelembe veszik az Országos Tisztif orvosi Hivatal táplálkozás-
egészségügyi ajánlásait. 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

A településen labdarúgás sportágban m ködik az Ipolyszögi SE, amelynek egy korosztályos csapata is van. 
Más sportágak kedvel i Balassagyarmaton találhatnak érdekl désüknek megfelel  egyesületet. Pl: 
kézilabda, atlétika, kerékpár stb. 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ révén a rászorulók számára biztosított a 
jelz rendszeres házi segítségnyújtás és házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatások elérése valamint a 
pszichiátriai, és szenvedélybetegek közösségi ellátása. 

A Családsegít  és Gyermekjóléti Szolgálat folyamatosan biztosítja a településen él  szociális és 
mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok 
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életvezetési képességének meg rzését, az ilyen helyzethez vezet  okok megel zését, valamint a krízishelyzet 
megszüntetésének el segítését. 

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

Településünkön nincs adat arról, hogy az egészségügy terén hátrányos megkülönböztetés lenne. 

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

Településünkön nincs adat arról, hogy az egészségügy terén pozitív megkülönböztetés lenne. 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

A települési önkormányzat által évente megrendezésre kerül a Falunap és az Id sek napja. A rendezvények 
az önkormányzat tulajdonában lév  szabadtéri színpadon kerülnek lebonyolításra. Az egyházi ünnepeken 
pedig a helyi felekezetek tartanak rendezvényeket. 

b) közösségi együttélés jellemz i (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 

Etnikai konfliktusok nem jellemz ek a településen. 

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

A helyi lakosok és az önkormányzat adományányaiból került felújításra a katolikus templom és az 
evangélikus gyülekezet önkéntesei tartják karban az evangélikus imaházat. Az áradások idején a falu 
lakossága a Balassagyarmati Katasztrófavédelem egységeivel közösen védte a települést. 

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

Az Ipolyszögi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. nyarán megsz nt.  

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehet ségek meghatározása. 
 

A mélyszegénységben él k és a romák helyzete, esélyegyenl sége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehet ségek 
 

Magas a munkanélküliségi ráta: tartós 
munkanélküli, pályakezd  álláskeres k körében 

különösen. Csökken a közfoglalkoztatásba bevont 
személyek száma. Emelkedik a rendszeres szociális 
segélyben részesül k, lakhatási támogatás száma. 

1.Kapcsolattartás a munkaügyi kirendeltséggel. az 
érintettek tájékoztatása (honlap, hirdet tábla) a 
feln ttoktatási/feln ttképzési lehet ségekr l, 
közmunkaprogramról, álláslehet ségekr l. 
2.Közmunkaprogram folytatása, bevonásuk a 
közmunkaprogramba. 

Regisztráció hiánya (nem minden munkanélküli 
jelentkezik álláskeres ként) 

Érintettek felkutatása, tájékoztatás a regisztráció 
kedvezményeir l. 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenl sége, gyermekszegénység 

Magyar Országgy lés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ Egyezményt, 
majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek 2007-2032” Nemzeti 
Stratégiát. A dokumentumok f  célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és a gyermekek gondozó családjaik 
nélkülözését, javítsa a gyermekek fejl dési esélyeit. Ez minden gyermekre egyenl en kiterjed, de azokra a 
gyermekekre kell különösen hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a megvalósítás és a hozzáférés során a 
legjobban sérülnek. 
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4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemz i (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, 
demográfiai trendek stb.) 

A település lakosságának 62,22%-a az aktív korcsoporthoz tartozik, a nyugdíjas korúak aránya 13,21%, míg 
a gyermekek 24,57%-ot képviselnek. A település teljes lakosságszáma a 2011-es évben 704 f , amelyb l a 0-
14 korú gyermekek száma 139. Az élve születések száma, még mindig magasabb, mint a halálozások száma, 
így megállapítható hogy a település pozítv természetes szaporodási mutatóval rendelkezik. 

 

A 65 év feletti lakosságszám alacsonyabb, mint a 0-14 éves korú gyermeke aránya, így a jelenlegi 66,9%-os 
öregedési index, jobb, mint az országos átlag (117%), de a megel  évek viszonylatában folyamatos 
emelkedés tapasztalható. Fontos célkit zése önkormányzatunknak, a fiataloknak a településünkön való 
megtartása, mely célkit zést szem el tt tartva a helyi rövid, közép és hosszú távú stratégiáink f  szempontja 
ezen törekvés megvalósításának eszközeinek megteremtése. 

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

Családsegít  és Gyermekjóléti Szolgálat éves jelentései szerint azon túl hogy, településünkön a 
veszélyeztetett kiskorúak száma 2011. évig folyamatosan emelkedett az érintett korcsoporton belül elérte 
az 51,14%-ot, azaz a gyermekek több mint fele veszélyeztetett volt. A 2012-ben javulás tapasztalható a 
mutatók alapján, de így is sürg s beavatkozást igényel mind az átalakulóban lév  Családsegít  és 
Gyermekjóléti Szolgálat mind az Önkormányzat részér l. 

A védelembe vett gyermekek száma a veszélyeztetett kiskorúakkal ellentétes tendenciát mutat itt évr l évre 
csökken a létszám. 

 



 15

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül k száma évr l évre rendszertelenül változik, de a már 
korábban levont következtetés itt is felfedezhet : a kiskorúak létszámához viszonyítottan nagyon magas a 
támogatásban részesültek aránya (meghaladja az 50%-ot). Mivel a rendszeres gyermekvédelmi támogatást 
a család egy f re jutó jövedelme arányában állapítják meg, ezért összefüggés fedezhet  fel a 
munkanélküliség és a gyermekek veszélyeztettesége között. 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesül k száma, aránya 

Az önkormányzat évr l évre csatlakozik a Bursa Hungarica pályázathoz, melynek keretein belül támogatást 
nyújt a szociálisan rászoruló fels ktatási hallgatók, valamint tanulmányaikat a következ  tanévben 
megkezd  középiskolások számára. 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesül k száma, aránya 

Az arra rászorulók igényelhetik az Ipolyszögi Tagóvodába beíratott gyermekek után az óvodáztatási 
támogatást, melyet 2011. évben 11 f  vett igénybe. 

Az általános iskolai és középiskolai tanulók számára pedig ingyenesen biztosítja a tankönyveket az 
önkormányzat. Ezen kedvezményt 2011-ben 60 gyermek után vették igénybe. 

Az önkormányzat ingyenesen biztosítja az óvodai (2011-ben 18 f ) valamint az általános iskolai (2011-ben 
43 f ) étkeztetést. A középiskolai oktatásban résztvev k (2011-ben 17f ) számára pedig 50%-os mérték  
kedvezményes étkeztetést biztosít. 

Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesül k száma 

év 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvev k 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvev k 

száma iskola 1-
8. évfolyam 

50 százalékos 
mérték  

kedvezményes 
étkezésre jogosultak 

száma 1-13. 
évfolyam 

Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesül k 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesül k száma 

Nyári 
étkeztetésben 

részesül k 
száma 

2008 16 53 12 65 0 n.a. 

2009 22 52 14 66 11 n.a. 

2010 15 58 15 73 10 n.a. 

2011 18 43 17 60 20 n.a. 
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e) magyar állampolgársággal nem rendelkez  gyermekek száma, aránya 

Nem releváns. 

4.2 Szegregált, telepszer  lakókörnyezetben él  gyermekek helyzete, esélyegyenl sége 

nem releváns 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet , valamint fogyatékossággal él  gyermekek 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján hátrányos helyzet  gyermek, tanuló az, akinek családi 
körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyz  
megállapította. Ezen jogosultak közül halmozottan hátrányos helyzet  az, akinek a felügyeletét ellátó 
szül je, gyámja legfeljebb az általános iskola 8. osztályát végezte el. Halmozottan hátrányos helyzet  az is, 
akit tartós nevelésbe vettek. 

A szabályozás jelenleg változás alatt van az új, a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben foglalt tartalommal 2013. szeptember 1-ét l válik hatályossá. 

Az Oktatási Hivatal erre vonatkozó 2012. 10. havi és 2013. 01. havi adatai tartalmazza az alábbi táblázat, 
amely kiugróan magas értékeket mutat. 

 Óvodás korú 
2H 

Óvodás korú 
3H 

Alapfokú 2H Alapfokú 3H Középfokú 
2H 

Középfokú 
3H 

2012/10 6 19 4 40 2 10 
2013/01 21 16 40 40 23 22 

Egészségügyi ellátás: az egészségügyr l szóló 1997. évi CLIV. törvény adja, amely el írja, hogy a települési 
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) a véd i ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

a) véd i ellátás jellemz i (pl. a véd  által ellátott települések száma, egy véd re jutott ellátott, 
betöltetlen státuszok) 

A Véd i Szolgálat 0,5 álláshelyet biztosít az ipolyszögi feladatok ellátására, így a 0-3 éves lakosságra 
vetítve nagyon magas az egy véd i állásra jutó gyermekek száma. 

  

b) gyermekorvosi ellátás jellemz i (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

A gyermekorvosi ellátás heti egy alkalommal biztosított a településen, a hét többi napján a balassagyarmati 
Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendel intézetben érhet ek el a szükséges egészségügyi szolgáltatások. 
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c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, 
rehabilitációra) vonatkozó adatok 

Településünkön nem rendelkezünk ez irányú nyilvántartással. 

d) gyermekjóléti alapellátás 

Településünkön 1998. augusztus 1-jét l végzi munkáját balassagyarmati központtal a Családsegít  és 
Gyermekjóléti Szolgálat, mellyel az együttm ködés a község önállóvá válása után is folytatódott. 

