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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 
 

Bevezetés 

 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló - 2021. 06. 30. napján módosított - 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján 
megjelent Belügyminisztérium „MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a helyi esélyegyenlőségi programok 
elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” c. dokumentum szerint átdolgozva, 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség 
érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri 
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
 

A település bemutatása 

 
Balassagyarmat Észak-Magyarországon, Nógrád megye északnyugati részén, a szlovák-magyar államhatár 
mentén, az Ipoly folyó bal partján, a Nógrádi-medencében fekszik. Az Ipoly jobb partján található egykori 
városrész, Tótgyarmat (Slovenské Ďarmoty) néven már Szlovákia területéhez tartozik. A város a palóc 
nyelvjárásterület része, a palóc kultúra számos emlékét őrzi. 
 
Megközelíthetősége  
A város vonattal a MÁV 78-as számú Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc és a 75-ös számú, Vác–Diósjenő–
Drégelypalánk–Balassagyarmat vonalain közelíthető meg. Autóval a főváros felől a 2-es számú főúton egy 
óra alatt érhető el. Budapesttől való távolsága 80 km, Salgótarjántól és Váctól egyaránt 45 km távolságra 
fekszik. 
 
Balassagyarmat története 
 
Balassagyarmat kedvező fekvésének köszönhetően már a történelmi idők előtt lakott hely volt. Az Ipoly 
folyó átkelésre alkalmas helyei természetes forgalmi csomópontoknak számítottak. A rómaiak idején 
fontos útvonalak futottak itt át, melyek Pannóniát az északi és keleti területekkel kötötték össze. A 
település mai nevében hordja eredetét: egyik honfoglaló törzsünk (Gyarmat) tagjai telepedtek meg itt. Az 
első magyar falu életének az 1241. évi tatárjárás vetett véget: temploma romba dőlt, a település 
elpusztult. A tatárok elvonulását követően Balassagyarmat történetében az a második 300 év kezdődött 
el, amely folyamán a földesúri vásáros falu mezővárossá fejlődött. A legnagyobb változást 
újranépesülésében az jelentette, hogy királyi tulajdonból 1246-ban családi kézbe, a híres magyar főnemesi 
Balassák ősének birtokába került, a családi birtokok központja lett fényűző többszintes kővárral a 
folyóparton. A források szerint Gyarmat 1330-tól vásáros hely. A 14-15. században a település a Nógrád és 
Hont megyei nemesség nádori igazságszolgáltató gyűléseinek helyszínéül is szolgált. A középkori virágzása 
idején városunk nemcsak gazdasági, hanem közigazgatási központtá is vált. A török hódítás a város létét 
veszélyeztette, fontossága végvárként, a felvidék kapujaként lett egyre nagyobb. Többször cserélt gazdát 
a harcok során. 1663-ban a török elfoglalta és felégette. A tizennyolc évvel későbbi egyházi jegyzőkönyv 
szerint Gyarmatnak a pusztítás miatt helyére is alig lehetett rátalálni. Újbóli, immár harmadik 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ipoly
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3gr%C3%A1di-medence
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%B3c_nyelvj%C3%A1r%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%B3c_nyelvj%C3%A1r%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vonat
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_%C3%81llamvasutak_Zrt.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Asz%C3%B3d%E2%80%93Balassagyarmat%E2%80%93Ipolytarn%C3%B3c-vas%C3%BAtvonal
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1c%E2%80%93Balassagyarmat-vas%C3%BAtvonal
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1c%E2%80%93Balassagyarmat-vas%C3%BAtvonal
http://hu.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3
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betelepítése, Balassa Pálnak köszönhetően 1690-ben kezdődött. A XVIII. század folyamán az iparosok és 
kereskedők aránya jelentősen megnőtt, majd vallásában és etnikumában – magyarok, németek, 
szlovákok, szerbek, római katolikusok, ortodoxok, evangélikusok, zsidók, reformátusok stb. – is színes 
település jött létre. 1785-től Nógrád Vármegye székhelye lett a város, amely már nemcsak gazdasági és 
kereskedelmi szempontból, hanem közigazgatásilag is a kisrégió központjává tette. A XIX. században 
megindult polgárosodás eredményeként jelentős fejlődésen esett át Balassagyarmat, kialakult mai 
városszerkezete, vasúti csatlakozásai, legfőbb intézményei. 1835-re elkészült a Vármegyeháza impozáns 
klasszicista stílusú épülete, háta mögött 1845-ben az Európában egyedülálló, amerikai mintára megépített 
centrális börtönépülettel. Az első bő évtized virágzó békeidejét aztán sorscsapások sorozata követte a XX. 
században. 
 
Civitas Fortissima 
 
Az első világháború végén cseh katonai megszállás alá került a város. 1919. január 29-én a helyi polgárok 
fegyvert fogtak és véráldozatok árán az akkori kormány tiltása ellenére, kiverték a városból a megszálló 
cseh katonákat, ezáltal Balassagyarmatot, 18 környékbeli községet és az Ipoly-völgyi vasutat mentve meg 
a Trianoni diktátum utáni Magyarországnak. Ennek emlékére viseli 1998 óta hivatalosan is a Civitas 
Fortissima (Legbátrabb Város) címet Balassagyarmat, melyet 2005-ben a Magyar Köztársaság 
Országgyűlése törvényben is rögzített. A világháborút követő trianoni béke véget vetett a századfordulón 
megindult dinamikus fejlődésnek, hiszen a város elvesztette vonzáskörzetének felét, gazdasági potenciáljának 
nagy részét.  
A huszadik század következő tragédiája a második világháború volt. A gazdasági és katonai veszteségeken túl a 
holokauszt áldozatává vált a város korábbi virágzásában nagy szerepet játszó zsidóság. A második világháború 
után a kommunista hatalom 1949-ben teljesítette a „salgótarjáni pártszervezet kérését” a megyeszékhely 
áthelyezése ügyében, akik egy fennmaradt dokumentum szerint a jó választási eredmények jutalmaként 
kérték a megyeszékhely áthelyezését. Ennek közvetlen következményeként a megyei közigazgatás is 
áttelepült, a város intézményeinek, vállalatainak megmaradt vezető értelmiségével együtt Salgótarjánba. 
A következő másfél évtizedben az új székhely egyoldalúan kedvezményezett, kiemelt helyzetű centrummá 
vált. 1950 és 1954 között Balassagyarmat, mint a megye második legnagyobb lélekszámú városa a 
beruházásoknak mindössze 0,1%-t kapta. Ennek is köszönhetően a hatvanas évek elején a város lakossága 
még nem érte el az 1930-as lélekszámát sem.  
 
Az 1968-as új gazdasági mechanizmusnak köszönhetően aztán a város szélén ipar- és lakótelepek épültek, 
nőtt a munkahelyek és ennek köszönhetően a lakosság száma is. Ám a szellemi pezsgéssel is járó fejlődés 
továbbra is szoros gazdasági és politikai kontroll alatt állt, vigyázva, hogy a történelmi megyeszékhely meg 
se közelíthesse a hetvenes éveknek megfelelő középvárosi fejlettséget. 
 
Újra Nógrád megye élén 
 
A rendszerváltás lendítette vissza a várost abba a kerékvágásba, amelyből a politika 1946-ban 
kibillentette. Napjainkban a 15 ezer lakosú Balassagyarmat minden nap 25-30 ezer polgárt szolgál ki, nem 
csak a 29 településből álló járásnak, de Nógrád megye nyugati részének központjaként. Az ezredforduló 
nyugati és déli ipartelepítései alapját jelentették a gazdaság stabilizálásának. Az Európai Unióhoz való 
csatlakozásnak (2004) köszönhetően pedig a város visszanyerte újra természetes, a Trianoni országvesztés 
előtti életterét. A magyar önkormányzatokat a 2008-as válság után súlyos csődhelyzet fenyegette, 
amelyből a 2014-es állami konszolidáció segítette ki Balassagyarmatot is. Mindennek, és az itt élő 
polgárok szorgalmának köszönhetően a város újra egy immár, a határon is átnyúló, százezer fős kisrégió 
kulturális, oktatási, egészségügyi, kereskedelmi, gazdasági, igazságszolgáltatási és közigazgatási központja 
lett.  
Joggal hívnak minket „diákvárosnak” is, hiszen tanévenként megközelítően 5000 diák tartózkodik a 
városban található 3 általános, 1 művészeti, 5 középiskolában, a nyírjesi köznevelési intézményben, 
valamint a településünkön működő római katolikus egyházi iskolában. Kifejezetten alacsony a 8 általános 
vagy annál alacsonyabb képzettségűek aránya, ezzel párhuzamosan magas a középfokú, vagy felsőfokú 
végzettségűek száma.  
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Az intézményhálózat is fejlődik. Az 1897-ben alapított egykori Mária Valéria, ma Dr. Kenessey Albert 
Kórház és Rendelőintézet az elmúlt két évtizedben mintegy 5 milliárd forintos beruházással jelentősen 
megújult, napjainkban közel 700 aktív ágyon fogadja a térség, néhány orvos-szakmában a megye és a 
nagyobb régió betegeit. Az utóbbi évtizedekben továbbfejlesztett Törvényszék és a Megyei Ügyészség 
szintén városon túli feladatot lát el. Mintegy 700 millió forintból újult meg az egykori Államcsendőrségi 
palota, majd Határőrség épülete is. E beruházásnak köszönhetően augusztus végén összeköltözött ide az 
eddig hét különböző épületben működő Járási Kormányhivatal. Így a Határőrség 2004-es bezárása óta újra 
a térség polgárait szolgálja az idén 90 éves történelmi épület. Több, a szocializmus idején elmaradt 
városias létesítményt sikerült megvalósítani: így 11 sportpálya, új futballstadion és 4 tornacsarnok épült, 
játszóterek tucatjai. Közel 50 közintézményt sikerült energetikailag korszerűsíteni, megújult a teljes 
közvilágítás, és 21 kilométernyi ivóvízvezeték is. 
Olyan régen nem látott mértékű fejlesztések előtt áll a város, amelyben csak az önkormányzat által 
elnyert pályázatoknak köszönhetően 23 hektárnyi zöldterülete, tucatnyi intézménye újul meg, 5 km 
kerékpárút, körforgalom, 24 hektárnyi új iparterület épül, turisztikai létesítményekkel, szolgáltatásokkal, 
közösségi terekkel, sportpályákkal, munkásszállóval gazdagodik. 
Ezt egészíti ki a vállalkozások által elnyert gazdaságfejlesztési támogatások tucatja (gyárat bővít a Mahle, 
Delta-Tech, Aluflex, Bremas), különböző állami és önerős fejlesztések. Olyan régóta hiányzó létesítmények 
vannak megvalósítás alatt, mint az új Révész László Tanuszoda, az új kézilabda sportcsarnok, és a 
honvédelmi sportközpont (lőtér). Balassagyarmat földrajzi helyzete – miszerint 50 kilométeres körben 
nincs hasonló nagyságú település a régióban – speciális középvárosi szerepet kényszerít a városra, 
amelyhez nagyintézmény szinten már csak az új, terveiben már rendelkezésre álló 400 fős színházterem és 
a történelmi Vármegyeháza teljes felújítása (díszterem 1920-as állapotnak megfelelő helyreállítása) vár 
megvalósításra. 
 
Balassagyarmat Önkormányzata nyertes uniós pályázatai a HEP megvalósítási időszakában  
 
Balassagyarmat sosem volt ipari központ, az ezredforduló után ez is megváltozott. 2001 óta városunkban 
működik Európa legnagyobb kompresszorgyára, a folyamatosan kapacitásait bővítő MAHLE, amely ma 
nemcsak Nógrád megye legnagyobb foglalkoztatója vagy exporttermelője, hanem indikátora lett a megye 
ma már legjelentősebb Balassagyarmat-Szügy települések közti mintegy 200 hektáros iparterületnek.  
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Balassagyarmat-Szügy iparterületen épül jelenleg Nógrád megye legnagyobb, 32 megawattos Napelem-
parkja, amely hosszú távon lesz képes Nyugat Nógrád lakóinak és cégeinek szinte teljes villamos-áram 
igényét megújuló energiával kielégíteni. Másik legnagyobb üzemünk, a Prysmians kábelgyára, az 1970-ben 
alakult és a szocialista ipar összeomlását túlélő Magyar Kábelművek utódja. De a legnagyobb öt adózó cég 
közt van egy helyi garázsból kinőtt „multicég” is, az egyedi gépgyártásban élen járó Delta-Tech Kft. Közel 
kétezer vállalkozás adózik a városban. 
Az Önkormányzat célja, hogy a balassagyarmati székhelyű vagy telephelyű munkáltatók ösztönzésével 
egyidejűleg a város lakosságmegtartó erejét növelje, a szakemberek szellemi tőkéjüket Balassagyarmatra 
visszatérve, vagy itt letelepedve a város fejlődése érdekében kamatoztassák. Ezért a testület 2009 óta 
folyamatosan bővíti Gazdaságfejlesztési Programját: adóstop (csak helyi iparűzési adó terheli a helyi 
vállalkozásokat), 5%-os beszerzési kedvezmény, mikrohitel kamattámogatás, Helyi Termelői Piac, 
iparterületi területbővítés, beruházási adókedvezmény, munkásszálló és fecskelakás építés, illetve 
hiányszakma ösztöndíj segíti a helyi cégeket. Mindezt Népességmegtartó Program is kiegészíti: 
kelengyepénz, tanulmányi ösztöndíjak, Ifjúsági Alap, első lakáshoz jutási támogatások, ingyen telek 
pályázat, szociális díjstop, folyamatosan fejlődő szolgáltatási kör segíti a családok helyben maradását, 
beköltözésük ösztönzését.  
 
A már elnyert pályázatok révén megvalósuló fejlesztéseket, HEP célcsoportokhoz és önkormányzati 
intézményekhez rendelve helyzetelemzésünk végén, táblázat formájában összegezzük.  
 
 
 

projektnév szám véghatáridő támogatás 
(bruttó) 

„M2 vonzástérség” foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001 2022.12.31 79 198 878  

Nyírjes - turisztikai központ fejlesztése TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00020 2023.09.30 547 092 485 

A védőnői szolgálat fejlesztése TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00014 2020.03.31 62 130 265 

A Nyitnikék Tagóvoda fejlesztése TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00027 2019.08.31 250 995 489 

A Városi Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00026 2018.10.31 23 961 400 

Bgy Önkormányzat ASP csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01305 2018.06.30 9 000 000 
Új iparterületek kialakítása I. ütem TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016 2021.12.31 611 388 717  

Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00012 2020.12.31 113 795 132   

Balassagyarmati közintézmények energetikai 
korszerűsítése 

TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00084 2019.02.28 299 999 563  

Esély Otthon Program EFOP-1.2.11-16-2017-00068 2022.12.15 199 921 025  

Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00003 2021.10.31 541 324 000  

MKMK életen át való tanulás EFOP-3.7.3-16-2017-00302 2021.07.29 38 553 952  

 Közösségvezérelt helyi fejlesztések CLLD TOP-7.1.1-16-2017-00088 2022.05.31 250 000 000  

Barnamezős területek reaktiválása TOP-2.1.1-15-NG1-2016-00002 2022.12.31 601 798 527  

Zöld csiga – Balassagyarmat zöldterületeinek 
megújítása 

TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00002 2023.09.30 1 403 202 398  

Zöld Város II. – Többgenerációs aktív zöldterület 
fejlesztés 

TOP-2.1.2-16-NG1-2017-00003 2023.09.30 364 605 733   

Új iparterületek kialakítása II. ütem TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00004 2023.09.30 220 000 000  

Férőhelybővítés a Balassagyarmat Városi 
Bölcsődében 

TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00017 2021.10.31 49 999 999  

Többfunkciós közösségi tér kialakítása a 
Balassagyarmat Rákóczi fejedelem út 25-27. 

épületekben 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00709 2022.07.31 85 000 000  

Összesen   5 751 967 563 
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Palócország fővárosa 
 
A gyarmati polgárok büszkék kulturális hagyományaikra: a költő Balassi Bálint, Komjáthy Jenő, Szabó 
Lőrinc, a drámaíró Madách Imre, az író Mikszáth Kálmán, a történész Nagy Iván, a festőművész Szabó 
Vladimír vagy Jánossy Ferenc örökségére. A szórakoztatóipar olyan ikonjaira, mint a csárdást megalkotó 
Rózsavölgyi Márkra, a foxtrottot megalkotó Dolly Sistersre, a magyar kabaré atyjára, Kondor Ernőre, a 
párizsi revüvilág doyenjére Michel Gyarmathyra és a képregény-király Zórád Ernőre. De büszkék vagyunk 
kortársainkra is: Veres Gábor fizikusra, Csemniczky Zoltán és Párkányi Raab Péter szobrászokra, Réti 
Zoltán, Farkas András, Pénzes Géza, Nagy Márta, Adorján Attila és Sipos Eszter festőművészekre, Markó 
Iván táncművészre, Baráz Ádám és Ember Péter zeneszerzőkre, Fogarasi Béla gitárművészre, Banda Ádám 
hegedűművészre, Tóth Balázs trombitaművészre, Szandai Mátyás jazzbőgősre, Eszményi Viktória, 
Szatmári Orsi, Gáspár Laci és Lombos Márton táncdalénekesekre, az Inflagranti, a Kinopuskin és a 
Csalogató együttesekre, a Balassagyarmati Kamarazenekarra, valamint a több mint 150 éves 
Balassagyarmati Dalegyletre. 
A magyar epika legnagyobb alakja, Mikszáth Kálmán, „Palócország fővárosának” nevezte városunkat. A 
palócok rejtélyes eredetű, ma főként nyelvjárásában, népművészetében, szokásaiban, vallásosságában élő 
etnikum. Döntően Észak-Magyarországon és a Felvidéken élnek a történelmi Hont, Nógrád, Heves, Borsod 
és Gömör megyék területén. Népművészetüket a 127 éves balassagyarmati, egykori vármegyei, ma Palóc 
Múzeumban tekinthetik meg a látogatók.  
A városban ezen túl számos látnivaló kínálja magát: a 2013-ban megújult városközpont, ereklyékkel 
gazdag barokk plébániatemplom, klasszicista Vármegyeháza, XVIII. századi polgárházak, Európában 
egyedülálló műemlék Börtönépület, Szerbtemplom, szecessziós-eklektikus belváros, Horváth Endre 
Galéria és Helytörténeti Gyűjtemény, Ipoly-menti Zsidó Múzeum, műemlék zsidótemető, Pannónia motor- 
és Civitas Fortissima Múzeum, vagy a kortárs magyar képzőművészeti Jánossy Képtár várja a turistákat. A 
romantikus Ipoly-parton és a nyírjesi üdülőterület 6 tóból álló természetvédett területén, vagy az Égerláp 
tanösvényén túl számtalan természeti látnivaló hívogat. A Nyírjesi Füvészkert és Vadaspark,az Ipoly Erdő 
Zrt. kezelésében lévő Nyírjes, erdőkben kialakított ökoturisztikai és dendrológiai bemutató terület, 
továbbá vadaspark, melynek célja, hogy a városturisztikai, rekreációs lehetőségeinek, a szabadidő erdei 
környezetben való tartalmas eltöltésének, a természet megismerésének kiemelt helyszíne legyen. 
Mindezen túl művelődési központ, kiállítóhelyek, könyvtár, Városi Strandfürdő, kávéházak, 
többgenerációs Jagyutt cukrászda, kocsmák, streetfood és klasszikus éttermek, 3D mozi várja a szórakozni 
vágyókat. Gazdag a programkínálat is: regionális Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó, nemzetközi 
Madách Imre Irodalmi és Színjátszó Napok, regionális „Öröm a Zene” könnyűzenei tehetségkutató, 
Balassa Kupa Országos Rejtvényfejtő Bajnokság, helytörténeti, művelődési és művészeti előadások, 
kiállítások tucatjai, Palóc Triatlon Országos Bajnokság, „Zene Határok Nélkül” Nemzetközi Muzsikustábor, 
Szent Anna napi Palóc Búcsú, Horváth Endre és Jobbágy Károly emléknapok, diákfesztiválok, megyei 
Madách Ünnepség, ádventi vásári forgatag, Belvárosi Sörünnep, Szent Mihály Napi forgatag, utcai 
motorverseny, Mozdulj Gyarmat tömegsport esemény, LigiPop könnyűzenei és Művházjazz ingyenes 
koncertsorozatok várják az idelátogatókat egész évben.  
 
Történelme során többször elpusztult és újjáépült a város, kicserélődött lakossága. Mégis mindig képes 
volt a megújulásra: rendre sokszínű, gazdag kultúrájú, befogadó, de büszke és hazaszerető településsé 
vált. Végvár helyett megyeszékhely lett, katonák helyett kereskedők, iparosok, földművesek és 
hivatalnokok lakták. A huszadik század pusztításai után (világháborúk, Trianon, kommunizmus) ismét 
talpra állt, a rendszerváltás után bő két évtizeddel ma újra elmondhatjuk: Balassagyarmat Jó Hely! Nógrád 
megye legdinamikusabb, legélhetőbb városa. Itt a legjobbak a fontosabb gazdasági és szociális mutatók: 
alacsony a munkanélküliség, kevés a segélyezettek száma, magas a képzettségi szint, országos átlag feletti 
a vásárlóerő, az adóerő-képesség, a termelő üzemek árbevétele és exportteljesítménye. Az elkövetkező 
két évben az Európai Uniós és állami forrásoknak köszönhetően több mint tízmilliárd forintos fejlesztés 
valósul meg. A vállalkozások és a polgárok gyarapodnak, az önkormányzat lakosságmegtartó és gazdasági 
programja pedig korrigálni igyekszik a régió kedvezőtlen demográfiai és szociális folyamatait. 

Ma egy megújuló, változó városban élünk, ahol a gyarmatiak elődeikhez méltón próbálnak hűek maradni a 
történelem diktálta polgári hagyományokhoz.  
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Nevezetességek 

 Palóc Múzeum és skanzen (néprajzi gyűjtemény) (Palóc liget 1.) 
 Jánossy Képtár - kortárs képzőművészeti gyűjtemény (Civitas Fortissima tér 1.) 
 Szerb templom - időszaki kiállítások (Szerb utca 5.) 
 Horváth Endre Galéria - időszaki kiállítások (Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, Rákóczi 

fejedelem út 50.) 
 Csillagház - klasszicista épület, helytörténeti gyűjtemény (Rákóczi fejedelem út 107.) 
 Egykori vármegyeháza - klasszicista, Kasselik Ferenc tervei alapján 1832–1835 között épült épület 

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

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

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

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

Testvérvárosi kapcsolatok 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város fejlesztése, a települések 
együttműködése érdekében testvérvárosi kapcsolatot létesített 

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

melyek keretében az intézményes és egyéni kapcsolatok kialakítása és megerősítése érdekében 
tapasztalatcseréket, közös rendezvényeket szerveznek, főleg a művelődés, oktatás, sport, kultúra, 
gazdaság, valamint a közösségi és társadalmi élet egyéb területein is. A kapcsolatok a barátság erősítésén 
keresztül a nemzetközi szabályok értelmében lehetővé teszik a polgárok életfeltételeinek javítását, 
valamint a polgárok békés egymás mellett élését. 
 
 
Balassagyarmat lakónépessége 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programot megalapozó több mint tíz év adatainak és mutatóinak vizsgálatát a 
lakónépesség számának alakulásával és összetételével kell kezdenünk, mely elsődleges és legtágabb 
értelemben vett célcsoportunk, egyben helyzetelemzésünk origója. Balassagyarmat lakónépessége 2007-
ben a KSH adatai szerint 16.592 fő volt, amely 2016-ra 15.058 főre csökkent. A népesség fogyása a 
következő öt évben is folytatódott. A HEP 2022-es felülvizsgálata során rendelkezésünkre álló legfrissebb 
adatokból látható, hogy 2021 végére városunk lakónépessége alig haladta meg a 14.000 főt.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%B3c_M%C3%BAzeum
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kasselik_Ferenc&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Miksz%C3%A1th_K%C3%A1lm%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szab%C3%B3_L%C5%91rinc
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bosco_Szent_J%C3%A1nos
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szal%C3%A9zi_rend
http://hu.wikipedia.org/wiki/Evang%C3%A9likus_templom_%28Balassagyarmat%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pet%C5%91fi_S%C3%A1ndor
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A folyamat a 2007-es évet bázisul véve 15,4%-os népességfogyást eredményezett. A város 
lakónépességének változása illeszkedik a népességfogyás országos, illetve európai trendjébe, ugyanakkor 
annak mértéke az országos mutatóktól negatív irányban eltér. Magyarország lakónépessége először 2011-
ben csökkent 10 millió fő alá, 2016. január 1-jén pedig ez a szám 9.830.485 fő volt. A probléma összetett 
társadalmi hatások következménye, melyek okai részben túlmutatnak településünkön. A születések 
számának, a bevándorlás mértékének csökkenése, a főváros közelsége, illetve a lakosság más, nagyobb 
hazai vagy európai város felé történő koncentrációja mind-mind szerepet játszanak e számok 
alakulásában. 

 
 

15 058

14 873

14 705

14 496

14 262

14 034

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Balassagyarmat lakónépessége 2016-2021. (fő) 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

 

Év
Fő

(TS 001)
Változás

2016 15 058 bázis év

2017 14 873 98,77%

2018 14 705 98,87%

2019 14 496 98,58%

2020 14 262 98,39%

2021 14 034 98,40%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
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Lakónépesség Magyarország (fő) Balassagyarmat (fő) 

2007 10 066 158 16 593 

2016 9 830 485 15 058 

2021 9 730 772 14 034 

Eltérés a 
bázisévhez 

képest: 

-335.386 fő - 2559 fő 

-3,3% - 15,4% 

 

Férfiak Nők
Összesen

(TS 003)

Férfiak

(TS 005)

Nők

(TS 007)

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 7 019 7 800 14819 47,36% 52,64%

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009) 328

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya TS 013) 939 863 1802 6,34% 5,82%

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, aránya TS 017) 188 191 379 1,27% 1,29%

18-59 éves (férfiak TS 018, aránya TS 019; nők TS 020, aránya TS 021) 4 124 4 133 8257 27,83% 27,89%

60-64 éves (férfiak TS 022, aránya TS 023; nők TS 024, aránya TS 025) 474 663 1137 3,20% 4,47%

65 év feletti (férfiak TS 026, aránya TS 027; nők TS 028, aránya TS 029) 1 294 1 950 3244 8,73% 13,16%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Korcsoport 

Fő

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak aránya (%)

2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2019)

2,21%

 
 
A diagramokon szereplő adatok az állandó népesség és a lakónépesség fogalmát egyaránt használja. A 
KSH fogalomtára szerint az állandó népesség az adott területen lakóhellyel rendelkező személyek száma. A 

lakónépesség definíciója szerint az „adott területen lakóhellyel rendelkező, és másutt tartózkodási 
hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen területen tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek együttes száma.” Azaz az adott területen ténylegesen élő, jelenlévő 
népesség (a be nem jelentett lakó vagy tartózkodási hely változásokból eredő torzításokkal). 
Mivel ez a szám tükrözi legpontosabban, hogy az egyes területeken ténylegesen mekkora a 
lakosság száma, a legtöbb népességre vonatkozó demográfiai mutatószámnál ezt használják 
vetítési alapként.  

 
 
 
 

https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/N%C3%A9pess%C3%A9g
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A 2019-es adatok szerint a nők körében a munkaképes korú, 18-64 éves lakosság 62%-ot tesz ki. A 
férfiaknál ugyanez a korcsoport 66%.  
 

Év

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 026 és TS 028 

összesen)

0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma (fő)

(TS 010 és TS 012 

összesen)

Öregedési 

index

% 

(TS 030)

2016 2 953 1 908 154,77%

2017 3 024 1 880 160,85%

2018 3 135 1 845 169,92%

2019 3 244 1 802 180,02%

2020 3 349 1 729 193,70%

2021 3 407 1 680 202,80%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

3. számú táblázat - Öregedési index
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A lakosságszám csökkenése, illetve a lakosság korösszetételének eltolódása szükségessé teszi, hogy a 0-14 
éves korosztályt és a 65 év felettieket kiemelt célcsoportként határozzuk majd meg helyzetelemzésünk és 
intézkedési tervünk szempontjából is. A gyermekvállalást ösztönző, a családot, mint társadalmi védőhálót 
megerősítő, az idősgondozásban egyre nagyobb szerephez jutó szociális és egészségügyi ellátórendszert 
támogató helyi intézkedések megtétele nem kerülhető el az esélyegyenlőségi szempontok érvényre 
juttatásakor sem.  A városvezetés a HEP elemzési és tervezési időszaka alatt saját döntési 
mechanizmusaival Balassagyarmat népességmegtartó erejének növelését, a lakónépesség fogyásának 
mérséklését a stratégiai célkitűzései között kezeli. E célt szolgálta többek között az útjára indított „Esély 
Otthon - Balassagyarmaton” ösztöndíjprogram is, amely a képzett munkaerő helyben foglalkoztatását 
támogatta a város fejlődése szempontjából kiemelten kezelendő hiányszakmákra vonatkozóan. Az 
ösztöndíjprogram 2018 októbere és 2021 júliusa között összesen 36 képzett fiatal szakember számára 
nyújtott havi 100.000 Ft-os támogatást 12 hónapon keresztül annak fejében, hogy tudásukat itt helyben, 
Balassagyarmaton kamatoztassák.  
 
Az intézkedések sorába illeszkedik az első lakáshoz jutók kamat- és vissza nem térítendő támogatása, a 
nagycsaládosok ingyenes építési telekkel történő támogatása, a gyermekvállalást ösztönző ún. 
kelengyepénz, valamint a bérlakás-építési program is. Balassagyarmat 2017-ben - a kormány döntésének 
következtében – részese lett az ún. Idősügyi Infokommunikációs Modellprogramnak, amely az országos 
közfoglalkoztatási programba bekapcsolódva a 65 év feletti korosztály digitális kompetenciáinak 
fejlesztését kívánja elérni, egyúttal elhelyezkedési alternatívát jelent a program elvárásainak megfelelő 
végzettségű helyi álláskeresők számára. Ezek az intézkedések a mindennapokban is érezhető, most 
elemzésre kerülő jelenségekre is reflektálnak.  
 

Év

Állandó oda-, és elvándorlások 

különbségének 1000 állandó lakosra 

vetített száma (fő)

(TS 031)

2016 -8,97

2017 -5,08

2018 -3,45

2019 -7,40

2020 -11,27

2021 -8,41

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

 
 

-8,97

-5,08

-3,45

-7,40

-11,27

-8,41

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Állandó oda-, és elvándorlások különbségének 1000 
állandó lakosra vetített száma Balassagyarmaton (fő)
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Egy település lélekszámára közvetlen hatással bír az odavándorló (beköltöző), illetve az elvándorló lakosok 
száma, egymáshoz viszonyított aránya. A 2020-as mélypont után (-11,27 fő 1000 állandó lakosra vetítve) a 
2021-es -8,41 fős adat pozitívnak mondható, a 2016-os szinttel közel azonos képet mutat. Hogy ez a 
változás mennyire stabil vagy esetleges, a következő évek távlatában fogjuk majd látni. A népességfogyás 
mérséklésének egyik útja lehet, ha a jelenlévő lakosság elvándorlását mérsékeljük, ezzel párhuzamosan a 
más településekről városunkba beköltöző lakosság számára is vonzóvá tesszük Balassagyarmatot. Érezzük, 
hogy az eddig megtett lépések mellett is a helyi népességpolitikai célokat szolgáló intézkedések 
kidolgozására és megtételére van szükség.  
 
A természetes szaporodás mutatója továbbra is negatív sávban mozog. A 2016-os adat a születések és a 
halálozások száma közötti különbség mérséklését mutatta. Az ezt követő években azonban a 
népességfogyás nem mérséklődött, a születésszám és a halálozások száma közötti távolság egyre tovább 
nőtt. A népességfogyás, mint ahogy azt az évekre lebontott fenti lakosságszámokban is láthattuk, a HEP 
megalkotása eltelt néhány évben is folytatódott.  
 

Év
Az élve születések és halálozások különbözetének 

1000 lakosra vetített száma (fő)

(TS 032)

2016 -5,21

2017 -8,15

2018 -8,86

2019 -9,45

2020 -8,76

2021 -11,73

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

5. számú táblázat - Természetes szaporodás Balassagyarmaton
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Értékeink, küldetésünk 

 
Balassagyarmat ereje múltjának tiszteltében gyökerezik, dinamizmusa a megújulás képességéből fakad. Ez 
az erő a közösség tudására, tapasztalatára épít, humanista elvek mentén fogant, nyitott és befogadó helyi 
társadalmat eredményezett, ahol a polgári és palóc erények egymás mellett harmonikusan megélnek. E 
közösség óvja és megőrzi épített és természeti környezetét, megéli ünnepeit, élményt nyújtó, színes 
programokkal, kulturális eseményekkel, új és megújuló életterekkel gazdagítja a várost.  
Legfőbb értékünk az ember, az emberek közössége, köztük a legkisebbekkel, a gyermekekkel, akiknek 
születését, növekedését, testi, lelki, szellemi gyarapodását, városunkban történő boldogulását, 
egészségük megőrzését, értékelvű nevelését minden intézkedésünkkel, közép- és hosszú távú 
döntésünkkel szolgálni kívánjuk. 
 
 

Célok 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
Az önkormányzat az Ebktv.–ben megfogalmazottak, valamint az Európai Unióhoz történő csatlakozást 
követően megjelent közösséget érintő társadalmi csoportok felzárkózását segítő programok, fejlesztési 
célok és források hatékonyabb felhasználása érdekében fogadja el az Esélyegyenlőségi Programot. Az 
önkormányzat a programban elemzi a hátrányos helyzetű csoportok alakulását, az esélyegyenlőséget 
segítő célokat, rögzíti a célok eléréséhez szükséges feladatokat, forrásokat és a végrehajtáshoz szükséges 
határidőket. A feladatok megvalósításában az önkormányzat számít a civil szervezetek, a helyi közösségek, 
az érintett csoportok, a családok és az egyének közreműködésére, valamint együttműködik az érintett 
intézmények fenntartóival is. 
Néhány társadalmi csoport, így különösen a szociálisan hátrányos helyzetűek közé tartozók számtalan 
hátrányt szenvednek el mindennapi életük során. Mindannyiunk érdeke, hogy javuljon ezeknek az 
embereknek az élete. A társadalmi érzékenység, a hátrányos helyzetű emberek pozitív diszkriminációja 
érdekében a támogató helyi társadalmi környezet kialakítása, illetve az integráció segítését növelő tervek 
kidolgozása és megvalósítása, valamint a negatív diszkriminációval és a törvénysértő magatartással 
szembeni fellépés a helyi döntéshozók, a fenntartók képviselői és az emberek közös felelőssége. 
 
Az önkormányzat célként határozza meg, hogy faji, etnikai, nemzetiségi, vallási, nemi, életkor, családi 
állapot, fogyatékosság vagy más indok alapján diszkriminációval senki se szembesüljön.  
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
- a diszkriminációmentességet,  
- szegregációmentességet, 
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében 
együttműködik az állami intézményfenntartó területi szerveivel. 

 
A HEP alapvető célja és rendeltetése településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének 
feltérképezése és a feltárt problémák komplex kezelésre szolgáló (más települési programokkal 
összehangolt) intézkedési terv megalkotása, a helyben érintett szereplők bevonásával, szükség szerint a 
települések közötti együttműködések kialakításával. 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 
helyzetét a településen. 
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E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 
tartalmazza. 
 
A HEP IT célja 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-
értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 
tematikus munkacsoportokat. 
 
A HEP jelentősége 
A HEP-ek nem csupán a felzárkózási stratégia településszintű megvalósításának alapegységei, hanem 
fontos szerepet töltenek be a kormányzati konzultációs rendszerben azzal, hogy megteremtik a 
lehetőséget a kormányzati célok társadalmasítására, a fejlesztési elképzelésekhez történő csatlakozásra és 
fordított irányban az alulról felfelé történő információáramlásban is lehetőséget biztosítanak a 
településszintű előrehaladás nyomon követésére és fejlesztési igények megfogalmazására a felzárkózási, 
esélyteremtési feladatokhoz kapcsolódóan. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

Az Alaptörvény 4. módosításával bekerült a XV. cikk (4) pontjaként, hogy „Magyarország az 
esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A 
program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének szempontjai” fejezete és 2021. 06. 30-ai módosítása 

 a Belügyminisztérium honlapján megjelent „MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a helyi esélyegyenlőségi 
programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” alapján alkalmaztuk, 
különös figyelmet fordítva a  

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

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

Gyvt.) 
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 

előírásaira. 
 
Magyarország Alaptörvénye 
Az Alaptörvény XV. cikk (1)-(5) bekezdései szerint: 
„A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.” 
„ Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, 
fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, 
születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.” 
„ A nők és férfiak egyenjogúak.” 
„Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” 
„Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.” 
 
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 31. § (2) bekezdése 
fogalmazza meg a települési önkormányzatok feladataként, hogy a helyben élő, hátrányos helyzetű 
csoportok helyzetének javítása céljából ún. esélyegyenlőségi programot fogadjanak el. Az alapelvek között 
szerepel a megelőzés- és az állapotmegtartás fontossága, a fogyatékos emberek szükségleteinek 
sajátosságaira kiterjedő figyelem, az egyenjogúság feltételeinek megteremtése és a hátrányok 
kompenzációjában való állami kötelezettségvállalás.  
 
321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról 
A Korm. rendelet részletezi a települési önkormányzat által készítendő helyi esélyegyenlőségi programra 
vonatkozó tartalmi elvárásokat, elemzési szempontokat. Kimondja, hogy a HEP két tartalmi egységből, 
helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll. A helyzetelemzésben meg kell határozni a településen élő 
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hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, 
idősek és fogyatékkal élők teljes lakossághoz viszonyított képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, 
szociális és területi mutatóit, az adott település esélyegyenlőtlenségi problémáit. A települési 
önkormányzat a helyzetelemzés elkészítése során felhasználja a kormányhivatalok és szakigazgatási 
szerveik, a település, a többcélú kistérségi társulás, a megye, illetve szükség szerint a Központi Statisztikai 
Hivatal rendelkezésére álló nyilvántartások hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra vonatkozó aktuális 
anonimizált adatait.  
 
Számos további jogszabály érinti az esélyegyenlőség egyes területeit: 

- az 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
- az 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 
- az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
- a 2000. évi LX. törvény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos 

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

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

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
- a 2012. évi I. törvény, a Munka Törvénykönyve 
- a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 

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

valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól 
- a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat 

foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról 

 
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 
 
A Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényében 
biztosított jogkörében eljárva határozatot és - törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok 
rendezésére, illetve a törvényben kapott felhatalmazás alapján - önkormányzati rendeletet alkothat, 
közszolgáltatások igénybevételét rendeletében feltételekhez kötheti, az esélyegyenlőségi célcsoportokat 
érintő szabályokat vezethet be, melyek a megélhetés, a településen történő megmaradás, a 
munkahelyteremtés, a gyermeklétszám növekedése, a fogyatékosok helyzetének javítását szolgálja. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései értelmében 
alkotta meg Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pénzbeli és természetbeni 
támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 3/2020. (II. 02.) önkormányzati rendeletét. E rendelet célja a gyermekeket nevelő 
családok biztonságának megőrzése, a munkaképes személyek – önmagukért és családjukért viselt 
felelősségére is figyelemmel – szociális biztonságának megteremtése, valamint a rászorult időskorúak 
megsegítése érdekében meghatározza az önkormányzat teherbíró képességének figyelembevételével az 
egyes szociális ellátások formáit, az ellátásokra való jogosultság feltételeit és az ezzel kapcsolatos eljárás 
rendjét. E jogszabály szolgált alapjául a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról 
szóló 2/2006. (I. 27.) önkormányzati rendelet megalkotásához, melyet a Képviselő-testület évről évre 
felülvizsgál.  
 
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 
évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény rendelkezése alapján alkotta meg Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 13/2015. (III. 01.) önkormányzati rendeletét. 
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Kormányrendeletre figyelemmel született meg Balassagyarmat 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 
1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelete. 
 
A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése csak a társadalmi szolidaritás megerősítésével, a 
társadalom megújulási képességének fejlesztésével és erőforrásainak bővítésével érhető el. Ugyanakkor 
települési szinten is törekedni kell arra, hogy az esélyegyenlőség az élet minden színterén kézzel fogható 
valóság legyen, így a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és a közlekedési eszközök 
vonatkozásában, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatás és munkavállalás, valamint a sport és 
szórakozási lehetőségek területén is. 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

A felzárkózás politika alapdokumentumaként Magyarország Kormánya 2011-ben fogadta el a Nemzeti 
Társadalmi Felzárkózási Stratégiát [1430/2011. (XII. 13.) Korm. hat.], majd 2014-ben annak frissítéseként a 
Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II-t [1603/2014. (XI. 4.) Korm. hat.].  

2021-ben elkészült a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030), amely a 
következő 10 évre alapozza meg a felzárkózás-politika fő irányait.  

Új Roma Stratégia (2019-2030)  
Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 
„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 
Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-2021)  
Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) 
Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 

 
A HEP-ekben leképeződik a felzárkózási stratégia szemlélete, így azok a felzárkózás politika helyi szintű 
részeként és a végrehajtás eszközeiként működnek.  
A helyi felzárkózás politika tervezési alapjaként épít a HEP-ekre a Pénzügyminisztérium összefogásában 
készült Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció is.  

Az Ebktv. 31. § (2) bekezdése értelmében a programalkotás során gondoskodni kell a HEP és a települési 
önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a köznevelési 
esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési 
stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 

 
2.1  Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 

Balassagyarmat rendelkezik Költségvetési Koncepcióval, Gazdasági Programmal, Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepcióval, Közlekedésfejlesztési Koncepcióval, Helyi Építési Szabályzattal. 
 
A Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv főként a HH, HHH, SNI, valamint roma gyermekekkel foglalkozik. 
2013. január 1-jét megelőzően nemcsak az óvodák, hanem az általános iskolák és középiskolák, szakképző 
iskolák és a középiskolai kollégium is Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működtek. A 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv 2009-es fenntartói jóváhagyása óta az óvodák kivételével a 
balassagyarmati közoktatási intézményhálózat állami fenntartásba került. A beiskolázással, az intézményi 
infrastruktúrával és fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatos döntések meghozatala a városvezetés 
kompetenciáján kívül maradt. Ugyanakkor az önkormányzat stratégiai döntéseinek meghozatalakor, a 
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hátrányos helyzetű gyermekeket és családjaikat támogató szociális és egészségügyi ellátó rendszer 
működtetésekor továbbra is befolyással bír a tanköteles korú gyermekek életkörülményeinek alakulására. 
Településünk közössége minden tagjának érdeke a szolidaritás erősítése, amely nagyban elősegítheti a 
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációját, foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeit. 
Ebben a köznevelésnek, köz- és felnőttoktatásnak kiemelt fontosságú szerep jut. A megkülönböztetés 
tilalma, az egyenlő bánásmód elve önmagában nem elegendő az összes létező egyenlőtlenség 
megszüntetésére. Olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedések kidolgozására törekszünk, amelyek 
elősegítik az érintettek társadalmi és foglalkoztatási pozíciójának javulását, megőrzését. 
 
A legutóbb a 100/2022. (VI. 28.) határozattal felülvizsgált Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban 
nevesítve vannak a HEP célcsoportjai, azonban nem a lakhatás, foglalkoztatás, oktatás, egészségügy, 
szociális biztonság kiemelt területén, hanem általánosan, a segítségnyújtás fő irányait meghatározva. 
 
Az önkormányzat rendelkezik szociális bérlakásokkal, így a lakhatás megoldásában segítséget tud nyújtani 
a rászorulóknak.  A bérlakás-állomány karbantartása, fejlesztése, az új bérlakások építése érdekében tett 
intézkedések szintén beleilleszthetők az esélyegyenlőségi intézkedések tervezésének folyamatába. 
 
A település fejlődését meghatározó, 2019-2024. évi ciklusra vonatkozó Gazdasági Program a település 
egészét érinti, nem célcsoportokra, hanem a város komplex fejlesztésére irányul. A Gazdasági Programot 
41/2020. (VII. 23.) határozatával fogadta el a városvezetés. Tartalma és célkitűzései a korábban kijelölt 
gazdaságpolitikai, vezetési és fejlesztési prioritások elérését szolgálják. Valaminek a folytatása és nem 
előzmények nélküli újítás, ötletelés. A program központi gondolata a nemes értelemben vett 
„városépítés”, amely hat, a város irányítását meghatározó alapelv köré épült. Ezek az alapelvek 
közvetlenül és közvetetten is hatással vannak az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülésére, az 
esélyegyenlőséget célzó intézkedések sikerére. A Gazdasági Programban megfogalmazott vállalások a 
következők: 

 

Hat legfontosabb célunk – választási programunkban is leírtak alapján – a következő:  
 

1. Tovább növeljük a családok támogatását! 

Tovább bővítjük 2009 óta folyamatosan épített Családtámogatási Programunkat!  
Újabb kedvezményekkel ösztönözzük a gyermekvállalást, a gyermekes családok városban maradását, 
beköltözését. Tovább fejlesztjük a családokat kiszolgáló intézményhálózatot. A szociális háló erősítésével 
továbbra sem növeljük a helyi adók körét, a szociális szolgáltatások díjait. További bérlakásokat építünk a 
rászoruló családoknak, szakembereknek, folytatjuk ingyenes nagycsaládos és az olcsó építési 
telekprogramunkat is. Tovább bővítjük az elesettek és hátrányos helyzetűek felemelkedését szolgáló 
intézményhálózatunkat. Népességünk egyre nagyobb részét teszi ki az idősek generációja, különös 
figyelmet szentelünk az őket érintő szolgáltatások fejlesztésére is. 
 

2. Tovább csökkentjük a helyi adókat! 

A vonzó gazdasági környezet érdekében tovább bővítjük a 2009 óta folyamatosan épített 
Gazdaságfejlesztési Programunkat!  Az országban elsőként vezettük be 2019-ben az iparűzési adóalapot 
csökkentő beruházási adókedvezményt a városi cégek számára. A befolyó adóbevételek függvényében ezt 
a kedvezményt is tovább növeljük, hiszen a befektetés mindig hosszabb távúvá teszi az adott vállalkozás 
helyben maradását. Kiemelten támogatjuk a helyi kis- és mikro-vállalkozásokat. Történelmi mértékű 
úthálózat fejlesztésen vagyunk túl az elmúlt öt évben, mindezt a következő ciklusban is folytatjuk, 166 
utcánkból évente 10-20 utcában végzünk út és járdafelújítást, 2022-ig leaszfaltozzuk a belterületi 
lakóövezetek földútjait. Sikeres régióközpont vagyunk, a befektetések ösztönzésére, a turizmus 
fellendítésére térségi hálózatot hozunk létre, vonzáskörzetünk és a kapcsolódó Felvidék településeivel 
közösen dolgozunk ki közös kiajánlási csomagokat, egységes marketinget a gazdasági szereplők, turisták 
részére. A térség stratégiai fejlesztéseként lobbizunk az M2 mihamarabbi, Vác-Hont közötti 
megépítéséért, a vasúti szárnyvonalak fejlesztéséért, a határmenti tömegközlekedés újraélesztéséért. 
2021-ben 97 fős munkásszállót építünk a gyáraink munkaerőgondjainak enyhítésére. 2020-ban 
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elkészítünk 24 hektárnyi közművekkel ellátott iparterületet a nyugat-dél irányú körgyűrű megépítésével. A 
Városüzemeltetési Kft. és a GAMESZ géppark Szügyi útra költöztetésével bővítjük a buszpályaudvar 
környékének kereskedelmi lehetőségeit.  
 
 

3. Minden idők legjelentősebb zöldterület fejlesztését végezzük el!  

Elnyert zöldterület fejlesztési pályázataink megvalósításával 2021-ben 23 hektárnyi újabb, eddig 
elhanyagolt zöldterületet vonunk be a városlakók használatába, megújul az Ipoly holtág, az egykori 
Ipolypart is. Rehabilitáljuk az „Új templom” mögötti területet. Befejezzük a Palóc liget és a Hősök tere 
megújítását is. Évente 400 fát ültetünk. A Nyírjesi üdülőterület bekötő ivóvízvezetékét nagyobb 
kapacitásúra cseréljük, folytatjuk a megkezdett útfelújításokat, a csapadékvíz elvezetést. Több ütemben 
megkezdjük a Nyírjesi tábor körüli ingatlanok szennyvízcsatornázását, kedvezményeket adunk a házi 
szennyvíztisztítók létesítésére. A Nyírjesben újjáélesztjük a hetvenes-nyolcvanas években népszerű 
funkciókat: parkolókat, egész évben nyitva tartó büfét, játszóházat, játszóteret, erdei sétányokat építünk. 
Az új kerékpáros pihenőhely szolgáltatásainak köszönhetően létrehozzuk Nógrád megye egyetlen 
ingyenes szabad strandját is. A városban folytatjuk a megkezdett közös szennyvíz és csapadékcsatorna 
hálózat szétválasztását, a csapadékvízrendszer felújítását. A munkanélküliség radikális csökkenése együtt 
járt a közmunkások számának radikális csökkenésével is. Az utóbbi években intézmény összevonásokkal, 
az állandó létszám bővítésével, béremelésekkel és jelentős gépesítéssel orvosoltuk a megcsappant 
közmunkás állományt – ezen eszközök bővítésével, a Szontágh úti kertészet további fejlesztésével és helyi 
vállalkozások bevonásával javítjuk a megnövekvő városüzemeltetési feladatellátást. Ezen feladatok 
hatékonysága a városi közhangulat legfontosabb befolyásolója, ezért a városüzemeltetési feladatok 
koordinálása az új alpolgármester első és legfontosabb feladata. 
 

4. Tovább bővítjük az egészség megőrzését szolgáló fejlesztéseket! 

Folytatjuk a kórház fejlesztését: a szív és érrendszeri betegségek gyógyítása, a diagnosztika további 
bővítése, a konyha és az igazgatósági pavilonok felújítása érdekében. Továbbra is támogatjuk a SOTE 
képzési telephelyi fejlesztéseit, oktatási programjait a városban, az együttműködés szorosabbá tételét. 
Fiatal orvosokat hozunk a városba Orvosi Életpályaprogrammal csábítva őket. Az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központtal együtt felújítjuk a kórházi nővérszállót. Háziorvosi rendelő megújítási programunkat is 
folytatjuk.  
Jelentős egészség megőrzési kampányt indítunk, egyszerre szigorú és ösztönző rendeleteket alkotunk a 
helyes életmód, a közterületek védelme, a szemetelés és a veszélyeztetés ellen. Folytatjuk 
környezetvédelmi beruházásainkat az intézmények energetikai megújítására, a környezetbiztonság 
erősítésére. Folytatjuk a sportfejlesztéseket: tornacsarnokot, honvédelmi sportközpontot, új 
sportparkokat, tömegsportbázisokat létrehozva. Elnyert pályázatunknak köszönhetően 2021-ben 9 km 
kerékpárutat építünk Szügy településtől a Springa dombon és a Dózsa utcán át a buszpályaudvarig. Onnan 
a Nyugati Ipari Parkig, illetve a Dózsa utcától a Kórházig. 
 

5. Modern várost építünk! 

A történelem folyamán a megyében rendre itt szerveződtek elsőként innovatív kezdeményezések, 
öntevékeny közösségek. Ez a civil kurázsi jó alap arra, hogy egy modern, hosszútávon fenntartható 
kisvárost teremtsünk. Ennek fényében fejlesztjük fokozatosan az OKOS-VÁROS projektek kisvárosunkra 
adaptált változatait, támogatva intézményeinket, bővítve az IKT-világ az e-szolgáltatások lehetőségeit. A 
megújuló Gansel-udvar ifjúsági központjában alakítjuk ki a fiatalok Innovatív Centrumát, a Tinder és 
Instagram virtuális világa helyett valódi találkozóhelyeket, klubéletet teremtve középiskolásainknak. 
Támogatjuk a felnőttképzés bővítését, a felsőfokú szakképzést, főiskolai, egyetemi kihelyezett tagozatok, 
kutatóhelyek megtelepítését. 
 

6. Tovább erősítjük palóc szülőföldünk és a Civitas Fortissima iránti kötődést! 

Közgazdasági alaptétel, hogy a gazdaság fejlődését és a népesség megtartását nemcsak a működő tőke, a 
munkahely és a jövedelem alapozza meg. A kapitalista gazdaság ciklikus válságai miatt a kistelepülések, 
kisvárosok stabilitását sokkal jobban garantálja a benne élők kötődése és szeretete szülőhelyük, városuk 
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iránt. Az identitás és a kulturális örökség modern szemléletű erősítése nemcsak kulturálisan erősíti a 
közösséget, hanem gazdaságilag is.  
Ezért folytatjuk azokat az identitás erősítését és a Palócföld szeretetét szolgáló programjainkat, melyeket 
a Civitas Fortissima kultusz, elkészült filmjeink, emlékműveink, ünnepeink, főtéri mulatságaink, 
rendezvényeink, kiadványaink jellemeznek. Folytatjuk a helyi közösségek, diákönkormányzatok, 
egyesületek, tehetségek támogatását, bővítve a pályázati lehetőségeket. Továbbfejlesztjük kulturális 
intézményhálózatunkat, aktivizálva az öntevékeny egyesületi tevékenységeket. Alkotóház, kézműves 
központ létrehozását ösztönözzük, a Magyar Nemzeti Galériával közösen elindítjuk az idén felújításra 
kerülő Aninger házban a Nógrádi Identitás Házat. A jövőre 185 éves Vármegyeháza felújítását folytatjuk, 
az 1930-as évekbeli állapotának megfelelően helyreállítjuk a dísztermét. 2020 nemcsak a Civitas 
Fortissima Centenáriumi év végét jelenti, hanem a rendszerváltás beteljesedésének, a kommunizmus 
utáni első szabad választásoknak is 30. évfordulója. 2023-ban Madách Imre 200. születésnapját 
ünnepeljük, ezen alkalomra megújítjuk a Köztársaság teret a benne lévő Madách szoborral.  
 
Az a cél, hogy évről évre jobb és jobb legyen az élet Balassagyarmaton. E munkában természetesen 
számítunk a képviselő-testület, a helyi civil szervezetek, egyházak, gazdasági szereplők valamint a lakosság 
együttműködésére: támogatásukra, javaslataikra és építő kritikájukra. 

 

Balassagyarmat Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a roma célcsoport élethelyzetének, 
társadalmi esélyegyenlőségének javítását, munkaerő-piaci (re)integrációjuk elősegítését. 
Balassagyarmaton 1994-ben alakult meg a roma nemzetiségi önkormányzat, amely azóta is működik. A 
roma lakosság vezető személyeivel a szociális, egészségügyi intézményekkel együttműködve törekedni kell 
a romák életminőségének javítására, a jobb lakhatási körülményeinek biztosítására, a testi-lelki 
egészségük megőrzésére, az élethosszig tartó tanulás ösztönzésére. 
 
A Helyi Építési Szabályzat a város közigazgatási területével való tervszerű gazdálkodás, és a 
településfejlesztés feladataiból fakadó kötelezettségek teljesítésére, a helyi építési viszonyok 
szabályozására vonatkozóan rendelkezik. 
 
Összegzésként elmondható, hogy az önkormányzat látja feladatait, amelyek a társadalmi esélyegyenlőség 
helyi megvalósulásához szükségesek, be tudja határolni a fejlesztendő területeket, melyekhez konkrét 
intézkedéseket rendel. Saját pénzeszközeit ennek érdekében hazai és uniós forrásokkal egészíti ki. Vannak 
olyan tervek, intézkedések, melyek közvetlen hatása nem feltétlenül érzékelhető sem egy önkormányzati 
ciklus, sem a HEP megvalósítási időszakában. Ettől függetlenül működésünket a hosszú távú tervezés, a 
stratégiai gondolkodás jellemzi, melynek az olyan konkrét lépések megtétele, mint például a 
közintézmények akadálymentesítése, a fogyatékos személyek szociális alapszolgáltatásainak a fejlesztése 
a tárgyiasult elemeit jelentik és az átfogó esélyegyenlőségi koncepciónak csak egy-egy részét szemléltetik. 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Térségi, Társulási kapcsolódások: 

 Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása, 

 Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ, 

 Balassagyarmati Tankerületi Központ, 

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Központ 

 ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

 Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 

 Ipoly – Táj Területfejlesztési Társulás 
 
Balassagyarmat Város és Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1992-ben megállapodást 
kötött, hogy az önálló településsé váló Patvarc község jegyzői feladatait Balassagyarmat lássa el. Ipolyszög 
község 2006-ben önálló településsé vált, így az érintett települések képviselő-testületei 2006. november 
1. napjától új megállapodást kötöttek az önkormányzati és az államigazgatási feladatok ellátására, melyet 
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Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala, mint közös önkormányzati hivatal látott el. A két községben 
a lakosság ügyeinek intézését a hivatali apparátus hetente előre meghirdetett időpontban biztosította. 
A helyi önkormányzatok társulásának és együttműködésének hátterét meghatározó jogszabályi környezet 
2013. január 1-jével jelentősen megváltozott. Továbbra is önkormányzati alapjog, hogy a helyi 
önkormányzatok szabadon társulhatnak, melyet legmagasabb szinten Magyarország Alaptörvénye 
garantál. Ugyanakkor a korábban több, különböző jogszabályban rendezett viszonyok ma a Mötv-ben 
koncentrálódnak. A Mötv. 157. §-a hatályon kívül helyezte mind a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényt, mind a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényt. A helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó 
általános szabályokat ma a Mötv. IV. fejezetének 87-95. §-ai tartalmazzák. Balassagyarmat korábban is élt 
a társulás adta kedvezőbb fenntartási és működtetési helyzettel, például az óvodai, iskolai közoktatási 
feladatokat, a szociális étkeztetés, a fogászati ellátás, a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás 
feladatait illetően. 2004-ben 29 település összefogásával, Balassagyarmat központi szerepével jött létre a 
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulás, amely kezdetben sokszínű szerepet vállalt magára az 
önkormányzati feladat- és hatáskörökből. Ilyen volt egyes szociális alapszolgáltatások megszervezése, 
turisztikai és településfejlesztési feladatok ellátása, a pedagógiai szakszolgálat feladatai közül a logopédia 
és a gyógytestnevelés kistérségi megszervezése, a belső ellenőrzés ellátása. A társulási törvény hatályon 
kívül helyezését követően a Társulási Tanács a kistérségi (járási szintű) társulási forma további 
fenntartásáról döntött. A közösen ellátott feladatok mennyisége a házi segítségnyújtás, a közösségi ellátás 
és támogató szolgáltatás funkciójára létrehozott Szociális Szolgáltató Központ fenntartására, valamint 
bizonyos településfejlesztési célok ellátására redukálódott. A társulási forma megőrzése ez elmúlt évek 
működési tapasztalatát áttekintve jó döntésnek bizonyult. A Társulási Tanács eddig járási szinten hiányzó, 
új szociális alapszolgáltatás, a fogyatékos személyek, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali 
ellátásának megszervezését is vállalta, mely szolgáltatás reálisan – az építési beruházás befejezését 
követően –2019 második felében indul útjára a Társulás balassagyarmati székhelyén. E szolgáltatás 
megszervezése szorosan kapcsolódik a HEP célkitűzésihez, egyes esélyegyenlőségi szempontok érvényre 
juttatásához, elég, ha a fogyatékos személyeket támogató intézményrendszer adta fejlesztési 
lehetőségekre, a munkaerő-piaci pozíció megerősítését is elősegítő szolgáltatásokra gondolunk.  
Városunk korábban közoktatási célú társulásban is érdekelt volt, az óvodai és általános iskolai feladatok 
ellátására Patvarc és Ipolyszög községekkel társult. Ezek a társulások a közoktatási rendszer fenntartói 
hatásköreinek átalakulásával, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, majd a tankerületek 
létrejöttével, 2013-ban felbomlottak. Ugyanakkor a három település – Balassagyarmat, Patvarc és 
Ipolyszög – szoros együttműködése az óvodai feladatok tekintetében megmaradt. Külön megállapodásban 
rendezve a viszonyokat, továbbra is balassagyarmati Központi Óvoda tagintézményeiként működnek a 
községi óvodák. Ez az együttműködés szakmai, munkaszervezési és intézményfenntartási előnyöket is 
jelent a kistelepülések számára. 
A Mötv. 146. § (2) bekezdése alapján Balassagyarmat város, Ipolyszög és Patvarc községek 
önkormányzatai megalapították a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalt 2013. március 1. 
napjával. A Mötv. rendelkezéseivel szinkronban az ágazati jogszabályok is a polgármesteri hivatalt, közös 
önkormányzati hivatalt működtető településekhez kapcsolják egyes önkormányzati feladatok ellátását. 
Ilyen például a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás. Az Szt. 86. § (1) a.) pontja és a Gyvt. 94. § (2a) 
bekezdése értelmében a balassagyarmati Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működési területe Patvarc és 
Ipolyszög községekre is kiterjed. 2016. január 1-jével valamennyi járásközpontban létre kellett hozni az ún. 
Család- és Gyermekjóléti Központokat. Balassagyarmaton ez az intézmény 29 településen végzi feladatait 
szorosan együttműködve a helyi Család- és Gyermekjóléti Szolgálatokkal. 2018. szeptember 1-jétől, a 
Gyvt. illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása következtében a Központ kötelező feladata az 
óvodai és az iskolai szociális munka ellátása a balassagyarmati járás összes köznevelési intézményében, 
óvodától egészen a középiskoláig. A 2017. október 1-jei statisztikai adatokat figyelembe véve ez az új 
szolgáltatás 5.849 fő 3-19 éves gyermeket érint. Az intézkedés hatására a szakmai személyzet létszáma az 
intézményben 6 fővel megnő. Reményeink szerint a gyermekvédelem folyamata az iskolai 
eredményességet támogató, a gyermekek mentális problémainak megelőzését segítő tevékenységekkel 
gazdagodik. 
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A szociális étkeztetés feladatait Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög jogi személyiségű társulás 
alapításával látta el 2013. július 1-je és 2016. január 1-je között. Ezt követően a társulás megszűnt, a 
szociális étkeztetést a három településen azóta a Szent Erzsébet Idősek Otthona konyhája útján 
biztosítjuk. 
Az egészségügyi alapszolgáltatások körében mind a háziorvosi, házi gyermekorvosi, mind a fogászati és 
védőnői ellátást illetően szintén jellemző a települési önkormányzatok közötti együttműködés. Patvarc és 
Ipolyszög területe - 16/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendeletünk értelmében - a balassagyarmati 
egészségügyi körzetek részét képezi. Külön megállapodásban rendezett feltételek szerint a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi ellátás a balassagyarmati orvosok közreműködésével biztosított e településeken. 
Balassagyarmati székhellyel működik a Fogászati Alapellátási Társulás, melynek már csak három települési 
önkormányzat a fenntartója (Balassagyarmat, Patvarc és Dejtár). A hétvégi és ünnepnapi orvosi ügyeleti 
ellátást az ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött 
megbízási szerződés útján biztosítja a lakosság számára a város.  
A balassagyarmati járás 29 településének összefogásával jött létre 2009-ben az Ipoly–Táj Területfejlesztési 
Társulás nevű egyesület a térség gazdasági, kulturális és vállalkozás-fejlesztési lehetőségeinek felderítése 
és érdekeinek képviselete céljából. E szervezet - céljaival összhangban - hazai és uniós forrásokra több 
alkalommal is eredményesen pályázott.  
 
Valamennyi társulás és települések közötti együttműködési forma eredője az önkormányzati feladat- és 
hatáskörök hatékonyabb, gazdaságosabb ellátása. A kisebb teljesítőképességű települések számára 
ugyanakkor a társulás a szakmai feltételek biztosításának könnyebb realizálását is jelenti.  
 
Városunk alap- és középfokú iskolarendszerének fenntartója a Balassagyarmati Tankerületi Központ 
(továbbiakban: Tankerület), ezért szükségszerű és egyben nélkülözhetetlen a város fejlődése és jövője 
szempontjából az állami intézményfenntartóval való közös gondolkodás. A stratégiai döntések előtti 
szükséges egyeztetéseket a városvezetés és a Tankerület minden esetben lefolytatja. Az 
intézményhálózattal együtt ingyenes használatba adott önkormányzati tulajdonú épületek is szükségessé 
teszik ezt a fajta együttműködést. A Tankerület azonban nemcsak a jogszabályok által előírt egyeztetési 
folyamatokat kezdeményezi, hanem olyan esetben is, amikor ez opcionális, nem kötelező. Ilyen például a 
nem önkormányzati tulajdonban működő köznevelési intézmények igazgatói kinevezését megelőző 
egyeztetési folyamat. A Tankerület 2017-ben készítette el öt évre, azaz 2022-ig szóló Fejlesztési Tervét, 
melyet véleményeztetésre szintén megküldött Balassagyarmat Város Polgármesterének. E dokumentum 
SWOT analízisében a lehetőségek egyikét a külső kapcsolatrendszer fejlesztésében látják. Az 
önkormányzati – tankerületi együttműködés további erősítése mindkét fél számára pozitív hozadékkal 
járhat.  
 

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

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a KSH és a TeIR adatbázisból, a 2001. és 2011. évi 
népszámlálás adataiból, a városban működő intézményektől, a Balassagyarmati Tankerületi Központtól, 
valamint a helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati éves beszámolók 
megállapításait és a helyi szakemberek tapasztalatait. Ugyanakkor vannak olyan területek, amelyekre 
vonatkozóan, kutatómunkát követve sem rendelkeztünk részletes adatokkal. Vannak olyan mutatók, 
melyek csak a népszámlálás keretei között kerültek lekérdezésre, utoljára 2011-ben. A HEP 2023. évi 
felülvizsgálata során a 2022-ben lezajlott országos népszámlálás adatai is, bízunk benne, hogy 
rendelkezésünkre fognak állni, segítve ezzel az adatgyűjtést és az összehasonlító elemzést. A 2011-es 
népszámlálás adatgyűjtése óta olyan változások következhettek be, melyeket részletesen elemezni 
adathiány miatt jelen pillanatban nem tudunk. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Ma Magyarországon hozzávetőleg a lakosság 30%-a a létminimumként számított értéknél alacsonyabb 
jövedelemből él (Policy Agenda), vagyis a szegénység problémájával sújtott. E széles társadalmi csoporton 
belül is kiemelt figyelmet kell szánni az ún. mélyszegénységben élőknek, akik a társadalom peremére 
szorulva, az életkörülmények egyszerre több területén megmutatkozó, felzárkózást elősegítő 
intézkedések hiányában önmagát újratermelő hátrányokkal küzdenek. Egy közösség jövője, a helyi 
társadalmi kohézió megteremtése elképzelhetetlen a szegénység problémájának kezelése nélkül. 
A mélyszegénység okai a társadalmi és a  gazdasági hátrányok, iskolai, képzettségbeli és 
foglalkoztatottságbeli különbségekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A 
szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket.  
 
A mintegy 6-700 ezres roma népesség jelentős része él létminimum alatt, többségük társadalmi és fizikai 
értelemben is szegregált, vagy szegregálódó településeken, településrészeken. A szociális bizonytalanság, 
a kirekesztettség kilátástalan élethelyzethez vezethet. A társadalmi kirekesztődés érzése etnikai 
feszültségek kiéleződéséhez vezethet, visszavetheti a települések gazdasági teljesítőképességét. 
 
Balassagyarmaton a roma nemzetiséghez tartozók számát a legpontosabban - mivel szenzitív személyes 
adatról van szó – a népszámlálás 2001-es és 2011-es adataiból ismerjük. 2001 és 2011 között a város 
lakossága 17.934 főről 16.539 főre csökkent, ehhez képest a magát roma nemzetiségűnek vallók 
összlakosságon belüli aránya 1,8%-ról 2,6%-ra nőtt. 10 év alatt mintegy 100 fővel gyarapodott a helyi 
roma közösség száma. Ha ezt a tendenciát vesszük alapul, 2018-ra minden bizonnyal 3% feletti roma 
lakossággal számolhatunk. Ezeket az adatokat mindenképp indokolt figyelembe venni, amikor a helyi 
ellátórendszer vagy éppen a szociális koncepció tartalmáról és céljáról gondolkozik a település.  A 2022-
ben tartott országos népszámlálás adatai pontosabb képet mutathatnak majd ezen a téren is. 
 

 
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

Egy adott település munkanélküliségi rátája, foglalkoztatottsági mutatója alapvetően meghatározzák a 
lakosság jövedelmi és vagyoni helyzetét, a település gazdasági teljesítőképességét és ennek hatása tovább 
gyűrűzik a szociális, egészségügyi ellátó rendszer és az oktatás területe felé, növelve vagy csökkentve 
például a hátrányos helyzetűek számát. Elmondható, hogy Balassagyarmaton a HEP előző elemzési 
időszakához képest egyértelmű pozitív változás mutatható ki, amelynek elemzése a következő 
alpontokban kerül kifejtésre. 
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Az SZJA adófizetők 

száma

Az SZJA adófizetők közül a 0-

1 millió forintos 

jövedelemsávba tartozók 

az állandó népesség

 %-ában (TS 059)

az állandó népesség

 %-ában (TS 060)

2016 52,91 29,87

2017 52,54 26,32

2018 52,47 23,90

2019 52,61 21,59

2020 51,26 21,38

2021 n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.1. számú táblázat - Jövedelmi helyzet (Balassagyarmat)

Év

 
 

 
 

 
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: 
Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, 
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 
a) Foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek helyzete; 
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Városunkban a regisztrált munkanélküliek számának alakulásában fontos elmozdulás történt. A 
legkritikusabb adatokkal 2011-ből rendelkezünk, amikor 1028 fő volt a nyilvántartott álláskeresők száma. 
Ez akkor az aktív korú, 15-64 éves lakosság (11.475 fő) 9%-át jelentette. A helyzet még mindig kedvezőbb 
volt, mint az akkori Nógrád megyei munkanélküliségi ráta, azonban mindenképp jelzésértékkel bírt és 
követte az országos gazdasági és társadalmi folyamatokat. 2012-től a nyilvántartott álláskeresők 
számának folyamatos csökkenése figyelhető meg, 2016-ban 588 főről (5,6%), 2017-ben 484 főről 
beszélhetünk. A 2016-os 5,6%-os munkanélküliségi ráta az országos 5,1%-os ráta közvetlen közelében 
mozgott és jóval alacsonyabb volt, mint a Nógrád megyei 8,4%-os átlag. 

 

Férfiak aránya 

(TS 033)

Nők aránya 

(TS 034)
Összesen

2016 4,03 4,57 4,30%

2017 4,04 4,87 4,46%

2018 4,82 4,84 4,83%

2019 4,66 5,23 4,95%

2020 5,42 5,26 5,34%

2021 4,53 4,78 4,66%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2. 1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint (Balassaygarmat)

Nyilvántartott álláskeresők aránya az 

állandó népességben a 15-64 évesek körében
Év 

 
 

 
 

Nemek szerint vizsgálva az álláskeresők számát, az elmúlt 10 évben három évet leszámítva (2009, 2013, 
2014) a női regisztrált munkanélküliek száma minden esetben meghaladta a férfi munkanélküliek 
számát. Ez a megállapítás különösen igaz a 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresőkre, ahol a 
2009-es évet kivéve a nők száma/aránya mindig magasabb volt, mint a férfiaké. 2016-ban a 6 hónapot 
meghaladóan munkanélküli helyi lakosság 61,3%-a nő volt. 
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Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fő 

összesen
452 458 485 484 510 433

Fő 21,00 32,00 28,00 21,00 30,00 18,00

% 4,65% 6,99% 5,77% 4,34% 5,88% 4,16%

Fő 56,00 54,00 49,00 51,00 44,00 38,00

% 12,39% 11,79% 10,10% 10,54% 8,63% 8,78%

Fő 58,00 49,00 55,00 47,00 65,00 41,00

% 12,83% 10,70% 11,34% 9,71% 12,75% 9,47%

Fő 36,00 41,00 59,00 47,00 53,00 38,00

% 7,96% 8,95% 12,16% 9,71% 10,39% 8,78%

Fő 55,00 56,00 55,00 50,00 46,00 35,00

% 12,17% 12,23% 11,34% 10,33% 9,02% 8,08%

Fő 60,00 58,00 55,00 64,00 59,00 42,00

% 13,27% 12,66% 11,34% 13,22% 11,57% 9,70%

Fő 57,00 52,00 51,00 66,00 55,00 55,00

% 12,61% 11,35% 10,52% 13,64% 10,78% 12,70%

Fő 28,00 32,00 44,00 45,00 50,00 54,00

% 6,19% 6,99% 9,07% 9,30% 9,80% 12,47%

Fő 43,00 36,00 30,00 42,00 34,00 35,00

% 9,51% 7,86% 6,19% 8,68% 6,67% 8,08%

Fő 38,00 48,00 59,00 51,00 74,00 77,00

% 8,41% 10,48% 12,16% 10,54% 14,51% 17,78%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen

51-55 év (TS 044)

56-60 év (TS 045)

61 éves, vagy afeletti (TS 046)

20 éves, vagy az alatti 

(TS 037)

21-25 év (TS 038)

26-30 év (TS 039)

31-35 év (TS 040)

36-40 év (TS 041)

41-45 év (TS 042)

46-50 év (TS 043)

3.2.2. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint (Balassagyarmat)
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% %

2016 44,03 61,31

2017 46,07 53,55

2018 49,07 53,36

2019 51,65 57,20

2020 56,08 51,05

2021 61,66 53,93

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Év 

180 napnál hosszabb 

ideje regisztrált 

munkanélküliek 

aránya (TS 057)

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott 

álláskeresők aránya (Balassagyarmat)

Nők aránya a 180 napon túli 

nyilvántartott álláskeresőkön 

belül (TS 058)

 
 
 
b) Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága; 
 

A munkanélküliségi mutatókban szerepet játszik az iskolázottság. Már a 2001-es és 2011-es 
népszámlálási összehasonlító adatoknál látható volt a kedvező változás a lakosság iskolázottságának 
mutatójában. Általánosságban elmondható, hogy a 15 év feletti lakosság töredéke hagyja el a köznevelési 
rendszert úgy, hogy legalább a 8 osztályos általános iskolai végzettséget ne szerezte volna meg. 
Ugyanakkor az alacsony iskolai végzettség még mindig hátrányos helyzetet determinál a munkaerő-
piacon. Nemek szerint megbontva az adatokat, a férfiak iskolázottsága 2001-ben több százalékponttal 
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meghaladta a nőkét (lásd: 94,5% férfi – 90,5% nő). A 2011-es népszámlálás alkalmával a nők iskolázottsági 
mutatója 5,2%-kal emelkedett, majdnem teljesen ledolgozva a korábbi hátrányt (lásd: 96,7% férfi, 95,7% 
nő).  

 

 Fő Fő % Fő % Fő %

2016 452 8 1,77% 104 23,01% 340 75,22%

2017 458 10 2,18% 132 28,82% 316 69,00%

2018 485 18 3,71% 121 24,95% 346 71,34%

2019 484 12 2,48% 127 26,24% 345 71,28%

2020 510 10 1,96% 118 23,14% 382 74,90%

2021 433 8 1,85% 105 24,25% 320 73,90%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

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

(Balassagyarmat)

Év

Regisztrált 

munkanélküliek

/nyilvántartott 

álláskeresők 

száma összesen

(TS 052)

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 

szerint

8 általánosnál alacsonyabb 

végzettség (TS 036)

Általános iskolai 

végzettség (TS 035)

8 általánosnál magasabb iskolai 

végzettség 

 
 
 

 
 
E diagramnak érdemes az időbeli két szélső pontját (2016, 2021) és legkedvezőtlenebb mutatóját (2020) 
részletesebben megvizsgálni. 2016-ben a 8 általános iskolai osztálynál alacsonyabb végzettséggel 
rendelkezők aránya a munkanélküliek között 1,8% volt, az általános iskola 8 osztályát elvégzők 23%-ot, a 8 
általános iskola osztálynál magasabb végzettséggel rendelkezők 75,2%-ot jelentettek az összesen 452 
főből. 2021-ben a vizsgált hat évet áttekintve a legalacsonyabb munkanélküliségi mutatót láthatjuk. A 
mindösszesen 433 regisztrált munkanélküli iskolai végzettség szerinti megoszlásában tapasztalható némi 
elmozdulás: a képzett munkaerő aránya a korábbi évekhez képest csökkent, míg a legfeljebb 8 osztályt 
végzettek aránya nőtt sz összesített létszámon belül. A város iskolázottsági mutatói kedvező képet 
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mutatnak, az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma folyamatosan csökken. A 
felnőttoktatás és a felnőttképzés továbbtanulási lehetőséget jelent a befejezetlen iskolai végzettséggel 
rendelkező tanulók számára.  
2020-ban volt a legmagasabb a munkanélküliek száma  a vizsgált időszakban Balassagyarmaton (510 fő).  
 
 
c) Közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra történő átlépés lehetőségei; 
 
Városunkban a közfoglalkoztatást 2010-ben a Foglakoztatási Kht., majd 2011-től 2017. november 1-ig a 
Városgondnokság látta el. Mivel a Városgondnokság és a Városi Sportintézmények ezzel a dátummal 
beolvadtak a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetbe, a közfoglalkoztatás feladatait a 
továbbiakban ez az intézmény látja el. Jogszabályváltozás miatt 2011-ben és 2012-ben csökkent a 
közfoglalkoztatási létszám, 2013-ben pedig további szigorítások léptek életbe, emiatt csak 4 hónapig lehet 
a munkanélkülieket ezen újabb feltételek szerint alkalmazni. A GAMESZ által szolgáltatott adatok szerint 
2018 őszén közfoglalkoztatás keretében összesen 61 főt alkalmaztak az önkormányzat intézményeinél. 
Ebből 37 fő hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretében, 24 fő a járási STARTMUNKA mintaprogramban 
dolgozik. Többnyire szakképesítést nem igénylő, kisegítő vagy segédmunkás munkakörben kerül sor a 
foglalkoztatásra, elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők vonatkozásában, akik 
egyben tartós munkanélküliek is. Szakképzettség csak a munkavezetői és az adminisztrátori álláshelyek 
betöltéséhez szükséges.  A GAMESZ adatai alapján a 61 közfoglalkoztatottból 23 fő (38%) roma 
nemzetiségű. 
 