A gyermekjóléti szolgáltat f  feladatai:  

- a gyermekek családban történ  nevelésének el segítése, ezen belül 

- információk átadása,  
- jogok és kötelességek ismertetése,  
- hivatali ügyekben való eligazodás segítése,  
- önállóságra nevelés,  

- a veszélyeztetettség megel zésének támogatása: jelz rendszer m ködtetése, okelemzés, javaslattétel a 
megoldásra,  

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

e) gyermekvédelem 

A gyermek veszélyeztetettségének megel zése a Családsegít  és Gyermekjóléti Szolgálat kiemelt feladata, 
melynek keretében egy a gyermekek veszélyeztetettségét észlel  és jelz rendszert m ködtetnek. A rendszer 
feladata, hogy feltárja a veszélyeztetettséget el idéz  okokat és javaslatokat nyújtson ezek megoldására.  

A jelz rendszer hatékony m ködtetése érdekében szükséges annak tagjai közötti együttm ködés 
összehangolása és megszervezése. Ezt a feladatot szintén a Szolgálat látja el. 

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a Szolgálat az alábbi intézkedéseket 
kezdeményezheti: 

- Családgondozás keretén belül, támogatja a gyermeket és családját a veszélyeztet  körülmény 
elhárításában. 
- Ha a családgondozás eredménytelen javaslatot tesz más gyermekvédelmi gondoskodás 
alkalmazására. 
- A községi jegyz nél kezdeményezi a gyermek védelembe vételét. 
- Kezdeményezi a gyermek kiemelését a családjából. 

f) krízishelyzetben igénybe vehet  szolgáltatások 

Az önkormányzat helyi rendeletében el írt módon támogatást biztosít az arra rászorulóknak. A 
támogatások f  formái a rendszeres gyermekvédelmi kedveznény és a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás. Balassagyarmati intézetekben biztosított a fogyatékos és halmozottan sérültek (Reménysugár 
Otthon), valamint az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek 
("Ipolyparti Fészek" Lakásotton) elhelyezése. 

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadid s és szünid s programokhoz való hozzáférés 

Az önkormányzat által fenntartott spotpályánk ad helyet az ifjúsági és feln tt labdarúgó csapatoknak. A 
szabadid  ilyen irányú eltöltésére Balassagyarmaton adódik még lehet ség. Tekintettel arra, hogy az 
ipolyszögi fiatalok többsége itt folytatja tanulmányait, nem jelent gondot az ezeken a programokon való 
részvétel. 

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 fizetend  térítési 
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díjból, ennek feltételeit szintén helyi rendelet szabályozza. A gyermekek nyári étkeztetése állandó jelleggel 
nem megoldott, csupán alkalmanként pályázati forrásokra támaszkodva megoldott. 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenl  bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképvisel k észrevételei   

Nem releváns. 

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

Nem releváns. 

4.4 A kiemelt figyelmet igényl  gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal él  gyerekek 
közoktatási lehet ségei és esélyegyenl sége 
 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet , valamint sajátos nevelési igény  és beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzd  gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

A településen m ködik a Központi Óvoda Ipolyszögi Tagintézménye, amelybe mindenki midenfajta 
megkülönböztetés nélkül jelentkezhet. A speciális nevelési igény  gyerekek számára is megfelel  ellátást tud 
biztosítani az intézmény, bár számuk nem jelent s. (2008-10 évben: 1, 2011 évben: 0) 

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

A Tagóvoda intézményében az iskolai tanév alatt, heti egy alkalommal tartanak gyógytestnevelési 
foglalkozást megfelel  szakképesítéssel rendelkez  szakemberek. 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények 
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

Nem releváns. 

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

Nem releváns. 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Az önkormányzat a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló rendeletében foglalt 
el írások szerint évi egyszeri alkalommal óvodáztatási támogatást biztosít a rászoruló ipolyszögi lakosoknak 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehet ségek meghatározása. 

 
A gyerekek helyzete, esélyegyenl sége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák fejlesztési lehet ségek 

Magas a veszélyeztetett és rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesített, HHH 

státuszú gyermekek száma. 

1. Együttm ködés a családsegít , gyermekjóléti 
szolgálattal a miel bbi beóvodázás érdekében 

Magas az véd re jutó gyermekek száma. Véd i státusz fejlesztése 1 f re. 
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5. A n k helyzete, esélyegyenl sége 

 

5.1 A n k gazdasági szerepe és esélyegyenl sége 

A n k és férfiak közötti egyenl ség a közösségi jog egyik alapelve. Az Európai Uniónak (EU) a nemek közötti 
egyenl ség terén kit zött céljai között van az esélyegyenl ség és az egyenl  bánásmód megteremtése a 
férfiak és n k számára, valamint a nemi alapon történ  hátrányos megkülönböztetés minden formájának 
eltörlése. 

Az EU kétágú megközelítést fogadott el e téren, amely az egyedi intézkedéseket a nemek közötti egyenl ség 
általános érvényesítésével kombinálja. A téma er s nemzetközi dimenzióval is rendelkezik a szegénység 
elleni küzdelem, az oktatáshoz és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a gazdaságban és a 
döntéshozatali folyamatokban való részvétel, valamint a n k jogai és az emberi jogok tekintetében.  

Az egységes humáner forrás nem különbözteti meg a n i és a férfi munkavállalókat, hanem felismeri, hogy 
nemt l függetlenül csak a munkavállaló, mint a gazdaság motorja fontos és nem pedig az, hogy melyik 
nemhez tartozik.  

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a n k körében 

Ipolyszögön 2011. évi adatok alapján a n i-férfi lakosság arány a teljes népesség tekintetében 50-50%, míg 
ez  az  arány  a  munkvállalási  korú  (18-64  év)  lakosságra  vetítve  már  enyhe  eltérést  mutat  47,7-52,3%.  A  
regisztrált álláskeres k között is a férfiak találhatóak többen, viszont a n k csoportjára vizsgálva a 
munkanélküliség arány nagyobb eléri a 17,6%-ot amely meghaladja a vonatkozó országos átlagot. 

  

b) n k részvétele foglalkoztatást segít  és képzési programokban  

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségén 
kaphatnak tájékoztatást az érdekl k az aktuálisan folyó foglalkoztatást segít  és képzési programokról.  

c) alacsony iskolai végzettség  n k elhelyezkedési lehet ségei 

2011. évi adatok alapján a 15 évnél id sebb n i lakosság 19,1%-a nem rendelkezik általános iskolai 
végzettséggel, ezzel szoros kapcsolatban áll a munkavállalási n k körében kimutatott 17,6%-os 
munkanélküliségi mutató. A helyzetet tovább rontja az a tény, hogy a n i álláskeres k 65,5%-a tartós 
munkanélküli. Az alacsony végzettség , tartósan álláskeres  n k számára szinte az egyetlen álláslehet ség 
az önkormányzat által m ködtetett közmunkaprogram. Ennek szabályozása azonban jelent sen átalakult, 
így évr l-évre csökken a programban foglalkoztathatók létszáma. 
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év  

15 éves és id sebb 
lakosság száma 

összesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát 
végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem rendelkez k 15-x 
évesek száma  

összesen  férfi összesen  férfi Összesen  férfi 

    f    f   %  %  % 
2001 #ÉRTÉK! n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 
2011 565 288 277 474 233 241 91 16,1% 55 19,1% 36 13,0% 

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

Nem releváns.  

5.2 A munkaer -piaci és családi feladatok összeegyeztetését segít  szolgáltatások (pl. bölcs dei, családi 
napközi, óvodai fér helyek, fér helyhiány; közintézményekben rugalmas munkaid , családbarát 
munkahelyi megoldások stb.) 

A kisgyermeket nevel k esélyeit a foglalkoztatási piacon való részvétel tekintetében a szolgáltatási 
hiányosságok alapvet en megnehezítik. A kisgyermekesek munkaer -piaci esélyeinek tekintetében 
els dlegesen a gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcs dei fér helyek száma a meghatározó. 
Településünk nem rendelkezik a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcs dével és nem m ködik más, 
ezen korú gyermekek nappali felügyeletét ellátó, családi gyermekfelügyelet, napközi. 

A Központi Óvoda Ipolyszögi Tagintézetében 40 fér helyet biztosítunk az óvodai ellátást igénybe venni 
kívánók részére. A fér helyek kihasználtsága azonban nem teljes, ezért az önkormányzat 2011-ben hozott 
intézkedése alapján az ipolyszögi lakosok csak a helyi óvodai fér helyek betöltése után vagy képvisel -
testületi hozzájárulással írathatják be másik településre gyermeküket. 

év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 
fér helyek 

száma 

óvodai 
feladat-
ellátási 
helyek 
száma 

óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

2008 35 1 n.a. 1 n.a. 

2009 28 1 40 1 27 

2010 24 1 40 1 19 

2011 28 1 40 1 23 

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

A balassagyarmati általános iskolában, az eddigiekben is biztosított volt a gyermekek délutánig tartó 
felügyelete a napközi megszervezésével. A Nemzeti Köznevelési törvény rendelkezései alapján 2013. 
szeptember 1-ét l az általános iskolákban 16 óráig lehet egész napos iskolai keretek között megszervezni a 
tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat. 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a véd i hálózat szakmai munkájában jelenik meg. Ennek 
során a szociálisan nehéz helyzetben él  várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet kell fordítani. A 
leend  szül k számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már várandós korban kezdik 
meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget nyújtanak a családi-, szociális 
juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok kitöltésében. Családtervezéssel kapcsolatban 
a gyermekek felvilágosítására alapvet en az iskolában kerül sor.  

5.4 A n ket ér  er szak, családon belüli er szak 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a családon belüli er szak és a nemi er szak esetében a látencia akár 
tízszeres is lehet, vagyis csak minden tizedik eset jut valamely hatóság tudomására. Hasonló okok miatt a 
feltérképez  kutatások adatait is érdemes alsó becslésként kezelnünk. 
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Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 2011–2012-ben az egész EU-ra kiterjed  felmérést készít a n k 
elleni er szakról. Ez lesz az els  EU-s reprezentatív felmérés, amely 40.000 véletlenszer en kiválasztott n t 
kérdez meg a 27 uniós tagállamban és Horvátországban. A felmérés várhatóan olyan megbízható és 
összehasonlítható adatokkal fog szolgálni, amelyek alapján a politikai döntéshozók megalapozott és célzott 
szakpolitikákat tudnak kidolgozni a n k elleni er szak leküzdéséhez. 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehet  szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 

A krízis helyzetbe került anyák családok bizalommal fordulhatnak a salgótarjáni Menedék Családok 
Átmeneti Otthonához, ahol egészségügyi és pszichológiai tanácsadást nyújtanak, táborokat, kirándulásokat 
szerveznek. A gyerekek képzése mellett a szül ket az els  szakma megszerzésében, valamint önéletrajz 
elkészítésében és a munkahelyen való bemutatkozásban is segítik. Úgynevezett kijutási támogatást is 
biztosítanak, vagyis segítenek megfizethet  ingatlanok felkutatásában, bútorok, ruhák beszerzésében vagy 
a költöztetésben. 

Az otthontalanná vált háromévesnél fiatalabb gyermekeket és szüleiket, valamint a várandós anyákat a 
balassagyarmati Reménysugár Otthon is befogadja. 

5.6 A n k szerepe a helyi közéletben 

A helyi közéletben jelent s szerepet képviselnek a n k, hiszen a polgármester és a képvisel -testület három 
tagja is n . A településen m ködtetett óvoda vezet je és foglalkoztatottjai szintén n k. Azen adatok 
tükrében kijelenthet , hogy az ipolyszögi közéletben nem érvényesül a n k hátrányos megkülönböztetése. 

5.7 A n ket helyi szinten fokozottan érint  társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 
kezdeményezések 

nem releváns 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehet ségek meghatározása. 

 
A k helyzete, esélyegyenl sége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehet ségek 

 
Magas az inaktív n  száma. 1.Inaktivitás okának felmérése a véd i, óvodai 

házi orvosi szolgálat bevonásával. 
2. Munkanélküli n k tájékoztatása 
álláslehet ségekr l, a munkaügyi kirendeltséggel 
együttm ködve.  
3. Pályázás közfoglalkoztatásra, bevonásuk a 
közfoglalkoztatásba. 

Magas az alacsony iskolai végzettség  n k száma. Kapcsolattartás a munkaügyi kirendeltséggel, az 
érintettek tájékoztatása 
feln ttoktatásról/feln ttképzési lehet ségekr l. 

  

6. Az id sek helyzete, esélyegyenl sége 

Az esélyegyenl ségi szempontok fejlesztését az EU közösségi politikában els dlegesen gazdasági és 
foglalkoztatáspolitikai szempontok szem el tt tartásával, kerültek megfogalmazásra. Fokozatosan teret 
nyert az a felismerés, hogy az esélyegyenl ség elvének e téren történ  biztosítása, már önmagában nem 
képes a már kialakult társadalmi egyenl tlenségeket felszámolni. Ezen társadalmi egyenl tlenségek 
negatívan befolyásolják az országok gazdasági teljesítményét és versenyképességét. Az emberi jogi 
érvényesülésével, párhuzamosan teret engedett, és az esélyegyenl ségi szempontok fokozatosan a 
középpontba kerültek, velük együtt az életkor alapú diszkrimináció is. Az élet számos területén éri hátrányos 
megkülönböztetés az id skorúakat, hazánkban.  
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Legjelent sebb az id sek foglalkoztatásával kapcsolatos diszkriminációja, amely súlyos következményekkel 
jár, különösen a n k esetében. Gyakori még az a szociális ellátások, az egészségügyi szolgáltatások 
területén elszenvedett diszkrimináció. Magyarországon több törvény is tiltja, mint a 2003. évi CXXV. törvény 
(Ebktv.) és a munka törvénykönyve az életkor alapú diszkriminációt, az id sebb korosztály már 45–50 éves 
kortól nagyobb mértékben kiszolgáltatott a foglalkoztatásbeli diszkriminációnak. 

6.1 Az id skorú népesség f bb jellemz i (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.) 

Az id skorúak családi életciklusára jellemz  állapot, hogy korban el rehaladva fokozatosan csökken a 
házasságban él k aránya, és növekszik az özvegyek száma. Az egyedülállók gondozásában, támogatásában 
els dleges szerepet még mindig a családtagok, rokonok játszanak, de településünkön biztosított a 
különböz  támogatási és segítségnyújtási szolgáltatások igénybevételének lehet sége is. 

 

A nyugdíjasok számának 2011. évi növekedését a n k 40 év jogosultság id  utáni kedvezményes 
nyugdíjazási lehet sége és az országos demográfiai mutatókkal (az 50-es években születettek elérik a 
nyugdíjkorhatárt) indokolhatjuk. 

 

6.2 Id sek munkaer -piaci helyzete 

 

a) id sek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

Az id sek, nyugdíjasok, a jövedelmi helyzetére való tekintettel, és ha az egészségi állapotuk engedi, szívesen 
végeznének jövedelemkiegészít  tevékenységet. Erre a besz kült munkapiaci lehet ségek miatt csekély az 
esélyük. A településünkön a munkanélküliségi ráta 2011. évben az országos átlagot meghaladó 15,9% volt. 
A munkanélküliek korcsoportos megoszlásából is kit nik, hogy a regisztrált munkanélküliek közül átlagosan 
minden ötödik az 51 éven felüli korosztályból kerül ki. 
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Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2008 2009 2010 2011 

nyilvántartott álláskeres k száma összesen  56 65 50 69 

51-55 év 
 8 11 6 9 

% 14,3% 16,9% 12,0% 13,0% 

56-60 év 
 3 5 4 9 

% 5,4% 7,7% 8,0% 13,0% 

61 év felett 
 0 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 

A fenti állapotok javítása érdekében az állam által bevezetett intézkedések közül a legjelent sebb a 
munkahely védelmi program, melynek keretében az 55 év feletti munkavállaló után a munkáltató 100.000.-
Ft munkabérig jelent s járulékfizetési kedvezményben részesül. 

b) tevékeny id skor (pl. élethosszig tartó tanulás, id sek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehet ségei a 
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

nem releváns 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

nem releváns 

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

Az id sekkel való foglalkozás helyi közszolgáltatások terén megfelel  színvonalú. Az egészségügyi, szociális, 
közm vel dési és egyéb szolgáltatások egy része a település minden lakosa számára biztosított. Az 
önkormányzat eleget tesz minden kötelez  közszolgáltatási feladatának. 

a) az id sek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ a házi segítségnyújtásban gondoskodnak azokról 
– az els sorban id skorú – a személyekr l, akik otthonunkban önmaguk ellátását saját er l nem tudják 
megoldani és róluk valamilyen okból nem gondoskodnak, valamint azokról az id sekr l, akik bentlakásos 
intézményi elhelyezésre várakoznak. A házi segítségnyújtás célja, hogy az id s minél tovább saját 
lakókörnyezetében maradhasson, és ott kaphassa meg az önálló életvitelhez szükséges szolgáltatásokat.  

Szintén a Szolgáltató Központ által biztosított a jelz rendszeres házi segítségnyújtó rendszer m ködtetése, 
amely a saját otthonukban él , egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó 
készülék megfelel  használatára képes id skorú vagy súlyosan fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai 
betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerül  krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott 
ellátást. 
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A házi orvos hetente egyszer rendel a településen a hét többi napján a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert 
Kórház és Rendel intézetben biztosítottak a különböz  szakrendelések.  

b) kulturális, közm vel dési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Az 60 évnél id sebb lakosok körében nagy népszer ségnek örvend a tiszteletükre minden évben 
megrendezésre kerül  Id sek napja rendezvény. 

c) id sek informatikai jártassága 

Településünkre vonatkozóan nem rendelkezünk ilyen irányú adattal. 

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

A szépkorúak jubileumi köszöntésér l szóló 255/2008. (X.21.) kormányrendeletnek megfelel en 
településünkön is köszöntjük a szépkorú lakosainkat. Az id s lakosok köszöntésének másik alkalma a már 
korábban említett évente megrendezésre kerül  Id sek napja rendezvény.  

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehet ségek meghatározása. 

 
Az id sek helyzete, esélyegyenl sége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehet ségek 

 
Potenciális áldozatai b ncselekményeknek. El adás a megel zésr l a rend rség bevonásával. 

7. A fogyatékkal él k helyzete, esélyegyenl sége 

A legsérülékenyebb társadalmi csoportot a fogyatékos emberek és családjaik alkotják. Magyarországon a 
lakosság 4,6%-a 467 ezer fogyatékkal él  ember él a 2011-es népszámlálási adatok szerint. Az aktív korú 
megváltozott munkaképesség  személyek körében Magyarországon 7-9%-ra tehet  azok aránya, akik 
dolgoznak, míg az Európai Unióban ez az arány 40%-ra tehet . Az esélyegyenl ség megteremtése területén 
az egyik legfontosabb célkit zés a szemléletformálás. A fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk 
feladata és érdeke. Az egyenl  hozzáférés nem csak a rámpák, liftek speciális táblák jelentik, hanem azt, 
hogy a fogyatékos embert egyenrangúnak, egyenjogúnak kell tekinteni. Az egyenl  esély  hozzáférés egyik 
eszköze az akadálymentesítés, a komplex akadálymentesítés, amely lehet vé teszi a látássérült, a 
hallássérült, a mozgássérült, valamint a fogyatékos emberek is igénybe vehetik. 