Aktív foglalkoztatás-politikai 

eszközökkel támogatottak száma

(TS 050)

Közfoglalakoztatottak  száma

(TS 055)

Fő  (éves átlag - fő)

2016 402 297

2017 382 258

2018 280 194

2019 273 151

2020 360 146

2021 186 144

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

  3.2.5. számú táblázat  - Foglalkoztatáspolitika (Balassagyarmat)

Év
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Aktív foglalkoztatás-politikai 

eszközökkel támogatottak száma

(TS 050)

Közfoglalakoztatottak  száma

(TS 055)

Fő  (éves átlag - fő)

2016 402 297

2017 382 258

2018 280 194

2019 273 151

2020 360 146

2021 186 144

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

  3.2.5. számú táblázat  - Foglalkoztatáspolitika (Balassagyarmat)

Év

 
 

Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 
 

KÖZFOGLALKOZTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMA  

Balassagyarmat Közfoglalkoztatásban 
résztvevők száma (fő) 

Országos közfoglalkoztatási 
programban résztvevők (fő) 

2014. 01. hó 469 100 

2015. 01. hó 158 55 

2016. 01. hó 311 157 

2017. 01. hó 286 120 

2018. 01. hó 238 102 

 
Ez a táblázat a városunkban működő, nem pusztán önkormányzati fenntartású intézményeknél 
alkalmazott közfoglalkoztatottak számát összesíti a TeIR adatai szerint. A közfoglalkoztatottak számában 
2014-től napjainkig jelentős változás következett be. 2014-ben összesen 469 fő vett részt 
közfoglalkoztatási programban, ehhez képest 2018 ugyanazon időszakában majdnem 50%-kal 
kevesebben, mindösszesen 238 főről beszélhetünk. Napjainkban a GAMESZ által közfoglakoztatott 
munkavállalók főként köztisztasági feladatokat végeznek, számuk jelentősen csökkent, éves átlagban 
mindösszesen 50-60 fő között mozog. E változás legfőbb oka, hogy a Kormány a foglalkoztatottak 
számának növelését nem a közfoglalkoztatás útján képzeli el, hanem a munkaerőt a nyílt munkaerő-piac 
felé kívánja irányítani. A közfoglalkoztatás tehát nem az elsődleges cél, inkább egy időlegesen támaszt 
nyújtó lehetőség maradt. A közfoglalkoztatás esélyt és jövedelemforrást jelent mindazok számára, akiknek 
az önálló álláskeresése hosszabb ideje eredménytelen. Különös jelentősége van a munkaerő-piacon 
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő személyek számára. Gyakori, hogy a közfoglalkoztatás 
a foglalkoztatás egyetlen formája a mélyszegénységben élő társadalmi csoportokhoz tartozóknak. 
Közfoglalkoztatottakat alkalmazhatnak nem csak önkormányzati, hanem egyéb költségvetési szerveknél is, 
állami fenntartású szociális, gyermekjóléti, köznevelési intézményeknél, valamint közhasznú 
egyesületeknél, egyéb civil szervezeteknél. A Balassagyarmaton futó közfoglalkoztatási programok közül 
az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogramra van nagyobb rálátása az önkormányzatnak, amely 
tartalma szerint az idősek célcsoport esélyegyenlőségi szempontjainak érvényesüléséhez illeszkedik, 2017-
es indulásakor 15 fő, 2022-ben 3 fős engedélyezett közfoglalkoztatotti létszámkerettel.  
 
 
d) A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői; 

közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási 
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok;  
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Balassagyarmat földrajzi elhelyezkedése, megközelíthetősége a közlekedés szempontjából ideális. A város 
főútvonal mellett, Budapest-Vác vonzáskörzetében fekszik, rendszeres autóbusz- és vasútközlekedése 
biztosított. A városon belül a távolságokat helyi autóbusz-járat igénybevételével is át lehet hidalni. A 
lakosság számára rendelkezésre álló parkolóhelyek száma az elmúlt öt évben megduplázódott és a 
parkolás továbbra is ingyenes az önkormányzat kezelésében lévő valamennyi parkoló területén.  
A város kiemelten kezeli a fenntartásában álló utak és járdák felújításának kérdését, saját forrásait 
folyamatosan pályázati eszközökkel egészíti ki. Az útfelújítások tervezetten, egyéb, a városban futó 
nagyobb projektek megvalósításához kapcsolódóan zajlottak és zajlanak a HEP megvalósítási időszaka 
alatt is (pl. városrekonstrukció, uszoda-beruházás, középületek korszerűsítése stb.). A mobilitás egyik 
alternatívájaként, a kerékpáros közlekedés népszerűsítése érdekében a középületek közelében 
biciklitárolók, illetve kerékpárutak épülnek. A meglévő Szügyi úti kerékpárút-szakasz a nyertes TOP-3.1.1-
16 pályázatunknak köszönhetően 2020 tavaszáig bezáróan újabb, városon belüli szakaszokkal bővül. A 
városból Szügy irányában kiépült ipari területek kerékpárúton keresztül a városközpontból is elérhetővé 
válnak. A buszpályaudvar, valamint a város kelet-nyugati irányú, két szélső pontján fekvő kórház és strand 
területe is megközelíthető lesz részben kiépített, illetve részben felfestett kerékpárúton. A közlekedés 
alternatívái, az úthálózat minősége a munkahelyteremtő beruházásokra is hatással bír. Városunk térségi, 
járási szerepköréből adóan gazdag közintézmény-hálózattal rendelkezik (önkormányzati és járási hivatal, 
rendőrség, kórház és szakosított szociális intézmények, tankerületi központ, sokszínű alap- és középfokú 
köznevelési intézmények, járásbíróság, törvényszék, városi- és főügyészségi szervezet, fegyház és börtön), 
ennek köszönhetően az önkormányzati és állami közszféra tekinthető a város legnagyobb 
foglalkoztatójának. A város versenyszférájában működő egyéni és társas vállalkozások számában a 
következő változás történt:  
 

 
 
Az 1-9 főt foglalkoztató regisztrált vállalkozások száma 2010-ről 2016-ra mintegy 16%-kal megnőtt a 
városban, ugyanakkor a nagyobb, 10-250 fő közötti létszámmal működő vállalkozások száma negatív 
irányban változott. Az ennél is több embert foglalkoztató vállalkozások száma nem módosult. Az iparűzési 
adóbevétel 2015-ig folyamatosan emelkedett, de 2017-ben is mintegy 100 millió Ft-tal meghaladta a HEP 
előző tervezési időszakának (2012) alapjául szolgáló éves tényadatokat. Az így keletkezett bevételeket az 
önkormányzat többek között a lakossági közszolgáltatások megszervezésére, az úthálózat fejlesztésére, 
pályázati önerőként beruházások realizálására tudja fordítani.  
 

Iparűzési adóbevétel alakulása, terv és tényadatok (eFt) 
 

Év Terv Teljesítés 

2007 350000 376396 

2008 500000 693871 

2009 650000 623050 
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2010 600000 514866 

2011 540000 657056 

2012 655000 680489 

2013 650000 710740 

2014 680000 793865 

2015 760000 796 575 

2016 760000 730 870 

2017 730000 781 153  

2018 750000 799 143 

2019 755000 990 167 

2020 850000 722 663 

2021 650000 910 027 

 
e) Fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük; 
 
A pályakezdő fiatalok körében a regisztrált munkanélküliek száma az álláskeresők számával arányosan 
csökkent. Jellemzően a 20-24 évesek körében vannak e korcsoporton belül a legtöbben az álláskeresők: 
2008-ban 46,7%-uk volt 20-24 éves, 2017-ben 45,5%-uk. Némi negatív elmozdulás a 20 év alatti 
álláskeresők számában figyelhető meg. A 2008-as 9,3%-os adat 2017-re 13,8%-ra nőtt a pályakezdő 
álláskeresőkön belül. A változás valószínűleg összekapcsolható a tanköteles életkor 18-ról 16 évre történő 
csökkentésével. Ennek a hatásnak a kompenzálására az általános iskolát befejezni nem tudó vagy a 8. 
évfolyam elvégzését követően középfokú nevelési-oktatási intézménybe felvételt nem nyert tanulók 
számára a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, illetve a szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. törvényben szabályozott Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok nyújthatnak oktatási-képzési 
utat. A Hídprogramok célja, hogy kompetenciafejlesztéssel, a hiányzó közismereti tudás, illetve 
részszakképesítés megszerzésével elősegítse a tanulók munkaerő-piaci helyzetének a javítását, tanulási 
motivációját, valamint képzettséget, szakmai tudást nyújtson számukra az önálló életvitel 
megkezdéséhez, mielőtt végleg elhagynák a köznevelési rendszert. Balassagyarmaton a Mikszáth Kálmán 
Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában érhető el a kétéves Szakképzési 
Hídprogram, amely az aktuális, 2018/2019-es tanévben élelmiszer- és vegyi áru eladó rész-szakképesítés 
megszerzésével zárul. Köznevelési Hídprogram Nógrád megyében csak egy helyen, a salgótarjáni Mikszáth 
Kálmán Líceumban érhető el. A korábban a Kiss Árpád Általános Iskolában felnőttoktatás keretében, külön 
osztályként működő, alapfokú iskolai végzettség megszerzésére felkészítő oktatási forma már évekkel 
ezelőtt megszűnt a városban. 
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Balassagyarmat Város Önkormányzata részese a nyertes TOP-5.1.2-15-NG1-23016-00012 projektnek, 
melyben a Nógrád Megyei Fejlesztési Ügynökség a gesztor, a megvalósítás pedig kifejezetten munkaerő-
gazdálkodási céllal, foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködéseket segít.  A projekt keretében a 
településen létrehozott Paktumiroda kétirányú tevékenységet végez: egyrészt a munkáltatói igényeket 
összegzi és eljuttatja a támogatásokat nyújtó Kormányhivatal felé, másrészt az álláskeresőket segíti 
elhelyezkedésük folyamatában. Az így nyújtható bértámogatás, illetve a munkatapasztalat-szerzés 
támogatása a pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci pozícióját is megerősíti, esélyeit javítja. Különös 
tekintettel arra, hogy a 25 éven aluliak, illetve a 25 és 30 közötti fiatalok foglakoztatás szempontjából 
kiemelten támogatott célcsoportnak minősülnek. A balassagyarmati Paktumirodánál két pályakezdő 
fiatalt foglalkoztatnak e támogatási formában és az iroda további fiatalok boldogulását segíti.  
 

 

 
 

Nyilvántartott 

álláskeresők száma

(TS 052)

Nyilvántartott 

pályakezdő álláskeresők 

száma

(TS 053)

Fő Fő

2016 452 39

2017 458 46

2018 485 52

2019 484 43

2020 510 47

2021 433 32

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.6. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma 

(Balassagyarmat)

Év 

 
 
f) Munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése, szakképzéshez, 

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 
programok; 
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A Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 
foglalkozik a munkaerő-piaci integrációval. A kirendeltségen regisztrálják az álláskeresőket, tájékoztatást 
nyújtanak a végzettségüknek megfelelő álláslehetőségekről, a továbbképzési lehetőségekről, a 
tanfolyamokról és a munkáltatókat is folyamatosan tájékoztatják a foglalkoztatást támogató pályázatokról 
és az igénybe vehető kedvezményekről. A képzéseken való részvétel lehetősége a korlátozott létszám 
miatt nem minden jelentkező által vehető igénybe.  
Városunkban számos civilszervezet működik, melyek közül többen sikeres programokat valósítottak vagy 
valósítanak meg a hátrányos helyzetű családok támogatása, munkához segítése érdekében. Ilyen például 
a Gondoskodás Közhasznú Egyesület vagy a Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesület, amely 
főként szegény roma családok életkörülményeinek a javítását szolgálja képzési programok szervezésével. 
 
g) Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása; 
 
Az önkormányzat elsősorban az aktív korúak ellátásában, ezen belül is a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülőket alkalmazza a közfoglalkoztatás keretében. A GAMESZ - mint önkormányzati 
fenntartású intézmény - közfoglalkoztatás keretében romákat is foglalkoztat, főként a város szépítésének, 
parkosításának feladatait végzik. 
 
h) Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 
 
Erre vonatkozó adattal nem rendelkezünk. 
 
i) Digitális ismeretek megszerzésének és hozzáférésének lehetőségei. 
 
Az önkormányzati fenntartású Madách Imre Városi Könyvtár élt a kínálkozó lehetőséggel és csatlakozott 
az ún. Digitális Jólét Programhoz. Az intézmény falain belül működik a Digitális Jólét Pont, amelynek 
közvetlen és legalapvetőbb célja a digitális kompetencia fejlesztése. A könyvtárban megfelelő 
sávszélességű interneteléréssel, számítógép, tablet, okostelefon használatával bővíthetők a digitális 
ismeretek, a szolgáltatást bármely városlakó ingyenesen igénybe veheti. A könyvtár dolgozói segítséget 
nyújtanak az internet világában való tájékozódáshoz, levelezőprogramok használatához, önéletrajz 
elkészítéséhez, dokumentumok, képek feltöltéséhez, nyomtatásához. Az ingyenes és bárki számára 
elérhető szolgáltatás nyújtotta lehetőségekkel hetente többen is élnek, egyúttal a szociálisan hátrányos 
helyzetűek esélyegyenlőségét is szolgálja. 
 
A 65 éven felüli balassagyarmati lakosok számára a 2017-től működő, ún. Idősügyi Infokommunikációs 
Program is elérhető, amely szintén a digitális tudás fejlesztését célozza. A program nyújtotta 
szolgáltatások kifejtésére az időskorúak célcsoportjánál kerül sor.  
 
 

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

 

Önkormányzatunk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló – többször módosított –1993. évi 
III. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 
többször módosított 1997. évi XXXI. törvény alapulvételével alkotta meg a pénzbeli és természetbeni 
támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 3/2020. (II. 02.) rendeletét, amely tartalmazza a szociális ellátások típusait. E rendelet az 
Szt.-ből kiindulva rendezi az önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátások és szolgáltatások 
típusait.  A HEP 2013-as megalkotása óta - a járási hivatalok megalakulásával – jelentős változáson ment 
keresztül a pénzbeli és a természetbeni ellátások köre, a hatáskörök címzettjeiben is változás történt. Az 
időskorúak járadéka, az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, az alanyi közgyógyellátásra való jogosultság 
megállapítása mind a járási hivatalok hatáskörébe került. Az önkormányzat dönt a települési támogatások 
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esetében, amely létfenntartási gondok enyhítésére, lakhatás céljára és lakbérhátralék rendezéséhez, 
gyógyszerkiadások fedezéséhez, elhunyt családtag temetési költségeinek viseléséhez, illetve tartósan 
beteg családtag ápolását végző személy számára ítélhető meg. A települési támogatás a korábban létező 
többféle önkormányzati hatáskörű segélyformával ellentétben gyűjtőfogalom lett. A kérelmező egyedi 
élethelyzete határozza meg a célt, amelyre a támogatás irányul és az összeget, amelyet szintén a 
kérelemben részletezett és az ahhoz mellékelt dokumentumokkal alátámasztott egyedi körülmények 
indokolnak. Ez a pénzbeli ellátás nem havi rendszerességű, de a jellemzően szociálisan rászorult, nehéz 
életkörülmények között élő ügyfelek egy évben több alkalommal nyújtják be kérelmüket. A települési 
támogatásról rendeletünk szerint a polgármester dönt. 
 
Kimondottan a munkaerő-piaci helyzetük szempontjából hátrányos helyzetű, de aktív korú lakosság 
szociális támogatási formája a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Fht.).   Az Fht.-ra való jogosultságot 
évente felül kell vizsgálni, míg a korábbi ellátást, a rendelkezésre állási támogatást, csak kétévente kellett. 
A két felülvizsgálat között eltelt időben minden támogatottnak legalább 30 nap munkaviszonyt kell 
létesítenie, olyan módon, hogy az igazolható legyen a felülvizsgálatkor. A munkaviszony létesítése 
többféleképpen lehetséges: nyílt munkaerőpiacon folytat keresőtevékenységet, egyszerűsített 
foglalkoztatottként létesít munkaviszonyt, háztartási munkát folytat, munkaerő-piaci programban vesz 
részt, közérdekű önkéntes tevékenységet folytat, vagy közfoglalkoztatásban vesz részt.  
 

Fő
15-64 év közötti 

népesség  %-ában
Fő

Nyilvántartottak 

%-ában

2016 452 4,43% 87 19,25%

2017 458 4,59% 94 20,52%

2018 485 4,99% 112 23,09%

2019 484 5,12% 102 21,07%

2020 510 5,55% 111 21,76%

2021 433 4,84% 122 28,18%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési ellátásban részesülő 

nyilvántartott álláskeresők száma

(TS 047)

     3.3. 1. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők 

ellátásai I. (Balassagyarmat)

Nyilvántartott álláskeresők 

száma

(TS 052)Év
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Fő
Nyilvántartottak  

%-ában
Fő

Nyilvántartottak  

%-ában
Fő

Nyilvántartottak 

%-ában

2016 115 25,44% n.a. - 202 44,69%

2017 116 25,33% 122 26,67% 210 45,85%

2018 121 24,95% 122 25,08% 233 48,04%

2019 106 21,90% 130 26,86% 208 42,98%

2020 156 30,59% 120 23,58% 267 52,35%

2021 140 32,33% n.a. - 262 60,51%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Év

 3.3.2. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők ellátásai II. (Balassagyarmat)

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek átlagos 

havi száma (TS 054)

Szociális támogatásban részesülő 

nyilvántartott álláskeresők száma

(TS 048)

Ellátásban részesülő nyilvántartott 

álláskeresők száma (TS 049)
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Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban 

részesítettek havi átlagos száma

(TS 056)

fő

2016 n.a.

2017 15

2018 13

2019 13

2020 14

2021 n.a.

Forrás: TeIR, KSH

3.3.3. számú táblázat - Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

(Balassagyarmat)

Év

 
 
Önkormányzati rendeletünk szociális támogatást biztosít az első diplomájáért felsőoktatási intézményben 
tanulmányokat folytatók számára, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300%-át nem haladja meg. A támogatás egy oktatási évben két 
alkalommal adható, maximum 35.000 Ft összegben szemeszterenként.   
 
A közgyógyellátottak száma 2010-hez képest (795 fő) folyamatos csökkenést mutat.  
 

 
 
A Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetben pszichiátriai, addiktológiai és a neurológiai rehabilitációs 
fejlesztések zajlottak.  A betegek számára elérhetővé vált a zenei, a sport-, mozgás- és fizioterápia, 
emellett a járóbeteg-ellátás keretében a gyermekrehabilitációs ellátás alapjait is megteremtik. 
 
A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2020. (II. 02.) önkormányzati rendelet alapján 2021-ben 
igényelt és kifizetett szociális támogatásokat a következő táblázat szemlélteti: 
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2021. évben kifizetett segélyek (készpénzben, utalással, vagy postai úton) 
Balassagyarmat 

 
A segély megnevezése Eset szám/személyek 

száma 
Kifizetett összeg 

Gyermekvállalást ösztönző támogatás 49 fő 3.430.000 

Rendkívüli élethelyzet 795 eset 7.469.810 

Tanulók bérlete 739 eset 1.295.195 

Idősek bérlete 50 eset 87.600 

Temetési segély 63 fő 1.920.000 

Felsőfokú tanulmányok támogatás 8 eset 260.000 

Gyógyszersegély 763 eset 4.566.000 

Bursa Hungarica 34 fő 1.824.000 

Lakhatási támogatás 1569 eset 6.950.000 

Köztemetés 29 fő 4.397.262 

Nem kötelező védőoltás 20 fő 433.683 

   

Összesen:  29.160.423 

Nem az Önkormányzat költségvetését 
terhelő támogatás és annak költsége 

  

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményhez kapcsolódó egyszeri 

kifizetés 

171 eset 1.714.500 

Szünidei gyermekétkeztetés  211.200 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális 
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető 
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a 
lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, 
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakásgazdálkodást. A 
törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a területükön 
hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét 2013. január 1-jétől. 
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról Balassagyarmat Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és lakbérek mértékéről 
szóló 21/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelete rendelkezik. Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezése alapján alkotta meg Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 13/2015. (III. 01.) 
önkormányzati rendeletét, melynek célja a fiatal házasok lakáshoz jutásának elősegítése. 
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Lakásállomán

y (db)

(TS 073)

Épített 

lakások 

száma

(TSv 077)

Épített 

lakások 

száma 1000 

lakásra

(TS 078)

1-2 szobás 

lakások 

aránya

(TS 076)

A közüzemi 

szennyvízgyűjtő-

hálózatba 

 bekapcsolt lakások 

aránya (TS 074)

A közüzemi 

ivóvízvezeték-

hálózatba 

 bekapcsolt lakások 

aránya (TS 075)

db db db % % %

2016 6721 3 0,45 44,32 95,19 97,95

2017 6722 1 0,15 44,32 95,75 98,54

2018 6731 12 1,78 44,26 96,03 98,72

2019 6733 3 0,45 44,24 96,26 98,90

2020 6739 7 1,04 44,19 96,13 98,65

2021 6731 3 0,45 44,09 n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány (Balassagyarmat)

Év

 
 

 
 

a) Bérlakás-állomány 

 

Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában a 2022-es adatok szerint 172 bérlakás van, melyből 
101 - az összes lakás mintegy 59%-a - szociális alapon kerül bérbeadásra. Az elmúlt öt évben az 
önkormányzati lakásállomány kismértékben csökkent, 2017-ben még 186 bérlakás volt az önkormányzat 
tulajdonában. Az önkormányzati tulajdonú lakások szociális helyzet alapján, költségalapú bérbeadás, 
illetve bérlőkiválasztási jog alapján kerülnek bérbeadásra.  A költségalapú bérbeadás esetén pályázatot 
kell kiírni. A meghatározott tartalommal beadott pályázatokat a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, 
amely dönt a bérleti igény ügyében. 
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Az önkormányzati lakásgazdálkodás keretében törekszünk arra, hogy a meglévő ingatlanok műszaki és 
építészeti állapotát szinten tartsuk, a szükséges karbantartások elvégzéséről időben gondoskodjunk. A 
nagyobb volumenű felújítási munkálatok pénzügyi fedezetét tervezett módon, az önkormányzat adott 
évre szóló költségvetésében, külön előirányzatként biztosítjuk. 2018-ban a tervek szerint 
lakásfelújításokra az önkormányzat bruttó 31.600.000 Ft-ot fordít, melyet a képviselő-testület döntése 
szerint meghatározott lakások részleges felújítására használunk fel. 
 
A lakásállomány jelentős része tehát szociális alapon bérbeadásra kerülő ingatlant takar, ugyanakkor az 
önkormányzat célja, hogy a bérlakások számát tovább növelje.  
 

 
 
 A Képviselő-testület 13/2022. (X. 02.) rendeletével döntött az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet módosításáról, mely szerint a 
fizetendő lakbérek 2023. április 1. napjától a duplájára emelkednek majd. A veszélyhelyzet alatt hozott 
központi döntések hatására lakbérek emelésére az elmúlt másfél évben nem volt mód.  
 
 
 
b) Szociális lakhatás 

 

Önkormányzatunk a bérlakás állományból 2022-ben a korábban már említett 101 ingatlannal oldja meg a 
szociális lakhatás feladatát. A lakások bérleti díját – komfortfokozat alapján – önkormányzati rendelet 
szabályozza, mely összeg a költségalapon megállapított lakbér összegének kb. 50 %-a.  Az érintett bérlők 
számára még ezen kedvezményes díj megfizetése is gondot, problémát jelent, ezért néhány bérlő 
lakbértartozást halmoz fel. A város kiemelt övezetében fekvő, magántulajdonba került, de jelenleg 
lepusztult, elégtelen lakhatási körülményeket nyújtó ingatlanok visszavásárlásával, helyettük jó állapotú 
bérlakások biztosításával a szociálisan rászorulók lakhatási feltételeit javítjuk. 
 
c) Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

Önkormányzatunknál vezetett ingatlan-nyilvántartás szerint egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú 
ingatlan nincs. 
 
d) Elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

 

Balassagyarmat Város Önkormányzata több mint húsz évvel ezelőtt, 1997-ben kötött ellátási szerződést a 
Magyar Vöröskereszttel a hajléktalanok átmeneti szállójának működtetésére. A szakosított szociális ellátás 
biztosítása érdekében – amely a település számára az Szt. alapján egyébként nem jelent kötelező 
feladatot – az önkormányzat évente megújuló, ingyenes ingatlanhasználati szerződés keretében egy 
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meghatározott épületet a Vöröskereszt rendelkezésére bocsát. A hajléktalanság problémája 
Balassagyarmat járásközponti szerepéből adódóan jelen van városunk életében. Az átmeneti szálló 20 
férőhellyel működik. A hajléktalanok nappali melegedője és a népkonyha nappali ellátás keretében 
szintén a Magyar Vöröskereszttel kötött megállapodás alapján érhető el Balassagyarmaton. E szolgáltatás 
tekintetében az intézmény 80 férőhellyel rendelkezik. A népkonyha számára az étkezést a Szent Erzsébet 
Idősek Otthona konyhája biztosítja, csakúgy, mint az Szt. szerinti szociális konyha feladatait, amelynek 
igénybevételét és a szociális körülményektől függően adható kedvezmények mértékét a szociális 
intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006. (I. 27.) önkormányzati rendeletünk 
szabályoz. Az átmeneti szállón, illetve a nappali melegedő az étkeztetés mellett az egészségügyi ellátás is 
elérhető a hajléktalan személyek számára. 
 

e) Lakhatást segítő támogatások 

 

Balassagyarmat Város Önkormányzata több mint húsz évvel ezelőtt, 1997-ben kötött ellátási szerződést a 
Magyar Vöröskereszttel a hajléktalanok átmeneti szállójának működtetésére. A szakosított szociális ellátás 
biztosítása érdekében – amely a település számára az Szt. alapján egyébként nem jelent kötelező 
feladatot – az önkormányzat évente megújuló, ingyenes ingatlanhasználati szerződés keretében egy 
meghatározott épületet a Vöröskereszt rendelkezésére bocsát. A hajléktalanság problémája 
Balassagyarmat járásközponti szerepéből adódóan jelen van városunk életében. Az átmeneti szálló 20 
férőhellyel működik. A hajléktalanok nappali melegedője és a népkonyha nappali ellátás keretében 
szintén a Magyar Vöröskereszttel kötött megállapodás alapján érhető el Balassagyarmaton. E szolgáltatás 
tekintetében az intézmény 80 férőhellyel rendelkezik. A népkonyha számára az étkezést a Szent Erzsébet 
Idősek Otthona konyhája biztosítja, csakúgy, mint az Szt. szerinti szociális konyha feladatait, amelynek 
igénybevételét és a szociális körülményektől függően adható kedvezmények mértékét a szociális 
intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006. (I. 27.) önkormányzati rendeletünk 
szabályoz. Az átmeneti szállón, illetve a nappali melegedő az étkezetés mellett az egészségügyi ellátás is 
elérhető a hajléktalan személyek számára. 
 

Települési támogatásban 

részesítettek száma

(pénzbeli és 

természetbeni)

(TS 136)

Egyéb önkormányzati 

támogatásban 

részesítettek száma

(TS 137)

Fő Fő

2016 n.a. n.a.

2017 n.a. 242

2018 n.a. 258

2019 n.a. 273

2020 n.a. 292

2021 n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.4.3. számú táblázat - Lakhatást segítő támogatások (Balassagyarmat)

Év

 
 

f) Eladósodottság 

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



 43 

 
 
Mint ahogy az a korábban közölt táblázatból látható 2021-ben lakhatási támogatást 1569 esetben, 
mindösszesen 6.950.000 Ft összegben fizetett ki az önkormányzat az igénylőknek. 
 
 
g) Lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

 

A külterületeken nem épülnek új házak, kivéve a Nyírjes üdülőövezetet. A városnak ez a része 
közúthálózattal és villamos hálózattal teljes mértékben lefedett, azonban az ivóvíz-, szennyvízhálózat 
kiépítése nem megoldott. Telefon és kábeles televízió elérésére nincs lehetőség, csak a mobiltelefonos 
szolgáltatások és műholdas televízió adások biztosítottak. A városból való megközelítés egyik lehetősége a 
helyi járat - melyet a teljes város érintésével indítanak - továbbá gyalogosan és biciklivel érhető el az 
üdülőövezet. 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Városunkban telepek, szegregátumok nem alakultak ki. 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

Önkormányzatunk a Mötv.-ben foglalt kötelezettsége körében, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény szerint biztosítja a városban  
- a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátást,  
- a fogorvosi alapellátást,  
- az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást,  
- és a védőnői ellátást. 
Önkormányzatunk 2011-től kezdődően bekapcsolódott abba az országos, de a települési önkormányzatok 
egyedi döntésétől függően támogatott HPV oltási programba, amelynek köszönhetően a 6. osztályos 
leánygyermekek szülei a patikai árnál jóval kedvezőbben és 30%-os önkormányzati támogatással tudták 
megvásárolni a védettséget nyújtó oltóanyagot. A program mindaddig sikeresen működött, míg végül az 
oltás bekerült a társadalombiztosítás által finanszírozott védőoltási programba és ingyenesen elérhetővé 
vált a szülők döntésétől függően az érintett korosztály számára.  
 
A HEP 2018-as elfogadása óta a világon, Magyarországon, azon belül Balassagyarmaton is végigsöprő 
COVID 19 járvány addig nem látott kihívások elé állította a helyi egészségügyi ellátórendszert. Az 
alapellátásban dolgozó háziorvosok, házi gyermekorvosok, védőnők és az Oltóközpontnak helyet adó Dr. 
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Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet dolgozóinak összehangolt munkája kellett ahhoz, hogy ezt a 
próbát kiállja a városi egészségügyi ellátás.  
 
 

a) Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

Városunkban a felnőtteket 7 háziorvosi, a gyermekeket 3 házi gyermekorvosi körzet látja el. A felnőtt 
háziorvosi körzetek közül 6 betöltött, az 1. számú körzet pedig 2022. július 1. napjától – a háziorvos 
nyugdíjba vonulása miatt – tartós helyettesítéssel működik. Az egészségügyi ellátás a gyermekek és 
felnőttek számára egyaránt biztosított. A felnőtt háziorvosi körzetek közül hármat (1., 2. és 4. számú 
körzet) a GAMESZ, mint egészségügyi szolgáltató működtet a NEAK-kal kötött finanszírozási szerződés 
keretében.  
 
Az orvosi rendelők többsége önkormányzati vagy állami tulajdonú ingatlanokban működik. A város 
központjában található az Egészségház, mely egészen 2022-ig két felnőtt és két gyermek háziorvosi körzet 
számára nyújtott rendelőhelyiséget. A földszinten található két házi gyermekorvosi rendelő felújítására a 
HEP legutóbbi felülvizsgálatát követően került sor. A két rendelőhelyiség korszerű várótermet, orvosi 
szobát, mosdókat, kiszolgáló helyiségeket, új bútorzatot kapott. A bejárat immár akadálymentesen 
megközelíthető, amely a kisgyermekes családok életét nagyban megkönnyíti.  
 
Az Egészségház emeleti szintjének akadálymentes megközelítése továbbra sem biztosított, ezért az 
önkormányzat az 1. és 3. számú, privatizált keretek között működő felnőtt háziorvosok számára 
felajánlotta a Rendelőintézetben található, üres helyiségeket a további betegellátás céljára. E 
lehetőséggel csak az 1. számú körzet háziorvosa, Dr. Csordás Ildikó élt, Dr. Kubassek Péter a nehézségek 
ellenére sem vállalta a költözést. A többi háziorvosi rendelő az adott ellátási körzet frekventált helyein, a 
lakosság számára jól megközelíthető és akadálymenetes megközelíthetőséggel biztosított. 
 
A házi gyermekorvosok munkáját segítik az egészségügyi alapellátás keretében a védőnők. 
Balassagyarmaton a GAMESZ szervezeti keretein belül, annak gazdasági irányításával, de önálló szakmai 
egységként működik a Védőnői Szolgálat, amely a területi védőnői ellátást és az iskolavédőnői ellátást 
nyújtja. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 16/2016. (VI. 10.) önkormányzati 
rendeletünk 5 területi ellátási kötelezettségű védőnői körzetet és 4 iskolavédőnői körzetet különböztet 
meg. Mind az öt területi védőnői állás betöltött, két védőnő várandóságuk miatt tartósan távol vannak, 
visszatérésükig a körzeteket tartós helyettesítéssel látjuk el. A négy iskolavédőnői körzetből egy körzet 
betöltetlen, így egy üres védőnői státusszal rendelkezünk. A várandós tanácsadást önállóan, valamint a 
kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályával, a Család- és Gyermekjóléti Központtal és az illetékes 
háziorvossal együtt látják el. A Balassagyarmaton működő Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályán 
szintén vannak védőnői státuszok. Az ott dolgozó védőnők stratégiai irányító és ellenőrző szerepkörben 
segítik a városi védőnők munkáját.  
 
A Balassagyarmati Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának szervezeti keretein belül tevékenykedő 
ifjúsági védőnő látja el a családvédelmi feladatokat (házasság előtti, családtervezési, ifjúsági ás 
válságtanácsadás biztosításával). E mellett segíti a felnövekvő nemzedék körében végzett 
egészségnevelési tevékenységet, a kor kihívásainak megfelelő színtereken (internetes tanácsadás, 
kollégiumi esték stb.).  
 
Balassagyarmaton két körzetben történik az iskolaorvosi feladatok ellátása. A főállású iskolaorvosi 
státuszok betöltetlenek. Három gyermekorvos és egy belgyógyász szakorvos közreműködésével, külön 
megbízási szerződés keretében biztosítjuk az általános és középiskolák iskolaegészségügyi feladatainak 
ellátását.   Az iskolavédőnők egyéni tanácsadást és gondozási munkát is végeznek, megszervezik az iskolai 
szűréseket, védőoltásokat, kapcsolatot tartanak a pedagógusokkal és a szülőkkel, felelősek a 
dokumentációk elkészítéséért, valamint az iskolai egészségügyi felvilágosító előadások megtartása is 
feladataik közé tartozik. 
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Felnőttek és 

gyermekek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma

(TS 107)

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma

(TS 106)

A házi 

gyermekorvosok által 

ellátott szolgálatok 

száma

(TS 108)

Gyógyszertárak és 

fiókgyógyszertárak 

száma

(TS 110)

Közgyógyellátási 

igazolvánnyal 

rendelkezők száma 

(alanyi és normatív 

alapon kiadott) 

(TS 133)

Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban 

részesítettek évi átlagos 

száma (TS 135)

db db db db Fő Fő

2016 0 7 3 6 n.a. n.a.

2017 0 7 3 6 603 59,70

2018 0 7 3 6 606 65,57

2019 0 7 3 6 593 52,91

2020 0 7 3 6 493 47,13

2021 0 7 3 6 n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Év

3.6.1. számú táblázat – Egészségügyi ellátás

 
 

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

 

A települési önkormányzat által megszervezett egészségügyi alapellátásnak fontos szerepe van a 
betegségek korai felismerésében, az egészségügyi felvilágosításban. A gyermek- és felnőttkorú lakosság 
alapvető szűrővizsgálatait a háziorvosok végzik el rendelőikben, csakúgy, mint a kötelező és egyéb 
védőoltások beadását. További egészségügyi szűrések, vizsgálatok elvégzésére az állami fenntartású Dr. 
Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet szakrendelésein van mód. A Védőnői Szolgálat nemrégiben 
teljeskörűen felújított épületében történik a védőnők és házi gyermekorvosok együttműködésében a 
csecsemők és kisgyermekek szűrővizsgálatainak az elvégzése. A várandós kismamák kötelező szűréseit a 
védőnők a kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának dolgozóival együttműködve biztosítják. Az 
általános és középiskolás korú lakosság szűréseinek elvégzése, kötelező védőoltásainak a beadása az 
iskolaorvos és iskolavédőnő összehangolt munkájának eredménye.  

 

Az önkormányzat a 3/2020. (II. 02.) önkormányzati rendeletébe szociális juttatásként már beépítette a 
kisgyermekeknek adható, rotavírus és bárányhimlő elleni oltások támogatását. Továbbra is vizsgáljuk 
annak lehetőségét, hogy mely, jelen pillanatban egyéni költségviselés terhe mellett adható, de a 
háziorvosok által ajánlott oltások esetében, milyen tervezhető kiadások mellett lenne mód akár a 
csecsemő- és gyermekkorosztály, akár a krónikus betegségekkel leginkább sújtott idős korosztály 
számára védettséget nyújtó oltási programba történő bekapcsolódásra. A támogatott vagy 
térítésmentesen elérhető védőoltások ugyanis hozzájárulnak a lakosság általános egészségi állapotának 
javításához, egészség-megőrzési célokat szolgálnak, segítik az egészéggel kapcsolatos tudatos 
megatartás kialakítását. 

 
c) Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

A fejlesztő és rehabilitációs szolgáltatások a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetben érhetőek el. 
Az aktuálisan biztosított szolgáltatások természetéről, tartalmáról és hozzáférésének lehetőségeiről a 
kórház tájékoztatja a város lakosságát.  
 

d) Közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

A szociális konyha keretében a Szent Erzsébet Idősek Otthona főzőkonyhája - az önkormányzati 
rendeletben meghatározottak szerint – rászorulók számára biztosít kedvezményes étkezési lehetőséget, 
elviteles formában, helyben fogyasztással, illetve házhoz szállítással. E szolgáltatás az idős vagy egészségi 
állapota miatt önmagáról csak részben gondoskodni tudó balassagyarmati, ipolyszögi és patvarci 
embereknek nyújt konkrét segítséget a mindennapokban.  Az Evangélikus Egyház által működtetett 
Túrmezei Erzsébet Evangélikus Szeretetszolgálat bentlakói számára az étkeztetést szintén az 
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önkormányzati fenntartású idősek otthona biztosítja. Az étrend összeállításakor folyamatosan figyelembe 
veszik az Országos Tisztifőorvosi Hivatal táplálkozás-egészségügyi ajánlásait.  
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 
rendelkezéseinek megfelelően, a 2016. december 16-ától hatályos 1. § (2) bekezdése értelmében az 
idősek számára étkezést biztosító szociális alapszolgáltatásokra, idősek nappali ellátását nyújtó és idősek 
bentlakásos intézményeire - a korcsoportonkénti energiaszükségletet és a diétás étkezés tartalmát kivéve 
– az említett jogszabály rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Ennek ellenére az Intézményben úgy 
döntöttek, hogy továbbra is a rendelet táplálkozás-egészségügyi előírásait megtartva biztosítják az 
étkeztetést a szolgáltatásokat igénybe vevők számára.  
 

e) Sportprogramokhoz való hozzáférés 

 

Balassagyarmaton az egyéni és csoportos sportolás feltételei mind szabadtéren, mind fedett 
sportlétesítmények használatával adottak.  A város aktív támogatója több olyan eseményeknek, melyek a 
helyi sportkultúra részét képezik, a település hagyományainak sorába illeszkednek (pl. „Mozdulj, 
Gyarmat!”; Palóc Triatlon). Az elmúlt években fontos sportcélú beruházások történtek Balassagyarmaton, 
illetve vannak jelenleg is folyamatban. Ezek a beruházások egészségmegőrzési célokat is szolgálnak, az 
egészséges életmód helyi feltételeit gazdagítják. Elkészült a Honvédelmi Sportközpont balassagyarmati 
létesítménye, az atlétikai pálya, mely megyei szinten is egyedülálló, a Nyírjesben terepkerékpár-pálya 
épült. Folyamatban van az Ipoly-holtág melletti sétaút kiépítése, a holtág csónakázási lehetőségének 
megteremtése. 
 