7.1 A településen fogyatékossággal él  személyek f bb jellemz i, sajátos problémái 

 
a) fogyatékkal él k foglalkoztatásának lehet ségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 

közfoglalkoztatás) 

Településünkön nincs pontos felmérés, statisztikai adat a fogyatékkal él kr l, ezért nem is lehet pontos 
elemzést készíteni a fogyatékkal él k helyzetér l, egészségügyi, lakhatási és foglalkoztatási szükségleteikr l. 
E célcsoport részére szervezett szolgáltatásokat, ellátásokat, egyes intézkedéseket az egyéni szükségletek 
alapján lehet tervezni. 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

nem releváns 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

A Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ által m ködtetett Támogató szolgálat az 
önmaguk ellátására nem képes, súlyos fogyatékos látás-, hallás-, mozgássérült, autista, értelmi sérült vagy 
halmozottan fogyatékkal él  emberek és hozzátartozóik számára nyújt segítséget, többek között pénzbeli 
ellátásokhoz való hozzájutásban, hivatalos ügyeinek intézésében, házi, ház körüli munkáiban, 
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bevásárlásban, gondozásában, egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb intézményekbe (orvoshoz, 
könyvtárba, sportrendezvényre, stb.) történ  szállításban. 

7.2 Fogyatékkal él  személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

A szociális ellátásokat igénybevev k között nagy valószín séggel jelen vannak fogyatékos személyek is, mint 
például az alanyi közgyógy ellátásban részesül k körében, de hiteles statisztikai adat, kimutatás ennek 
vonatkozásban sincs. A fogyatékkal él  személyek számára külön pénzbeli és természetbeli ellátást és 
kedvezményt az önkormányzat nem nyújt, és erre az ellátásra vonatkozó helyi rendeletünk nincs. 

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

A hatályos jogszabályoknak el írt kötelezettség az akadálymentesítettség, amelynek betartatása az 
építésügyi hatóság feladata. Ennek megfelel en az új beruházások és felújítások megvalósítása során nagy 
figyelmet szentelünk az akadálymentesített környezet kialakításának.  

A Helyi Építési Szabályzatban kerültek rögzítésre az Országos településrendezési és építési követelményekr l 
szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendeletben meghatározott akadálymentességi el írások így biztosítva az 
egyenl  esély  hozzáférést. 

a) települési önkormányzati tulajdonban lév  középületek akadálymentesítettsége 

Az Önkormányzat tulajdonában lév  középületek, bár fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítésük 
nem megvalósított, jól megközelíthet  helyen fekszenek és a fogyatékkal él k számára is elérhet ek. 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehet ségei, fizikai, információs 
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 

A településen rendezett kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés, a programokon való részvétel a 
fogyatékkal él k számára is biztosított. 

A szolgáltató épületek akadálymentesítettségi állapota, hasonló a középületekéhez. A fizikai megközelítés 
nem jelent problémát, de az info-kommunikációs akadálymentesítés nem megoldott. 

A lakóépületek vonatkozásában nem rendelkezünk ilyen jelleg  adatokkal. 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

nem releváns 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

Az Önkormányzat tulajdonában lév  közterületek, járdák, zöldterületek, játszóterek felújítása során 
folyamatában gondoskodunk az akadálymentesség biztosításáról. 

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

nem releváns 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

nem releváns 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehet ségek meghatározása 
A fogyatékkal él k helyzete, esélyegyenl sége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehet ségek 

 
Nincs pontos nyilvántartás a településen 

fogyatékkal él kr l, igényeikr l. 
1.Anonim adatgy jtés a különböz  szervezetek 
(családsegít , háziorvos, óvoda, véd , 
gyermekjóléti szolgálat) bevonásával. 
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2.Pályázat info-kommunikációs 
akadálymentesítésre. 

8. Helyi partnerség, lakossági önszervez dések, civil szervezetek és for-profit szerepl k 
társadalmi felel sségvállalása 

 
a) a 3–7. pontban szerepl  területeket érint  civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 

önszervez dések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

nem releváns 

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

Az önkormányzaton kívül a helyi evangélikus és katolikus egyházközség tagjai szerveznek az egyházi 
ünnepeken rendezvényeket. 

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

Térségünkre igen jellemz ek az aprófalvak és kistelepülések, ezért az önkormányzati feladatok ellátására 
igen széles körben jöttek létre társulások. Jelenleg ezek a törvényi környezet változása miatt átalakuláson 
mennek át illetve megsz nnek és többoldalú megállapodások lépnek a helyükre. 

2012-ben társulási formában látták el az alábbi feladatokat: fogászat, orvosi ügyelet, óvodai nevelés, iskolai 
nevelés, étkeztetés, bels  ellen rzés. 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenl ségi tevékenysége 

Az Ipolyszögi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. nyarán megsz nt.  

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenl ségi tevékenysége 

nem releváns 

f) for-profit szerepl k részvétele a helyi esélyegyenl ségi feladatok ellátásában. 

nem releváns 

9. A helyi esélyegyenl ségi program nyilvánossága 

 

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

A helyi esélyegyenl ségi program tervezete véleményezésre, javaslattételre meghirdetésre került 
Balassagyarmat Város honlapján és a helyi hirdet táblán. Az érintett szervezeteket adatszolgáltatás és 
javaslattétel kapcsán kerestük meg, vezet iket pedig a képvisel -testületi ülés érintett napirendi pontjához 
személyesen is meghívtuk. 

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

A helyi esélyegyenl ségi program felülvizsgálatát nyilvános ülésen tárgyalja, amennyiben szükséges 
közmeghallgatást rendez a további lakossági visszajelzések felmérése érdekében. 
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A Helyi Esélyegyenl ségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

1. A HEP IT részletei 

Az intézkedési tervben a meghatározott hátrányos helyzet  célcsoportokra irányul, akik számára az egyenl  
esély  hozzáférés biztosításával, egy sikeres társadalmi élet és integráció esélye a hátrányaikat csökkent , 
esélyeiket növel , kompenzáló esélyegyenl ségi intézkedésekkel valósul meg. Az intézkedési tervben a 
felvetett problémákra keressük az olyan beavatkozásokat, amelyek a helyzetértékelésben felvetett 
problémákra nyújtanak megoldást 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehet ségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben él k 

Magas a munkanélküliségi ráta: tartós 
munkanélküli, pályakezd  álláskeres k 
körében különösen. 

1.Kapcsolattartás a munkaügyi 
kirendeltséggel. az érintettek tájékoztatása 
(honlap, hirdet tábla) a 
feln ttoktatási/feln ttképzési 
lehet ségekr l, közmunkaprogramról, 
álláslehet ségekr l. 
2.Közmunkaprogram folytatása, bevonásuk 
a közmunkaprogramba 

Gyermekek 

Magas a veszélyeztetett és rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 
részesített, HHH státuszú gyermekek 
száma. 

1. Együttm ködés a családsegít , 
gyermekjóléti szolgálattal a miel bbi 
beóvodázás érdekében 

Id sek Potenciális áldozatai b ncselekményeknek 
El adás a megel zésr l a rend rség 
bevonásával. 

k 
Magas az inaktív n  száma  
Magas az alacsony iskolai végzettség  n k 
száma 

1.Inaktivitás okának felmérése a véd i, 
óvodai házi orvosi szolgálat bevonásával. 
2. Munkanélküli n k tájékoztatása 
álláslehet ségekr l, a munkaügyi 
kirendeltséggel együttm ködve.  
3. Pályázás közfoglalkoztatásra, bevonásuk a 
közfoglalkoztatásba. 

Fogyatékkal 
él k 

Nincs pontos nyilvántartás a településen 
fogyatékkal él kr l, igényeikr l. 

1.Anonim adatgy jtés a különböz  
szervezetek (családsegít , háziorvos, óvoda, 
véd , gyermekjóléti szolgálat) 
bevonásával. 
2.Pályázat info-kommunikációs 
akadálymentesítésre. 
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A beavatkozások megvalósítói 

Ipolyszög Község Önkormányzat, Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ, Családsegít  és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltsége, Balassagyarmat Rend rkapitányság. 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

1. Mélyszegénységben él k és romák 
 

Intézkedés sorszáma: 1 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Álláskeres k tájékoztatása 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

A településen magas a munkanélküliek száma különösen a tartós 
munkanélküli, pályakezd  álláskeres k körében. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Foglalkoztatottság növelése. 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek 
ellátásáról 
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 

Az intézkedés tartalma: 
Az érintettek folyamatos tájékoztatása, az álláshirdetések, feln ttoktatási, 
képzési programok helyben szokásos módon történ  közzététele, 
együttm ködés az illetékes munkaügyi kirendeltséggel. 

Az intézkedés felel se: Polgármester vagy az általa megbízott személy. 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2014.július 1. 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

munkanélküliek száma, álláslehet ségek, megjelenések száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges er források  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

humán: önkormányzati dolgozó 
technikai: számítógép, internetelérés, honlap, hirdet tábla 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

folyamatos együttm ködés, megfelel  technikai felszereltség, közzétett 
álláshirdetések 
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Intézkedés sorszáma: 2 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Közmunkaprogram b vítése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

A településen nagyon kevés a munkalehet ségek száma. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

foglalkoztatottság növelése 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás e segítésér l és a munkanélküliek 
ellátásáról 
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 

Az intézkedés tartalma: 
A közmunkaprogram b vítési lehet ségeinek, pályázatainak nyomon 
követése, kihasználása érdekében együttm ködés a munkaügyi központtal 

Az intézkedés felel se: Polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2014.július 1. 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

közfoglalkoztatottak száma, közfoglalkoztatásokra kiírt pályázatok száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges er források  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

humán: önkormányzati dolgozó 
pénzügyi: a szükségese önrész biztosítása, pályázati forrás 
technikai: számítógép, internetelérés, honlap, hirdet tábla 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

folyamatos együttm ködés, megfelel  technikai felszereltség, pályázati 
lehet ségek 
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2. Gyermekek 

Intézkedés sorszáma: 1 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Veszélyeztetett gyermekek helyzetfelmérése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

Nagyon magas a veszélyeztetett gyermekek száma 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A veszélyeztetettség pontos okainak felmérése. 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról 

Az intézkedés tartalma: 
Szoros együttm ködés, felmérés készítése a Gyermekjóléti és Családsegít  
Szolgálattal, valamint a Véd i Szolgálattal a veszélyeztetettség okainak 
felderítésére, megszüntetésére vonatkozóan. 