A Városi Sportcsarnok a csapatsportok fedett helyszíne, a műfüves pálya és annak kiszolgáló egységei a 
labdarúgás amatőr és profi csapatainak nyújt edzési lehetőséget. A Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 
egyedi arculatát erősíti az emeleten kiépített mászófal, amely egyben a Balassagyarmati Hegymászó Klub 
tagjainak edzési helyszíne.  A városban befejeződött a tanuszoda építése, amely újabb színfolttal 
gazdagította a gyermekek és felnőttek által helyben végezhető sportokat. A tavaszi és nyári időszakban 
továbbra is rendelkezésre áll a városi Strand, de Balassagyarmaton található teniszpálya, több, a GAMESZ 
kezelésébe adott szabadtéri sportpálya is. A mindennapos testedzésúj helyszínei a város több pontján 
megtalálható sportparkok. Jelenleg is zajlik a város üdülőövezetének, a Nyírjesnek az átfogó fejlesztése, 
mely rekreációs céllal, sétaútvonalak, játszótér és sportpark kiépítésével szintén alkalmassá válik a 
szabadidő testedzéssel egybekötött, hasznos eltöltésének. Az Ipolyparti út sportlétesítményei között a 
fiatalok körében népszerű extrém sportok (BMX, gördeszka, görkorcsolya) űzésére alkalmas pálya is 
található. TAO források felhasználásával a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület fedett kézilabda 
csarnokot épített a Nádor utcában. Az általános iskolák mindegyike rendelkezik saját tornacsarnokkal. A 
középiskolák közül a Salgótarjáni Szakképzési Centrum fenntartásában működő Szondi György 
Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Mikszáth Kálmán Szakközépiskola a mindennapi testedzés 
feltételeit a fedett sportcsarnokok használatával biztosítja.  
 
A városban működő sportegyesületek aktívak, tevékenységüket az önkormányzat évente működési célú, 
valamint célhoz kötött (pl. sportrendezvény szervezése, kiemelt sportolók kiadásai) pályázati úton 
elnyerhető, vagy egyedi esetben igényelt forrásokkal is támogatja. A városi sportegyesületek 
tevékenysége a tömegsport, a versenysport és az utánpótlás-nevelés területére is kiterjed. A város a 
következő sportegyesületek működését támogatja rendszeresen:  

 Balassagyarmati Kábel Sportegyesület (kézilabda) 

 Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület (labdarúgás) 

 Balassagyarmati Sport Club (labdarúgás, floorball, teqball, atlétika) 

 Balassagyarmati Bástyák Jégkorongozó Egyesület (jégkorong) 

 Balassagyarmati Tenisz Egyesület (tenisz, lábtenisz) 

 Balassagyarmati Diák Szabadidő és Verseny Sport Egyesület (atlétika, asztalitenisz, kerékpár) 

 Balassi Bálint Környezetvédő és Sport Egyesület (tájfutás) 

 Balassagyarmati Hegymászó Klub (műfal- és sziklamászás) 

 Balassagyarmati Kerékpáros Sportegyesület (BMX, kerékpár) 
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 VITALITÁS Sportegyesület (atlétika, erőemelés, látványtánc, kajak-kenu,  

 Ronin Sportegyesület (kyokushin karate) 

 Balassa Sport Egyesület (kézilabda, judo) 

 Kiss Árpád Verseny és Diáksport Egyesület (kézilabda, diáksport) 

 Balassagyarmati Karate Sportegyesület (karate) 

 Balassagyarmati Városi Sportegyesület (labdarúgás) 
A városi strandon a nyári szünetben úszásoktatást szerveznek a gyerekek számára, nyaranta 
megrendezésre kerül a strandröplabda bajnokság is. Minden év októberében zajlik a „Mozdulj Gyarmat!” 
egész napos programsorozat. A Cseperedő Tagóvodában évente sportnapot tartanak gyermekek és szülők 
részvételével, de valamennyi óvodáról elmondható, hogy hangsúlyt helyeznek a gyermekek 
egészségtudatos nevelésére, a mindennapos testmozgásra. 

  

e) Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Az Szt. 57. §-a szerinti személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások és szakosított ellátások 
közül a helyi intézményhálózaton keresztül a következők érhetők el a város lakossága számára: 

 Szent Erzsébet Idősek Otthona által nyújtott szolgáltatások: 
- étkeztetés 
- időskorúak ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátása, 
- fogyatékos személyek ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátása  
- idősek nappali ellátása 

 Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatások: 
- házi segítségnyújtás 
- pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása 
- támogató szolgáltatás 
- fogyatékos személyek nappali ellátása 
- pszichiátriai betegek nappali ellátása 
- szenvedélybetegek nappali ellátása 

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Központ által nyújtott szolgáltatások: 
- családsegítés és a Gyvt. szerinti gyermekjóléti alapellátás 

 Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény által nyújtott szolgáltatások: 
- hajléktalan személyek nappali ellátása 
- népkonyha 
- hajléktalan személyek átmeneti intézménye 

 Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény Lakóotthona 
- fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona 

 
A sajátos élethelyzetbe került, szociálisan, mentálisan vagy egyéb, egészségügyi okból támogatásra 
szoruló személyekről és családokról való gondoskodást a városban működő több intézmény szakemberei 
végzik. A Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ révén biztosított a házi segítségnyújtás, a 
támogató szolgáltatások elérése, valamint a pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása. A házi 
segítségnyújtás elsősorban az idősek számára nyújt nagy segítséget a lakókörnyezeti és a személyi higiénia 
megtartásában, a háztartási tevékenységek ellátásában, gondozási és ápolási feladatok elvégzésével, 
igény szerint szociális segítéssel.  A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat folyamatosan biztosítja a 
településen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került 
személyek, családok életvezetési képességének megőrzését, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzését, 
valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítését. A balassagyarmati központtal, de járási 
illetékességgel működő Család- és Gyermekjóléti Központ a Szolgálatok szakmai támogatása mellett, 
hatósági feladatokat végez, illetve a Gyvt. és végrehajtási rendeletei szerinti speciális szolgáltatásokat 
nyújt. 
 
Elmondható, hogy Balassagyarmaton valamennyi, jogszabály szerint kötelező szociális ellátás elérhető. 
Mindezeken túl több olyan szociális ellátás nyújtunk, illetve szolgáltatást szervezünk meg, melyek a 
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városunk lakosságszámához mérten nem jelenetének kötelező feladatot számunkra. Ilyen például a 
támogató szolgáltatás, az időskorúak bentlakásos otthona, egyes szociális és jóléti ellátások, melyeket 
önkormányzati rendeletünk tartalmaz. A mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű, összetett 
társadalmi problémákkal küzdő személyek és családok számára többféle szolgáltatás nyújthat segítséget a 
napi életvezetéshez, a problémák megoldásához. Legújabb szolgáltatásunk a különböző nappali ellátási 
formák biztosítása melyet a TOP-4.2.1-15 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című pályázaton közel 
100 millió Ft-os támogatásban részesült.  
 

f) Drogprevenciós szolgáltatások 

Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központja együttműködik a Magyar Addiktológiai 
Társasággal a szenvedélybetegek hatékony támogatása érdekében. A gyermekek és fiatalkorúak 
drogprevenciós tevékenységében az iskolavédőnőknek, a Család- és Gyermekjóéti Központ óvodai és 
iskolai szociális segítőinek jut kiemelt szerep. A Gyvt. szerinti iskolai jelzőrendszer jól működik 
városunkban, így a segítő szakemberek (háziorvosok, védőnők, pedagógusok, családsegítő munkatársak) 
együttes erővel képesek a megelőzés feladataival és a problémák kezelésével foglalkozni.  

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

Városunkban nem releváns. 
 

h) Előnyben részesítési (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi 
ellátórendszer keretein belül 

Városunkban nem releváns. 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
a) Közösségi élet színterei, fórumai 

Balassagyarmat polgárias-kisvárosi arculatának része, hogy egész évben színes programokat kínál a 
városlakók és az idelátogatók számára. Önkormányzati intézményeink közül a Mikszáth Kálmán 
Művelődési Központ és a Madách Imre Városi Könyvtár, valamint annak Helytörténeti Gyűjteménye 
szervezi a legtöbb kulturális rendezvényt. Az elmúlt évben sok városi esemény szervezője közvetlenül az 
önkormányzat volt, így koncertek, előadások, ismert előadókkal folytatott beszélgetések szem- és fültanúi 
lehettek az itt élő kicsik és nagyok. A művelődési központ ad helyet a város különböző izgalmas 
helyszínein kiállításoknak, színházi előadásoknak, művészeti közösségek, tánccsoportok együttléteinek.  A 
gyermekszínházi előadások rendszeres látogatói az óvodások, kisiskolások közössége. Idősebbek számára 
szerveznek tornát, de jógára is van lehetőség, valamint itt működik a Napsugár Nyugdíjas Klub, amely 
számos programot szervez a klubtagok számára, kirándulásokat, zenés estéket. Helyszínül szolgál a 
Kártyázók Klubjának, a sakkozni vágyóknak, a Kertbarátok Körének, amely minden évben megrendezi a 
Kertbarátok találkozóját. Tavasszal Méhészeti találkozó keretében lehet megismerkedni a méhészek 
munkájával és mézet kóstolni, valamint vásárolni. Kézműves Műhelynek is helyet ad az épület. Itt működik 
a Vasútmodellező és Műszaki Kultúráért Egyesület, mely évente nagyszabású vasútmodell kiállításával 
szórakoztatja a város gyermek- és felnőtt közönségét. Évek óta megrendezésre kerül az Intézményen belül 
az Örökség Kulturális Műhely, amely igényes művelődéstörténeti, ismeretterjesztő és kulturális előadások 
szervezésével nyújt művelődési lehetőséget. Az elmúlt években több családi és könnyűzenei program vált 
a városi rendezvények visszatérő eseményévé. Mindemellett hagyomány számba menő kulturális 
programokon is részt lehet venni. Ilyen például a Madách Imre Irodalmi és Színjátszó Napok.  

Minden év július utolsó vasárnapján kerül megrendezésre a Szent Anna napi Palóc Hagyományéltető 
Napok, amelyre messzebbről is érkeznek látogatók, fellépő csoportok. A több napos esemény egyben 
vallásos jelentőséggel is bír, részeként búcsút tartanak, megválasztják Palócország Szépét, a Palóc liget 
folk-ligetté alakul, kézművesvásár és különféle gyermekprogramok kísérik a rendezvényt. 

A Madách Imre Városi Könyvtár előadások, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, ünnepségek 
szervezésével hozza közelebb a művelődés és a kultúra iránti igényt a balassagyarmati családokhoz. A 
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Könyvtárhoz tartozó Helytörténeti Gyűjtemény munkatársai szintén aktív programszervezők, ápolják, 
gondozzák és megőrzik a város történetének dokumentumait, hagyományait, elismert városi 
személyiségek hagyatékának és emlékének megőrzésével végeznek kulturális tevékenységet. 
Városunk mozija a Madách Filmszínház, amely 2012-ben 3D-s vetítővel bővült elhozva Balassagyarmatra a 
modern technika nyújtotta szórakozási lehetőségeket. A mozi azóta is több fejlesztés részese volt, 
arculata megújult, közkedvelt helyszín maradt.  

Kötelező közművelődési feladatainkat a 20/2020. (VI. 07.) önkormányzati rendeletünk tartalmazza a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvénnyel összhangban. A rendelet 3. § (3) bekezdése a következő közművelődési célokat szolgáló 
helyszíneket sorolja fel: 

a) Jánossy Képtár   2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 1. 
b) Szerbtemplom Galéria  2660 Balassagyarmat, Szerb utca 5. 
c) Civitas Fortissima Múzeum 2660 Balassagyarmat, Széchenyi utca 13. 
d) Palóc Színpad   2660 Balassagyarmat, 2 hrsz. 
e) Horváth Endre Galéria  2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50. 
f) Gansel-udvar    2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25-27. 

1582/A/1 hrsz és 1582/A/2 hrsz., valamint az 1582 és 1583 hrsz 
ingatlanokhoz tartozó udvarrész 

g) Nyírjesi közösségi épület 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Fenyves út 9003 hrsz 
h) Helytörténi Gyűjtemény és 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem őt 107. 1239 hrsz 

Kutatóhely 
 

Tornateremmel, 

tornaszobával ellátott 

köznevelési 

intézmények száma 

(intézmény székhelye 

szerint) (TS 102)

Sportcsarnok, 

sportpálya léte

(TS 103)

A települési 

könyvtárak 

kikölcsönzött 

egységeinek száma

(TS 104)

Közművelődési 

intézmények 

száma

(TS 105)

db van/nincs db db

9 igen 36 140 8

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.7.1. számú táblázat - Intézményi ellátottság (2019)

 

 

b) Közösségi együttélés jellemzői, konfliktuskezelési megoldások 

1998 óta működik az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság külföldi menekülteket fogadó 
Balassagyarmati Közösségi Szállása. 2004-től a menekültek csökkenő száma miatt szüneteltették a 
működését, de 2011-ben felújítás után ismét megnyitották, miután a nyírbátori létesítményt bezárták. A 
többi magyarországi szállóval ellentétben ezt a külföldiek napközben szabadon elhagyhatták. 2011-ben a 
111 fős épületben 100 fő élt, ahol maximum 18 hónapig maradhattak a főként Afganisztánból érkezett 
személyek. Az akkori Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak ezen 18 hónap alatt kellett megállapítani 
az itt tartózkodók személyazonosságát, az irataikat beszerezni, hogy elhagyhassák az országot. A szálló 
napi háromszori étkezést, tisztasági csomagot és orvosi ellátást biztosít számukra, ezt a helyi hajléktalanok 
nehezményezték, mert ők nem részesülnek ilyen ellátásban. Önkormányzatunk a szálló rendjének 
szigorítását kérte a belügyminisztertől, továbbá a szálló ismét őrzötté nyilvánítását, végső esetben pedig a 
szálló elköltözésétől sem zárkóztak el. A demonstráció után szigorítottak a szálló házirendjén, az ott lakók 
csak reggel 6-tól este 10-ig hagyhatták el az épületet, ami azonban nem sokat javított a közbiztonságon. 
Akkoriban a fő probléma az volt, hogy rengeteg garázdasággal és lopással kapcsolatos eljárás indulta 
szállón tartózkodó bevándorlók ellen, akik rongálták a kirakatokat, leszólították a lakókat, főként a fiatal 
lányokat. Sok szülő aggódva engedte, hogy gyermeke egyedül menjen az iskolába, illetve onnan haza. A 
helyzet odáig fajult, hogy a szálló lakóinak pár fős csoportja összeverekedett egy helyi társasággal, 
melyből egy ember a kórházban került sérülései miatt.  
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Ezen eseményeknek köszönhetően 2013-ban a rendőrség megkezdte fokozottabb ellenőrzését a szállón 
és környékén. Hétköznap 16 óra környékén a szállóhoz közeli iskoláknál gyalogos rendőrök teljesítettek 
szolgálatot. 
Az önkormányzatunk kitartó munkájának, valamint a 2015. és 2016. évi jogszabályváltozásoknak 
köszönhetően, a 2011. évi állapotokhoz képest pozitív irányú változás következett be a szálló életében. A 
jogszabályváltozások lehetővé tették, hogy az idegenszálló házirendjét megsértő tevékenység 
szabálysértésként legyen szankcionálva, valamint lecsökkentették a korábbi 18 hónapos tartózkodási időt 
30 napra az elhelyezésre kerülők esetében. Napjainkban döntően kisgyermekes családokat helyeztet el a 
városunk szállóján. 
Az önkormányzat, növelve a város biztonságát, a Belügyminisztérium támogatásának köszönhetően, 
térfigyelő kamerákat helyeztetett ki Balassagyarmat területén, különösen nagy számban a szálló 
közelében. Továbbá napelemes lámpák kerültek elhelyezésre a város több pontján is, amelyek 
elősegítették a „sötét helyek” számának lecsökkenését. 
Mindennek köszönhetően 2016. évre megszűntek a korábbi konfliktusok, radikálisan lecsökkent nemcsak 
a szállón elhelyezettek létszáma, hanem városban eltöltött tartózkodási idejük, hosszabb időt (3-5 napnál 
többet) döntően a már említett kisgyermekes családok töltenek el. 
Továbbra is gondot okoz hétvégente az éjszakai életet élők zajongása, közterületen (Liget, Dózsa-Hunyadi 
lakótömb park) történő alkoholfogyasztás, amellyel különösen a kisgyermekes családok és idősek 
nyugalmát zavarják. 

 

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

Balassagyarmat helyi közösségei aktívak, ha szolidaritásról, társadalmi összefogásról, nemes célok 
eléréséről van szó. Ugyanígy jellemző, hogy hétköznapi problémák megoldásán munkálkodnak együtt. 
Intézményes formában akár a Magyar Vöröskereszt, akár a Család- és Gyermekjóéti Szolgálat dolgozik a 
hátrányos helyzetű emberek, családok megsegítésén. A településünkön jelen lévő egyházak, karitatív 
szervezetek, civil szervezetek az év folyamán több alkalommal szerveznek gyűjtést a rászorulók 
megsegítésére.  

 

d) A helyben élő nemzetiségek kulturális sokszínűségének bemutatása és kulturális identitásuk 
megőrzésének lehetőségei 

A 2019-es helyi önkormányzati választásokat követően a roma nemzetiség tagjai - a lakosságban képviselt 
arányuk alapján – öt képviselőt választhattak és megalakult Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata. A nemzetiségi önkormányzat feladatának érzi a roma nemzetiségű helyi lakosok 
érdekeinek képviseletét, saját irodájukban segítséget nyújtanak számukra hatósági vagy hivatali ügyeik 
intézésben, pályázatok összeállításában, megírásában.  A roma nemzetiségi önkormányzat számára fontos 
saját identitásuk, kultúrájuk megőrzése, hagyományaik átörökítése a fiatalabb nemzedékre. 
Lehetőségeikhez mérten mindig támogatják a tanulásban, zenében, sportban tehetséges roma fiatalokat. 

Tevékenységük másik részét képezi a hátrányos helyzetű családok megsegítése. A téli hónapokban ezért 
tartós élelmiszert, meleg ételt, ruhaneműt osztanak, karácsonyi csomagot állítanak össze számukra. 2022 
tavaszán egy sikeres rendezvényt is lebonyolítottak, melynek neve Hagyományőrző Kulturális Fesztivál. 
Zenei és gyermekprogramok, főzőverseny, vásári forgatag jellemezte az összejövetelt. 

 

f) Helyi lakossági önszerveződések 

A város civil közössége aktív. A bírósági nyilvántartás adatai szerint balassagyarmati székhellyel a 2022. 
decemberi lekérdezés idején 103 működő egyesület és 64 alapítvány van bejegyezve. Tevékenységük 
lefedi a civil paletta valamennyi területét: kultúra és művészet, sport, érdekképviselet, esélyegyenlőség, 
társadalmi felzárkóztatás, oktatási-nevelési feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek, fogyatékkal 
élők segítése és még sorolhatnánk tevékenységük egyedi céljait. Az önkormányzat nyitott szívvel közelít 
valamennyi önszerveződő csoport, alapítvány, egyesület kezdeményezéséhez és lehetőség szerint 
támogatja azokat, segíti céljaik, programjaik megvalósulását. 
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3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 
partnersége a települési önkormányzattal 

 
Balassagyarmaton 1994-től működik kisebbségi, mai nevén nemzetiségi önkormányzat, mely a 
költségvetésében rendelkezésre álló pénzösszegből támogatja a hátrányos helyzetű roma tanulókat az 
iskolákban működő alapítványokon keresztül.  Az óvodákat alkalmanként játékok vásárlásával segítette. 
Tevékenyen részt vesz a rászoruló családok ügyeinek adminisztratív intézésében.  2012-től elnevezése 
Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatára változott, folyamatosan üléseket tart, a 
települési önkormányzatunkkal jó kapcsolatot ápol. Jelenleg öt megválasztott roma képviselő dolgozik a 
célcsoport érdekképviseletén. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A regisztrált munkanélküliek körében emelkedést 
mutat a legfeljebb 8 általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya. 

1. A városi tanulói lemorzsolódási folyamatok 
nyomon követése. Ennek keretében 
együttműködés a középfokú nevelési-
oktatási intézmények, valamint a 
szakképzést folytató intézmények 
fenntartóival az iskolai lemorzsolódás, a 
befejezetlen szakmai képzések számának 
csökkentése érdekében.  

2. A Család- és Gyermekjóléti Központ iskolai 
szociális segítő tevékenységének kiépítése 
és megerősítése a tanulók iskolai 
eredményességének növelése érdekében. 

A 30 év alatti, fiatal regisztrált álláskeresők 
aránya az összes regisztrált munkanélküli 30%-a 
körül mozog. Ezen belül a 20 év alatti regisztrált 
munkanélküliek száma növekedést mutat. 
 

1. Az iskolai lemorzsolódás, korai 
iskolaelhagyás hatásainak mérséklésében 
való közreműködés a városi fenntartású 
gyermekjóléti és köznevelési intézmények 
támogató szerepének megerősítésével. 
(CSGYK, védőnők) 

2. Az önkormányzati kapcsolatrendszer 
fejlesztése, a helyi köznevelési intézmények  
állami fenntartójával való célzott 
együttműködési lehetőségek keresése. 

3. Kifejezetten a balassagyarmati pályakezdő 
fiatalok foglalkoztatását támogató 
ösztöndíj-rendszer működtetése (Esély 
Otthon Ösztöndíj program, illetve egyéb 
ösztönzők felderítése a célcsoport 
foglalkoztatása érdekében) 

Az önkormányzati tulajdonában álló bérlakások 
számát növelni, az ingatlanok általános állapotát 
javítani szükséges. 

 
 
 

1. A már meglévő önkormányzati bérlakások 
műszaki állapotának felmérése és a 
szükséges beruházások tervezett ütemezése 
és megvalósítása. 

2. A rendelkezésre álló önkormányzati 
bérlakás-állomány növelése új lakások 
építésével (pályázati források). 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, 
demográfiai trendek  

Önkormányzatunk célja a nagycsaládosok támogatása, a gyermekvállalás ösztönzése és a fiatalok 
településen való megtartása. Ezért Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. 
decemberi ülésén elfogadta a Balassagyarmat város területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok 
ingyenes építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló 41/2015.(XII.21.) önkormányzati rendeletét, 2018 
elején pedig megalkotta az „Esély otthon – Balassagyarmaton” ösztöndíjról szóló 2/2018. (I. 27.) 
rendeletét, melyek részei egy komplex, a városunk lakosságmegtartó erejét növelő intézkedéssorozatnak. 
 
Ezeket a konkrét intézkedéseket a helyzetelemzésünk elején már látható helyi népességfogyási tendencia 
tette szükségessé. A halálozások száma olyan mértékben haladja meg a születések számát, hogy a negatív 
mutatót a bevándorlások száma sem tudja kompenzálni. Városunkat egyre idősödő társadalom jellemezi. 
A jelenség országos, sőt, európai jelenség, ugyanakkor a 150%-ot meghaladó öregedési index még az 
összesített országos átlagnál is kedvezőtlenebb képet festett városunk lakosságának korösszetételéről. 
Éppen ezért a 0-14 éves gyermekkorosztályt, illetve a középiskolás korosztályt is nemcsak a HEP 
célkitűzései, de a város jövője, tervei szempontjából is kiemelt célcsoportként kell kezelnünk. 
 
Egy közösség jövője nagyban függ az egyének településükkel kapcsolatos érzelmi viszonyulásától, 
amelynek egyik alapja, hogy a közösség tagjai mind a munka (foglalkoztatás, oktatás-képzés), mind a 
magánélet (család, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek) területén elégedettek legyenek. A cél olyan 
helyi környezet megteremtése, ahol a lakosság, a szakképzett munkaerő megtalálja a számítását, ahová a 
gyermekek felnőtté válva, a tanulási útvonalakat bejárva szívesen térnek vissza, telepednek le, alapítanak 
családot, terveznek, vásárolnak, szórakoznak. 

 

Férfiak Nők
Összesen

(TS 003)

Férfiak

(TS 005)

Nők

(TS 007)

Fő Fő Fő % %

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 7 019 7 800 14819 47,36% 52,64%

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009) 328

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya TS 013) 939 863 1802 6,34% 5,82%

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, aránya TS 017) 188 191 379 1,27% 1,29%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

2,21%

Korcsoport 

Fő

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak aránya (%)

4.1. számú táblázat - Gyermekkorú népesség összetétele Balassagyarmaton nemek és korcsoportok szerint (2.számú táblázatbó, 2019l)
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Az oktatási, szakképzési feltételek – hiszen Balassagyarmat tradicionálisan iskolaváros – helyben 
biztosítottak. A köznevelés intézmények fenntartói jogának 2013-as átadása óta, mára már csak az óvodai 
intézményrendszerre van teljes rálátásunk. Az alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények állami 
(tankerületi, szakképzési centrumi) fenntartásban működnek. A 2005-ben létrehozott integrált 
szervezetrendszerként kialakított Balassagyarmati Központi Óvodát és négy további tagintézményét 
kötelező önkormányzati feladataként városunk tartja fenn. A 2013-ban megkötött feladatellátási 
megállapodások útján Patvarc és Ipolyszög községek egycsoportos óvodái szakmai és szervezeti 
szempontból szintén a Központi Óvoda részei. A 2022/2023-as nevelési évre vonatkozóan a fenntartó 20 
óvodai csoport elindítását engedélyezte, ebből 18-at Balassagyarmaton, amelyhez a személyi és tárgyi 
feltételek valamennyi feladatellátási helyen adottak. 2015. szeptember 1-jétől valamennyi 3. életévét 
betöltött gyermeknek óvodai nevelésben kell részt vennie. A kötelező óvodáztatás, valamint a 2,5 éves 
gyermekek egyre nagyobb számban történő óvodai felvételi kérelme azt eredményezte, hogy a 
balassagyarmati óvodai csoportok több esetben az Nkt. szerinti maximális 25 fő körüli csoportlétszámmal, 
3 óvodai csoport esetében azt meghaladó gyermeklétszámmal - fenntartói engedéllyel - működnek. A 
magas csoportlétszámok miatti többletfeladatok elvégzésében az óvodapedagógusok munkáját 
pedagógiai asszisztensek segítik. 
 
A 2021-es költségvetési év két nevelési évet is érintett: a 2020/2021. és a 2021/2022. nevelési éveket. 
Mivel az óvodában a gyermekek felvétele az év során folyamatos, a gyermeklétszám is ennek megfelelően 
változott. 2021. február 1-jei állapot szerint a Központi Óvoda 21 csoportjában mindösszesen 495 
gyermek vett részt az óvodai nevelésben, ezen felül 11 férőhelyet a sajátos nevelési igényű gyermekek 
két, illetve három főnek történő számítása miatt kellett még hozzáadnunk a gyermeklétszámhoz. A 2021. 
április 21-23. között lebonyolított beiratkozási időszakot követően, látva az iskolába elmenő és az óvodai 
nevelésbe újonnan bekapcsolódó gyerekek száma közti különbséget, Balassagyarmat Város 
Önkormányzata Polgármesterének 98/2021. (V. 18.) határozatában a hét feladatellátási helyen indítható 
óvodai csoportok számát mindösszesen 20 csoportban állapította meg. Így az önkormányzati fenntartású 
óvodai csoportok száma, a Központi Óvoda 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19. szám alatti 
épületében ötről négyre csökkent. A beiratkozás tapasztalatai birtokában, a 2021. május 10-ei adatok 
alapján 452 főt vártunk a Központi Óvoda nevelési évének kezdetére. A 2021. október 1-jei, Köznevelési 
Információs Rendszerben (KIR) rögzített adatok szerint az előzetes számításaink reálisnak bizonyultak, 
mindösszesen 453 gyermek vett részt az óvodai nevelésben. Az óvodás gyermekek számának 
csökkenésében a demográfia adatok mellett részben szerepet játszott az Egyházmegyei Katolikus Iskolák 
Főhatósága fenntartásában működő Napsugár Katolikus Óvoda 2021. szeptember 1-jei indulása is. A 
Központi Óvodából 12 gyermek jelentkezett át az új óvodai intézmény 2660 Balassagyarmat, Ady Endre 
utca 1/A. alatt található óvodai csoportjába.   
 



 54 

 

 
 

Feladat-ellátási 

helyek

A felvételi és 

előjegyzési napló 

alapján a várható 

gyermek létszám 

2022.05.31.

Általános iskolába 

menő tankötelesek 

száma

Másik óvodába 

megy 

Óvodában 

marad
Új beíratkozó

Várható 

létszám

2022.10.01

Várható 

létszám

2022. 12. 31

NYITNIKÉK 

TAGÓVODA 113 28 85 29 114 114

MESEERDŐ 

TAGÓVODA 56 13 43 17 60 60

KÖZPONTI 

ÓVODA
91 28 63 17 80 80

CSEPEREDŐ 

TAGÓVODA 76 18 1 57 18 75 75

JÁTÉKVÁR 

TAGÓVODA 95 28 67 27 93 93

IPOLYSZÖGI 

TAGÓVODA 25 6 19 1 18 20

PATVARCI 

TAGÓVODA 14 4 1 9 6 15 15

ÖSSZESEN.
470 125 2 343 115 455 457

KIMUTATÁS AZ ÓVODAI FELVÉTELI ÉS ELŐJEGYZÉSI NAPLÓ, VALAMINT AZ ÓVODAI FELVÉTELI ÉS MULASZTÁSI NAPLÓ ALAPJÁN

AZ ÓVODÁBA JELENTKEZETT GYERMEKEKRŐL

2022/2023. NEVELÉSI ÉV (2022. május 16-ai állapot szerint)
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2022/2023. nevelési év 

 

Feladatellátási hely megnevezése: Indítható óvodai csoportok 

1. Központi Óvoda 4 csoport 

2. Nyitnikék Tagóvoda 5 csoport 

3. Meseerdő Tagóvoda 2 csoport 

4. Cseperedő Tagóvoda 3 csoport 

5. Játékvár Tagóvoda 4 csoport 

6. Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda 1 csoport 

7. Patvarci Hársfavirág Tagóvoda 1 csoport 

ÖSSZESEN: 20 csoport 

 

Látható, hogy hat év leforgása alatt az óvodás gyermekek száma több mint 100 fővel csökkent, melynek 
következtében az óvodai csoportok számát is 25-ről 20-ra kellett csökkentenünk. A pedagóguslétszám 
szintén követte a változásokat. Valamennyi óvodában foglalkoztatott pedagógus nő. 2016. évi adatokat 
alapul véve a település állandó népességének összlétszámához viszonyítva a 12,42 % a 0-14 éves korú 
gyermek. 
Az alapfokú, 1-8. évfolyamos oktatást három állami fenntartású általános iskola biztosítja a gyermekek 
számára. Emellett az oktatási kínálatot színesíti a Római Katolikus Egyház által fenntartott, összetett 
intézményként alapfokú nevelést-oktatást is nyújtó Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium. 
Az integráltan nem oktatható gyermekek számára már szintén állami fenntartásban, a Nyírjes területén 
működik a Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola, 
Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium. Az intézményt ezzel a névvel és ebben a formában 
2018. szeptember 1-jével alapították, jogelődje a korábbi RIDENS Általános Iskola, Szakgimnázium, 
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium. A változást egyrészt az egyre inkább növekvő 
gyógypedagógusi szakember-igény, illetve a jogszabályváltozás tette szükségessé (szakgimnázium nem 
lehet EGYMI intézményegysége). Az intézményben utazó gyógypedagógiai hálózat is működik, mely az 
integrált sajátos nevelési igényű tanulók ellátását biztosítja három járás (Balassagyarmati járás, Rétsági 
járás, Szécsényi járás) területén, 13 főállású gyógypedagógus foglalkoztatásával. 
A Mosoly EGYMI tanulólétszáma összetett, a 2018. októberi statisztika szerint: 
Tanulólétszám:  

 általános iskola: 29 fő 

 szakiskola: 68 fő 

 készségfejlesztő iskola 22 fő 

 szakközépiskola: 2 fő 

A tanulók közül kollégiumi ellátásban 79 fő vesz részt. 
 
Fő állású pedagógus: 

 általános iskola: 6 fő 

 szakiskola: 20 fő 

 készségfejlesztő iskola: 3 fő 

 szakközépiskola: 1 fő 



 56 

 
Jelentős változás a HEP megalkotása óta, hogy a Balassagyarmat, Móricz Zsigmond út 2-4. szám alatt 
működő Nyitnikék Tagóvoda épületegyüttesében helyet kapott a Tankerület által fenntartott, a Mosoly 
EGYMI-hez tartozó speciális óvodai csoport, amely a nem integrálható, sajátos nevelési igényű 3-6 éves 
korosztály számára nyújt lehetőséget az óvodai nevelésbe, közösségi életbe való bekapcsolódásra. Ezt az 
óvodai csoportot a városi-tankerületi együttműködés sikereként éljük meg. Létrejöttével segítséget 
tudunk nyújtani azoknak a családoknak, akik SNI gyermeket nevelnek. Nekik immár nem szükséges 
Salgótarjánba, Vácra vagy még messzebbre vinni a gyermeküket, ha a napközbeni elhelyezésükről 
szeretnének gondoskodni. A szülőknek így lehetősége nyílik arra, hogy bekapcsolódjanak a munka 
világába, miközben gyermekük gyógypedagógusok kezei között gondozásban, fejlesztésben részesül. 
 
A 2018-as statisztikai adatok alapján Balassagyarmaton az általános iskolai oktatásban, a 3 állami 
intézményben 1017 gyermek tanul. A város állami fenntartású általános iskoláiban 1450 férőhely van, a 
szabad férőhelyek száma így 433. Az intézmények közül a legjobban kihasznált feladatellátási hely a Kiss 
Árpád Általános Iskola. Az egy pedagógusra jutó tanulók létszáma a három intézmény vonatkozásában 
8,76, mely érték 7,96 -9,53 közötti szóródást mutat. A nevelési évben indított 49 osztálynak összesen 15 
osztályterem és 12 szaktanterem áll rendelkezésre. 
 

2018/2019. tanév 

Tanulók száma  

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola 305 

Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola 322 

Kiss Árpád Általános Iskola 390 

Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium 594 

Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános 
Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 121 

RIDENS Szakgimnázium 9 

  

Pedagógusok 
száma 

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola 32 

Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola 35 

Kiss Árpád Általános Iskola 49 

Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium 44 

Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános 
Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 52 

RIDENS Szakgimnázium 4 

  
 

 

Férőhelyek 
száma 

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola 550 

Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola 450 

Kiss Árpád Általános Iskola 450 

Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium 800 

Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános 
Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 162 

RIDENS Szakgimnázium 10 

  Szabad helyek 
száma 

  
1505 

Osztályok száma 

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola 16 

Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola 16 

Kiss Árpád Általános Iskola 17 

Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium 20 
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Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános 
Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 15 

RIDENS Szakgimnázium 
2 

Osztálytermek 
száma 

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola   

Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola   

Kiss Árpád Általános Iskola 15 

Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium 19 

Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános 
Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 11 

RIDENS Szakgimnázium 2 

Szaktantermek 
száma 

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola 4 

Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola 6 

Kiss Árpád Általános Iskola 2 

Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium 18 

 
 Tornaterem, 

tornaszobák 
száma   10 

Művészetoktatási 
intézményben 
tanulók száma   691 

 
Egyházi fenntartású intézmény Balassagyarmaton a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, 
mely három helyszínen (Ady Endre utca 1/a.; Civitas Fortissima tér 5.; Szabó Lőrinc utca 1. szám alatt) 
folytat oktatási-nevelési tevékenységet. Az intézményben kitüntetett szerepet kap a hitélet és a 
keresztény szemlélet. A három oktatási helyszínen tanulók összlétszáma 2018. október 1-én nyilvántartott 
adatok alapján 559 fő. Az 1-4 évfolyam tanulói létszáma: 172 fő, az 5-8 évfolyamon tanulók létszáma 154 
fő, gimnáziumi oktatásban 233 tanuló részesül. Az oktatásban 45 pedagógus vesz részt. Az intézmény 22 
osztályteremmel, oktatási helyszínenként 1 szaktanteremmel, tornateremmel, a Szabó Lőrinc utca 1. szám 
alatti intézmény pedig 1 sportpályával is felszerelt. Az iskola szabad férőhellyel nem rendelkezik. 
 

RÓZSAVÖLGYI MÁRK 
ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETOKTATÁSI 
INTÉZMÉNY 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

        

 
Tanulók száma 

 

Zenész 312  291  295 289 271 274 

Képzőművész 53  37  34 31 30 31 

Drámás 20  20  20 20 20 20 

Moderntáncos 46  45  43 54 66 62 

Össz.  létszám 431 393 392 394 387 387 

 
Pedagógusok 

száma 

Főállású 42 fő 42 fő 39  42 30 

Részmunkaidős 1 fő 2 fő 4  4 6 

Óraadó 11 fő 14 fő 14  14 12 
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Iskolai 
férőhelyek 

száma 

 500 fő 500 fő 500  500 500 

 
Tantermek 

száma 

Szaktanterem 16 16 16  16 16 

Hangverseny-
terem 

1 1 1  1 1 

 
A mai nevén Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1963-ban kezdte meg működését. 
Az Intézményi magas szintű művészeti oktatás lehetőséget teremt az itt tanuló diákoknak arra, hogy 
tanulmányaikat művészeti középiskolában, majd ezt követően felsőoktatásban folytassák tovább. Az 
oktatáson túl a tanulóknak teret biztosítanak arra, hogy hangversenyeken, kiállításokon, táncgálákon, 
színjátszó találkozókon mérjék össze tudásukat. 
Az intézmény nettó és bruttó létszámadatokkal számol. A nettó létszám a tanulók számát jelöli, azonban 
több tanuló több képzésen is részt vesz, tehát a bruttó létszámadat ezt tükrözi. A táblázatból kitűnik, hogy 
a művészeti ágakon belül a zeneművészeti oktatásban részt vevő tanulók száma a legmagasabb.  
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. március 28-i ülésén elfogadta az 
önkormányzat egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj támogatásáról szóló 12/2013.(IV.02.) 
önkormányzati rendeletét azzal a céllal, hogy ösztönözzék a nappali rendszerű egészségügyi 
szakmacsoportos képzésre történő jelentkezést, valamint támogatást nyújtsanak a képzésben résztvevő 
tanulóknak. Az ösztöndíj legalább jó tanulmányi eredményt elért tanulóknak egy tanulmányi évre 
folyósítható, a benyújtott pályázatok elbírálását a Kulturális Bizottság végzi. 2018. évben a Bizottság 34 
tanuló támogatásáról döntött, a támogatás összege 560.000 Ft volt. 
 
A középfokú oktatás részként működő, elsődlegesen a Balassi Bálint Gimnázium Arany János 
Tehetséggondozó Programjában (AJTP) tanuló 9-13. osztályos gyermekeinek az elhelyezését biztosító 
Madách Imre Kollégiumban jelenleg145 tanuló rendelkezik jogviszonnyal. A bentlakók felügyeletét 9 
pedagógus látja el. 
 
A város oktatási-képzési arculatának része a helyi szakképzés, amely helyzetelemzésben egyrészt a 
gyermekek célcsoport kapcsán említhető, másrészt a helyi szakember-ellátottságban játszott szerepe 
miatt fontos foglalkoztatottsági mutatókat befolyásoló tényező lehet.  A balassagyarmati, szakképzést 
folytató köznevelési intézmények a Salgótarjáni Szakképzési Centrum (3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.; 
OM: 203048) tagintézményeiként működnek. Az iskolák állami fenntartója az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium. Az intézményátadás az üzemeltetési feladatokat is érintette, így az önkormányzati 
tulajdonú iskolaépületek és egyéb kiszolgáló helyiségek a szakképzési centrum ingyenes használatába 
kerültek.  
 