Az intézkedés felel se: polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2015.május 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

veszélyeztetett gyermekek száma, kiküldött/kitöltött felmér lapok száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges er források  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

humán: önkormányzati dolgozó, partnerintézmények alkalmazottjai 
technikai: számítógép, formanyomtatvány 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

együttm ködés az érintett családokkal, intézményi munkatársakkal 
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k 
 

Intézkedés sorszáma: 1 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Munka-er  piaci inaktivitás felmérése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

Magas az álláskeresés területén az inaktív n k száma. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A munkanélküli vagy gyermekfelügyeleti problémákkal küzd  helyzetének 
segítése. 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

k és Férfiak Társadalmi Egyenl ségét El segít  Nemzeti Stratégia 

Az intézkedés tartalma: 
Szoros együttm ködés a véd i, családsegít  és gyermekjóléti 
szolgálattal, óvodával az inaktivitás okának felderítése, az érintettek 
tájékoztatása érdekében.  

Az intézkedés felel se: polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2014. június 1. 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

Inaktív n k száma, munkanélküli n k száma, tájékoztatások száma. 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges er források  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

humán: önkormányzati dolgozó, partnerintézmények alkalmazottjai 
technikai: számítógép, telefon 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

folyamatos együttm ködés a partnerintézmények és az érintettek között 
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Intézkedés sorszáma: 2 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Álláskeresési pozíció javításához köthet  programok 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

Magas az alacsony végzettség  munkanélküli n k száma 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Iskolai végzettség, szakma megszerzésével javítani a n k álláskeresési 
pozícióját. 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek 
ellátásáról 

Az intézkedés tartalma: 
Együttm ködés a munkaügyi központtal és a feln ttképzési 
intézményekkel, folyamatos tájékoztatás a támogatott tanfolyamokról és 
figyelemfelhívás a feln ttoktatás fontosságára. 

Az intézkedés felel se: polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2014. június 1. 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

álláskeres k száma, végzettséget szerz k száma, tájékoztatások száma, 
állások száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges er források  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

humán: önkormányzati dolgozó 
technikai: számítógép, telefon, internet, hirdet tábla  

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

folyamatos együttm ködés a partnerintézmények és az érintettek között  
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3. Id sek 

Intézkedés sorszáma: 1 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

nmegel zés az id sek körében I 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

Gyakran válnak b ncselekmények áldozatává 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Az áldozattá válás elkerülése, megel zése 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

A 115/2003.(X.28.) számú országgy lési határozattal elfogadott Társadalmi 
nmegel zési Nemzeti Stratégia 

Az intézkedés tartalma: 
Helyzetfelmérés a tapasztalatok, gondok megismerésére, a rend rség 
munkájával való elégedettség felmérése.  

Az intézkedés felel se: polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2013. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

az id skorúak száma, ki és beküldött kérd ívek száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges er források  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

humán: önkormányzati dolgozó, családgondozó, körzeti megbízott, 
rend rség (kérd ív összeállításában) 
technikai: számítógép, fénymásoló, nyomtató, telefon 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

rendszeresen ismétl  felmérés (2-3 évente), együttm ködés a 
rend rséggel  
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Intézkedés sorszáma: 2 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

nmegel zés az id sek körében II 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

Gyakran válnak b ncselekmények áldozatává 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Az áldozattá válás elkerülése, megel zése 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

A 115/2003.(X.28.) számú országgy lési határozattal elfogadott Társadalmi 
nmegel zési Nemzeti Stratégia 

Az intézkedés tartalma: prevenciós el adás tartása a rend rség közrem ködésével  

Az intézkedés felel se: polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2014. július 1. 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

tájékoztatási formák száma, fórum (jelenléti ív) 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges er források  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

humán: önkormányzati dolgozó, körzeti megbízott 
technikai: el adásra alkalmas helyiség biztosítása 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

rendszeresen ismétl  el adás, együttm ködés biztosítása a 
rend rséggel  
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Intézkedés sorszáma: 3 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

nmegel zés az id sek körében III 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

Gyakran válnak b ncselekmények áldozatává 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Az áldozattá válás elkerülése, megel zése 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

A 115/2003.(X.28.) számú országgy lési határozattal elfogadott Társadalmi 
nmegel zési Nemzeti Stratégia 

Az intézkedés tartalma: A település közbiztonságát növel  térfigyel  kamera rendszer kiépítése.  

Az intézkedés felel se: polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2014. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

felszerelt kamerák száma, felderített b ncselekmények száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges er források  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

humán: önkormányzati dolgozó, rend rség (a figyel pontok 
kiválasztásában) 
pénzügyi: pályázati öner , pályázati forrás, fenntartási költségek 
technikai: térfigyel  kamerák, rögzít berendezés 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Pályázati kiírás térfigyel  kamerarendszerre, együttm ködés a 
rend rséggel  
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4. Fogyatékkal él k 

Intézkedés sorszáma: 1 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Helyzetfelmérés a fogyatékkal él k körében 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

Nincs pontos nyilvántartás a településen fogyatékkal él kr l, igényeikr l. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Nyilvántartás elkészítése 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1998.  évi  XXVI.  törvény  a  fogyatékos  személyek  jogairól  és  
esélyegyenl ségük biztosításáról 

Az intézkedés tartalma: 
Anonim felmérés elkészítése a helyi fogyatékkal él k számáról, 
fogyatékosságukról, igényeikr l a házi orvos, családsegít  szolgálat 
bevonásával. 

Az intézkedés felel se: polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2013. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

fogyatékkal él k száma, fogyatékosságuk típusainak száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges er források  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

humán: önkormányzati dolgozó, partnerintézmények dolgozói 
technikai: számítógép 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Együttm ködés a felmérésben résztvev  szervezetekkel (családsegít , 
háziorvos), érintettekkel. 
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Intézkedés sorszáma: 2 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Középületek akadálymentesítése I. 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

a település közintézményeinek akadálymentesítése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Az akadálymentesítettség helyzetfelmérése és a lehet ségek feltárása 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2007.(VI.8.) rendelet, 1997. évi LXXVIII. 
törvény az épített környezet alakításáról és védelmér l 

Az intézkedés tartalma: 
akadálymentesítés lehet ségeinek felmérése (lehet leg szakemberek 
bevonása) 

Az intézkedés felel se: polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2013. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

középületek száma, akadálymentesítéssel nem rendelkez k száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges er források  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

humán: önkormányzati dolgozó, szakember 
pénzügyi: szakért i díj 
technikai: számítógép, fényképez gép 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

megfelel , megfizethet  szakember, pénzügyi fedezet biztosítása  
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Intézkedés sorszáma: 3 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Középületek akadálymentesítése II. 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

a település közintézményeinek akadálymentesítése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Az akadálymentesítettség elérése 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2007.(VI.8.) rendelet, 1997. évi LXXVIII. 
törvény az épített környezet alakításáról és védelmér l 

Az intézkedés tartalma: 
Az akadálymentesítési pályázatok figyelése, pályázás a szükséges források 
megszerzése érdekében. 

Az intézkedés felel se: polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2018. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

akadálymentesített épületek száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges er források  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

humán: önkormányzati dolgozó, szakember 
pénzügyi: önrész 
technikai: számítógép, internet, telefon 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Pályázati kiírás akadálymentesítésre, megfelel , megfizethet  szakember, 
pénzügyi fedezet biztosítása  
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2. Összegz  táblázat - A Helyi Esélyegyenl ségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

  A B C D E F G H I J 

Intézkedé
s 

sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenl ségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felel se 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mér  

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges er források 
(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben él k és a romák esélyegyenl sége 

1 
Álláskeres k 
tájékoztatása 

A településen 
magas a 
munkanélküliek 
száma különösen a 
tartós 
munkanélküli, 
pályakezd  
álláskeres k 
körében 

Foglalkoztatottság 
növelése 

1991. évi IV. törvény 
a foglalkoztatás 
el segítésér l és a 
munkanélküliek 
ellátásáról 2011. évi 
CVI. törvény a 
közfoglalkoztatásról 
és a 
közfoglalkoztatásho
z kapcsolódó, 
valamint egyéb 
törvények 
módosításáról 

Az érintettek 
folyamatos 
tájékoztatása, az 
álláshirdetések, 
feln ttoktatási, 
képzési programok 
helyben szokásos 
módon történ  
közzététele, 
együttm ködés az 
illetékes munkaügyi 
kirendeltséggel 

polgármester 
vagy az általa 
megbízott 
személy 

2014.07.01. 

munkanélküliek 
száma, 
álláslehet ségek, 
megjelenések száma 

humán: 
önkormányzati 
dolgozó technikai: 
számítógép, 
internetelérés, 
honlap, 
hirdet tábla 

folyamatos 
együttm ködés, 
megfelel  technikai 
felszereltség, 
közzétett 
álláshirdetések 