A Salgótarjáni Szakképzési Centrum egy monumentális intézményként működik, gyakorlatilag a megye 
egész iskolarendszerű szakképzését átfogja. Kilenc szakképző iskola valamennyi képző- és telephelye a 
fenntartásába került, közte a három balassagyarmati intézmény, melyeket „Mikszáth”, „Szondi” és „Szent-
Györgyi” néven emlegetünk a városban. A három iskola mindig egymástól jól megkülönböztethető, eltérő 
oktatási-képzési profillal rendelkezett, melyek kisebb változtatásokkal, mintegy hagyományosan 
megmaradtak a szakképzés új rendszerében is. A Mikszáth Kálmán Szakgimnázium és Szakközépiskola 
kereskedelem, vendéglátás és ügyviteli szakmacsoportokban képez szakembereket. A Szent-Györgyi 
Albert Szakgimnázium és Szakközépiskola 2012-ben megújította egészségügyi képzési kínálatát, ezzel a 
város és tágabb környezetének egészségügyi ágazatban jelentkező szakemberhiányára reagálva elégíti ki a 
munkáltatói igényeket. Emellett új profilként ún. sport szakmacsoportos oktatást is szerveznek az 
iskolában, melynek kimenete jelenleg a fitness-wellness instruktor OKJ képzés. A Szondi György 
Szakgimnázium és Szakközépiskola a fiú tanulók számára gépészet, építőipar, faipar, informatikai-műszaki 
területen kínál szakmákat, a lányoknak pedig egyrészt a szépészet szakmacsoport szakmái, illetve a 
könnyűipari szakmák adnak képzési lehetőséget.  
 



 59 

A 2018. október 1-jei adatok szerint a szakképzési centrumnak 28 feladatellátási helyen összesen 4024 
tanulója van, túlnyomórészt szakközépiskolai és szakgimnáziumi oktatásban. A KIR-en elérhető közzétételi 
lista szerint a balassagyarmati intézmények a következő oktatási feladatokkal és létszámokkal működnek: 
 
A SALGÓTARJÁNI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TAGINTÉZMÉNYEKÉNT MŰKÖDŐ BALASSAGYARMATI 
KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK: 
 

Iskola Ellátott feladat Szakma OKJ szám Tanulói 
létszám 

Más 
település
ről bejáró 

Mikszáth Kálmán 
Szakgimnázium és 
Szakközépiskola 
(csak 
Balassagyarmat) 

SZAKKÉPZÉSI 
HÍDPROGRAM 
 
2 osztály: 11 fő 
 

Élelmiszer-, vegyi áru 
eladó 
 
 
 

34 341 05  
11 fő 

 
10 fő 

SZAKGIMNÁZIUM  
 
8 osztály: 154 fő 
 

Közszolgálati 
ügyintéző 

54 345 01 77 fő 61 fő 

Vendéglátó-szervező 54 811 01 47 fő 40 fő 
Informatikai 
rendszerüzemeltető 

54 481 06 20 fő 18 fő 

Kereskedő 54 341 01 10 fő 9 fő 

SZAKKÖZÉPISKOLA 
 
10 osztály: 146 fő 

Cukrász 34 811 01 38 fő 33 fő 
Szakács 34 811 04 38 fő 31 fő 
Pincér 34 811 03 36 fő 31 fő 
Eladó 34 341 01 46 fő 40 fő 
Pék 34 541 05 11 fő 11 fő 

SZAKGIMNÁZIUM 
(kizárólag 
szakképzési 
évfolyamok) 
 

2 osztály: 39 fő 

Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző 

54 344 01 18 fő 12 fő 

Közszolgálati 
ügyintéző 

54 345 01 11 fő 4 fő 

Vendéglátó-szervező 54 811 02 10 fő 7 fő 

Összesen: 362 tanuló,  
ebből 307 fő más településről bejáró (85%) 

Szent-Györgyi 
Albert Gimnázium, 
Szakgimnázium és 
Szakközépiskola 
 

GIMNÁZIUM 
(kifutó 
rendszerben) 
2 osztály: 54 fő 

  54 fő  

SZAKGIMNÁZIUM 
163 fő 
 

Egészségügyi 
szakmacsoport 

 37 fő  

Informatika 
szakmacsoport 

 97 fő  

Sport 
szakmacsoport 

 29 fő  

SZAKKÖZÉPISKOLA 
(kifutó) 
80 fő 

Egészségügyi 
szakmacsoport 

 55 fő  

Informatika 
szakmacsoport 

 25 fő  

SZAKGIMNÁZIUM 
(kizárólag 
szakképzési 
évfolyamok) 
127 fő 
 

Gyakorló ápoló 
(esti) 

54 723 02 29 fő  

Gyakorló ápoló 
(nappali) 

54 723 02 13 fő  

Gyakorló 
mentőápoló (esti) 

54 723 01 22 fő  
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Jellemzően a középiskolákban tanuló diákok körében - különösen a szakképzésben - magas a más 
településekről bejáró tanulók száma. (pl. Mikszáth Középiskola esetében a tanulók 85%-a már településről 
érkezik) Balassagyarmat oktatási-képzési központként vonzza a környező települések 14-19 éves fiataljait.  
A nappali munkarendű képzések mellett mindhárom iskola kínál esti munkarendű oktatási útvonalat a 
felnőttoktatás keretében. Ezzel segítve a helyi munkaerő képzését, átképzését.  

 

a) Veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek jellemzői, egészségügyi, szociális, lakhatási 
helyzete 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat éves jelentései szerint településünkön a veszélyeztetett kiskorúak 
száma a 2019-2021-es időszakot vizsgálva emelkedett. A védelembe vett kiskorú gyermekek száma évről 

 

 
Gyakorló 
csecsemő- és 
gyermekápoló 
(nappali) 

54 723 03 23 fő  

Szoftverfejlesztő 
(nappali) 

54 213 05 22 fő  

Fitness-wellness 
instruktor (esti) 

54 813 01 4 fő  

Ápoló 55 723 01 14 fő  

    

Összesen: 424 tanuló, 18 osztály 

Szondi György 
Szakgimnázium és 
Szakközépiskola 

SZAKGIMNÁZIUM 
(nappali) 
 
92 fő 

Informatika 
szakmacsoport 

 8 fő  

Szépészet 
szakmacsoport 

 35 fő  

Gépészet 
szakmacsoport 

 37 fő  

gépgyártás-
technológiai 
technikus 

54 521 03 12 fő  

SZAKKÖZÉPISKOLA Festő, mázoló, 
tapétázó 

34 582 04 33 fő  

Kőműves 34 582 14 18 fő  

Gépi forgácsoló 34 521 03 15 fő  

Hegesztő 34 521 06 41 fő  

Női szabó 34 542 06 13 fő  

Villanyszerelő 34 522 04 25 fő  

Asztalos 34 543 02 20 fő  

Gépjármű 
mechatronikus 

34 525 02 29 fő  

Ács 34 543 02 5 fő  

Érettségi vizsgára 
felkészítő képzés 
(nappali) 

 21 fő  

Cipőkészítő 34 542 02 11 fő  

SZAKGIMNÁZIUM 
(esti) 

Fodrász 54 815 01 10 fő  

Gépgyártás-
technológiai 
technikus  

54 521 03  8 fő  

Összesen: 341 fő 
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évre szintén növekedést mutat. A Gyvt. 2018. szeptember 1-jétől hatályos módosítása következtében a 
járási illetékességgel működő Központ kötelező feladata az óvodai és iskolai szociális segítő munka 
megszervezése szoros együttműködésben a köznevelésben dolgozó pedagógusokkal, pszichológusokkal. 
Városunkra, tapasztalataink szerint, sajnos jellemző a szociális felsőfokú végzettséggel rendelkező 
szakemberek hiánya, ezért ennek a szolgáltatásnak a megszervezése, a több mint 5000 érintett gyermek 
ellátásához szükséges álláshelyek betöltése folyamatban van. A szakmai protokoll szerint fog működő az 
iskolai szociális segítő tevékenység valódi támaszt nyújt az iskolai problémákkal küzdő, lemorzsolódással 
veszélyeztetett, a tanulási feltételeket negatívan befolyásoló családi háttérrel rendelkező gyermekek 
felkarolásához, tanulmányi eredményének javításához. 

Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma 

(TS 116)

Veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma  (TS 115)

Fő Fő

2016 18 n.a.

2017 16 n.a.

2018 14 n.a.

2019 28 23

2020 11 45

2021 9 43

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Év

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek 

(Balassagyarmat)

 

 

 

 
b) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, 

 2006. január 1-től került bevezetésre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, melynek célja annak 
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: 

- gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,  
- pénzbeli támogatásnak,  
- az ingyenes tankönyvnek és  
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- egyéb kedvezmények igénybevételére.  
A támogatásra az a gyermek jogosult, akinek a családjában (a közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozókat figyelembe véve) az egy személyre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 %-át (2018. évben 38.475 forint), illetve 145 %-át (2018. 
évben 41.325 forint), ha a gyermeket egyedülálló szülő, vagy törvényes képviselő gondozza, illetve ha a 
gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy ha a nagykorú gyermek nappali oktatás munkarendje 
szerinti tanulmányokat folytat. A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év 
időtartamra állapítja meg a jogosultságot. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2017. december 
31-ei adatok alapján 217 gyermek részesült, számuk 2015-2017 év adatait vizsgálva megállapíthatóan 
csökkent. 
 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítására és kifizetésére 2017. évben nem került sor. 
 
c) Valamint a gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők helyzete 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2000/2001. tanévben az elsők között 
csatlakozott a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programhoz. Városunkban a 
Balassi Bálint Gimnázium, valamint a Madách Imre Kollégium vesz részt a Programban, mely a rászoruló 
gyermekek tanulását havi tanulmányi ösztöndíjjal, szociális támogatással, ECDL vizsgák, nyelvvizsgák, 
gépjárművezetői engedély megszerzésével segíti. A Program a 2003/2004. tanévtől kibővült, így már 
nemcsak a kistelepülésekről jelentkezhetnek a tanulók, hanem a városi diákok is részt vehetnek abban. Az 
AJTP kifejezetten a tehetséges, de szociális hátrányokkal küzdő gyermekek tanulási, továbbtanulási 
lehetőségét teremti meg. A Program immár a 18. tanévét kezdte meg a gimnáziumban és a kollégiumban 
egyaránt. A végzett tanulók között magasa felsőfokú oktatási intézményben továbbtanulók száma. A 
gyerekek nyelvvizsga, jogosítvány birtokában hagyhatják el az intézményt, ezzel jelentősen javítva majdani 
munkaerő-piaci státuszukat. 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek évi átlagos 

száma (TS 111)

Fő

2016 n.a.

2017 246

2018 227

2019 175

2020 149

2021 n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Év

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek (Balassagyarmat)

 
 
Az önkormányzat évről évre csatlakozik a Bursa Hungarica pályázathoz, melynek keretein belül 
támogatást nyújt a szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, valamint tanulmányaikat a következő 
tanévben megkezdő középiskolások számára. 
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Tanuló közlekedési támogatása állapítható meg az általános iskolában vagy középiskola nappali tagozatán 
/23 éves korig/ tanulók számára, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. 2017. évben tanulók közlekedési 
támogatásában 118 gyermek részesült. 
 

Árvaellátásban részesülő 

férfiak száma (fő)

(TS 065) 

Árvaellátásban részesülő 

nők száma (fő)

(TS 066)

Árvaellátásban

 részesülők 

összesen

Fő Fő Fő

2016 53 61 114

2017 47 53 100

2018 44 52 96

2019 38 48 86

2020 43 49 92

2021 n.a. n.a. -

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Év

4.1.3. számú táblázat - Árvaellátás (Balassagyarmat)
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d) Ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők jellemzői 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015. szeptember 1-

jétől hatályos módosítása szerint az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a 

bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha a szülő nyilatkozata alapján 

az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-

át. Ez 2022-ben 172.900-os egy főre jutó nettó havi jövedelemkorlátot jelentett. 

Ezen túlmenően az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek 

étkeztetése 2017-ben ingyenes volt azon gyermekek számára, akik rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesültek, továbbá 50 %-ot kellett fizetni azon családoknak, akiknél három vagy több 

gyermeket nevelnek, illetve tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek él a családban. 

 

A gyermekétkeztetés újraszabályozásával az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre 

jogosult gyermekek köre nem változott, de a települési önkormányzat kötelező feladatává vált az iskolai 

szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda zárva tartása esetén a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, 

melyre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül a hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek lettek jogosultak ingyenesen. A települési önkormányzatok a többi 

gyermek – különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára – a 

korábbiakhoz hasonlóan szintén biztosíthatnak a nyári szünidőben ingyenes szünidei gyermekétkeztetést, 

azonban Balassagyarmat Város Önkormányzata az ő esetükre jogszabályt nem hozott létre. 

 

A szünidei gyermekétkeztetés a déli meleg főétkezés elsősorban helyben fogyasztásra történő biztosítását 

jelenti, de ha erre – elsősorban az alkalmas helyiség hiánya miatt – nincs lehetőség, a szünidei 

gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható. A 

gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége, egyéb akadályoztatása esetén a számára biztosított étel 

elvitelét a szülője, más törvényes képviselője számára lehetővé kell tenni. Az el nem fogyasztott vagy el 

nem szállított étel más rászoruló gyermekek részére átadható helyben történő elfogyasztásra, vagy elvitel 

formájában. 

 

e) Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek helyzete 

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek számáról nem rendelkezik önkormányzatunk 
nyilvántartással. A Közösségi Szállón tartózkodó külföldi állampolgárságú menekült családok adataihoz 
nincs hozzáférésünk. 
 

f) Állampolgársággal rendelkező, illetve magyar állampolgársággal nem rendelkező külföldről 
visszatért, hátrányos helyzetű családban élő gyerekek jellemzői. 

E részterületen nem rendelkezünk adattal, információval, így helyzetelemzésünkben ne tudunk kitérni az 
adatok elemzésére. 
 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Településünkön nem releváns. 
 

 
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 

szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
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A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akinek 
családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságát a jegyző megállapította. Ezen jogosultak közül halmozottan hátrányos helyzetű az, akinek a 
felügyeletét ellátó szülője, gyámja legfeljebb az általános iskola 8. osztályát végezte el. 
 
A 2018. október 1-jei statisztikai adatok a következő létszámadatokat mutatják: 
 

 Óvodás 
korú 
2H 

Óvodás 
korú 
3H 

Óvodás 
korú 
SNI 

Óvodás 
korú 
BTM 

Alapfokú 
2H 

Alapfokú 
3H 

Középfokú 
2H 

Középfokú 
3H 

2014/01 634 14   226 54 113 32 

2014/10 5 7 3 12 11 32 10 21 

2015/01 4 12   16 37 5 22 

2015/10 7 9 5 8 18 36 11 20 

2016/01 11 2   27 28 14 16 

2016/10 10 1 5 9 30 22 9 15 

2017/01 6 5   28 20 9 13 

2017/10 6 5 5 11 28 17 9 8 

2018/01 9 7   31 23 8 6 

2018/10 13 6   33 25 9 1 

 

Az Önkormányzat gyermekjóléti ellátás körében biztosítja a bölcsődei elhelyezést. Az intézmény 2011-ben 
felújításra és bővítésre került, így a férőhely száma 50-ről 56 főre emelkedett.  Idén szeptemberre az 
épület tetőszerkezetének átalakítási, térkövezési, valamint az ingatlan szennyvízcsatorna hálózati felújítási 
munkái is befejeződtek. Az intézményben szociális szempontból felvett gyermekek is tartózkodnak, ez a 
szám évről évre csökken. 
 
a) Védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott 
ellátott, betöltetlen státuszok) 

Városunkban Védőnői Szolgálat működik, mely 5 körzetre osztva látja el a jogszabály szerint kötelező 
területi védőnői feladatokat. A védőnők a várandós tanácsadást a kórház szülészeti-nőgyógyászati 
osztályával közösen látják el. A csecsemő tanácsadást a lakhelyen történő rendszeres látogatással 
valósítják meg, a családgondozást a város 3 gyermekkörzeti háziorvosával együttműködésbe végzik.  
Balassagyarmaton két körzetben történik az iskolaorvosi feladatok ellátása. Az iskola-egészségügyi 
feladatokat munkaterv alapján végzik, amely minden ellátott intézmény igazgatójával tanév elején 
egyeztetésre kerül. Az iskolavédőnők egyéni tanácsadást és gondozási munkát is végeznek, megszervezik 
az iskolai szűréseket, védőoltásokat, kapcsolatot tartanak a pedagógusokkal és a szülőkkel, felelősek a 
dokumentációk elkészítéséért, valamint az iskolai egészségügyi felvilágosító előadások megtartása is 
feladataik közé tartozik. Az egy védőnőre jutó gyermekek számát figyelembe véve 2013-ban 937 fő volt, 
míg 2017-ben 796 fő. Ez csökkenő tendenciát jelent, azonban nagyobb a leterheltségük, mint egy faluban 
dolgozó védőnőnek. 

Betöltött védőnői 

álláshelyek száma

(TS 109)

0-3 év közötti 

gyermekek száma

Átlagos gyermekszám 

védőnőnként

db Fő Fő

2016 11 n.a. -

2017 0 n.a. -

2018 11 n.a. -

2019 11 n.a. -

2020 9 n.a. -

2021 n.a. n.a. -

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Év

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma (Balassagyarmat)
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b) Gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

Balassagyarmaton három házi gyermekorvos működik. A hét minden napján van gyermekorvosi rendelés, 
hétvégén a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztályán látják el a betegeket. A 
táblázatban az ellátott személyek és ellátott betegek száma a látogatások számát tartalmazza. Betöltetlen 
a gyermekorvosoknál nem fordul elő. 
A Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetben kifejezetten gyermek szakrendelések is elérhetők: 
csecsemő- és gyermekgyógyászati, gyermek kardiológiai, gyermek sebészeti, gyermek pulmonológiai 
szakrendelések. 
 

Felnőttek és 

gyermekek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma

(TS 107)

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma

(TS 106)

A házi 

gyermekorvosok 

által ellátott 

szolgálatok száma

(TS 108)

Gyermekorvos 

által ellátott 

gyerekek száma 

Felnőtt házi 

orvos által 

ellátott 

gyerekek száma 

db db db Fő Fő

2016 0 7 3 n.a. n.a.

2017 0 7 3 n.a. n.a.

2018 0 7 3 n.a. n.a.

2019 0 7 3 n.a. n.a.

2020 0 7 3 n.a. n.a.

2021 0 7 3 n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Év

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás (Balassagyarmat)

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

 

A fogyatékos gyermekek ellátása többnyire integrációban valósul meg. A nem integrálható gyermekek egy 
ívű fejlesztése az óvodás kortól a kora felnőtt korig a Mosoly EGYMI keretein belül megoldható 
városunkon belül. Védőnői vélemények alapján egyre több gyermek szorul korai fejlesztésre, a problémák 
nagy része orvosolható lenne, ha időben észlelnék és foglalkoznának velük logopédiai foglalkozások, vagy 
akár gyógytestnevelés keretein belül, azonban ehhez sajnos nem rendelkezünk kellő számú szakemberrel. 
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A fogyatékos személyek egészségügyi ellátása a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-
Rendelőintézetben történik. 
 
d) gyermekjóléti alapellátások, Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, gyermekszegénységet csökkentő 
speciális szolgáltatások; 

Az ellátást Balassagyarmat és Patvarc Önkormányzata 2005. január 1. napjától „Balassagyarmat, Patvarc 
Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás” keretében látta el. A társuláshoz 2007. január 1. napjától 
csatlakozott Ipolyszög Község Önkormányzata is. A társulásban részt vevő önkormányzatok úgy döntöttek, 
hogy nem alakítják át a társulást jogi személyiségű társulássá, ezért a feladatot 2013. július hó 1. napjától 
Balassagyarmat város saját intézménye útján látja el. Településünkön 1998. augusztus 1-jével jött létre az 
akkori Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltat, mely jogszabályváltozás következtében 2016. január 1-
jével jelentős átalakuláson ment keresztül. A települési szintű családsegítő és gyermekjóléti feladatok 
maradtak a Szolgáltatóknál, ugyanakkor járási illetékességgel, balassagyarmati székhellyel létre kellett 
hozni a Család- és Gyermekjóléti Központot. 
A gyermekjóléti szolgáltat fő feladatai:  
- a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése 
- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 
- a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése 
- védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok 
- a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve az utógondozással kapcsolatos 
feladatok. 
Kiegészítő szolgáltatások:  

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

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

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

- a veszélyeztetettség megszüntetésének segítése: családgondozás, egészségügyi és szociális ellátás 
kezdeményezése, javaslatkészítés. 
Városunkban Biztos Kezdet Gyermekház, tanoda nem működik.  

 

e) Gyermekek napközbeni ellátásai, bölcsődei ellátás 

Az elmúlt évben több önkormányzati intézményünk tevékenységi köre is gazdagodott, színesítve a 
helyben elérhető szolgáltatásokat vagy részben átalakítva a korábbi strukturális feladatmegosztást.  
A Balassagyarmat Városi Bölcsőde 2014 óta változatlan formában, 5 bölcsődei csoporttal, 56 
engedélyezett férőhellyel működött. Évek óta érzetük már, hogy a munka világába visszatérő 
kisgyermekes szülők hétköznapjainak támogatására nem elegendő a korábban meghatározott 
férőhelyszám. Igaz ez még akkor is, ha tudjuk, hogy a városban működő családi bölcsőde időközben 
fejlesztette mind az infrastrukturális feltételeit, mind az ellátható gyermekek számát.  
 
A TOP-1.4.1-19/NG1-2019-00017 azonosítójú, „Férőhelybővítés a Balassagyarmat Városi Bölcsődében” 
elnevezésű nyertes pályázatunk építési beruházásának megvalósulását követően az intézmény a 2660 
Balassagyarmat, Kóvári út 1. szám alatti épületben egy új mini bölcsődei telephellyel gyarapodott. A 
Nógrád Megyei Kormányhivatal által kiadott, 2021. szeptember 15-én véglegessé vált működési engedély 
értelmében a Balassagyarmat Városi Bölcsőde Manóvár Mini Bölcsődéje (ágazati azonosító: S0543373) 7, 
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amennyiben minden gyermek betöltötte a 2. életévet, legfeljebb 8 befogadott férőhellyel gazdagította a 
városunkban elérhető bölcsődei férőhelyek számát.  
 Az elmúlt években egyfajta egészséges egyensúly alakult ki az önkormányzati fenntartású bölcsőde és 
a családi bölcsőde viszonyában. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény szerinti különféle bölcsődei ellátási formák lehetőséget kínálnak a szülőknek az ideális napközbeni 
ellátás kiválasztására, amennyiben olyan élethelyzetbe kerülnek, hogy 0-3 éves kisgyermekük napközbeni 
ellátásáról kell gondoskodni. A Városi Bölcsőde kívül-belül felújított és az elmúlt években jól karbantartott 
épülete a tárgyi feltételek, képzett kisgyermeknevelői, bölcsődei dajkái pedig a személyi feltételek 
tekintetében biztosítják a szakmai feladatokhoz a jogszabályok és a fenntartó által elvárt, megfelelő 
alapot.  
 A 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 1. szám alatti épületben külön, akadálymentes bejárattal, saját 
udvarrésszel, egy bölcsődei csoportszobával, fogadótérrel, átadóval, gyermek-és felnőttmosdókkal, 
dolgozói öltözővel alakítottuk ki a mini bölcsőde kényelmes és szép életterét. Az épületben három óvodai 
csoporttal működik a Cseperedő Tagóvoda, ezért a közös használatú helyiségek használati rendjéről a 
Központi Óvoda és a Balassagyarmat Városi Bölcsőde külön megállapodást kötött. A két intézmény 
együttműködése zavartalan. 
A mini bölcsőde a székhelyintézmény telephelyeként, saját ágazati azonosítóval, de a székhelyintézmény 
szakmai, pénzügyi és munkaügyi irányítása mellett működik, így biztosítva például a helyettesítés 
zavartalan ellátását, az irányítási és vezetési feladatokat. Az intézményben foglalkoztatottak létszáma a 
mini bölcsődei feladatoknak köszönhetően a 2021-es évben 20,5 főre emelkedett az alábbi munkakörök 
szerinti bontásban: 
 

Balassagyarmat Városi Bölcsőde és Manóvár Mini Bölcsőde dolgozói létszáma 

munkakör foglalkoztatott létszám 

intézményvezető 1 fő 
 

kisgyermeknevelő 14 fő 
 

bölcsődei dajka 3,5 fő (3 fő teljes állás, 1 fő 0,5 állás 
megbízási szerződéssel) 

szakács 2 fő 
 

mindösszesen: 20,5 fő 
 
A bölcsődébe járó gyermekek átlagos havi létszáma 2021-ben a következőképpen alakult: 
 

Ellátott bölcsődés gyermekek száma  

2021 Balassagyarmat 
Városi Bölcsőde 

Manóvár Mini 
Bölcsőde 

január 47 fő - 

február 51 fő - 

március 14 fő - 

április 27 fő - 

május 48 fő - 

június 51 fő - 

július 51 fő - 

augusztus 39 fő - 

szeptember 41 fő 4 fő 

október  36 fő 5 fő 

november 33 fő 4 fő 

december 33 fő 4 fő 

Éves átlag: 39 fő 4 fő 
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Működő 

munkahelyi 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma (TS 126)

Munkahelyi 

bölcsődébe 

beírt gyerekek 

száma (TS 122)

Működő családi 

bölcsödei  

férőhelyek 

száma 

(TS 125)

Családi 

bölcsődébe 

beírt gyerekek 

száma (TS 121)

Működő mini 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma (TS 127)

Mini 

bölcsődébe 

beírt gyerekek 

száma (TS 123)

Működő 

(összes) 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma (TS 124)

Bölcsődébe 

(összes) beírt 

gyermekek 

száma

(TS 120)

db Fő db Fő db Fő db Fő

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

2017 0 0 14 13 0 0 56 56

2018 0 0 21 15 0 0 56 59

2019 0 0 21 27 0 0 56 57

2020 0 0 21 21 0 0 56 58

2021 0 0 21 16 0 0 56 55

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Év

4.3.3. b.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

 
 
f)       Gyermekvédelem 

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kiemelt feladata, 
melynek keretében egy, a gyermekek veszélyeztetettségét észlelő jelzőrendszert működtetnek. A 
rendszer feladata, hogy feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat és javaslatokat nyújtson ezek 
megoldására. A jelzőrendszer hatékony működtetése érdekében szükséges annak tagjai közötti 
együttműködés 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 veszélyeztető körülmény 
elhárításában. 
- Ha a családgondozás eredménytelen javaslatot tesz más gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására. 
- A községi jegyzőnél kezdeményezi a gyermek védelembe vételét. 
- Kezdeményezi a gyermek kiemelését a családjából. 

GYEREKEK 

Év 
Védelembe vett kiskorú gyermekek 

száma december 31-én 
(TS 3001) 

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

2013 12 117 

2014 14 86 

2015 15 79 

2016 18   

2017 31 50 
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g) Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

A fogyatékos és halmozottan sérültek számára rövid ideig igénybe vehető a Reménysugár Otthon, 
létszámtól függően esetleg hosszabb ideig. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós 
nevelésbe vett gyermekek számára az Ipolyparti Fészek Lakásotthonban való elhelyezésre van lehetőség. 
A krízishelyzetbe jutott családok elhelyezésére azonban nincs olyan intézmény, mely ezt a feladatot el 
tudná látni.  

 

h) Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról 
szóló 5/2020. (II. 02.) önkormányzati rendelete szabályozza az Önkormányzat sporttal kapcsolatos 
alapelveit, feladatait. E szerint a sportfeladatok ellátása, támogatása során kiemelt figyelmet kell fordítani 
a gyermek- és ifjúsági sportra, és a szabadidősportra, a fogyatékosok sportjára, a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok sporttevékenységére, valamint az utánpótlás nevelésre és a versenysportra. 

Az óvodások sportra nevelésére is nagy hangsúlyt fektetnek, a városban működő öt óvoda mindegyike 
rendelkezik tornaszobával, ahol a gyermekeknek tartanak tornafoglalkozásokat. A négy általános 
iskolában a kisiskolások részére megtartják a kötelező napi testnevelést. Az általános iskolák rendelkeznek 
tornateremmel és sportpályákkal, ahol tanítás után is lehetőség van sportolásra. Balassagyarmaton 
gyermekek és felnőttek számára egyaránt elérhetőek a különböző sportprogramok. Számos sportolási 
lehetőségnek ad helyet településünk pl.: kézilabda, karate, foci, tenisz, lábtenisz, tájfutás, famászás. 

Városunk legjelentősebb sportlétesítménye a Kövi Pál Sportközpont, ahol futballpálya, műfüves pálya, 
edzőközpont, kosárlabdapálya, egy rekortán borítású sportpálya és egy gördeszkapálya is megtalálható. 
Ezen kívül a még működő BSE pálya, a Vizy Zsigmond úti sporttelep, egy a kerékpárosok, valamint a BMX 
és Mountain Bike rajongók sportolási lehetőségeit biztosító sportpálya is működik. 2018. évben 16 
sportegyesület, mintegy 13.400.000 forintértékű támogatása valósult meg. 
A gyermekek sokféle szünidős program közül választhatnak, melyeket az egyház, iskolák, sportegyesületek 
és civil szervezetek szerveznek: 

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

 a balassagyarmati Szalézi Oratórium által szervezett Nyári gyermek tábor, 

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

 lovas, íjász, sakk, rovás kaland tábor, 

 a strandon úszás oktatás, 

 tenisz tábor, 

 labdarúgás tábor, 

 kézilabda tábor, 

 asztalitenisz tábor, 

 mesetábor, 

 nyári kézműves tábor, 

 nyári lovas tábor, 

 nyári tánctábor, 

 nyári napközis tábor, 

 helyismereti múzeumi nyári élménytábor, 

 labdajátékos sporttábor, 

 florisztikai tábor a Nyírjesben, 

 életmód tábor, 

 „A jövő olvasója” című tábor, 

 Gyarmati vakáció városi kalandtábor, 

 Vitalitás nyári tánctábor. 
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Új sportlétesítményeink: 

 
Révész László Tanuszoda 

Balassagyarmaton évtizedeken keresztül igény volt egy fedett uszoda építésére, ezért a 2014-ben indult 
tanuszoda program keretein belül Balassagyarmaton is elkezdődtek az előkészítési munkálatok. A 
megvalósulás helyszínének az Ipolypart utcán a Madách híd melletti területet jelölték ki. Az építési 
költségeket és fenntartást is az állam vállalta. Az önkormányzat 2016. április 22-én adta át az Ipolypart 
utcai telket, az alapkőletétére pedig május 18-án került sor. 2018 márciusában a városi képviselő-testület 
úgy döntött, hogy az új uszoda vegye fel Révész László, balassagyarmati sportvezető nevét. Az uszodába 
egy 10 m x 6 m, valamint egy 25 m x 15 m méretű medencét terveztek. 
 
 
Kézilabda sportcsarnok 
A Magyar Kézilabda Szövetség országos munkacsarnok-építési programjában szerepelt egy-egy 
kézilabdacsarnok építése Balassagyarmatra. A város önkormányzata a Nádor utcai leromlott állapotú 
sportpályák területét ajánlotta fel 2016 márciusában. Az azóta elkészült korszerű kézilabdacsarnok lelátót, 
öltözőket, edzőtermeket, irodahelyiségeket és büfét foglal magába. 
 
Honvédelmi Sportközpont 

A kormány még 2017 decemberében országosan 16 Honvédelmi Sportközpont építéséről döntött, 
melyből egy, a megyében egyedüliként Balassagyarmaton valósult meg. A Sportközpontok rendelkeznek 
fedett lőtérrel, illetve különböző tortatermekkel, edzőtermekkel, melyek alkalmasak küzdősportok, vívás, 
lövészet edzéseire, valamint az elsősegélynyújtás és a tájékozódási ismeretek oktatására is. A beruházás a 
Nemzeti Sportközpontok bonyolításában valósult meg, a létesítmények a Honvédelmi Minisztérium által 
kijelölt szervezet vagyonkezelésébe kerülnek, és területi bázisául szolgálnak a sporton keresztül 
megvalósuló honvédelmi nevelésnek, amelynek elsődleges célja, hogy a lakosság legszélesebb rétegei 
kapcsolatba kerülhessenek a korosztályuknak és érdeklődésüknek megfelelő, honvédelmi ismereteket 
nyújtó sportágakkal, szabadidős tevékenységekkel. 
 

i)       Gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) 

Az óvodai és iskolai étkeztetés feladatát jelenleg az önkormányzat a GAMESZ konyhán keresztül látja el. A 
szociálisan rászorulók részesülhetnek kedvezményben a fizetendő térítési díjból, ennek feltételeit helyi 
rendelet szabályozza. Az óvodások és általános iskolások ingyenes étkeztetésben, míg a középiskolások 50 
%-os étkeztetési kedvezményben részesülhetnek. 
Balassagyarmaton a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, valamint a hátrányos helyzetű 
és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú 
gyermekek részére az ingyenes szünidőben történő étkeztetés biztosított. 
 

j)  Eltérő kultúrájú, vagy a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekcsoportok közötti 
programok 

Nem rendelkezünk adattal e részterületen. 

 

k) Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor 

A szolgáltatások nyújtásakor nem sérülnek az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos követelmények. 

 

l)       Előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások az ellátórendszerek 
keretein belül. 

Településünkön nem releváns. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ipoly-parti_sport-_%C3%A9s_szabadid%C5%91centrum#cite_note-7
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ipoly-parti_sport-_%C3%A9s_szabadid%C5%91centrum#cite_note-7
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_K%C3%A9zilabda_Sz%C3%B6vets%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ipoly-parti_sport-_%C3%A9s_szabadid%C5%91centrum#cite_note-13
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ipoly-parti_sport-_%C3%A9s_szabadid%C5%91centrum#cite_note-13
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ipoly-parti_sport-_%C3%A9s_szabadid%C5%91centrum#cite_note-13
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ipoly-parti_sport-_%C3%A9s_szabadid%C5%91centrum#cite_note-13
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ipoly-parti_sport-_%C3%A9s_szabadid%C5%91centrum#cite_note-13
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ipoly-parti_sport-_%C3%A9s_szabadid%C5%91centrum#cite_note-13
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

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

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai 
ellátása, a köznevelési intézménybe és más településen található fejlesztő programokra való 
eljutás módja, lehetőségei 

 

Az Nkt. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai felkészítéséről a 
szakértői bizottság véleménye szerint kell gondoskodnia az óvodának, iskolának. A sajátos nevelési igényű 
gyermek óvodai nevelése, a tanuló iskolai nevelése-oktatása, továbbá kollégiumi nevelése az e célra 
létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai 
csoportban, iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt 
történhet. A gyermek, tanuló integrált vagy speciális intézményi keretek között történő nevelését, 
oktatását a szakértői bizottság által kiadott véleményben foglalt állásfoglalás alapján lehet és kell 
biztosítani. Az ezzel ellentétes gyakorlat jogsértő, mind a Nkt., mind pedig az egyenlő bánásmód 
követelményét tekintve. Településünkön az SNI gyermekek többi gyermekkel való együttnevelésének, 
oktatásának feltételei adottak. 
Az Nkt. – de a korábban hatályos Kt. is - lehetőséget teremtett az egységes gyógypedagógiai módszertani 
intézmények (EGYMI) létrehozására abból a célból, hogy elősegítsék a sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók, többi gyermekkel, tanulókkal közösen történő nevelését, oktatását. Az EGYMI tehát olyan 
többfunkciós gyógypedagógiai, szakmai és szakszolgáltatást nyújtó intézmény, amely a közoktatás 
rendszerében működik. 
A pedagógiai szakszolgálat feladatköréből adódóan ellátja a gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést 
és gondozást, a fejlesztő felkészítést, a logopédiai ellátást, a konduktív pedagógiai ellátást, a 
gyógytestnevelés tevékenységeit. 
A pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatköréből elláthatja a szaktanácsadást, amelynek feladata az 
oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése, a pedagógusok képzésének, 
továbbképzésének és önképzésének segítését, szervezését, a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálatot, 
amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik 
érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk 
közvetítésével, valamint elláthatja az utazó szakember-hálózat működtetését is. Balassagyarmaton 2018. 
júniusától megkezdte működését a Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános 
Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium is, ahol az Intézmény által ellátott 
feladatok között az általános iskolai alsó,- és felső tagozatos nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás 
(2016.09.01-től felmenő rendszerben), készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től felmenő 
rendszerben), kollégiumi nevelés-oktatás, utazó gyógypedagógusi hálózat, szakközépiskolai nevelés-
oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben) is megvalósul. 
Az Nkt., valamint annak végrehajtási rendelete alapján {lásd. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet} a 
köznevelési intézmények évente két alkalommal adatokat szolgáltatnak az országos statisztikai 
adatgyűjtés keretében a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról az Oktatási Hivatal számára. A 
begyűjtött adatok képezik az alapját a pedagógiai-szakmai szolgáltatások keretében működtetett korai 
jelzőrendszernek, amely felhívja a figyelmet a problémával érintett gyermekekre. A definíció szerint 
lemorzsolódással érintett az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes 
teljesítmény alatti, vagy a megelőző tanévi átlageredményhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, 
és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé 
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Óvodába beírt 

gyermekek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 087)

Hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű 

óvodás gyermekek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) (TS 092)

Hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű óvodás 

gyermekek 

aránya az óvodás 

gyermekeken belül (TS 093)

Fő Fő %

2016 434 14 3,23

2017 438 19 4,34

2018 447 21 4,70

2019 447 12 2,68

2020 444 10 2,25

2021 n.a. n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.4. a) 1.számú táblázat -  Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek 

Év

 
 

 
 

Általános iskolai 

tanulók száma a 

nappali oktatásban

Hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű 

 általános iskolai tanulók száma  

(gyógypedagógiai oktatással együtt) 

(TS 094)

Hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű  

tanulók aránya az 

általános iskolai 

tanulókon belül (TS 095)

Fő Fő %

2016 n.a. 103 7,11

2017 n.a. 117 8,36

2018 n.a. 118 8,60

2019 n.a. 63 4,54

2020 n.a. 36 2,62

2021 n.a. n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés

4.4. a) 2. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók 

Év
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4.4. a) 3. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a középszintű oktatásban (Balassagyarmat) 

Év 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos helyzetű 
gimnáziumi tanulók 

száma  (TS 096) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű  

tanulók aránya a 
gimnáziumi tanulókon 

belül (TS 097) 

Hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű szakközépiskolai tanulók 

és hátrányos helyzetű szakiskolai és  
készségfejlesztő iskolai tanulók száma 

a nappali oktatásban (TS 098) 

Hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű szakközépiskolai tanulók 

és hátrányos helyzetű szakiskolai és  
készségfejlesztő iskolai tanulók aránya 

a tanulók számához viszonyítva 
(TS 099) 

Fő % Fő % 

2016 35 4 110 22 

2017 37 4 110 22 

2018 37 4 107 23 

2019 15 2 33 8 

2020 13 2 n.a. n.a. 