2 
Közmunkaprogram 

vítése 

A településen 
nagyon kevés a 
munkalehet ségek 
száma. 

foglalkoztatottság 
növelése 

1991. évi IV. törvény 
a foglalkoztatás 
el segítésér l és a 
munkanélküliek 
ellátásáról 2011. évi 
CVI. törvény a 
közfoglalkoztatásról 
és a 
közfoglalkoztatásho
z kapcsolódó, 
valamint egyéb 
törvények 
módosításáról 

A 
közmunkaprogram 

vítési 
lehet ségeinek, 
pályázatainak 
nyomon követése, 
kihasználása 
érdekében 
együttm ködés a 
munkaügyi 
központtal 

Polgármester 
vagy az általa 
megbízott 
személy 

2014.07.01. 

közfoglalkoztatottak 
száma, 
közfoglalkoztatásokr
a kiírt pályázatok 
száma 

humán: 
önkormányzati 
dolgozó pénzügyi: a 
szükségese önrész 
biztosítása, 
pályázati forrás 
technikai: 
számítógép, 
internetelérés, 
honlap, 
hirdet tábla 

folyamatos 
együttm ködés, 
megfelel  technikai 
felszereltség, 
pályázati 
lehet ségek 

II. A gyermekek esélyegyenl sége 

1 
Veszélyeztetett 
gyermekek 
helyzetfelmérése 

Nagyon magas a 
veszélyeztetett 
gyermekek száma 

A veszélyeztetettség 
pontos okainak 
felmérése 

1997. évi XXXI. 
törvény a 
gyermekek 
védelmér l és a 
gyámügyi 

Szoros 
együttm ködés, 
felmérés készítése 
a Gyermekjóléti és 
Családsegít  

polgármester 
vagy az általa 
megbízott 
személy 

2015.05.31. 

veszélyeztetett 
gyermekek száma, 
kiküldött/kitöltött 
felmér lapok száma 

humán: 
önkormányzati 
dolgozó, 
partnerintézmények
alkalmazottjai 

együttm ködés az 
érintett családokkal, 
intézményi 
munkatársakkal 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedé
s 

sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenl ségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felel se 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mér  

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges er források 
(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

igazgatásról Szolgálattal, 
valamint a Véd i 
Szolgálattal a 
veszélyeztetettség 
okainak 
felderítésére, 
megszüntetésére 
vonatkozóan. 

technikai: 
számítógép, 
formanyomtatvány 

III. A n k esélyegyenl sége 

1 
Munka-er  piaci 
inaktivitás 
felmérése 

Magas az 
álláskeresés 
területén az inaktív 

k száma. 

A munkanélküli vagy 
gyermekfelügyeleti 
problémákkal küzd  
helyzetének segítése. 

k és Férfiak 
Társadalmi 
Egyenl ségét 
El segít  Nemzeti 
Stratégia 

Szoros 
együttm ködés a 
véd i, 
családsegít  és 
gyermekjóléti 
szolgálattal, 
óvodával az 
inaktivitás okának 
felderítése, az 
érintettek 
tájékoztatása 
érdekében. 

polgármester 
vagy az általa 
megbízott 
személy 

2014.07.01. 

Inaktív n k száma, 
munkanélküli n k 
száma, 
tájékoztatások 
száma. 

humán: 
önkormányzati 
dolgozó, 
partnerintézmények 
alkalmazottjai 
technikai: 
számítógép, telefon 

folyamatos 
együttm ködés a 
partnerintézmények 
és az érintettek 
között 

2 
Álláskeresési 
pozíció javításához 
köthet  programok 

Magas az alacsony 
végzettség  
munkanélküli n k 
száma 

Iskolai végzettség, 
szakma 
megszerzésével 
javítani a n k 
álláskeresési 
pozícióját. 

1991. évi IV. törvény 
a foglalkoztatás 
el segítésér l és a 
munkanélküliek 
ellátásáról 

Együttm ködés a 
munkaügyi 
központtal és a 
feln ttképzési 
intézményekkel, 
folyamatos 
tájékoztatás a 
támogatott 
tanfolyamokról és 
figyelemfelhívás a 
feln ttoktatás 
fontosságára. 

polgármester 
vagy az általa 
megbízott 
személy 

2014.07.01. 

álláskeres k száma, 
végzettséget szerz k 
száma, 
tájékoztatások 
száma, állások száma 

humán: 
önkormányzati 
dolgozó technikai: 
számítógép, 
telefon, internet, 
hirdet tábla 

folyamatos 
együttm ködés a 
partnerintézmények 
és az érintettek 
között 

IV. Az id sek esélyegyenl sége 

1 
nmegel zés az 

id sek körében I 

Gyakran válnak 
ncselekmények 

áldozatává 

Az áldozattá válás 
elkerülése, 
megel zése 

A 115/2003.(X.28.) 
számú országgy lési 
határozattal 

Helyzetfelmérés a 
tapasztalatok, 
gondok 

polgármester 
vagy az általa 
megbízott 

2013.12.31. 
az id skorúak száma, 
ki és beküldött 
kérd ívek száma 

humán: 
önkormányzati 
dolgozó, 

rendszeresen 
ismétl  felmérés 
(2-3 évente), 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedé
s 

sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenl ségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felel se 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mér  

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges er források 
(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

elfogadott 
Társadalmi 

nmegel zési 
Nemzeti Stratégia 

megismerésére, a 
rend rség 
munkájával való 
elégedettség 
felmérése. 

személy családgondozó, 
körzeti megbízott, 
rend rség (kérd ív 
összeállításában) 
technikai: 
számítógép, 
fénymásoló, 
nyomtató, telefon 

együttm ködés a 
rend rséggel 

2 
nmegel zés az 

id sek körében II 

Gyakran válnak 
ncselekmények 

áldozatává 

Az áldozattá válás 
elkerülése, 
megel zése 

A 115/2003.(X.28.) 
számú országgy lési 
határozattal 
elfogadott 
Társadalmi 

nmegel zési 
Nemzeti Stratégia 

prevenciós el adás 
tartása a rend rség 
közrem ködésével 

polgármester 
vagy az általa 
megbízott 
személy 

2014.07.01. 
tájékoztatási formák 
száma, fórum 
(jelenléti ív) 

humán: 
önkormányzati 
dolgozó, körzeti 
megbízott 
technikai: el adásra 
alkalmas helyiség 
biztosítása 

rendszeresen 
ismétl  el adás, 
együttm ködés 
biztosítása a 
rend rséggel 

3 
nmegel zés az 

id sek körében III 

Gyakran válnak 
ncselekmények 

áldozatává 

Az áldozattá válás 
elkerülése, 
megel zése 

A 115/2003.(X.28.) 
számú országgy lési 
határozattal 
elfogadott 
Társadalmi 

nmegel zési 
Nemzeti Stratégia 

A település 
közbiztonságát 
növel  térfigyel  
kamera rendszer 
kiépítése. 

polgármester 
vagy az általa 
megbízott 
személy 

2014.12.31. 

felszerelt kamerák 
száma, felderített 

ncselekmények 
száma 

humán: 
önkormányzati 
dolgozó, rend rség 
(a figyel pontok 
kiválasztásában) 
pénzügyi: pályázati 
öner , pályázati 
forrás, fenntartási 
költségek technikai: 
térfigyel  kamerák, 
rögzít berendezés 

Pályázati kiírás 
térfigyel  
kamerarendszerre, 
együttm ködés a 
rend rséggel 

V. A fogyatékkal él k esélyegyenl sége 

1 
Helyzetfelmérés a 
fogyatékkal él k 
körében 

Nincs pontos 
nyilvántartás a 
településen 
fogyatékkal él kr l, 
igényeikr l. 

Nyilvántartás 
elkészítése 

1998. évi XXVI. 
törvény a 
fogyatékos 
személyek jogairól 
és 
esélyegyenl ségük 
biztosításáról 

Anonim felmérés 
elkészítése a helyi 
fogyatékkal él k 
számáról, 
fogyatékosságukról, 
igényeikr l a házi 
orvos, családsegít  
szolgálat 
bevonásával. 

polgármester 
vagy az általa 
megbízott 
személy 

2013.12.31. 

fogyatékkal él k 
száma, 
fogyatékosságuk 
típusainak száma 

humán: 
önkormányzati 
dolgozó, 
partnerintézmények 
dolgozói technikai: 
számítógép 

Együttm ködés a 
felmérésben 
résztvev  
szervezetekkel 
(családsegít , 
háziorvos), 
érintettekkel. 

2 Középületek a település Az A Helyi Építési akadálymentesítés polgármester 2013.12.31. középületek száma, humán: megfelel , 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedé
s 

sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenl ségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felel se 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mér  

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges er források 
(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

akadálymentesítése 
I. 

közintézményeinek 
akadálymentesítése

akadálymentesítettsé
g helyzetfelmérése és 
a lehet ségek 
feltárása 

Szabályzatról szóló 
7/2007.(VI.8.) 
rendelet, 1997. évi 
LXXVIII. törvény az 
épített környezet 
alakításáról és 
védelmér l 

lehet ségeinek 
felmérése 
(lehet leg 
szakemberek 
bevonása) 

vagy az általa 
megbízott 
személy 

akadálymentesítéssel 
nem rendelkez k 
száma 

önkormányzati 
dolgozó, szakember 
pénzügyi: szakért i 
díj technikai: 
számítógép, 
fényképez gép 

megfizethet  
szakember, pénzügyi 
fedezet biztosítása 

3 
Középületek 
akadálymentesítése 
II. 

a település 
közintézményeinek 
akadálymentesítése

Az 
akadálymentesítettsé
g elérése 

a Helyi Építési 
Szabályzatról szóló 
7/2007.(VI.8.) 
rendelet, 1997. évi 
LXXVIII. törvény az 
épített környezet 
alakításáról és 
védelmér l 

Az 
akadálymentesítési 
pályázatok 
figyelése, pályázás 
a szükséges 
források 
megszerzése 
érdekében 

polgármester 
vagy az általa 
megbízott 
személy 

2018.12.31. 
akadálymentesített 
épületek száma 

humán: 
önkormányzati 
dolgozó, szakember 
pénzügyi: önrész 
technikai: 
számítógép, 
internet, telefon 

Pályázati kiírás 
akadálymentesítésre
, megfelel , 
megfizethet  
szakember, pénzügyi 
fedezet biztosítása 

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás el készítése 

 
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezet i számára feladatul adja és ellen rzi, a 
településen m köd  nem önkormányzati fenntartású intézmények vezet it pedig partneri viszony 
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenl ségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeit l és partnereit l, hogy vizsgálják meg, és a program 
elfogadását követ en biztosítsák, hogy az intézményük m ködését érint , és az esélyegyenl ség 
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenl  bánásmódra és esélyegyenl ségre 
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenl ségi Programjában 
részletes leírásra kerültek.  