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Megállapított hátrányos 

helyzetű gyermekek és 

nagykorúvá vált gyermekek 

száma (TS 114)

Megállapított halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek és 

nagykorúvá vált gyermekek száma

(TS 113)

fő fő

2016 52 48

2017 60 44

2018 70 26

2019 71 21

2020 58 6

2021 76 8

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Év

4.4. a) 4. számú táblázat -  Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet

 
 

 
 

 
b) A közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

A Mosoly EGYMI intézményben működik az utazó gyógypedagógiai hálózat, mely az integrált sajátos 
nevelési igényű tanulók ellátását biztosítja három járás (Balassagyarmat, Rétság, Szécsény) területén, 13 
főállású gyógypedagógus foglalkoztatásával. 
 

3-6 éves korú 

gyermekek 

száma

Óvodai 

gyermekcsoportok 

száma - 

gyógypedagógiai 

neveléssel együtt (TS 

085) 

Óvodai férőhelyek 

száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 090)

Óvodai feladatellátási 

helyek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 088)

Óvodába beírt 

gyermekek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 087)

Óvodai 

gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 

száma

(TS 086)

Gyógypedagógiai 

oktatásban részesülő 

óvodás gyermekek száma

az integráltan oktatott SNI 

gyermekek nélkül (TS 091)

Egy óvodai 

gyermekcsoportra

 jutó gyermekek 

száma (TS 089)

fő db db db fő db fő fő

2016 n.a. 20 540 5 434 0 0 22

2017 n.a. 19 540 5 438 0 0 23

2018 n.a. 19 540 5 447 0 0 24

2019 n.a. 19 540 5 447 0 0 24

2020 n.a. 20 552 6 444 1 4 22

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

Év
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Az általános iskolai 

osztályok száma a 

gyógypedagógiai 

oktatásban (a nappali 

oktatásban) (TS 080)

Az általános iskolai 

osztályok száma (a 

gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 081)

Általános iskolai feladat-

ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 079)

Egy általános iskolai 

osztályra jutó tanulók 

száma a nappali oktatásban 

(gyógypedagógiai oktatással 

együtt) (TS 082)

Más településről bejáró 

általános iskolai tanulók 

aránya a nappali oktatásban 

(TS 084)

db db db fő %

2016 1 64 6 22,64 33,40

2017 1 64 7 21,88 34,86

2018 4 67 7 20,48 37,17

2019 5 68 6 20,43 39,31

2020 6 68 6 20,24 32,78

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

Tanév
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A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a 

nappali oktatásban (TS 083)

Fő

2016 222

2017 212

2018 210

2019 213

2020 236

2021 n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar  

4.4.5. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejeők a 

nappali oktatásban

Tanév

 
 

 

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

 

Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és képzéssel kapcsolatban, így 
különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek 
elbírálása, az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, a teljesítmények 
értékelése, az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, az oktatással összefüggő 
juttatásokhoz való hozzáférés, a kollégiumi elhelyezés és ellátás, az oktatásban megszerezhető 
tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, 
valamint az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.  
Városunk négy általános iskolájában és a három középiskolájában – ismereteink szerint - nem történik 
hátrányos megkülönböztetés. 
 
d) Az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 
mutatkozó eltérések 

 

A települési általános iskolákban és gimnáziumokban elvégzik a kompetencia felméréseket a 6. 8. és 10. 
osztályokban. Az eredmények az Oktatási Hivatal honlapján működő KIR rendszerben megtalálhatóak. Az 
intézményi összesítő adatokat letöltve látható, hogy az átlageredmények alapján a matematika és 
szövegértés mérési területen jó eredményeket értek el tanulóink. A vizsgált osztályok kiemelkedő 
eredményt értek el mind matematikából, mind szövegértésből az országos átlaghoz képest. 

 

 
e) Előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások 

 

Az általános iskolában különböző tantárgyakból felzárkóztató foglalkozásokat szerveznek hátrányos 
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. 
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Biztos kezdet 

gyerekházat 

rendszeresen igénybe 

vevő gyermekek 

száma

Tanoda 

szolgáltatást 

rendszeresen 

igénybe vevő 

gyermekek száma

Család- és 

gyermekjóléti 

szolgáltatást 

igénybe vevő 

kiskorúak száma

Szünidei 

étkeztetésben 

részesülő 

gyermekek száma 

(TS 112)

Fő Fő Fő Fő

2016 n.a. n.a. n.a. 40

2017 n.a. n.a. n.a. 34

2018 n.a. n.a. n.a. 29

2019 n.a. n.a. n.a. 18

2020 n.a. n.a. n.a. 9

2021 n.a. n.a. n.a. 11

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményfenntartói adatok

4.4.6. számú táblázat - Gyermekjóléti, hátránykompenzáló szolgáltatások (Balassaygarmat)

Év
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A Család- és Gyermekjóléti Központnál van 
felsőfokú szociális végzettséget igénylő 
betöltetlen (esetmenedzser) munkakör, mely a 
működés szakmai feltételeire hatással van. 

Szükséges feltérképezni a városban, illetve a 
járásban rendelkezésre álló, felsőfokú szociális 
végzettségű, szakképzett munkaerő-kapacitást.  

 

Sok szülő számára okoz problémát a gyerekek 
szünidőben történő elhelyezése. A rászoruló 
gyermekek számára a költségtérítéses táborok 
nem elérhetőek. 

Célirányosan keresni kell azokat a lehetőségeket, 
amelyek a táborok pénzügyi, szakmai feltételeit 
biztosítják.  

Egy közösségi színtér biztosítása kifejezetten a 
fiatal korosztály számára, ahol délutáni 
programokkal, szakemberek (védőnő, 
családsegítő, pedagógus stb.) közreműködésével 
segíthetnénk a gyermekek, kamaszok hasznos 
időtöltését közösségépítő, tanulmányokat segítő 
szándékkal.  

 

 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Kapcsolódó jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez: 
 

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

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

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

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

 
A nők és férfiak esélyegyenlősége a társadalom szervezett alapját jelentő, nemzetközi és hazai 
jogszabályok rendszerében tehát biztosított. Az olyan, országhatárokon átnyúlóan, egységes célok 
eléréséért működő szervezetek, mint például az ENSZ vagy az EU, tevékenységükkel, meghozott 
döntéseikkel folyamatosan hangsúlyt adnak annak, hogy a nemek közötti egyenlőség társadalmi 
alapérték. Vonatkozik ez az élet valamennyi szegmensére, beleértve az oktatást, a gazdasági 
szerepvállalást, a munkaerő-piaci státuszt, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.  A nemek közötti 
egyenlőség elve egy másik, még átfogóbb általánosabb elven, az emberi méltóság tiszteletén alapul. 
Ugyanakkor még mindig az látható, hogy a nők oktatási rendszerben való nagyobb arányú részvétele nem 
konvertálódott át a nők munkaerő-piaci pozíciójának javulására. Ez a nemzetközi trend, amelyet a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 2016-os jelentése is megállapít. 
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5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal, 
így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A 
munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, 
mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, 
tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni. 
 
Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az adott 
személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez 
képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi 
állapotot, az anyaságot és terhességet is. Ez a pozitív diszkrimináció a nők esetében bizonyos 
élethelyzetekben olyannyira indokolt, hogy az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülése csak ezzel 
együtt értelmezhető. Ilyen a várandós anya mint munkavállaló, a gyermekét egyedül nevelő anya, beteg 
családtagját gondozó nő élethelyzete vagy a bármilyen okból az oktatásból befejezett iskolai végzettség 
nélkül kiszoruló leány, nő egész életére kiható, társadalmi státuszát meghatározó körülménye. 
 

a) Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

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

 

 

Férfiak aránya 

(TS 033)

Nők aránya 

(TS 034)
Összesen

% % %

2016 4,03 4,57 4,30%

2017 4,04 4,87 4,46%

2018 4,82 4,84 4,83%

2019 4,66 5,23 4,95%

2020 5,42 5,26 5,34%

2021 4,53 4,78 4,66%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Év 

Nyilvántartott álláskeresők aránya az 

állandó népességben a 15-64 évesek körében

5.1.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

(Balassagyarmat)

(a 3.2.1. táblával azonos) 
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% %

2016 44,03 61,31

2017 46,07 53,55

2018 49,07 53,36

2019 51,65 57,2

2020 56,08 51,05

2021 61,66 53,93

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nők aránya a 180 napon túli 

nyilvántartott 

álláskeresőkön belül (TS 058)

5.1.2.  számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott 

álláskeresők  (a 3.2.3. táblával azonos)

Év 

180 napnál hosszabb 

ideje regisztrált 

munkanélküliek aránya 

(TS 057)
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Nyilvántartott 

álláskeresők száma

(TS 052)

Nyilvántartott pályakezdő 

álláskeresők száma

(TS 053)

fő Fő

2016 452 39

2017 458 46

2018 485 52

2019 484 43

2020 510 47

2021 433 32

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

5.1.3. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma 

(a 3.2.6. táblával azonos)

Év 

 
 

 
 

A munkavállalási korú (15-64 éves) nők száma minden évben meghaladta a munkavállalási korú férfiak 
számát.  A foglalkoztatottak települési szintű számáról éves vagy nemek szerinti bontásban nem 
rendelkezünk adattal, kiindulási pontként csak a 2011-es népszámlálás mutatóit vehetjük alapul, amely 
azonban bizonyos foglalkoztatási ágazatokról szintén nem szolgáltat helyi adatokat (pl. háztartásbeliek 
száma, ingatlanügyek, területen kívüli szervezetek 
 

b) Nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

A szakképzetlen álláskereső nőknek a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltsége képzések biztosításával igyekszik segíteni. 2017-ben megjelent egy tematikusan 
a női célcsoportnak szóló, uniós pályázati felhívás, az EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen 
címmel. Tekintettel a HEP-ben vállalt célkitűzéseinkre, a családi bölcsődét fenntartó LAMENDA 
Alapítvánnyal együttműködve benyújtottuk pályázatunkat, amelynek elsődleges célja egy balassagyarmati 
NőKözPont létrehozása volt a belvárosban. A pályázat kifejezetten a nő társadalmi szerepeinek az 
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összeegyeztetését volt hivatott segíteni, a család és a munkavállalás területén, a munka világába történő 
visszatérést, belépést támogató szolgáltatások nyújtásával, szakmai és önismereti tréningekkel, 
mentálhigiénés tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel. Sajnos pályázati részvételünk eredmény 
nélkül zárult, Nógrád megyében nem a balassagyarmati pályázat részesült támogatásban. Ugyanakkor az 
akkor kidolgozott szakmai anyagok, a kapcsolatrendszer a jövőre nézve is hasznosnak bizonyulhat. 
Továbbra is keressük annak lehetőségét, hogy a nőket segítő helyi képzéseket, szolgáltatásokat tudjunk 
szervezett formában, a szükséges szakmai háttér biztosításával, külső források bevonásával nyújtani. 
 

c) Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
Az általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma a férfiak és a nők körében 10 év elteltével 
csökkenést mutat. Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma mind a férfiak, mind a nők 
számát vizsgálva jelentősen csökken. Mivel ilyen részletességű, településszintű információval a 
népszámlálás adataiból rendelkezünk, csak a 2011-es állapotot vehetjük alapul helyzetelemzésünknél. Az 
iskolázottsági szint emelkedése tendencia, az alapfokú iskolai végzettség birtoklása 2018-ben minden 
bizonnyal még több embert érint, beleértve a helyi női lakosságot is. A két népszámlálás között eltelt 10 
év alatt az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma 1,6%-ra csökkent. Ugyanakkor ennek a 
74,2%-át a női lakosság teszi ki, ami viszont figyelemfelhívó adat. 
 
Az iskolarendszerhez való hozzáférés a nők és férfiak számára egyaránt biztosított. Igaz ugyan, hogy az 
általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők körében a nők száma 2011-ben jelentősen meghaladta a 
befejezett iskolai végzettséggel nem rendelkező férfiak számát, a legalább a 8. évfolyamot elvégző, 15 
éves és idősebb lakosság körében éppen a nőknél láthatók a kedvezőbb adatok.Az érettségi vizsgával, 
valamint a főiskolai és egyetemi végzettséggel rendelkező 25 éves és idősebb lakosság körében szintén a 
nők vannak nagyobb számban. 
 

Iskolai végzettség szerinti adatok 
(Balassagyarmat, népszámlálás 2011.) FÉRFIAK NŐK 

Egyetemi, főiskolai oklevéllel 
rendelkező, 25 éves és idősebb 
lakosság  

 
1.037 fő 

 
1.244 fő 

Legalább érettségizett, 18 éves és 
idősebb lakosság 

3.349 fő 4.266 fő 

 
 

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

 
Településünkön nem releváns. 
 

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

 

Balassagyarmat, mint 10.000 feletti állandó lakossal rendelkező település, évtizedek óta biztosítja a Gyvt. 
szerinti bölcsődei ellátást. A bölcsőde rendeltetése szerint gyermekjóléti alapellátást nyújt, ezáltal a 
gyermekvédelmi rendszer szerves része. Mindemellett fontos szerepe van a kisgyermekes édesanyák 
munkaerő-piaci pozíciójának megerősítésében, hiszen már 20 hetes kortól – fő szabály szerint – a 
gyermekek 3 éves koráig biztosíthatja a napközbeni ellátást. Az elmúlt évek foglalkoztatáspolitikai 
törekvése szerint a hagyományos modell mellett – amely szerint az anya a gyermek hároméves koráig 
nem végez keresőtevékenységet - egyre inkább jellemző, hogy jóval a gyermek három éves kora előtt 
belép vagy visszatér az édesanya a munka világába. Ezzel a fiatal nők gazdasági aktivitása nőtt, 
munkabérükkel hozzájárulnak a család jövedelméhez. Ehhez az újfajta helyzethez nélkülözhetetlen, hogy a 
helyi intézményi, támogatási és ellátórendszer is alkalmazkodjon. 
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A Balassagyarmati Városi Bölcsőde jelenleg 56 férőhellyel, öt csoporttal működik. Integráltan ellátja 
sajátos nevelés igényű kisgyermekek gondozását is, így az egyes csoportok gyermeklétszáma általában 8 
és 14 fő között változik. A korai fejlesztést gyógypedagógusok bevonásával végzi.   
A bölcsődei férőhelyek iránti megnövekedett igényt érzékelve 2021 őszén az önkormányzat a 7+1 
férőhellyel, egy új mini bölcsődei telephellyel bővítette a gyermekek napközbeni ellátásában 
rendelkezésre álló kapacitásokat. Így a város két pontján, korszerű infrastrukturális feltételek mellett, a 
szükséges szakmai létszám biztosításával tudjuk segíteni a kisgyermekes családok hétköznapjait.  
 
A Gyvt. 41. §-a szerint a bölcsőde elsődleges célja a gyermek életkorának megfelelő nappali felügyelet és 
gondozás-nevelés biztosítása azon gyermekek számára, akiknek a szülei munkavégzésük, képzésük, vagy 
munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban való részvételük okán a napközbeni ellátásról nem 
tudnak gondoskodni.  2017. január 1-jétől lehetőség van a gyermekgondozási díj folyósítása melletti 
munkavégzésre is, emellett bölcsődei ellátás is biztosítható az érintett gyermekek számára. Mindezeken 
túl a Gyvt. 43. § (3) bekezdésében hozzáteszi, hogy a munkaviszonnyal rendelkező, három vagy több 
gyermeket nevelő édesanya gyermekét, vagy éppen az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket a 
bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni. A női foglalkoztatottság növelése elképzelhetetlen 
ilyenfajta támogatók és ellátások nélkül. A balassagyarmati bölcsőde rendelkezésre álló férőhelyszáma 
2011-ben nőtt a korábbi 50-ről 56 főre, amely azóta nem változott. A bölcsőde kihasználtsága a 2018. évi 
nyári zárást megelőzően 100%-os, illetve a feletti volt. 2018 júniusában az 56 férőhelyre 59 gyermek volt 
beíratva, akik közül 2 gyermek volt sajátos nevelési igényű, 2 fő hátrányos, 1 fő halmozottan hátrányos 
helyzetű, egy gyermeket pedig védelembe vettek. A férőhelyszám túllépését a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 42. § (2) bekezdése teszi lehetővé, 
tekintettel az érintett gyermekek veszélyeztetettségére. A csoportlétszám a nevelési év végéig legfeljebb 
egy fővel ily módon túlléphető. Balassagyarmaton ezzel a lehetőséggel az idei évben is éltünk. A bölcsőde 
ezáltal hátránykompenzáló, felzárkóztató szerepet is egyre inkább betölt. Egyébiránt a bölcsődei 
gondozásért a fenntartó térítési díjat nem állapított meg, az ingyenes vagy kedvezményes 
gyermekétkeztetésre nem jogosult szülőknek az étkezetés költségeit kell megfizetnie. 
A HEP 2013-as megalkotása óta egy alapítványi fenntartású családi bölcsődével bővült a városunkban 
elérhető, a család és a munka világának összeegyeztethetőségét támogató szolgáltatások köre. A 
Játékváros Családi Bölcsőde fenntartója a Lamenda Alapítvány. A szolgáltatás jól kiegészíti az 
önkormányzati fenntartású bölcsődei ellátást, illetve további szülői igények kielégítésére van mód az 
intézmény működése által.  
 
Az Nkt. 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő rendelkezésének megfelelően Balassagyarmaton a Központi 
Óvoda és tagintézményei biztosítják a 3 éves kort betöltött gyermekek számára a kötelező óvodai 
nevelésben való részvételt. A Központi Óvoda a Deák Ferenc úti székhelyintézménye mellett 
Balassagyarmaton további négy tagóvodával működik és az intézmény részét képezik a patvarci és 
ipolyszögi községi óvodák is. Az Nkt. biztosítja annak lehetőségét, hogy megkezdhesse az óvodát a két és 
féléves gyermek is, ha egyébként a településen valamennyi hároméves korú, illetve idősebb óvodáskorú 
gyermek elhelyezése megoldható. Ezzel a bölcsődei ellátásból kiszorult vagy azt nem igénylő, a munka 
világába a gyermek hároméves korát megelőzően visszatérő édesanyák gyermekei is részesülhetnek 
óvodai ellátásban. Mivel az óvodai férőhelyek is a maximális létszám körül mozognak, két és féléves 
gyermekeket jelenleg korlátozott számban tudunk az óvodában elhelyezni.  Az óvodában foglalkoztatott 
valamennyi pedagógus nő. 
 
2021 szeptembere óta működik Balassagyarmaton a Napsugár Katolikus Óvoda a Magyar Katolikus Egyház 
fenntartásában. A jelenleg egy csoportos óvoda az Ady Endre utcai épület helyett az Óváros téren 
építendő korszerű, három óvodai csoportnak is helyet adó épületegyüttesben szeretne majd a jövőben 
működni.  
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Működő 

munkahelyi 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma (TS 126)

Munkahelyi 

bölcsődébe 

beírt gyerekek 

száma (TS 122)

Működő családi 

bölcsödei  

férőhelyek 

száma 

(TS 125)

Családi 

bölcsődébe 

beírt gyerekek 

száma (TS 121)

Működő mini 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma (TS 127)

Mini 

bölcsődébe 

beírt gyerekek 

száma (TS 123)

Működő 

(összes) 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma (TS 124)

Bölcsődébe 

(összes) beírt 

gyermekek 

száma

(TS 120)

db Fő db Fő db Fő db Fő

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

2017 0 0 14 13 0 0 56 56

2018 0 0 21 15 0 0 56 59

2019 0 0 21 27 0 0 56 57

2020 0 0 21 21 0 0 56 58

2021 0 0 21 16 0 0 56 55

Forrás: TeIR, KSH Tstar

5.2.2. b) Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma (4.3.3. b.) számú táblázatból

Év

 
 

0

56 56 56 56 56

0

56
59

57 58
55

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bölcsődei férőhelyek kihasználtsága Balassagyarmaton

Működő (összes) bölcsődei férőhelyek száma (TS 124) Bölcsődébe (összes) beírt gyermekek száma
(TS 120)

 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A városban Védőnői Szolgálat működik, az önkormányzat egészségügyi alapellátási körzetek 
megállapításáról szóló 16/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelet szerinti 5 körzetben, 4 iskolavédőnői 
körzetben. A védőnők a várandós tanácsadást a kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályával közösen látják 
el. Városi szinten mindösszesen 11 fő védőnő látja el a szakmai feladatokat. A csecsemő tanácsadást a 
lakhelyen történő rendszeres látogatással valósítják meg személyre szólóan és a családgondozást a város 
3 gyermekkörzeti háziorvosával együttműködésben végzik.  A védőnői szolgálat teljes létszámban 
működik, a tartósan távol lévő kollégák feladatait helyettesítéssel oldják meg. 
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Helyi adatgyűjtés keretében megvizsgáltuk a házasságkötések számát Balassagyarmaton. Az elmúlt három 
évben 90-nél több pár kötött Balassagyarmaton házasságot, ami a családtervezést illetően bizakodásra 
adhat okot. Különösen, ha a 2007-2009-es adatokhoz viszonyítjuk ezt az állapotot, amikor 56-65 
házasságkötés volt a településünkön egy évben. 
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5.4 A nőket érő erőszak, kapcsolati erőszak 

 

A településen a védelmet kereső anyák, gyermekek a Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz, illetve 
Központhoz, a Védőnői Szolgálathoz, a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati, 
Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztályának szakügyintézőihez fordulhatnak segítségért. A járási 
illetékességgel működő Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a gyermek veszélyeztetettségét észlelő 
jelzőrendszer működtetése mellett az NM rendelet 27. §-a szerint készenléti szolgálatot működtet. A 
készenléti szolgálat célja a Központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő 
azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti szolgálatot állandóan hívható 
telefonszám biztosításával kell megszervezni oly módon, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű 
segítséget tudjon nyújtani vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani. 
A nők sérelmére elkövetett testi, lelki erőszakot megvalósító cselekmények jóval meghaladhatják a 
hatóság vagy a segítő szakemberek tudomására jutott esetek számát. Jellemzően ezek azok az 
élethelyzetek, amelyek szégyenérzettel, önváddal és a kiszolgáltatottság érzésével vegyülve rejtve, 
homályban maradnak. Településszintű adatokkal a felderített esetekre vonatkozóan sem rendelkezünk, 
pusztán a Rendőrségi nyilvántartásból származó megyei adatokkal. A következő, elsősorban nők ellen 
elkövetett, az emberi méltóságot sértő, felderített erőszakos bűncselekmények száma a rendőrségi 
statisztika alapján Nógrád megyében a következő képet mutatja: 
 

Bűncselekmény 
megnevezése 

Megye 2014 2015 2016 2017 2018 

Kapcsolati erőszak Nógrád 5 18 9 3 3 

Szexuális erőszak Nógrád 4 16 8 10 3 

Szexuális 
kényszerítés 

Nógrád 1 2 5 -  1 

Szexuális visszaélés Nógrád 1 3 2 2 3 

Zaklatás Nógrád 221 230 153 232 83 

 

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

 

Balassagyarmaton a krízishelyzetbe jutott családok elhelyezésére sem anyaotthon, sem családok átmeneti 
otthona nem működik. A Szociális Kerekasztal 2013. évi ülésén a szociális intézmények és szervezetek 
képviselői felvetették, hogy szükséges lenne krízisotthon létrehozása a hirtelen bajba jutott családok 
részére, ahol rövid ideig otthonra találnának. Azok a gyermekes családanyák, akiket férjük kizár, elzavar 
otthonukból, vagy a férfi bántja a családanyát és a gyermekeket nem tudnak hova menni, menekülni. A 
Család- és Gyermekjóléti Központ ugyanakkor többször együttműködött már az Országos Kríziskezelő és 
Információs Telefonszolgálattal (+36-80-205520) bajba jutott családok, bántalmazott nők titkos 
menedékhelyre történő szállításában, elhelyezésében. 
Jelen pillanatban a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve Központ az, amelynek rálátása van a 
városunkban a krízishelyzetbe jutott nők, édesanyák élethelyzetére. Tevékenységüket szoros 
együttműködésben fejtik ki a védőnőkkel, háziorvosokkal, kórházi egészségügyi dolgozókkal, egymás felé 
jelzéssel élnek. Leggyakrabban e jelzőrendszeren keresztül – mely Balassagyarmaton a Központ 
tájékoztatása szerint kifejezetten jól működik – szereznek a leggyakrabban tudomást például a 
válsághelyzetben lévő anyákról. Feladatot vállalnak a baba fogadásához szükséges dolgok 
megteremtésében például adományok gyűjtésével (babaruhák, babakocsi, kiságy juttatása a 
rászorulóknak) Amennyiben szükséges, kezdeményezik a gyermek átmeneti gondozását, a gyermek és az 
anya együtt való elhelyezését. 
A kórházi szociális munka kötelező feladata a Család- és Gyermekjóléti Központnak. Balassagyarmaton a 

Dr. Kenessey Albert Kórházban jól kiépített a szociális ellátórendszer. A problémák észlelésekor, a kórház 

védőnője, szociális munkása tájékoztatja a Központot és együtt dolgoznak a probléma megoldása 

érdekében a Központtal. Amennyiben a Szolgálat területén élő anyáról és gyermekéről, vagy felnőttről 

van szó, a szolgálat családsegítője is bekapcsolódik a szociális segítő tevékenységbe. 
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Önkormányzatunk munkájában két fő női képviselő vesz részt, a bizottságoknak hét női tagja van. 
Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál 2018-ban négy férfi látja el a feladatokat. A 
városban a közintézményeknél jó a nők foglalkoztatási aránya, többen vezető beosztásban dolgoznak.  
 

ÉV 

Képviselő-
testület 

BIZOTTSÁGOK 

Ifjúsági és 
Családügyi Bizottság 

Városüzemeltetési 
Bizottság 

Kulturális Bizottság 
Pénzügyi 
Bizottság 

Közbeszerzési 
Bizottság 

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

2014 10 2 5 2 7 0 4 3 3 2 3 2 

2015 10 2 5 2 7 0 4 3 3 2 3 2 

2016 10 2 5 2 7 0 4 3 3 2 3 2 

2017 10 2 5 2 7 0 4 3 3 2 3 2 

2018 10 2 5 2 7 0 4 3 3 2 3 2 

2019 9 3 3 4 6 1 5 2 3 2 4 1 

2020 9 3 3 4 6 1 5 2 3 2 4 1 

2021 9 3 3 4 6 1 5 2 3 2 4 1 

2022 9 3 3 4 6 1 5 2 3 2 4 1 

 

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

kezdeményezések 

 
Bár városunkban az álláskeresők számában egyértelmű pozitív változás mutatható ki az elmúlt években, a 
180 napnál hosszabb ideje munkát keresők körében magasabb számban képviseltetik magukat, a nők 
hátránya kimutatható. Láthattuk, hogy az alapfokú végzettséggel nem rendelkezők között a nők szintén 
többen vannak, mint a férfiak. A nőket, fiatal lányokat, anyákat segítő programokra, képzésekre lenne 
szükség a városban, amelyek a munkavállalást, illetve a különböző női szerepek összehangolását segítik. 
 
A képzetlen, a nagycsaládos, de a gyermekét egyedül nevelő anyák is szép számban képviseltetik 
magukat, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója alapján. 
A roma nők munkába állását a képzési programok segítik. A GYES-ről, GYED-ről visszatérő anyák 
foglalkoztatását az állam járulékkedvezménnyel támogatja, valamint megalkotta a részmunkaidős 
foglalkoztatásnak a jogszabályi hátterét. A civil szervezetek önkéntesként szívesen látják a gyakorlattal 
nem rendelkező, esetleg álláskereső nőket a szervezetükben, illetve a programjaikon. 
Az egyének jelentkezése esetén a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat is támogatást tud nyújtani a vele 
kapcsolatban lévő szakemberek, illetve a tanácsadóik révén. 
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Krízishelyzetbe került családok elhelyezése nem 
megoldott a városunkban. 

1. Felmérés a bajba jutott családokról a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat, a védőnői és házi 
orvosi szolgálat, óvoda és általános iskolai 
jelzőrendszer révén. 
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2. Együttműködés a krízisotthont működtető 
fenntartókkal.  

A 180 napnál hosszabb ideje munkanélküliek 
körében jellemzően magasabb számban vannak a 
női munkavállalók.  

Nőket támogató képzések, helyi támogató program 
elindítására lenne szükség, amely komplex 
egységben kezeli az iskolázottság, a munkavállalás 
problémáinak és a női szerepek megélésének 
kérdését. Ehhez szükséges a témában kompetens 
szakemberek, pályázati eszközök és a már meglévő 
kapcsolatrendszer mozgósítása.  

 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

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

 

Az Európai Bizottság 2002 márciusában kiadott dokumentumában rögzíti, hogy „az idősödési politikáknak 
széles életpályát és a társadalomra kiterjedő közelítést kell elfogadniuk, figyelembe véve az ENSZ globális 
kezdeményezéseit és alapelveit”. Az ENSZ 1991-ben elfogadott, idős emberekkel kapcsolatos alapelveiben 
az áll, hogy olyan idős politikákra van szükség, amely az egész élet során biztosítja a: 
I. függetlenséget, 
II. részvételt, 
III. gondoskodást, 
IV. önmegvalósítást, 
V. méltóságot. 
 
Az Idősügyi Nemzeti Stratégiában foglaltak összhangban vannak az ENSZ alapelveivel, az Európai Unió 
törekvéseivel, a Társadalmi Befogadásról szóló közös Memorandummal, a Lisszaboni Stratégiával, a Berlini 
Nyilatkozattal, az AGE vezérelveivel, a Madridi Nemzetközi Cselekvési Tervvel, az ENSZ Egészségügyi 
Szervezete, a WHO által 2001-ben publikált, az idősügyi politikát meghatározó alapdokumentumával, 
melynek címe az Aktív Időskor. Ez utóbbi dokumentum azért jelentett igazi áttörést, s azért meghatározó 
ma is idősügyben, az idősödés-politikák alakításában, mert először gondolkodik az idős emberről a maga 
emberi teljességében. Kihangsúlyozza, hogy a figyelmet az emberi élet kiteljesedésére kell fordítani és 
nem kizárólag a szociális és egészségügyi vonatkozásokra leszűkíteni. 
 
Az uniós tagállamok elsődleges feladata az államadósság csökkentése, a foglalkoztatás javítása, ezen belül 
az idősek aktivitásának elősegítése, valamint a termelékenység növelése. Indokolt és elkerülhetetlen a 
nyugdíjrendszer, az egészségügy és a szociális ellátás rendszerének újragondolása, fejlesztése, e területek 
összehangolása, és minden olyan más terület középpontba helyezése, mely az idősödők és idősek 
életminőségét közvetlenül befolyásolja, így az élethosszig tartó tanulás, szabadidő eltöltés, 
önmegvalósítás, életöröm, esélyegyenlőség, valamint a nyitott és versenyképes informatikai gazdaság 
fejlesztése. 
 
Az idősek száma az elmúlt 40 év alatt az Európai Unióban majdnem megduplázódott. Az EU tagállamaiban 
az 55 évet betöltöttek és az 55 év felettiek népességi aránya az 1990-ben jegyzett 25 %-ról 2010-re 30 %-
ra nőtt. Becslések szerint 2060-ra eléri a 40%-t. Ez a tendencia valamennyi EU országban számos 
problémát vet fel: a szociális rendszerek teljes átstrukturálására van szükség, a nyugdíjrendszer, az 
egészségügyi hálózat szintén strukturális váltás előtt áll. Fel kell készülni a XXI. század egyik legnagyobb 
társadalmi-gazdasági kihívására, az időskorú állampolgárok mennyiségi és minőségi összetételének 
ugrásszerű növekedésére.  A legdinamikusabban növekvő korcsoport a „nagyon idősek” (80 évesnél 
idősebbek) csoportja. Nemek szerint jelentős különbségek vannak a várható átlagos élettartamban, 
jellemző az idősödés elnőiesedése, amely azt eredményezi, hogy jóval több az idős nő, mint idős férfi. 
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Az elmúlt 15 évben tapasztalható javulás ellenére Magyarországon továbbra is elmarad a születéskor 
várható élettartam az EU legtöbb tagállamának átlagához képest. A születéskor várható élettartam 2018-
ben férfiak esetében 72,09 év volt, a nőknél 78,61 év, az EU-átlagtól az elmaradás nők esetén 4,5 év, 
férfiak esetén 6,5 év. (Forrás: EUROSTAT) 
A 65 éven felüliek 38%-a férfi és 62%-a nő. A születéskor várható élettartam Magyarországon öt-hat évvel 
rövidebb, mint az Európai Unió nyugati tagállamaiban, bár a halálozási adatok, különösen a korai haláltól 
veszélyeztetett férfiak esetében az utóbbi években némi javulást mutatnak. 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a jelenlegi demográfiai folyamat jellemzői az átlagéletkor 
növekedése, a középkorúak halandóságának növekedése, a nők hosszabb élettartalma és a csökkenő vagy 
stagnáló születések száma. 
 
Az időskor fogalma 
Fontos kérdés, hogy kit tekintünk idősnek. Az „időskor” értelmezése több vonatkozásban is tárgyalható. 
Az, hogy ki milyen idős, kifejezhető az évek számával (kronológiai életkor), ugyanakkor például a biológiai 
életkor eltérhet ettől, hiszen az az egészségi állapot függvénye. Beszélhetünk pszichológiai életkorról, 
arról, hogy ki milyen idősnek érzi magát, vagy szociológiai életkorról, amelyen az értjük, hogy a 
társadalom milyen idősnek tart valakit. 
Ma Magyarország népessége fogy, korösszetételében változik - idősödik. A nyugat-európai országokban, 
általánosságban 65-70 éves kortól tekintik idősnek az ott élőket. A növekvő élettartam hatással van a 
különböző ellátó és szolgáltató rendszerekre, nem elegendő egy-egy részterület fejlesztését célul kitűzni, 
a megnövekedett életkorból adódó kihívásokra átfogó változásokkal, stratégiailag fel kell készülni. 
 

Magyarországon jelenleg a nyugdíjrendszer szempontjából a 65. életéve betöltésétől számít idősödőnek 
az ember, míg foglalkoztatáspolitikai oldalról már a 45. életév betöltésétől. A nyugat-európai 
országokban, általánosságban 65-67 éves kortól tekintik idősnek az ott élőket. 
 
Szolgáltatások 
A növekvő élettartam hatással van a különböző ellátó és szolgáltató rendszerekre, a megnövekedett 
életkorból adódó kihívásokra stratégiailag fel kell készülni. 
Olyan ellátórendszerre van szükség, amely mindenki számára hozzáférhetően, egységes, egymásra épülő 
szolgáltatásokat biztosít, folyamatos és megbízható módon. Az időskorúak számára világossá kell tenni, 
hogy jelenleg a szolgáltatások milyen köre áll rendelkezésükre. Az idősebb személyeknek úgy kell 
hozzáférniük a különféle szolgáltatásokhoz, hogy azok leginkább igazodjanak a saját szükségleteikhez (a 
„se többet, se kevesebbet, mint amire éppen szükség van” elv érvényesítése). 
 
Szemléletváltás 
Az időskorúak heterogén csoportot alkotnak, amelyet erőforrásként lehet és kell kezelni, függetlenül 
hátterüktől, tevékenységeiktől vagy az ellátások iránti szükségleteiktől. Az idősödés pozitív felfogásának 
érvényre juttatásához az időskorúak tudását, bölcsességét és készségeit is szükséges beépíteni a 
szolgáltató rendszerek működtetésébe, valamint el kell ismerni hozzájárulásaikat a közjóhoz, például a 
háztartások, szomszédságok közötti segítő kapcsolatok méltánylása révén. Az önkéntes tevékenység 
további fejlesztésével elő kell mozdítani a lakóközösségi alapú önkéntes mozgalmakat, a fiatal és idősebb 
korú személyek együttműködését egymás segítésében. Az önkéntesség erősíti a generációk közötti 
kapcsolatokat, a tudások és tapasztalatok átadását, az értékek és az alkotó problémamegoldó készségek 
továbbörökítését. 
 
Felkészülés az idős korra 
Az aktív időskor lényege a generációk közötti szerves kapcsolatban és kölcsönös támogatásban rejlik. Így a 
középkorú és a fiatalabb generációk számára sem közömbös az idősek aktivitása, életminősége, ezáltal az 
ő majdani saját idős koruk lehetőségei. Ezért nem csak az időseket, hanem a középkorúakat, és a 30 éven 
felüli nemzedéket is meg kell szólítani, célkitűzésekkel hatni rájuk, hiszen a sikeres idősödést már igen 
korán meg kell alapozni. Fontos, hogy a ma még fiatalabb (30 éven felüliek) generáció tagjai számára és a 
most idős generáció számára egyaránt pozitív lehetőségeket jelentsen a közeli és távoli jövő. 
Családi struktúrák 
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A megváltozott családi struktúra, a társadalmi és gazdasági körülmények változásainak 
következményeként egyre több idős ember fog szociális gondoskodásra és intézményi elhelyezésre 
szorulni. Az idősek egyedül maradása többféle tényező következménye, amelyek közül a legfontosabbak: 
 alacsony a születések száma,  
 megszűnt a többgenerációs család, 
 a munkalehetőség miatt a gyermekek távolabb kerülnek a szülőktől, 
 gyakoribbak a válások, 
 idős személyek is gazdasági függetlenségre törekszenek, 
 magas az özvegyek száma. 
 
A közel négymillió háztartás 40%-ában élnek idős emberek és minden negyedik háztartás csak időskorú 
személyekből áll. A népesség idősödését mutatja az is, hogy az egyszemélyes, csak idős személyekből álló 
háztartások száma közelíti az egymilliót és ezen belül közel 150 ezer az olyan egyszemélyes háztartás, ahol 
80 év feletti ember él egyedül. 2005 áprilisában a teljes népesség 97,5%-a magánháztartásban és 2,1%-a 
bentlakásos elhelyezést nyújtó szociális intézményekben élt. 
 
Megélhetés 
A hazai 65 év felettiek jövedelem felhasználását és fogyasztását visszafogottság jellemzi. A pénzhiány 
miatt meg nem valósított tevékenységek között az üdülés van az első helyen, minden más vonatkozásban 
a többségnél a „nekem nincsen már rá szükségem”, „nekem jó így is” dominál, a lemondás és a 
beletörődés jellemző. 
Nem a szegénységkockázat a legveszélyesebb számukra, hanem inkább az aktivitás hiányából származó 
problémák - és ez nem pusztán a munkavégzési, foglalkozási inaktivitás. Hazai értelmezésben az 
aktivitáson csaknem kizárólagosan a munkavégzési, foglalkoztatási aktivitást szoktuk érteni.  
Akkor beszélünk sikeres idősödésről, amikor az egyén fizikai és szellemi képességeit és aktivitását - az élet 
minden területén és minél tovább - megőrzi, nem csupán a foglalkoztatás vonatkozásában, de társas, 
társadalmi kapcsolatait is megtartja. Sokan az idősödők és idősek közül sem tekintik olyan éveknek a 
harmadik életszakaszt, melyek új lehetőségeket, kiteljesedett önmegvalósítást hozhatnak. Gyakori negatív 
sztereotípia, hogy ez az életkor a második gyermekkor.  
 
Egészség 
Az egészség nem a betegség hiánya, hanem a szervezet egyensúlyának, adaptációs készségének, a „jól-
létének” megőrzése. Az egészségi állapot minden életkorban szoros összefüggésben áll az életmóddal. 
Ilyen a táplálkozás helytelen volta, a megelőzésre fordított csekély figyelem és minimális erőforrás, a 
mozgás, a szellemi és fizikai aktivitások hiánya, a mentális ellehetetlenülés és önfeladás. Jelentős 
hányadukat fenyegeti az izoláció és a kirekesztődés veszélye, amely a betegségkockázatok növekedésével 
jár. 
Öregedési index 

Év 
0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index 
(%) 

2001 3060 2249 73,5 

2007 2201 2425 110,2 

2008 2137 2468 115,5 

2009 2114 2529 119,6 

2010 2052 2593 126,4 

2011 2029 2626 129,4 

2012 2008 2670 133,0 

2013 1980 2722 137,5 

2014 1953 2771 141,9 

2015 1909 2854 149,5 

2016 1908 2953 154,8 
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Az adatokból kitűnik, évről-évre nő városunkban az elöregedés mértéke. A 0-14 éves és a 65 év felettiek 
számában megmutatkozó változás a 2001-es és a 2016-os adatok összehasonlításával látványos. A 73,5%-
os öregedési index 154%-ra nőtt, míg 2001-ben 100 0-14 éves gyermekre 73,5fő 65 év feletti jutott, 2016-
ban már 154 fő. 
Számszerűsítve az adatokat: a 65 év feletti lakosok száma az elmúlt 15 évben lassú növekedésnek indult, 
ami kb. egy 700 fős emelkedést jelent. Ezzel szemben a 15 évnél fiatalabb gyermekek száma rohamosan 
csökkent, ami 2016. évi adatok és 2001. évi adatokhoz képest 1152 főt jelent. 
 

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak 
száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők száma 

összes nyugdíjas 

2008 2227 3046 5273 

2009 2205 2939 5144 

2010 2216 2865 5081 

2011 2198 2918 5116 

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

2013 2144 2901 5045 

2014 2077 2875 4952 

2015 2024 2852 4876 

2016 2042 2884 4926 

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

 
A táblázat alapján megállapítható, hogy a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő nők száma 
lényegesen magasabb, mint ugyanezen ellátásokban részesülő férfiak száma. Ez összefüggésben lehet a 
férfiak és nők születéskor várható átlagos élettartalmával. A KSH 2017.es adatai szerint, Nógrád 
megyében a nők születéskor várható átlagos élettartalma 78,8, év, addig a férfiak esetében ez a szám 
69,99 év. 
 

Év

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 026 és TS 028 

összesen)

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 010 és TS 012 

összesen)

Öregedési 

index

% 

(TS 030)

2016 2 953 1 908 154,77%

2017 3 024 1 880 160,85%

2018 3 135 1 845 169,92%

2019 3 244 1 802 180,02%

2020 3 349 1 729 193,70%

2021 3 407 1 680 202,80%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

6.1. számú táblázat - Öregedési index Balassagyarmaton (3. táblával azonos)
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Év

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

férfiak száma (TS 063)

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

nők száma (TS 064)

Összes nyugdíjas

2016 2 042 2 884 4926

2017 1 954 2 820 4774

2018 1 931 2 812 4743

2019 1 916 2 809 4725

2020 1 899 2 804 4703

2021 n.a. n.a. -

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban 

részesülők száma

 
 

 

 
 



 94 

 
 

 
 

Év

Életkoron alapuló 

ellátásban részesülő 

férfiak száma

(TS 067)

Életkoron alapuló 

ellátásban részesülő 

nők száma

(TS 068)

Öregségi nyugdíjban 

részesülő férfiak száma

(TS 069)

Öregségi nyugdíjban 

részesülő nők száma

(TS 070)

Özvegyi és szülői 

nyugdíjban részesülő 

férfiak száma

(TS 071)

Özvegyi és szülői 

nyugdíjban részesülő 

nők száma

(TS 072)

Időskorúak járadékában 

részesítettek havi 

átlagos száma (fő)

 (TS 134)

2016 166 11 1 434 2 390 3 73 n.a.

2017 165 11 1 390 2 360 4 63 2

2018 164 12 1 365 2 371 6 60 2

2019 151 8 1 392 2 410 4 49 2

2020 151 8 1 380 2 420 2 40 2

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.1.2. számú táblázat - Nyugdíjszerű ellátások
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) Idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

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

 

 

b) Tevékeny időskor, élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen 

 

Az idősödő és idős emberek fizikai- szellemi erőforrásaikkal jelentősen hozzájárulhatnak a gazdaság, a 
társadalom erősödéséhez, tudásuk elősegítheti a nemzedékek közötti szorosabb együttműködést. Az 
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időskorúak képességeinek közösségi hasznosítása megelőzheti a kirekesztés, a diszkrimináció kockázatát. 
Igen jelentős az idősek szerepvállalása a helyi önkormányzatokban, a bizottságokban. Kellő időt tudnak 
fordítani a lakossággal való kapcsolataikra, a felmerült témák rendezésére, felkészülésre, ismereteik 
bővítésére. 

 
A jelenlegi munkaügyi szabályok alapján munkavállalóként a közintézmények nyugdíjast nem 
alkalmazhatnak, annak ellenére, hogy a nyugdíjas szellemi frissességét tekintve az érintett intézmény 
javára kamatoztathatná gyakorlati tapasztalatait, tudását, részfoglalkoztatás keretében az új, fiatalabb 
kollégának átadhatná tudását.  
A Mikszáth Kálmán Művelődési Központ több mint 38 millió Ft-ot nyert el az EFOP-3.7.3.-16-2017 
kódszámú uniós pályázaton, amelynek elsődleges célja az egész életen át tartó tanulás helyi feltételeinek 
a fejlesztése. A pályázat keretében egészen 2020-ig az Intézmény berkein belül már eddig is jól működő, 
illetve új kezdeményezések keretében folyamatosan különböző programokat szerveznek, melyek egyik 
kiemelt célcsoportja éppen az időskorú helyi lakosság (lásd: NETovább 55 éven felülieknek szóló 
informatikai program, Nyugdíjas Klub stb.). 
 

c) Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

 
 

 

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

 

a) Az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének elsődleges célcsoportja a gyermekek, illetve a 
gyermeket nevelő családok közössége, ugyanakkor a családsegítés keretében a szociális és mentálhigiénés 
problémákkal küzdő, krízishelyzetbe jutott időskorú családtagokkal is kapcsolatba kerülhetnek. Ilyenkor 
segítségnyújtásuk kiterjedhet az egyes ellátások, szolgáltatások elérésében való közreműködésre, az 
ügyintézésre. Az intézmény adománygyűjtéssel is segíti a rászorulókat. 
 
Szociális étkeztetés 
A szociális étkeztetés a személyes gondoskodás körébe tartozó olyan alapszolgáltatás, melynek keretében 
a szociálisan rászorultak részére főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítanak. A szociális 
étkeztetés biztosítása az állam és az önkormányzatok feladatkörébe tartozik. Ha az étkezésben részesülő 
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személy egészségi állapota indokolja, akkor részére a szociális étkeztetés keretében, a háziorvos 
javaslatára a diétás étkeztetést is biztosítani kell. 
Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc területén a szociális étkeztetés keretében a szociálisan rászorultak 
részére főétkezésként legalább napi egyszeri meleg étel biztosítása a Szent Erzsébet Idősek Otthona által 
valósul meg. Szociális étkeztetésben részesülhet az az igénylő, aki kora vagy egészségi állapota miatt a 
napi egyszeri meleg étkezésről más módon nem képes gondoskodni. A települési önkormányzatok az 
ellátást igénybe vevő, alacsony jövedelemmel rendelkezők részére, a szociális intézményekben fizetendő 
térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006. (I. 27.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az 
intézményi térítési díj bruttó összegéből kedvezményt biztosítanak. 
 
Városunk évtizedek óta önként vállalt feladatként látja el a balassagyarmati és a város vonzáskörzetéhez 
tartozó településekről érkező idős emberek tartós bentlakásos intézményi ellátását a fenntartásában 
működő Szent Erzsébet Idősek Otthonában. Intézményünk a működéshez szükséges szakmai személyzet 
alkalmazásával teljes körű ápolást-gondozást nyújt az idős emberek számára, beleértve a mentális 
gondozást és az egészségügyi ellátást is. A szolgáltatás célja, hogy a szociális törvény alapján az idősek 
számára olyan ellátást biztosítson, melynek során tiszteletben tartja a lakók alkotmányos jogait, 
különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez és lelki egészséghez való jogot. 
 Az intézmény feladatrendszere összetett, az idősek bentlakásos ellátása mellett fogyatékos személyeknek 
is otthont biztosít. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2013. január 1-jével történő 
megalakulásával, a fogyatékos szakosított ellátás állami feladattá vált. Ettől kezdve a szolgáltatást az 
SZGYF-fel évente megkötött finanszírozási megállapodás keretében biztosítja. A rendelkezésünkre álló 45 
férőhelyből a megüresedő férőhelyeket új jelentkezőkkel nem tölthettük be. Az így felszabaduló 
kapacitásokat az idősgondozás területére csoportosítottuk át a működési engedély módosításával. A 
korábbi 145 idősek otthona férőhely helyett 2022 végétől már évben már 185 férőhellyel és 7 fogyatékos 
ellátásra rendelkezésre álló férőhellyel működött az Intézmény. 
Szintén az Idősek Otthona szolgáltatásainak a része az idős személyek nappali ellátása az Idősek Klubja 
keretében. A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorú 
személyek részére nappali gondozást, ellátást biztosítanak. Ezen belül lehetőséget ad: 
- a napközbeni tartózkodásra, 
- az étkezésre, 
- a mosásra, fürdésre, 
- társas kapcsolatok kialakítására, 
- szórakoztató, zenés, táncos programokon, kirándulásokon, kreatív foglalkozásokon való részvételre, 
- könyvtárhasználatra, ezen belül folyóiratok és napilapok olvasására, 
- heti egy alkalommal orvosi ellátásra. 

 

Év

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 

száma (TS 063)

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 

száma (TS 064)

Összes nyugdíjas

2016 2042 2884 4926

2017 1954 2820 4774

2018 1931 2812 4743

2019 1916 2809 4725

2020 1899 2804 4703

2021 n.a. n.a. -

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.3. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma 

(Megegyezik a 6.1.1-es táblázattal)
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65 év feletti lakosság 

száma

(férfiak TS 026, 

nők TS 028)

Nappali 

ellátásban 

részesülő 

időskorúak száma 

(TS 129)

Házi segítségnyújtásban 

részesülők száma

(TS 130)

Szociális étkeztetésben 

részesülők száma 

(TS 131)

Fő Fő fő fő

2016 2 953 3 41 131

2017 3 024 3 42 123

2018 3 135 2 38 113

2019 3 244 2 37 163

2020 3 349 2 41 178

2021 3 407 2 42 200

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

Év
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Balassagyarmaton működik a Napsugár Nyugdíjas Klub, amely a Mikszáth Kálmán Művelődési Központban 
kapott otthont. A klub 80-90 fő aktív részvételével működik heti rendszerességgel. A zenés, táncos, 
vetélkedős, beszélgetős klubdélutánok mellett rendszeres kirándulások, kulturális programok színesítik a 
tagok életét. Közös karácsonyok, zenés-vacsorás estékkel teszik változatossá a klubtagok életét. Ezek az 
alkalmak jelentősen hozzájárulnak az idős korosztály rekreációjához, testi-lelki frissességük 
megtartásához, társas kapcsolataik megőrzéséhez, erősítéséhez. 
 
Balassagyarmaton a 64 éven felüli lakosság számához mérten elenyésző a nappali ellátást igénybe vevő 
időskorúak száma. Ez a szám sajnos az évek előrehaladtával sem növekedett. 
 
A házi segítségnyújtás, mint szociális alapellátási forma, a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ feladatellátásán belül valósul meg. A szolgáltatás keretében gondoskodnak 
azokról a személyekről, akik: 

- önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, 
- hozzátartozóik róluk gondoskodni nem, vagy csak részben képesek, 
- akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget 

igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, 
- egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, illetve azokról akik a rehabilitációt követően a 

saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló 
életvitelük fenntartásához. 

A házi segítségnyújtás keretében biztosítják: 
- az alapvető szükségletek kielégítését, 
- az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 

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

Nyújtott szolgáltatások: 
A szolgálat feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, 
szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának 
megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 
Szociális segítés keretében:  

 Bevásárlás - Segítségnyújtás ételkészítésben, étkezés előkészítésében – Étkeztetés - Mosogatás, 

 Takarítás – Mosás - Vasalás - Tüzelő behordás, hó eltakarítás 

 Kísérés. 
Személyi gondozás keretében:  

 Ápolás - Egészségügyi állapot ellenőrzés - eü-i betét pelenka cseréje - sztómazsák cseréje - felületi 
sebkezelés 

 Gyógyszer kiváltása, adagolása 

 Fürdetés – Öltöztetés 

 Hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül, stb. 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény 
keretében kerül ellátásra 2017. május 16. napjától. Korábban a Balassagyarmat Kistérség Szociális 
Szolgáltató Központ látta el ezt a feladatot is, amelyet - 2013. július 1. napjától állami feladat lévén - külön 
megállapodás keretében végezte. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, 
egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára 
képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítják: 

 az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő 
haladéktalan megjelenését 

 a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések 
megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 
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Balassagyarmat Város Önkormányzata - a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2015. (III.01.) 
önkormányzati rendelete értelmében - Rendkívüli települési támogatásban részesül az a személy, aki a 
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, továbbá az időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzd. Ilyen létfenntartást veszélyeztető helyzetnek minősül:  

 hirtelen fellépő és kórházi ellátást igénylő betegség, súlyos vagy életveszéllyel járó balesete,  

 közös háztartásban élő családfenntartó közeli hozzátartozó halála, 

 lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár 
(tűz, szél, hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás), illetőleg meghibásodás (csőtörés, 
gázrobbanás, elektromos meghibásodás 

 bűncselekmény vagy szabálysértés (pl. rablás, lopás, betörés, stb.) következtében elszenvedett 
létfenntartást veszélyeztető élethelyzet 

Szintén a hatályos rendeletünk alapján az idős embereket segítő ellátás az időskorúak helyi járati 
bérlettámogatása, illetve az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez nyújtott 
települési támogatás. A helyi járati bérlettámogatás már a betöltött 60. évtől kérelmezhető annak, akinek 
a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 400%-át.  

 

 
b) Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés; 

 

A városunkban élő idősek igen aktívak a kulturális élet terén, saját programokat szerveznek, kirándulni, 
előadásokra járnak. A Madách Imre Városi Könyvtár szolgáltatásait a 70 éven felüliek díjmentesen vehetik 
igénybe. A beiratkozási díjból 50 %-os kedvezményben részesülnek a nyugdíjasok 70 éves korig. 
 
Balassagyarmaton kerül megrendezésre minden év júliusában a Palóc búcsú az észak-magyarországi és a 
dél-szlovákiai palóc vidék egyik legnagyobb népművészeti seregszemléje, folklór eseménye. A búcsúnak 
már több évtizedes hagyománya van, célja a palócok szeretett patrónája, Szent Anna kultuszának ápolása, 
a néphagyomány őrzése és az összetartozás érzésének erősítése. Ez az ünnep minden korosztály 
érdeklődését felkelti, különös tekintettel az idősebb korosztályra.  
 
 

c) Idősek informatikai jártassága 

 

Várhatóan 2030-ra a 65 év felettiek száma kb. 2,1 millió főre növekszik Magyarországon, míg a 75 év 
felettiek száma több mint 1,1 millió fő lesz. Ezekben a korosztályokban jelentősen megnövekszik a tartós 
gondozási szükséglet és a egyre súlyosbodó problémává válik az elmagányosodás élethelyzete. 
A Budapest V. kerületében, Kisvárda és Szombathely városokban zajló Segítő Kezek Infokommunikációs 
Modellprogram pozitív tapasztalataira alapozva indult el az országos közfoglalkoztatási program a 
Belügyminisztérium támogatásával városunkban 2017. március 1-jével. A program célja, az említett 
modellprogram hátrányos helyzetű térségekben történő kiterjesztése, az infokommunikációs eszközök 
nagyobb számban történő alkalmazása. Az idősek saját otthonukban történő, formális szociális gondozása 
és az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítése, a gondozó családtagok terheinek csökkentése, illetve 
a generációk közötti kommunikáció erősítése, továbbá a szociális- és egészségügyi ellátórendszer 
költséghatékonyabb működtetése. 
A program keretében megvalósult infokommunikációs eszközök (számítógép, internet-hozzáférés) 
biztosításának, valamint a diszpécserközpont felállításának elsődleges célja az időskori magányosság 
enyhítése, az idősek ellen irányuló bűncselekmények megelőzése és ezáltal a biztonságérzetének 
növelése, valamint az egészségmegőrzés elősegítése.  
 
Az eszközöket a hátrányos helyzetű, az egyedül élő és az egészségükben károsodott idősek kapják. A 
számítógéphez ingyenes internetszolgáltatás jár. A szépkorúakat megtanítják az informatikai eszközök 
használatára is, ezáltal megismerhetik például a videotelefonálást, a Skype használatát és olyan játékokat, 
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amelyek enyhíthetik a demenciát. Ezek a digitális eszközök csökkenthetik az idősek magányát, valamint 
segíthetnek az ellenük irányuló bűncselekmények megelőzésében és az egészségük megőrzésében is. 
Balassagyarmaton a program 15 közfoglalkoztatottal és 75 időssel indult el, akik számítógépeket kaptak 
otthoni használatra, internet hozzáféréssel. Jelenleg 68 fő ellátott vesz részt a programban, őket pedig 6 
fő közfoglalkoztatott segíti. A 2017-es év tapasztalatai azt igazolják, hogy ezek az eszközök jelentősen 
javítják az idősek életminőségét.  A számítógépnek és az internet-hozzáférésnek köszönhetően bővült, 
mélyült az idősek kapcsolati hálója és enyhült a magányosságuk. A kognitív frissességük megőrzése 
érdekében aktív felhasználóivá váltak a számítógépes játékoknak. 
 

d) A generációk közötti programok 

 

A Szent Erzsébet Idősek Otthona mindig is törekedett arra, hogy lakóinak testi egészségét nem 
fenyegetve, de szellemi-lelki feltöltődését elősegítve bevonja a fiatal korosztály tagjait az idősellátásba, az 
idősekkel való tiszteltteljes gondoskodásba. E fontos felelősség körében óvodás, iskolás csoportok 
látogatnak el az intézménybe, a közösségi szolgálat keretében pedig középiskolás fiatalok vesznek részt a 
bentlakók mindennapi életében.  

 

A Szociális Kerekasztalon megfogalmazott megállapítások hatására indította útjára városunk az ún. 
Alzheimer-Café rendezvénysorozatot. Sok család érintett e betegség vagy a demencia hatásaival idős 
családtagjuk révén. Segítő szándékkal, szakemberek bevonásával járjuk körbe a téma egyes vetületeit 
hónapról hónapra. 
 

A város értékeit, különböző helyszíneit felfedező sétára sarkalló játékaink kicsik és nagyok, unokák és 
nagyszülők összefogását ösztönzik. (pl. Bankórabló, Mézik keresése, Gyarmat virágszálai stb.) 

 

 

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

 

Az idősek esetében igen fontos a lehető legjobb egészségi állapot megőrzése. Ennek érdekében 
szűrővizsgálatok, egészségmegőrzésről szóló rendezvények szervezése, előadások folynak a városban, 
melyek a Mikszáth Kálmán Művelődési Központban kapnak helyet. Továbbá ugyanitt működik a Napsugár 
Idősek klubja, amely széleskörű programokat kínál a nyugdíjas lakosság számára. 
Az Egészségvédők Egyesülete tart ételbemutatóval, kóstolással egybekötött előadásokat az egészség 
megőrzéséről, az időskori helyes táplálkozásról. Egyik ilyen egészségmegőrző programja a 2017-ben 
tartott Együtt a Stroke ellen 2016-2020 rendezvény, amelynek célja a szív- és érrendszeri megbetegedések 
elleni küzdelem fontosságának, a stroke megelőzésének a szűrővizsgálatok valamint az időablak 
jelentőségének tudatosítása volt. E rendezvény keretében egy országjáró kamion érkezett a városunkba, 
amely 37 féle vizsgálat lefolytatására képes, továbbá egészségügyi felvilágosító előadásokon lehetett részt 
venni. 
 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

  

Az egyedül élő idős személyek száma nő, az 
időskori elmagányosodás problémája egyre 
gyakoribb jelenség. 
 
 

1. Generációk közötti együttműködés 
szorgalmazása helyi rendezvényekkel, 
programokkal, az időskori magány enyhítése 
érdekében. Jó gyakorlatok, modellek gyűjtése 
és átvétele. Kulturális rendezvényhelyszínek 
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számának növelése. 
2. Az idős emberek infokommunikációs 

eszközök használatával kapcsolatos 
tudásának, jártasságának, tájékozottságának 
a fejlesztése. 

3. Fiatalok bevonása önkéntes szociális munka 
révén az idős emberekkel való foglalkozásba. 

Időskori önellátási nehézségek. Nő a gondozásra 
szoruló idős emberek száma, akiket családtagjaik 
szakemberek segítségének az igénybevétele 
nélkül nem tudnak ellátni. 

A házi segítségnyújtás, a tartós bentlakást nyújtó 
intézményi elhelyezés adta lehetőségek 
megerősítése. A lakosság széles körű 
tájékoztatása az igénybe vehető 
szolgáltatásokról. 

Az idősek tartós bentlakásos ellátását nyújtó 
szolgáltatás szakmai és tárgyi feltételeinek a 
javítása. 

A Szent Erzsébet Idősek Otthona 
felszereltségének, lakókörnyezetének, udvarának 
komfortosabbá tétele, modernizálása pályázatok 
útján. 

 
 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

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

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

   

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szerint 
fogyatékos az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, 
pszichoszociális károsodással, illetve ezek halmozódásával él, amely a hatékony és másokkal egyenlő 
társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja. A fogyatékosság nem zárja ki az egészséget, nem betegség, 
hanem egy állapot.  A fogyatékos személyek - gyermekek és felnőttek - köztünk, velünk élnek, mégis kevés 
információval rendelkezünk róluk. Az Nkt. egy újfajta definíciót vezetett be a köznevelési rendszerben 
résztvevő, sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók meghatározására. Az SNI gyerekek nevelés-oktatás 
szempontjából kiemelt figyelmet, azon belül különleges bánásmódot igénylő gyermekeknek minősülnek. 
A sajátos nevelési igény az Nkt. szerint egy gyűjtőfogalom, amely azokat a gyerekeket, tanulókat összegzi, 
akik a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdenek. Részükre a köznevelési rendszer az intézmények saját 
fejlesztő és gyógypedagógusain keresztül, a pedagógiai szakszolgálatok szakembereinek 
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közreműködésével, az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények működtetésével, illetve 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények fenntartásával nyújt oktatási, 
fejlesztési, rehabilitációs és habilitációs foglalkozásokat. 
A Balassagyarmati oktatási-képzési kínálat mind az integrált, mind a szegregált körülmények közötti 
nevelésre, tanításra lehetőséget ad attól függően, hogy a szakértői bizottság megítélése szerint a gyermek 
sajátos helyzete, képességeinek és kompetenciáinak fejlesztése szempontjából, a gyermek mindenek 
felett álló érdekét szem előtt tartva, mely oktatási forma a legkedvezőbb. Óvodánkban az aktuális 
2018/2019-es nevelési évben az október 1-jei adat szerint 7 SNI gyermeket nevelnek integráltan. A korai 
fejlesztést a Gyvt. alapján a bölcsődei ellátás keretében is meg lehet oldani a gyermek 7 éves koráig. Ezzel 
a lehetőséggel a nem integrálható szakvéleménnyel rendelkező gyermekek szülei szoktak élni. Jelenleg 1 
sajátos nevelési igényű gyermek érkezett a bölcsődénkbe.   
A KIR adatai szerint a balassagyarmati nevelési-oktatási intézmények 5-12. évfolyamain a 2017/2018. 
tanév II. félévében 46 integrált SNI gyermek tanult. A Balassagyarmati Tankerület által 2018. szeptember 
1-jével alapított Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Általános Iskola Szakiskola, Szakközépiskola 
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Nyugat–Nógrád megyére kiterjedően biztosítja mindazon fogyatékos 
tanulók fejlesztő – rehabilitáló nevelését és oktatását, akik nem az integrált oktatási rendszerben 
folytatják tanulmányaikat. Az intézmény keretében működő utazó gyógypedagógiai hálózat segítséget 
nyújt a Balassagyarmati Tankerületi Központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben integrált 
keretek között tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez és rehabilitációjához. Mindezek 
célja munkába állásuk megkönnyítése, ezen keresztül a társadalomba való beilleszkedés és az önálló 
életre való felkészülés biztosítása. 
 

Év

Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 

száma - Férfiak (TS 061)

Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 

száma - Nők (TS 062)

Összesen

2016 285 287 572

2017 258 269 527

2018 255 254 509

2019 234 226 460

2020 222 217 439

2021 n.a. n.a. -

Forrás: TeIR, KSH Tstar

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma 

nemenként

 
 

A Mosoly EGYMI a korábbi RIDENS iskolához képest 1-8. osztályos általános iskolai oktatást, középiskolai 
nevelést és szakképzési lehetőséget is biztosít a szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű 
tanulóknak. Ezzel az intézmény rendkívül sokat tesz a fogyatékkal élő személyek érdekérvényesítő 
képességeinek, foglalkoztatási esélyeinek a javítása érdekében. 
 
a) Fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága, védett 
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás 

Településünkön kevés a foglalkoztatási lehetőség a fogyatékkal élők számára, nem megoldott a 
foglalkoztatáshoz szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek. 
Jelenleg nincs a településen csak fogyatékkal élőket, vagy megváltozott munkaképességűeket 
foglalkoztató munkáltató. A közfoglalkoztatás keretei évről évre szűkülnek, kimondottan fogyatékos 
személyekre koncentráló, őket előnyben részesítő közfoglalkoztatási program városunkban nem működik. 
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b) Munkavállalást segítő lehetőségek 

E részterültről nem rendelkezünk feldolgozható adatokkal, információkkal. 

c) Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Településünkön a munkahelyek nagy része nem akadálymentesített, de nincs olyanról tudomásunk, hogy 
e miatt nem foglalkoztattak fogyatékos személyeket. Fogyatékossággal összefüggő hátrányos 
megkülönböztetés miatt indult hatósági vagy bírósági eljárásról nincs tudomásunk.  
 

d) Önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

A Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ által működtetett Támogató Szolgálat az 
önmaguk ellátására nem  vagy részben képes, súlyos fogyatékos látás-, hallás-, mozgássérült, autista, 
értelmi sérült vagy halmozottan fogyatékkal élő emberek és hozzátartozóik számára nyújt segítséget, 
többek között pénzbeli ellátásokhoz való hozzájutásban, hivatalos ügyeinek intézésében, házi, ház körüli 
munkáiban, bevásárlásban, gondozásában, egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb intézményekbe 
(orvoshoz, könyvtárba, sportrendezvényre, stb.) történő szállításban. A támogató szolgáltatás az 
intézményen belül jól működik, feladatmutatójuk évről évre emelkedik, ami azt jelenti, hogy jelenlétükre, 
segítő közreműködésre szükség van a városunkban és járásunkban. A személyi segítő szolgáltatás mellett 
segítséget nyújtanak a fogyatékkal élő személyek szállításában, közszolgáltatásokhoz való hozzáférésüket 
elősegítve. 
 
Több szervezet foglalkozik a fogyatékkal élők problémáival, melyek az alábbiak: 
- Mozgáskorlátozottak Egyesülete, 
- ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület, 
- Reménysugár Otthon, 
- Ipolyparti Fészek Lakóotthon,  
- RIDENS Szakgimnázium és Mosoly EGYMI 
- Gondoskodás Közhasznú Egyesület, 
- HORIZONT-FÉK Közhasznú Egyesület, 
- Egészségesebb Nemzedékekért Közhasznú Egyesület 
- Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete Balassagyarmat. 
- Balassagyarmat Kistérség Szociális szolgáltató Központ – Támogató szolgáltatás 

 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

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

A fogyatékkal élők számára igénybe vehető szociális ellátások: Továbbra is biztosított a 
mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezménye és a parkolási igazolvány igénybevétele, valamint az 
egészségkárosodási támogatás és a megváltozott munkaképességű személyek számára megállapítható 
rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás és kivételes rokkantsági ellátás igénybevételének a lehetősége. 
Az igénylők száma a jogszabályi változásokkal csökkent. 
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 
a) Egészségügyi és rehabilitációs ellátások elérhetősége, együttműködése 

Nem rendelkezünk feldolgozható adattal. 

b) Települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítése 

A balassagyarmati egészségügyi szolgáltatás nyújtó intézmények, kórház, rendelőintézet, háziorvosi 
rendelők, védőnői szolgálat - az Egészségház emeletén lévő 3. számú háziorvosi rendelőt kivéve – 
akadálymentes bejárattal rendelkezik. Mindkét bölcsődénk, az óvodai feladatellátási helyek  

A középületeink akadálymentesítése részben még megoldandó feladatot jelent önkormányzatunk 
számára. Az elmúlt években több eredményt sikerült elérnünk ezen a területen, kapcsolódva a főként 
uniós forrásból megvalósuló, közintézményeket érintő pályázati fejlesztéseinkhez. Ezeknek az 
infrastrukturális fejlesztéseknek már feltétele, hogy a pályázó valamennyi állampolgár számára biztosítja a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, ennek körében az akadálymentes megközelítés lehetőségét. A 
Szent Erzsébet Idősek Otthonában, a Városi Bölcsődében, megújult tagóvodáinkban és a felnőtt háziorvosi 
rendelők többségében, a Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ felújított épületében már 
az intézménybe történő bejutás akadálymentesen biztosított a fogyatékkal élők számára is. Ugyanakkor a 
Polgármesteri Hivatal „A” és „B” épületének emeleti szintje, a Madách Imre Városi Könyvtár és a vele egy 
épületben található Mikszáth Kálmán Művelődési Központ még mindig nem akadálymentesített. Aktív 
pályázati tevékenységüket továbbra is szeretnénk az esélyegyenlőségi célokkal összekapcsolni és folytatni 
a fejlesztéseket ezen a területen is. 
 

c) Közszolgáltatásokhoz, köznevelési intézményekhez, kulturális és sportprogramokhoz való 
hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, 
szolgáltató épületek akadálymentesításe. 

A településen rendezett kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés, a programokon való részvétel a 
fogyatékkal élők számára is nyitva áll. Ugyanakkor az előbbiekben jelzett közművelődési intézményekhez 
való hozzáférés még megoldandó feladat számunkra. A szolgáltató épületek akadálymentesítése állapota 
hasonló a középületekéhez. Az info-kommunikációs akadálymentesítés nem megoldott. A lakóépületek 
vonatkozásában nem rendelkezünk ilyen jellegű adatokkal. 
 
d) Munkahelyek akadálymentesítése 

A városunkban működő cégek, hivatalok, egyéb típusú munkahelyek akadálymentesítéséről adatok nem 
állnak rendelkezésünkre.  
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e) Közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítése 

A közösségi közlekedés helyi járattal megoldott a városban, a buszok mind alacsony padlóval 
rendelkeznek. Településünk járdáinak egy része akadálymentesített, azonban a nagy része nem. A 2018. 
év októberétől indult közterület–felújítási munkálatok keretében akadálymentesítésre is sor kerül, ezáltal 
nő a mozgásukban korlátozottak számára igénybe vehető közterület kiterjedése. A városunk szívében 
található Palóc Liget, részben akadálymentesített. A helyzetelemzésünk végén szereplő, városunk 
pályázati fejlesztéseit tartalmazó táblázatban részletezzük, hogy több folyamatban lévő pályázatunk 
tartalmaz zöldterület-fejlesztést, parkosítást, sétálóútvonalak épülnek. Ezek a beruházások a fogyatékkal 
élők számára is növelik a természetközeli élmények, a feltöltődés lehetőségét a városunkban. 
 

f) Fogyatékossággal élő személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális 
közlekedési megoldások, fogyatékossággal élő személyek nappali intézménye, stb.) 

A már említett támogató szolgáltatás keretében a Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató központ 
segíti a fogyatékkal élőket a közlekedésben speciális járműveikkel. A Szent Erzsébet Idősek Otthonában 
jelenleg 16 fogyatékkal élő személyt látnak el teljeskörűen. A Reménysugár Otthon szintén a fogyatékkal 
élők számára biztosít ellátást. 
A fogyatékos személyek nappali ellátása 2021 tavaszáig megoldatlan szolgáltatás volt városunkban, 
melyre a Nógrád Megyei Kormányhivatal is felhívta a figyelmünket. A Képviselő-testületünk többször 
megtárgyalva a kérdést végül úgy döntött, hogy a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása által 
fenntartott Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatásokat kibővítve, a Társulással szorosan 
együttműködve látja el városunk kötelező feladatát. A Szolgáltató Központon keresztül a szükséges 
szakmai személyzet, tapasztalat részben rendelkezésre áll, illetve bővíthető. A szolgáltatás 
infrastrukturális beruházásához sikeres volt a pályázati részvételünk a TOP-4.2.1-15 pályázati felhíváson, 
így majdnem 100 millió forintból valósulhat meg az épület-felújítás és a szolgáltatáshoz szükséges 
eszközbeszerzés (beleértve a szenvedélybetegek és a pszichiátriai betegek nappali ellátását is). A 
szolgáltatás immár elérhető Balassagyarmaton is. Jelenleg 1-2 rendszeres igénybevevő mellett zajlik az 
ellátásba bevonható személyek toborzása. 
 

g) Előnyben részesítés (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Településünkön nem releváns. Városunk önkormányzata a pénzbeli és természetbeni támogatások 
rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 
11/2015. (III. 01.) számú rendeletének legutóbbi módosításával - 2018. január 28. napjától – oly módon 
határozta meg az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez nyújtott hozzájárulás 
feltételeit, hogy ezzel a fogyatékos személyek - többek között - gyógyászati segédeszközökhöz való 
hozzájutásuk lehetőségét is megteremtette.  

 
 

7.4. Fogyatékossággal élők sajátos igényeinek kielégítését célzó programok a településen 

Nem rendelkezünk adattal e témakörben. 

 

7.5 A fogyatékossággal élőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és a 
felszámolásukra irányuló kezdeményezések 

Nem rendelkezünk feldolgozható adattal, információval e témakörben  
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7.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

7.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az önkormányzati tulajdonú épületek egy 
részének akadálymentesítése hiányzik. A 
közterületek akadálymentesítése is csupán 
részben megoldott. 

 

1. Az akadálymentesítésre váró középületek és 
közterületek állapotának felmérése, 
akadálymentesítés lehetőségeinek felmérése 
ennek figyelembevételével történő tervezés 
és kivitelezés szakember bevonásával. 

2. Akadálymentesítés összekapcsolás a 
pályázati célkitűzések, illetve pályázati 
fejlesztések megvalósítása során.  

A fogyatékos személyek foglalkoztatásának 
bővítése nem csupán a közfoglalkoztatás 
keretében. 

A helyben elérhető oktatási-képzési lehetőségek 
helyi munkaerő-piaci igényekhez történő 
igazítása a fogyatékkal élő személyek esetében 
is, szoros együttműködésben a szakképzést 
folytató intézményekkel és a foglalkoztatókkal.  

 

 
 
 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi 
felelősségvállalása 

a) A 3-7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi, karitatív szervezeti szolgáltató és 
érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (közfeladatot ellátó szervezetek, 
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma) 

Városunk feladatainak megoldásában az alábbi szervezetek nyújtanak hasznos információkat, segítséget: 
- Mozgáskorlátozottak Egyesülete, 
- ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület, 
- Reménysugár Otthon, 
- Ipolyparti Fészek Lakóotthon,  
- Mosoly EGYMI, 
- Gondoskodás Közhasznú Egyesület, 
- Biztosabb Jövőért Közhasznú Egyesület, 
- HORIZONT-FÉK Közhasznú Egyesület, 
- Az Egészségesebb Nemzedékekért Egyesület, 
- Balassagyarmat Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány, 
- Palócország Fővárosáért ’99 Közalapítvány 
- Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete Balassagyarmat, 
- Balassagyarmat Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány. 
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b) Helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi, civil szektor és gazdasági szereplők 
közötti partnerség bemutatása 

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

c) Önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség, társadalmi 
felzárkózást segítő közös programok bemutatása 

Balassagyarmat mind a Közös Önkormányzati Hivatal, mind többféle közszolgáltatás (óvodai ellátás, 
család- és gyermekjóléti szolgáltatás, háziorvosi ellátás stb.) tekintetében szorosan együttműködik a két 
szomszédos településsel, Patvarccal és Ipolyszöggel. A balassagyarmati járáshoz tartozó települések a 
2013-as jogszabályváltozást követően is fenntartották a többcélú kistérségi társulást, amely főként a 
szociális alapszolgáltatások megszervezésével segíti az egyes települések feladatellátását. Több pályázati 
részvételünk kapcsolódik térségünk kisebb nagyobb közösségeihez, településeihez pl. Paktum Iroda 
működtetése, Interreg pályázat keretében Ipoly-híd épül Drégelypalánkon, az Ipoly-Táj Területfejlesztési 
Társulás több nyertes, határon átnyúló együttműködést segítő pályázata. 
Térségi és társulási kapcsolataink: 

 Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása, 

 Balassagyarmat Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ, 

 Balassagyarmati Tankerületi Központ, 

 Család- és Gyermekjóléti Központ 

 ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

 Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 

 Ipoly – Táj Területfejlesztési Társulás egyesület 
 

d) A nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

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

e) Civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A civil szervezetekkel az önkormányzat jó kapcsolatot ápol, melyek az alábbiak:  
- Mozgáskorlátozottak Egyesülete, 
- ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület, 
- Reménysugár Otthon, 
- Ipolyparti Fészek Lakóotthon,  
- Mosoly EGYMI és RIDENS Szakgimnázium 
- Gondoskodás Közhasznú Egyesület, 
- Biztosabb Jövőért Közhasznú Egyesület, 
- HORIZONT-FÉK Közhasznú Egyesület, 
- Az Egészségesebb Nemzedékekért Egyesület 
- Balassagyarmat Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány, 
- Evangélikus Szeretetház, 
- Palócország Fővárosáért ’99 Közalapítvány 
- Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete Balassagyarmat. 
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f) For-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában 

Nem releváns településünkön.  
 

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése.  

HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között a 
hatékonyabb együttműködés alakulhat ki a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 
beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 
összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 
önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

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

Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a helyi esélyegyenlőségi program készítése 
során egyetértett a probléma beazonosítással.  
A továbbiakban felsorolásra kerülnek azon intézmények, szervezetek, melyek a helyi esélyegyenlőségi 
program készítése során adatokat szolgáltattak, leginkább elektronikus úton:  
- Város Bölcsőde, 
- Központi Óvoda és Tagóvodái, 
- Balassagyarmati Tankerületi Központ és a fenntartásában működő balassagyarmati köznevelési 
intézmények 
- Szent Erzsébet Idősek Otthona, 
- Balassagyarmati Kistérség Szociális Szolgáltató Központ, 
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve Központ 
- Gazdásági Műszaki Ellátó Szervezet, 
- Mikszáth Kálmán Művelődési Központ. 
 