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenl ségi Program Intézkedési Tervében 
szerepl  vállalásokról, az ket érint  konkrét feladatokról intézményi szint  akcióterveket, cselekvési 
ütemterveket készítsenek.  

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 
megvalósuljanak. 
 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenl ségi Programban foglaltak végrehajtásának ellen rzésével megbízza a 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait. 

A Hivatal munkatársainak feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekr l a település képvisel -testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megel  id szakban végrehajtott intézkedések el segítették-e 
a kit zött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT el készítése képvisel -testületi 
döntésre 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
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Monitoring és visszacsatolás 

 
A Helyi Esélyegyenl ségi Program megvalósulását, végrehajtását a Balassagyarmati Közös 
Önkormányzati Hivatal ellen rzi, és javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes 
beavatkozási területek felel seinek beszámolóinak alapján. 
 

Nyilvánosság 

 
A program elfogadását megel en, a véleménynyilvánítás lehet ségének biztosítása érdekében 
nyilvános fórumot hívunk össze. 

A véleményformálás lehet ségét biztosítja az Helyi Esélyegyenl ségi Program nyilvánosságra 
hozatala is.  

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekr l, a monitoring eredményeir l a település döntéshozóit, tisztségvisel it, az 
intézményeket és az együttm köd  szakmai és társadalmi partnerek képvisel it. 

A Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal által végzett éves monitoring vizsgálatok 
eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A 
nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az 
eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböz  rendezvényein, 
beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzet ek támogatásának 
fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet 
kialakítása érdekében. 
 

Kötelezettségek és felel sség 

Az esélyegyenl séggel összefügg  feladatokért az alábbi személyek/csoportok felel sek: 
 
A Helyi Esélyegyenl ségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részér l a polgármester felel. 

- Az  feladata és felel ssége az önkormányzat és a Balassagyarmati Közös Önkormányzati 
Hivatal közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttm ködik a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal vezet jével. 
- Felel sségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a Balassagyarmati Közös 

Önkormányzati Hivatal bevonásával és támogatásával végzi. Így  
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhet  legyen a Helyi Esélyegyenl ségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségvisel i és 

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

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  
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A Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal vezet jének feladata és felel ssége: 
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 

összehangolása, instruálása),  
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenl ség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felel sével közösen 
 
A település vezetése, az önkormányzat tisztségvisel i és a települési intézmények vezet i  

- felel sek azért, hogy ismerjék az egyenl  bánásmódra és esélyegyenl ségre vonatkozó jogi 
el írásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenl séggel 
kapcsolatos ismereteiket b vít  képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

- Felel sségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közrem ködjenek annak 
megvalósításában. 

- Az esélyegyenl ség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezet i intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenl ségi Programban foglaltaknak az intézményükben történ  maradéktalan 
érvényesülésér l. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerz déses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felel ssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelez ként kövesse 
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jöv ben bele kell foglalni a 
szerz désbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által el írt feladat-megosztás, együttm ködési 
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szerepl k ismerjék a HEP-ot, 
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 

ködtetése.) 
 

Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente el írt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhet  - felülvizsgálat során 
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, Balassagyarmati Közös 
Önkormányzati Hivatal 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felel sét l, amelyben 
bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek 
korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 
teljesíthet k legyenek. Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal a beszámolót a benyújtástól 
számított 30 napon belül javaslatot tesz az önkormányzat képvisel testületének a szükséges 
intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felel s 
személy intézkedik a felel s(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felel sségre vonásáról. 
Az egyenl  bánásmód elvét sért  esetekben az HEP IT végrehajtásáért felel s személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 
elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegend  módon járulnak hozzá a kit zött célok 
megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. Ipolyszög Község Helyi Esélyegyenl ségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az 
itt született észrevételeket a megvitatást követ en a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
II. Ezt követ en Ipolyszög Község Képvisel -testülete a Helyi Esélyegyenl ségi Programot (melynek 
része az Intézkedési Terv) megvitatta és 51/2013.(VI.26.) számú határozatával elfogadta. 
 
Mellékletek:  

 
 
 
 
 
 
Dátum: Aláírás 
 
 
 
Ipolyszög Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenl ségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenl ségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
 
 
Dátum: Partner aláírás 

 
 
 
 
Dátum: Partner aláírás 
 
 
 
 
 
Dátum:  Partner aláírás 

 





Melléklet 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az 
év végén 

 
 

 Változás 

2007 686 
 2008 690 101% 

2009 701 102% 
2010 691 99% 
2011 704 102% 
2012 n.a. #ÉRTÉK! 

 
2. számú táblázat - Állandó népesség 

    

 
 % 

k férfiak összesen k férfiak 
 349 355 704 50% 50% 

0-2 évesek 
     

0-14 éves 61 78 139 44% 56% 
15-17 éves 13 21 34 38% 62% 
18-59 éves 194 206 400 49% 52% 
60-64 éves 17 21 38 45% 55% 
65 év feletti 64 29 93 69% 31% 

 
3. számú táblázat - Öregedési index 

 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (f ) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (f ) 

Öregedési index (%) 

2001 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 
2008 87 148 58,8% 
2009 92 146 63,0% 
2010 88 142 62,0% 
2011 93 139 66,9% 
2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

 
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

 
állandó jelleg  odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 15 11 4 
2009 26 15 11 
2010 25 37 -12 
2011 18 12 6 
2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás 
 

 
élve születések száma halálozások száma 

természetes 
szaporodás (f ) 

2008 10 4 6 
2009 11 9 2 
2010 15 7 8 
2011 12 3 9 
2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

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

év 

15-64 év közötti lakónépesség 
(f ) 

nyilvántartott álláskeres k száma (f ) 

 férfi összesen  férfi összesen 

    %  %  % 
2008 267 217 484 19 7,1% 37 17,1% 56 11,6% 
2009 230 220 450 28 12,2% 37 16,8% 65 14,4% 
2010 222 239 461 21 9,5% 29 12,1% 50 10,8% 
2011 207 227 434 29 14,0% 40 17,6% 69 15,9% 
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 álláskeres k száma összesen  56 65 50 69 #ÉRTÉK! 

20 éves és fiatalabb 
 3 6 4 4 n.a. 

% 5,4% 9,2% 8,0% 5,8% #ÉRTÉK! 

21-25 év 
 5 5 8 10 n.a. 

% 8,9% 7,7% 16,0% 14,5% #ÉRTÉK! 

26-30 év 
 6 10 7 7 n.a. 

% 10,7% 15,4% 14,0% 10,1% #ÉRTÉK! 

31-35 év 
 8 6 5 12 n.a. 

% 14,3% 9,2% 10,0% 17,4% #ÉRTÉK! 

36-40 év 
 9 12 6 10 n.a. 

% 16,1% 18,5% 12,0% 14,5% #ÉRTÉK! 

41-45 év 
 6 6 5 4 n.a. 

% 10,7% 9,2% 10,0% 5,8% #ÉRTÉK! 

46-50 év 
 8 4 5 3 n.a. 

% 14,3% 6,2% 10,0% 4,3% #ÉRTÉK! 

51-55 év 
 8 11 6 9 n.a. 

% 14,3% 16,9% 12,0% 13,0% #ÉRTÉK! 

56-60 év 
 3 5 4 9 n.a. 

% 5,4% 7,7% 8,0% 13,0% #ÉRTÉK! 

61 év felett 
 0 0 0 1 n.a. 

% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% #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 

  % 

 férfi összesen  férfi összesen  férfi összesen 
2008 19 37 56 15 23 38 78,9% 62,2% 67,9% 
2009 28 37 65 16 22 38 57,1% 59,5% 58,5% 
2010 21 29 50 14 20 34 66,7% 69,0% 68,0% 
2011 29 40 69 19 19 38 65,5% 47,5% 55,1% 
2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

 
3.2.4. számú táblázat - Pályakezd  álláskeres k száma és a 18-29 éves népesség száma 

év 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezd  álláskeres k száma 

 férfi összesen  Férfi összesen 

    %  %  % 
2008 55 56 111 2 3,6% 2 3,6% 4 3,6% 
2009 59 54 113 3 5,1% 3 5,6% 6 5,3% 
2010 54 55 109 4 7,4% 4 7,3% 8 7,3% 
2011 50 55 105 5 10,0% 5 9,1% 10 9,5% 
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 
id sebb lakosság 
száma összesen 

15-X éves 
legalább általános 
iskolát végzettek 

száma 

általános iskolai végzettséggel nem rendelkez k 15-
x évesek száma 

összese
n 

 
férf

i 
összese

n 
 

férf
i 

Összesen  férfi 

 
  f    f   %  %  % 

200
1 

#ÉRTÉK! 
n.a

. 
n.a. #ÉRTÉK! 

n.a
. 

n.a. 
#ÉRTÉK

! 
#ÉRTÉK

! 
#ÉRTÉK

! 
#ÉRTÉK

! 
#ÉRTÉK

! 
#ÉRTÉK

! 
201

1 
565 

28
8 

277 474 
23
3 

241 91 16,1% 55 19,1% 36 13,0% 
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 
nyilvántartott álláskeres k száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeres k megoszlása iskolai 
végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál 

magasabb iskolai 
végzettség 

  %  %  % 
2008 56 14 25,0% 26 46,4% 16 28,6% 
2009 65 10 15,4% 29 44,6% 26 40,0% 
2010 50 6 12,0% 22 44,0% 22 44,0% 
2011 69 10 14,5% 38 55,1% 21 30,4% 
2012 #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! 

 
3.2.7. számú táblázat - Feln ttoktatásban résztvev k 

év 

általános iskolai feln ttoktatásban résztvev k száma 

8. évfolyamot 
feln ttoktatásban 

eredményesen elvégz k 
száma 

  % 

2009 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 
2010 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 
2011 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 
2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

 
3.2.8. számú táblázat - Feln ttoktatásban résztvev k száma középfokú iskolában 

év 

középfokú feln ttoktatásban 
résztvev k összesen 

szakiskolai 
feln ttoktatásban  

résztvev k 

szakközépiskolai 
feln ttoktatásban 

résztvev k 

gimnáziumi 
feln ttoktatásban 

résztvev k 

  %  %  % 

2009 #ÉRTÉK! 0 #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! 
2010 #ÉRTÉK! 0 #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! 
2011 #ÉRTÉK! 0 #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! 
2012 #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! 

 
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesül k száma 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesül k f  segélyben részesül k % 

2008 484 1 0,2% 
2009 450 4 0,9% 
2010 461 2 0,4% 
2011 434 0 0,0% 
2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 
nyilvántartott álláskeres k száma 

álláskeresési 
járadékra jogosultak 

  % 

2008 56 6 10,7% 
2009 65 7 10,8% 
2010 50 5 10,0% 
2011 69 4 5,8% 
2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

 
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesít  

támogatásban részesítettek száma 

év 

rendszeres 
szociális 

segélyben 
részesül k 

Foglalkoztatást 
helyettesít  
támogatás 

(álláskeresési 
támogatás) 

Azoknak a száma, akik 30 nap 
munkaviszonyt nem tudtak 

igazolni és az FHT jogosultságtól 
elesett 

Azoknak a száma, akikt l 
helyi önkormányzati rendelet 

alapján megvonták a 
támogatást 

 
15-64 

évesek 
%-ában 

 
munkanélkülie

k %-ában 

2008 32 7,03% 51 91.07% n.a. n.a. 
2009 28 6,05% 59 90,77% n.a. n.a. 
2010 23 4,99% 64 128,00% n.a. n.a. 
2011 36 7,63% 55 79,71% n.a. n.a. 

2012 
n.
a. 

n.a. 
n.
a. 

n.a. n.a. n.a. 
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3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

év 

összes 
lakásáll
omány 

(db) 
 

bérlaká
s 

állomá
ny (db) 

 

szociális 
lakásállomá

ny (db) 
 

egyéb 
lakáscélr

a 
használt 

nem 
lakáscél

ú 
ingatlan
ok (db) 

 

  

ebb l 
elégtelen 
lakhatási 

körülménye
ket biztosító 

lakások 
száma 

 

ebb l 
elégtelen 
lakhatási 

körülménye
ket biztosító 

lakások 
száma 

 

ebb l 
elégtelen 
lakhatási 

körülménye
ket biztosító 

lakások 
száma 

 

ebb l 
elégtelen 
lakhatási 

körülménye
ket biztosító 

lakások 
száma 

2008 220 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

2009 220 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

2010 220 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

2011 220 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

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

 
3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesül k 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban részesül k 

száma 

2008 21 n.a. 

2009 20 n.a. 

2010 27 n.a. 

2011 41 0 

2012 n.a. n.a. 
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3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 
Feln ttek és gyermekek 

részére tervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

Csak feln ttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 0 1 1 

2009 0 1 1 
2010 0 1 1 
2011 0 1 1 
2012 0 1 1 

 
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkez k száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkez k száma 

2008 22 

2009 23 
2010 23 
2011 28 
2012 n.a. 

 
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 8 

2009 8 
2010 9 
2011 9 
2012 n.a. 
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4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

év 
védelembe vett 18 év 

alattiak száma 
Megsz ntetett esetek száma a 18 év 

alatti védelembe vettek közül 
veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma 

2008 0 0 73 

2009 0 0 82 

2010 10 0 85 

2011 7 10 89 

2012 3 8 59 

 
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebb l 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészít  
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

Ebb l 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

2008 103 n.a. 2 n.a. 0 

2009 111 n.a. 2 n.a. 0 

2010 110 n.a. 2 n.a. 0 

2011 101 n.a. 2 n.a. 0 

2012 117 n.a. 3 n.a. 0 
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4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesül k száma 

év 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvev k 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvev k 

száma iskola 
1-8. évfolyam 

50 százalékos 
mérték  

kedvezményes 
étkezésre 

jogosultak száma 
1-13. évfolyam 

Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesül k 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesül k 
száma 

Nyári 
étkeztetésben 

részesül k 
száma 

2008 16 53 12 65 0 n.a. 

2009 22 52 14 66 11 n.a. 

2010 15 58 15 73 10 n.a. 

2011 18 43 17 60 20 n.a. 

2012 20 n.a. n.a. n.a. 16 n.a. 

 
4.3.1. számú táblázat – Véd i álláshelyek száma 

év véd i álláshelyek száma 
Egy véd re jutó gyermekek 

száma 

2008 0,5 64 

2009 0,5 60 

2010 0,5 74 

2011 0,5 72 

2012 n.a. n.a. 
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4.3.3. számú táblázat - Bölcs dék és bölcs débe beíratott gyermekek száma 

év 
bölcs dék 

száma 
bölcs débe beírt 
gyermekek száma 

Szociális szempontból felvett 
gyerekek száma (munkanélküli szül , 

veszélyeztetett gyermek, nappali tagozaton tanuló 
szül ) 

köd  összes 
bölcs dei 

fér helyek száma 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

 
4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett fér helyek száma 

év 
családi napköziben engedélyezett 

fér helyek száma 
családi napköziben a térítésmentes 

fér helyek száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településr l járnak be a gyermekek 1 

Óvodai fér helyek száma 40 

Óvodai csoportok száma 1 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6:45-16:45 

A nyári óvoda-bezárás id tartama: () 07.15-08.26 

Személyi feltételek  Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 2 0 

Ebb l diplomás óvodapedagógusok száma 1 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozón  1 0 

Kisegít  személyzet 0 0 

 
4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 
fér helyek 

száma 

óvodai 
feladat-
ellátási 
helyek 
száma 

óvodába beírt 
gyermekek 

száma 

óvodai 
gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2008 35 1 n.a. 1 n.a. 0 

2009 28 1 40 1 27 0 

2010 24 1 40 1 19 0 

2011 28 1 40 1 23 0 

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

 



 

 59
 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

tanév 

Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók száma 

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók száma 

általános 
iskolások száma 

napközis tanulók 
száma 

    % 

2010/2011 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2011/2012 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2012/2013 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

 
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

tanév 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai feladat-
ellátási helyek 

száma 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen db 

2010/2011 0 0 0 0 0 0 0 

2011/2012 0 0 0 0 0 0 0 

2012/2013 0 0 0 0 0 0 0 
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 

tanév 

8. évfolyamot 
eredményesen 

befejezettek száma / 
aránya a nappali 

rendszer  oktatásban 

 % 

2010/2011 0 0 

2011/2012 0 0 

2012/2013 0 0 

 
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a n k körében 

év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak k férfiak k férfiak k 

2008 215 212 n.a. n.a. 37 19 
2009 217 218 n.a. n.a. 37 28 
2010 223 212 n.a. n.a. 29 21 
2011 227 211 187 182 40 29 
2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

év véd k száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
átlagos gyermekszám 

véd nként 

2008 0,5 32 64 

2009 0,5 30 60 
2010 0,5 37 74 
2011 0,5 36 72 
2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszer  ellátásban részesül k száma nemek szerint 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszer  ellátásban 

részesül  férfiak száma 
nyugdíjban, nyugdíjszer  ellátásban 

részesül  n k száma 
összes 

nyugdíjas 

2008 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2009 26 34 60 

2010 32 34 66 

2011 55 53 108 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 
 

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél id sebb népesség és nappali ellátásban részesül  id skorúak száma 

év 
64 év feletti lakosság száma 

nappali ellátásban részesül  
id skorúak száma 

  % 

2008 87 0 0% 

2009 92 0 0% 

2010 88 0 0% 

2011 93 0 0% 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 
 

6.3.2. számú táblázat - Id skorúak járadékában részesül k száma 

év id skorúak járadékában részesül k száma 

2008 1 

2009 1 

2010 1 

2011 1 

2012 n.a. 
 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképesség  személyek szociális ellátásaiban részesül k száma 

év 
megváltozott munkaképesség  személyek 

ellátásaiban részesül k száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesül k száma 

2008 n.a. n.a. 

2009 3 n.a. 

2010 3 n.a. 

2011 n.a. n.a. 

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

év 

Nappali ellátásban részesül  fogyatékos személyek száma 

önkormányzati fenntartású 
intézményben 

egyházi fenntartású 
intézményben 

civil fenntartású 
intézményben 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

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

 