A HEP-et elfogadása előtt az Szt. alapján összehívott szociálpolitikai kerekasztal megtárgyalta és 
véleményezte. A város polgárai közmeghallgatás keretében a 2018. novemberi Képviselő-testületi ülést 
követően informálódhattak a program konkrét tartalmáról, célkitűzéseiről. 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja a Balassagyarmati Közös 
Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben bármikor a lakosok rendelkezésére áll, valamint az 
önkormányzat honlapján közzétételre kerül, így a város teljes lakosságának hozzáférése biztosítottá válik a 
tervezett esélyegyenlőség folyamatok, tevékenységek megismerésére és a megvalósítás folyamatos 
ellenőrzésére. 
b) Az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása, valamint annak rögzítése, hogy működtet-e HEP Fórumot 

A képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát nyilvános ülés keretében tárgyalja 
meg, amennyiben szükséges közmeghallgatást rendez a témában a további lakossági visszajelzések 
felmérése érdekében. A hivatal bejáratánál el van helyezve egy Véleményláda, melyen keresztül is 
eljuttathatják a lakosok észrevételeiket, javaslataikat az önkormányzathoz. 
c) A képviselő-testületi döntést követően az elfogadott HEP dokumentumot, valamint a hiteles 
határozatot a települési önkormányzat a helyben szokásos módon közzé teszi, és megküldi a TEF 
esélyegyenlőségi mentora részére. A TEF az települései önkormányzatok HEP-jeit közzéteszi, honlapján 
megjelenteti 
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HEP-es pályázatok 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NYERTES ÉS FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI 
FEJLESZTÉSEI AZ EGYES HEP CÉLCSOPORTOKHOZ RENDELT INTÉZKEDÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 
(2018 – 2023): 
Sor-
szám 

Pályázati 
azonosító 

Pályázat címe és a 
megvalósítás záró 

időpontja 

HEP célcsoport ÉRINTETT 
ÖNKORMÁNYZATI 

INTÉZMÉNY 

Pályázat tartalma Elnyert 
támogatási 

összeg 

1. TOP-3.2.1-
15-NGI-
2016-
00084 

Önkormányzati 
intézmények 
energetikai 
korszerűsítése 
 

2019. február 28. 

GYEREKEK 
 

IDŐSEK 
 

FOGYATÉKKAL 
ÉLŐK 

Cseperedő 
Tagóvoda 
Meseerdő Tagóvoda 
Rózsavölgyi Márk 
Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény 
Szent Erzsébet 
Idősek Otthona 
Balassagyarmati 
Városháza  „B” 
Épület 

Balassagyarmat öt 
közintézmények 
energetikai 
korszerűsítése, 
hőszigetelése, 
nyílászárók cseréje, 
fűtési rendszerének 
felújítása. 
A felújítás körében az 
épületek 
akadálymentesítése is 
megvalósult. 

 
299.989.563 Ft 

2. TOP-1.4.1-
15-NG1-
2016-
00026 

A foglalkoztatás és 
az életminőség 
javítása családbarát 
munkába állást 
segítő intézmények, 
közszolgáltatások 
fejlesztésével 

2018. október 31. 

 
GYEREKEK 

 

 
Balassagyarmat 
Városi Bölcsőde 

Teljes körű 
tetőfelújítás, az udvari 
járdák felújítása és a 
szennyvízelvezető 
rendszer felújítása  

 
23.961.400 Ft 

3. TOP-
1.4.1—15-
NG1-2016-
00027 

A foglalkoztatás és 
az életminőség 
javítása családbarát 
munkába állást 
segítő intézmények, 
közszolgáltatások 
fejlesztésével 
 
2019. augusztus 31. 

 
GYEREKEK 

 
FOGYATÉKKAL 

ÉLŐK 
 

 
Nyitnikék Tagóvoda 

Teljes épületfelújítás, 
a fűtési rendszer 
korszerűsítése, 
szigetelése, 
rendezvényterem 
kialakítása, 
akadálymentesítése 

 
250.995.489 Ft 

4. TOP-4.1.1-
15-NG1-
2016-
00014 

Egészségügyi 
alapellátás 
infrastruktúra 
fejlesztése 
 

2020. március 31. 
 
 

GYEREKEK 
 

NŐK 
 

MÉLYSZEGÉNY-
SÉGBEN ÉLŐK 

 
 
 
 

 

 
Védőnői Szolgálat 

A Védőnői Szolgálat 
épületének teljes 
felújítása, 
fűtéskorszerűsítése, 
nyílászárók cseréje. Az 
ellátáshoz kapcsolódó 
eszközbeszerzés:  
bútorok, 
irodafelszerelés  és 
vizsgálati eszközök. 
Akadálymentesítés, 
parkoló kialakítása. 

 
62.130.265 Ft 

5.  EFOP-
1.2.11-16-
2017-
00068 

„Esély Otthon” 
 
2022. december 15. 

GYEREKEK 
 

NŐK 
 

MÉLYSZEGÉNY-
SÉGBEN ÉLŐK 

 

 11 fecskelakás építése 
– új bérlakások a 18-
35 éves korcosztály 
számára. 
A helyi munkaerő-piac 
igényeinek célzott 
kielégítése a helyi 
hiányszakmák szerinti 
szakképzett 
munkaerővel.  
Ösztöndíj-támogatás 
nyújtása  - Esély 
Otthon ösztöndíj-
program 
finanszírozása. A 
fiatalok életpálya 
tervezésének segítése 

 
 
199.921.025 Ft 
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különböző 
szolgáltatásokkal. 
Helyi vállalkozások 
fóruma 
(rendezvénysorozat). 

6.  TOP-4.2.1-
15-NG1-
2016-
00012 

Szociális 
alapszolgáltatás 
fejlesztése 
 
2020. december 31. 

FOGYATÉKKAL 
ÉLŐK 

 
MÉLYSZEGÉNY-
SÉGBEN ÉLŐK 

 
IDŐSEK 

 

Balassagyarmat 
Kistérség Szociális 
Szolgáltató Központ 

A fogyatékos 
személyek, 
pszichiátriai betegek, 
szenvedélybetegek 
nappali ellátásának 
megszervezéséhez 
szükséges 
infrastruktúrafejleszté
s.  

 
113.795.132 Ft 

7. TOP-7.1.1-
16-2017-
00088 

Közösségvezérelt 
helyi fejlesztések 
CLLD 
 

2023. június 30. 

GYEREKEK  
 

NŐK 
 

MÉLYSZEGÉNY-
SÉGBEN ÉLŐK 

 

 A helyi közélet 
szereplőinek, 
civileknek és helyi 
vállalkozásoknak az 
együttműködése 
foglalkoztatáspolitikai 
célok, közösségi 
szolgáltatások, 
rendezvények 
szervezése, közösségi 
tér kialakítása 
érdekében. 

 
250.000.000 Ft 

8. TOP-1.2.1-
15-NG1-
2016-
00020 

Nyírjes turisztikai 
fejlesztése 
 

2023. szeptember 
30. 

GYEREKEK  
 

NŐK 
 

IDŐSEK 
 

MÉLYSZEGÉNY-
SÉGBEN ÉLŐK 

 
FOGYATÉKKAL 

ÉLŐK 
 

 Látogatóközpont és 
kiszolgálóegységeinek 
építése (büfé) 
Kerékpáros pihenő 
kialakítása, játszótér 
és játszóház építése. 
építése. Sétaútvonalak 
kialakítása fiatalok és 
idősek rekreációjának 
céljából, a lakosság 
egészségmegőrzése 
érdekében.  

 
547.092.485 Ft 
 

9. EFOP-
3.7.3-16-
2017-
00302 

A Mikszáth Kálmán 
Művelődési Központ 
aktivitása az egész 
életen át tartó 
tanulás jegyében 

2021. július 29. 

GYEREKEK  
 

NŐK 
 

IDŐSEK 
 

MÉLYSZEGÉNY-
SÉGBEN ÉLŐK 

 

Mikszáth Kálmán 
Művelődési Központ 

Az egész életen át 
tartó tanulás céljait 
szolgáló rendezvények 
szervezése, 
programsorozat. Pl. 
NETovább 
informatikai program 
55 éven felülieknek, 
Baba-Mama Klub, 
Drámastúdió, 
Művésztelep, 
Néptánc-tábor, 
Nyugdíjas Klub stb. 

38.553.952 Ft 

10. TOP-2.1.2-
16-NG1-
2017-
00003 

Zöld  Város II.  – 
Többgenerációs 
aktív zöldterület 
fejlesztés 
 

2023. szeptember 
30. 

GYEREKEK  
 

NŐK 
 

IDŐSEK 
 

MÉLYSZEGÉNY-
SÉGBEN ÉLŐK 

 
FOGYATÉKKAL 

ÉLŐK 

 Többgenerációs 
rekreációs terület 
kialakítása: parkosítás, 
idősek mozgását 
szolgáló tornapálya, 
BMX pálya, játszótér, 
sétaútvonal 
kialakítása. 

 
364.605.733 Ft 

11.  TOP-2.1.2-
15-NG1-
2016-

Zöld csiga – 
Balassagyarmat 
zöldterületeinek a 

GYEREKEK  
 

NŐK 

 A város parkjainak, 
pihenésre, a 
szabadidő eltöltésére 

 
1.403.202.398 
Ft 
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00002 megújítása 
 

2023. szeptember 
30. 

 
IDŐSEK 

 
MÉLYSZEGÉNY-
SÉGBEN ÉLŐK 

 
FOGYATÉKKAL 

ÉLŐK 

alkalmas 
zöldterületeinek 
megújítása, illetve 
kiépítése. Pl.: Ipoly-
part, Ipoly-holtág, 
Palóc liget, Hősök 
tere, Ligeti Lajos 
sétány, Gregori park  

12. TOP-
2.1.1.15-
NG1-2016-
00002 

Barnamezős 
területek 
reaktiválása 
 
2022. december 31. 
 

GYEREKEK  
 

NŐK 
 

IDŐSEK 
 

MÉLYSZEGÉNYS-
ÉGBEN ÉLŐK 

 
FOGYATÉKKAL 

ÉLŐK 

 KRESZ park kialakítása 
GAMESZ telephely és 
gyepmesteri telep 
kialakítása 

 
601.798.527 Ft 

13. TOP-3.1.1-
16-NG1-
2017-
00003 

Fenntartható 
települési 
közlekedés-
fejlesztés 
Balassagyarmaton 
 

2021. október 31. 

GYEREKEK  
 

NŐK 
 

MÉLYSZEGÉNY-
SÉGBEN ÉLŐK 

 

 Útfelújítások, 
körforgalom, 
kerékpárutak építése , 
illetve kialakítása a 
város több pontján 

 
541.324.000 Ft 

14.  
 
 
 

TOP-5.1.2-
15-NG1-
2016-
00001 

„M2 vonzástérség” 
foglalkoztatási 
paktum 
 
2022. december 31. 
 

NŐK 
 

MÉLYSZEGÉNY-
SÉGBEN ÉLŐK 

 Paktum Iroda 
létrehozása 
Balassagyarmaton 
kifejezetten 
foglalkoztatást 
elősegítő célzattal. A 
helyi munkaerő 
szükséglet 
összegyűjtése, a 
munkáltatók- 
munkavállalók  
egymás felé 
irányítása. 35 év 
alattiak 
foglalkoztatásának 
elősegítése 

 
79.198.878 Ft 

15.  TOP-1.4.1-
19-NG1-
2019-
00017 

Férőhelybővítés 
a 
Balassagyarmat 
Városi 
Bölcsődében 
 
2021. október 31. 

 
GYEREKEK 

 

 
Balassagyarmat 
Városi Bölcsőde 

Mini bölcsődei 
csoportszoba 
kialakítása a 
Cseperedő 
tagóvodában 

 
49.999.999 Ft 

16.  TOP-7.1.1-
16-H-ERFA-
2020-
00709 

Többfunkciós 
közösségi tér 
kialakítása a 
Balassagyarmat 
Rákóczi 
fejedelem út 25-
27. épületekben 
2022.07.31. 

GYEREKEK  
 

NŐK 
 

IDŐSEK 
 

FOGYATÉKKAL 
ÉLŐK 

 

 Közösségi tér 
kialakítása a Gansel 
udvarban 

85.000.000 Ft 

 
 



 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 
 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

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

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

A regisztrált munkanélküliek körében 
emelkedést mutat a legfeljebb 8 
általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya. 

1. A városi tanulói lemorzsolódási 
folyamatok nyomon követése. 
Ennek keretében együttműködés a 
középfokú nevelési-oktatási 
intézmények, valamint a 
szakképzést folytató intézmények 
fenntartóival az iskolai 
lemorzsolódás, a befejezetlen 
szakmai képzések számának 
csökkentése érdekében.  

2. A Család- és Gyermekjóléti Központ 
iskolai szociális segítő 
tevékenységének kiépítése és 
megerősítése a tanulók iskolai 
eredményességének növelése 
érdekében. 

A 30 év alatti, fiatal regisztrált 
álláskeresők aránya az összes regisztrált 
munkanélküli 30%-a körül mozog. Ezen 
belül a 20 év alatti regisztrált 
munkanélküliek száma növekedést 
mutat. 
 

1. Az iskolai lemorzsolódás, korai 
iskolaelhagyás hatásainak 
mérséklésében való közreműködés 
a városi fenntartású gyermekjóléti 
és köznevelési intézmények 
támogató szerepének 
megerősítésével. (CSGYK, védőnők) 

2. Az önkormányzati kapcsolat-
rendszer fejlesztése, a helyi 
köznevelési intézmények  állami 
fenntartójával való célzott 
együttműködési lehetőségek 
keresése. 

3. Kifejezetten a balassagyarmati 
pályakezdő fiatalok foglalkoztatását 
támogató ösztöndíj-rendszer 
működtetése (egyéb ösztönzők 
felderítése a célcsoport 
foglalkoztatása érdekében) 
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Az önkormányzati tulajdonában álló 
bérlakások számát növelni, az ingatlanok 
általános állapotát javítani szükséges. 

 
 
 

1. A már meglévő önkormányzati 
bérlakások műszaki állapotának 
felmérése és a szükséges 
beruházások tervezett ütemezése 
és megvalósítása. 

2. A rendelkezésre álló önkormányzati 
bérlakás-állomány növelése új 
lakások építésével (pályázati 
források). 

Gyermekek 

A Család- és Gyermekjóléti Központnál 
van felsőfokú szociális végzettséget 
igénylő munkakör betöltetlen 
(esetmenedzser), melyek a működés 
szakmai feltételeire hatással vannak. 

1. Szükséges feltérképezni a városban, 
illetve a járásban rendelkezésre álló, 
felsőfokú szociális végzettségű, 
szakképzett munkaerő-kapacitást.  

2. Egyéb ösztönzők (pl. bérlakás 
biztosítása) alkalmazásával is 
vonzóbbá kell tenni a szociális 
területen történő helyi 
foglalkoztatást.  

Sok szülő számára okoz problémát a 
gyermekek szünidőben történő 
elhelyezése, évközben a délutáni, 
tanulást segítő, a gyermekek 
harmonikus fejlődését szolgáló 
programokon való részvétele. A 
rászoruló gyermekek számára a 
költségtérítéses táborok nem 
elérhetőek. 

Célirányosan keresni kell azokat a 
lehetőségeket, amelyek a táborok 
pénzügyi, szakmai feltételeit biztosítja.  

Egy közösségi színtér biztosítása 
kifejezetten a fiatal korosztály számára, 
ahol délutáni programokkal, 
szakemberek (védőnő, családsegítő, 
pedagógus stb.) közreműködésével 
segíthetnénk a gyermekek, kamaszok 
hasznos időtöltését közösségépítő, 
tanulmányokat segítő szándékkal. 

Nők 

Krízishelyzetbe került családok 
elhelyezése nem megoldott a 
városunkban. 

1. Felmérés a bajba jutott családokról 
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 
a védőnői és házi orvosi szolgálat, 
óvoda és általános iskolai 
jelzőrendszer révén. 

2. Krízisotthon létrehozására pályázat 
keresése 

A 180 napnál hosszabb ideje 

munkanélküliek körében jellemzően 

magasabb számban vannak a női 

munkavállalók.  

Nőket támogató képzések, helyi 

támogató program elindítására lenne 

szükség, amely komplex egységben 

kezeli az iskolázottság, a munkavállalás 

problémáinak és a női szerepek 

megélésének kérdését. Ehhez szükséges 

a témában kompetens szakemberek, 

pályázati eszközök és a már meglévő 

kapcsolatrendszer mozgósítása.  

Idősek 

Az egyedül élő idős személyek száma nő, 
az időskori elmagányosodás problémája 
egyre gyakoribb jelenség. 
 

1. Generációk közötti együttműködés 
szorgalmazása helyi 
rendezvényekkel, programokkal, az 
időskori magány enyhítés 
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 érdekében. Jó gyakorlatok, 
modellek gyűjtése és átvétele. 
Kulturális rendezvényhelyszínek 
számának növelése. 

2. Az idős emberek 
infokommunikációs eszközök 
használatával kapcsolatos 
tudásának, jártasságának, 
tájékozottságának a fejlesztése. 

3. Fiatalok bevonása önkéntes szociális 
munka révén az idős emberekkel 
való foglalkozásba. 

Időskori önellátási nehézségek. Nő a 
gondozásra szoruló idős emberek száma, 
akiket családtagjaik szakemberek 
segítségének az igénybevétele nélkül 
nem tudnak ellátni. 

A házi segítségnyújtás, a tartós 
bentlakást nyújtó intézményi elhelyezés 
adta lehetőségek megerősítése, 
működési feltételeinek javítása. A 
lakosság széles körű tájékoztatása az 
igénybe vehető szolgáltatásokról. 

Az idősek tartós bentlakásos ellátását 
nyújtó szolgáltatás szakmai és tárgyi 
feltételeinek a javítása 

A Szent Erzsébet Idősek Otthona 
felszereltségének, lakókörnyezetének, 
udvarának komfortosabbá tétele, 
modernizálása pályázatok útján. 

Fogyatékkal 
élők 

Az önkormányzati tulajdonú épületek 
egy részének akadálymentesítése 
hiányzik. A közterületek 
akadálymentesítése is csupán részben 
megoldott. 

 
 

1. Az akadálymentesítésre váró 
középületek és közterületek 
állapotának felmérése, 
akadálymentesítés lehetőségeinek 
felmérése ennek 
figyelembevételével történő 
tervezés és kivitelezés szakember 
bevonásával. 

1. Akadálymentesítés összekapcsolás a 
pályázati célkitűzések, illetve 
pályázati fejlesztések megvalósítása 
során.  

Jelen pillanatban hiányzik 
településünkről a fogyatékos személyek 
nappali ellátása, mely kötelező szociális 
alapszolgáltatás. 
 

A TOP-4.2.1-15 pályázatban vállalt 
feladatok megvalósítása, az 
indikátormutatók teljesítése. Ennek 
keretében a fogyatékkal élő 
személyek nappali ellátásának 
megszervezése a szükséges szakmai 
és tárgyi feltételek teljeskörű 
biztosításával. 

 
A fogyatékos személyek 
foglalkoztatásának bővítése nem csupán 
a közfoglalkoztatás keretében. 

A helyben elérhető oktatási-képzési 
lehetőségek helyi munkaerő-piaci 
igényekhez történő igazítása a 
fogyatékkal élő személyek esetében is, 
szoros együttműködésben a szakképzést 
folytató intézményekkel és a 
foglalkoztatókkal.  
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Regisztrált munkanélküliek képzettségi szintjének javítása 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A regisztrált munkanélküliek körében emelkedést mutat a legfeljebb 8 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A regisztrált munkanélküliek száma, azon belül a végzettség nélküli 
munkanélküliek száma csökken. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról, 2011 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 229/2012. (VII. 
28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 
Új Roma Stratégia (2019-2030)  
Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 
 

Az intézkedés tartalma: 

A városi tanulói lemorzsolódási folyamatok nyomon követése. Ennek 
keretében együttműködés a középfokú nevelési-oktatási intézmények, 
valamint a szakképzést folytató intézmények fenntartóival az iskolai 
lemorzsolódás, a befejezetlen szakmai képzések számának csökkentése 
érdekében.  

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy általa megbízott személy  

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2023. december 31- 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

tanulói lemorzsolódások száma az 5-12. évfolyamon, regisztrált 
munkanélküliek száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

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

Az intézkedés eredmé-
nyeinek fenntarthatósága: 

Az állami intézményfenntartók, a köznevelési intézmények, a Család- és 
Gyermekjóléti Központ együttműködése révén 
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Regisztrált munkanélküliek képzettségi szintjének javítása 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A regisztrált munkanélküliek körében emelkedést mutat a legfeljebb 8 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Az óvodai és iskolai szociális segítő munka végzéséhez szükséges személyi 
és tárgyi feltételei rendelkezésre állnak 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról; 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
Új Roma Stratégia (2019-2030)  
Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 
 

Az intézkedés tartalma: 

A Család- és Gyermekjóléti Központ iskolai szociális segítő 
tevékenységének kiépítése és megerősítése a tanulók iskolai 
eredményességének növelése érdekében. 
 

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy általa megbízott személy  

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2023. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai létszáma; az óvodai, iskolai 
szociális munka mutatószámai 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

Humán: önkormányzat dolgozója 
Pénzügyi: intézményi költségvetés 
Technikai: számítógép, papír 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

A Család- és Gyermekjóléti Központ és a köznevelési intézmények 
együttműködése révén 
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Intézkedés sorszáma: 3. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

A 30 év alatti regisztrált álláskeresők számának csökkentése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A 30 év alatti, fiatal regisztrált álláskeresők aránya az összes regisztrált 
munkanélküli 30%-a körül mozog. Ezen belül a 20 év alatti regisztrált 
munkanélküliek száma növekedést mutat. 
 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A pályakezdő, illetve a 30 év alatti fiatalok körében csökken a regisztrált 
munkanélküliek száma 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról,  
Új Roma Stratégia (2019-2030)  
Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

Az intézkedés tartalma: 

Az iskolai lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás hatásainak mérséklésében 
való közreműködés a városi fenntartású gyermekjóléti és köznevelési 
intézmények támogató szerepének megerősítésével. (CSGYK, védőnők) 
 

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy általa megbízott személy  

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2023. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

30 év alatti regisztrált munkanélküliek száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

Humán: önkormányzat dolgozója 
Pénzügyi: intézményi költségvetés 
Technikai: számítógép, internet, papír 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

A Család- és Gyermekjóléti Központ, a Védőnői Szolgálat és az intézmények 
együttműködésén keresztül 
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Intézkedés sorszáma: 4. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

A 30 év alatti regisztrált álláskeresők számának csökkentése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A 30 év alatti, fiatal regisztrált álláskeresők aránya az összes regisztrált 
munkanélküli 30%-a körül mozog. Ezen belül a 20 év alatti regisztrált 
munkanélküliek száma növekedést mutat. 
 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A pályakezdő, illetve a 30 év alatti fiatalok körében csökken a regisztrált 
munkanélküliek száma 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról 
Új Roma Stratégia (2019-2030)  
Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

Az intézkedés tartalma: 

Az önkormányzati kapcsolatrendszer fejlesztése, a helyi köznevelési 
intézmények állami fenntartójával való célzott együttműködési 
lehetőségek keresése. 
 

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy általa megbízott személy  

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2023. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

30 év alatti regisztrált munkanélküliek száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

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

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Az önkormányzat és az intézmények kapcsolatán keresztül 
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Intézkedés sorszáma: 5. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

A 30 év alatti regisztrált álláskeresők számának csökkentése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A 30 év alatti, fiatal regisztrált álláskeresők aránya az összes regisztrált 
munkanélküli 30%-a körül mozog. Ezen belül a 20 év alatti regisztrált 
munkanélküliek száma növekedést mutat. 
 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A pályakezdő, illetve a 30 év alatti fiatalok körében csökken a regisztrált 
munkanélküliek száma 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról; 2/2018. (I. 27.) „Esély Otthon – Balassagyarmaton” ösztöndíjról 
szóló önkormányzati rendelet 
Új Roma Stratégia (2019-2030)  
Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

Az intézkedés tartalma: 

Kifejezetten a balassagyarmati pályakezdő fiatalok foglalkoztatását 
támogató ösztöndíj-rendszer működtetése (Esély Otthon Ösztöndíj 
program, illetve egyéb ösztönzők felderítése a célcsoport foglalkoztatása 
érdekében) 
 

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy általa megbízott személy  

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2023. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

ösztöndíjban részesülők száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

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

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Az ösztöndíjprogram működtetésén keresztül 
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Intézkedés sorszáma: 6. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Az önkormányzati bérlakás-állomány fejlesztése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Az önkormányzati tulajdonában álló bérlakások számát növelni, az 
ingatlanok általános állapotát javítani szükséges. 
 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Az önkormányzati bérlakások állapota javul. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és lakbérek 
mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 
Új Roma Stratégia (2019-2030)  
Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

Az intézkedés tartalma: 
A már meglévő önkormányzati bérlakások műszaki állapotának felmérése 
és a szükséges beruházások tervezett ütemezése 
 

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy általa megbízott személy  

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2023. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

Bérlakások száma, felújítással érintett bérlakások száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

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

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Önkormányzati bérlakások felújítására tervezett saját és pályázati források 
révén. 
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Intézkedés sorszáma: 7. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Az önkormányzati bérlakás-állomány fejlesztése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Az önkormányzati tulajdonában álló bérlakások számát növelni, az 
ingatlanok általános állapotát javítani szükséges. 
 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Az önkormányzati bérlakások száma nő. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és lakbérek 
mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 
Új Roma Stratégia (2019-2030)  
Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

Az intézkedés tartalma: 
A rendelkezésre álló önkormányzati bérlakás-állomány növelése új 
lakások építésével (fecskelakások). 

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy általa megbízott személy  

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2023. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

Önkormányzati bérlakások száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

Humán: önkormányzat dolgozója 
Pénzügyi: pályázati források 
Technikai: számítógép, internet, papír 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Bérlakások építésének pályázatai révén 
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GYERMEKEK 
 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

A gyermekjóléti alapellátás megerősítése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A Család- és Gyermekjóléti Központnál van felsőfokú szociális végzettséget 
igénylő munkakör betöltetlen (esetmenedzser), melyek a működés szakmai 
feltételeire hatással vannak. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai létszáma a határozatlan idejű 
működési engedély feltételeinek megfelelően rendelkezésre áll. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról; 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 
 

Az intézkedés tartalma: 
Szükséges feltérképezni a városban, illetve a járásban rendelkezésre álló, 
felsőfokú szociális végzettségű, szakképzett munkaerő-kapacitást 

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2023. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

A megfelelő végzettséggel alkalmazott szakemberek száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

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

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Kapcsolattartás a balassagyarmati járás szociális, gyermekjóléti ellátásban 
működő intézményekkel 
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

A gyermekjóléti alapellátás megerősítése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A Család- és Gyermekjóléti Központnál több, felsőfokú szociális 
végzettséget igénylő munkakör betöltetlen (óvodai, iskolai szociális segítő, 
esetmenedzser), melyek a működés szakmai feltételeire hatással vannak. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai létszáma a határozatlan idejű 
működési engedély feltételeinek megfelelően rendelkezésre áll. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról; 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 

Az intézkedés tartalma: 
Egyéb ösztönzők (pl. bérlakás biztosítása) alkalmazásával is vonzóbbá kell 
tenni a szociális területen történő helyi foglalkoztatást. 

Az intézkedés felelőse: Jegyző vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2023. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

Benyújtott és megítélt ösztöndíjpályázatok száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

humán: önkormányzat dolgozója, Család- és Gyermekjóléti Központ 
dolgozója 
pénzügyi: - 
technikai: számítógép, honlap, formanyomtatvány 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

A Család- és Gyermekjóléti Központtal való együttműködés útján 
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Intézkedés sorszáma: 3. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

A hátrányos helyzetű gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Sok szülő számára okoz problémát a gyermekek szünidőben történő 
elhelyezése, év közben a délutáni, tanulást segítő, a gyermekek 
harmonikus fejlődését szolgáló programokon való részvétele. A rászoruló 
gyermekek számára a költségtérítéses táborok, foglalkozások nem 
elérhetőek. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős programokon való részvételi 
esélyei javulnak. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról; 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról 
„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 

Az intézkedés tartalma: 
Célirányosan keresni kell azokat a lehetőségeket, amelyek a táborok 
pénzügyi, szakmai feltételeit biztosítják. 

Az intézkedés felelőse: Jegyző vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2023. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

Programokon részt vett hátrányos helyzetű gyermekek száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

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

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

A Városfejlesztő Kft., a Család- és Gyermekjóléti Központ, a köznevelési 
intézmények és az önkormányzat kommunikációján és együttműködésén 
keresztül 
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Intézkedés sorszáma: 4. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

A gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Sok szülő számára okoz problémát a gyermekek szünidőben történő 
elhelyezése, évközben a délutáni, tanulást segítő, a gyermekek harmonikus 
fejlődését szolgáló programokon való részvétel. A rászoruló gyermekek 
számára a költségtérítéses táborok nem elérhetőek. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Működik egy közösségi hely a városban, amely kifejezetten az iskoláskorú 
gyermekek szükségleteihez szabva közösségépítő, tanulást segítő, 
mentálhigiénés feladatokat is ellát.  

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról; 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról 
„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 

Az intézkedés tartalma: 
A helyszín biztosítása mellett keresni kell olyan pályázati kiírást, amely 
tartalmában a megvalósítani kívánt célhoz illeszkedik, a megvalósításhoz 
szükséges kiadásokat fedezi. 

Az intézkedés felelőse: Jegyző vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2023. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

Programok száma, résztvevők száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

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

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

A Városfejlesztő Kft., a Család- és Gyermekjóléti Központ, a köznevelési 
intézmények és az önkormányzat kommunikációján és együttműködésén 
keresztül 
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NŐK 
 

Intézkedés sorszáma: 1. Krízishelyzetben élő nők 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

A krízishelyzetben került családok elhelyezésének megoldása  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Krízishelyzetbe került családok elhelyezése nem megoldott a városunkban. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A krízishelyzetbe került nők helyzetének javítása 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény 
Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-
2021) 

Az intézkedés tartalma: 
Felmérés a bajba jutott családokról a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 
a védőnői és házi orvosi szolgálat, óvoda és általános iskolai jelzőrendszer 
révén. 

Az intézkedés felelőse: Jegyző vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2023. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

Krízishelyzetben élő személyek száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

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

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

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

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Krízishelyzetben élő nők  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Krízishelyzetbe került családok elhelyezése nem megoldott a városunkban. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A krízishelyzetbe került nők helyzetének javítása 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény 
Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-
2021) 

Az intézkedés tartalma: 
Már működő krízisotthonokkal történő kapcsolatfelvétel és szorosabb 
együttműködés keresése. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy általa megbízott személy  

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2023. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

krízishelyzetben élő személyek száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

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

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Folyamatos együttműködés elérése a családanyák, az önkormányzat és 
egyéb, jelzőrendszeri intézmények között 
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Intézkedés sorszáma: 3. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

A nők foglalkoztatottsági helyzete 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A 180 napnál hosszabb ideje munkanélküliek körében jellemzően 
magasabb számban vannak a női munkavállalók. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A hosszabb ideje állást kereső nők számában pozitív változás mutatkozik. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról; az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény 
Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-
2021) 

Az intézkedés tartalma: 

Nőket támogató képzések, helyi támogató program elindítására lenne 
szükség, amely komplex egységben kezeli az iskolázottság, a 
munkavállalás problémáinak és a női szerepek megélésének kérdését. 
Ehhez szükséges a témában kompetens szakemberek, pályázati eszközök 
és a már meglévő kapcsolatrendszer mozgósítása. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy általa megbízott személy  

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2023. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

180 napnál hosszabb ideje munkanélküli nők száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

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

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

A Városfejlesztő Kft., a Család- és Gyermekjóléti Központ, a köznevelési 
intézmények és az önkormányzat kommunikációján és együttműködésén 
keresztül 
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IDŐSEK 

 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Időskori magány enyhítése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Az egyedül élő idős személyek száma nő, az időskori elmagányosodás 
problémája egyre gyakoribb jelenség. 
 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Az időskorú lakosság aktivitása, közösségi részvétele nő, társadalmi 
kapcsolatai megerősödnek 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. 
évi CXXV. törvény 
Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) 
 

Az intézkedés tartalma: 

Generációk közötti együttműködés szorgalmazása helyi rendezvényekkel, 
programokkal, az időskori magány enyhítés érdekében. Jó gyakorlatok, 
modellek gyűjtése és átvétele. A kulturális rendezvényhelyszínek 
számának növelése. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy általa megbízott személy  

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2023. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

Az idősek társadalmi, közösségi eseményeken, programokon való 
részvétele - szervezett programok száma, résztvevők száma, pályázatok 
száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

humán: önkormányzat dolgozója 
pénzügyi: pályázati forrás 
technikai: számítógép, fénymásoló, nyomtató,  

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Fiatalok és idősek együttműködése révén 
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Időskori magány enyhítése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Az egyedül élő idős személyek száma nő, az időskori elmagányosodás 
problémája egyre gyakoribb jelenség. 
 

Az intézkedéssel elérni kívánt 
cél: 

Az idős emberek infokommunikációs eszközök használatával kapcsolatos 
tájékozottsága nő 

A célkitűzés összhangja egyéb 
stratégiai dokumentumokkal: 

Idősügyi Infokommunikációs Program, Az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) 
 

Az intézkedés tartalma: 
Az idős emberek infokommunikációs eszközök használatával kapcsolatos 
tudásának, jártasságának, tájékozottságának a fejlesztése. 
 

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának határideje: 

2023. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

Az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogramba bevont idősek száma, a 
NETovább Programban résztvevők száma, egyéb informatikai jártasságot 
elősegítő programban résztvevő idősek száma 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, technikai): 

humán: önkormányzat dolgozója 
pénzügyi: - 
technikai: számítógép, telefon 

Az intézkedés eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Az idősek megszerzett képességeinek rendszeres használata révén 
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Intézkedés sorszáma: 3. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Időskori magány enyhítése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Az egyedül élő idős személyek száma nő, az időskori elmagányosodás 
problémája egyre gyakoribb jelenség. 
 

Az intézkedéssel elérni kívánt 
cél: 

Az időskorú lakosság aktivitása, közösségi részvétele nő, társadalmi 
kapcsolatai megerősödnek 

A célkitűzés összhangja egyéb 
stratégiai dokumentumokkal: 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról; 2011. 
évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről; 2005. évi LXXXVIII. törvény a 
közérdekű önkéntes tevékenységről 
Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) 
 

Az intézkedés tartalma: 
Fiatalok bevonása önkéntes szociális munka révén az idős emberekkel 
való foglalkozásba. 

Az intézkedés felelőse: polgármester vagy általa megbízott személy,  

Az intézkedés 
megvalósításának határideje: 

2023. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

A szociális ellátórendszert segítő önkéntesek száma, bevont idős emberek 
száma 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, technikai): 

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

Az intézkedés eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Az időskorúak közérzetének javításával. 
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Intézkedés sorszáma: 4. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Az idősek ellátását segítő helyi szociális szolgáltatások 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Időskori önellátási nehézségek. Nő a gondozásra szoruló idős emberek 
száma, akiket családtagjaik szakemberek segítségének az igénybevétele 
nélkül nem tudnak ellátni. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Az időskorú személyek élethelyzetének javítása. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  
Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) 
 

Az intézkedés tartalma: 
A házi segítségnyújtás, az átmeneti és tartós bentlakást nyújtó 
intézményi elhelyezés adta lehetőségek megerősítése. A lakosság széles 
körű tájékoztatása az igénybe vehető szolgáltatásokról. 

Az intézkedés felelőse: polgármester vagy általa megbízott személy,  

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2023. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

A házi segítségnyújtást, bentlakásos intézményi ellátást igénybe vevők 
száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

humán: önkormányzat dolgozója, gondozók 
pénzügyi: pályázati és költségvetési források 
technikai: számítógép, papír 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Az idősek ellátásáról gondoskodó szervezetek, intézmények és az idősek 
közötti kapcsolat fenntartásával 
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Intézkedés sorszáma: 5. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Az idősek ellátását segítő helyi szociális szolgáltatások 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Időskori önellátási nehézségek. Nő a gondozásra szoruló idős emberek 
száma, akiket családtagjaik szakemberek segítségének az igénybevétele 
nélkül nem tudnak ellátni. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Az időskorú személyek élethelyzetének javítása. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  
Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) 
 

Az intézkedés tartalma: 
A Szent Erzsébet Idősek Otthona felszereltségének, lakókörnyezetének, 
udvarának komfortosabbá tétele, modernizálása pályázatok útján 

Az intézkedés felelőse: polgármester vagy általa megbízott személy,  

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2023. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

Megvalósult fejlesztések 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

humán: önkormányzat dolgozója, gondozók 
pénzügyi: pályázati forrás, esetlegesen szükséges pályázati önerő 
technikai: számítógép, papír 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

A Városfejlesztő Kft., az önkormányzat és az intézmény együttműködésén 
keresztül. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 135 

 
 
FOGYATÉKKAL ÉLŐK 
 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Középületek akadálymentesítése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Az önkormányzati tulajdonú épületek egy részének akadálymentesítése 
hiányzik. A közterületek akadálymentesítése is csupán részben megoldott. 
 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A nem akadálymentesített középületek akadálymentesítetté válnak.  

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1997. évi LXXVIII. törvény épített környezet alakításáról és védelméről; 
Helyi Építési Szabályzat; 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos 
településrendezési és építési követelményeiről 
Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 

Az intézkedés tartalma: 

Az akadálymentesítésre váró középületek és közterületek állapotának 
felmérése, akadálymentesítés lehetőségeinek felmérése ennek 
figyelembevételével történő tervezés és kivitelezés szakember 
bevonásával. 
 

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2023. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

középületek száma, akadálymentesítéssel nem rendelkező épületek száma,  

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

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

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

A fogyatékkal élők élethelyzetének javításával  

 



 136 

 

Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Középületek akadálymentesítése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Az önkormányzati tulajdonú épületek egy részének akadálymentesítése 
hiányzik. A közterületek akadálymentesítése is csupán részben megoldott 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Akadálymentesítettség megoldása 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1997. évi LXXVIII. törvény épített környezet alakításáról és védelméről 
Helyi Építési Szabályzat; 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos 
településrendezési és építési követelményeiről 
Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 

Az intézkedés tartalma: 

Akadálymentesítés összekapcsolás a pályázati célkitűzések, illetve 

pályázati fejlesztések megvalósítása során. Akadálymentesítéssel 

kapcsolatos pályázatok benyújtása. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2023. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

akadálymentesítéssel nem rendelkező épületek száma, pályázatok száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

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

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

A fogyatékkal élők élethelyzetének javításával  
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Intézkedés sorszáma: 3. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Fogyatékkal élő személyek számára nyújtott szolgáltatások 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A fogyatékos személyek nappali ellátása alapszolgáltatásban rejlő 
kapacitások és lehetőségek még kiaknázásra várnak. 

 
 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A fogyatékkal élő személyek nappali ellátása biztosított lesz 
Balassagyarmaton. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról; 1993. évi III. törvény a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról 
Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 

Az intézkedés tartalma: 
A fogyatékkal élő személyek nappali ellátásának megszervezése a 

szükséges szakmai és tárgyi feltételek teljes körű biztosításával. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester, vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2023. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

Fogyatékkal élő személyek nappali ellátását igénybe vevők száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

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

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központjának működésén és 
kapcsolati rendszerén keresztül. 
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Intézkedés sorszáma: 4. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Fogyatékkal élő személyek részvétele a munkaerő-piacon 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A fogyatékos személyek foglalkoztatásának bővítése nem csupán a 
közfoglalkoztatás keretében. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A fogyatékkal elő személyeket a városban működő munkáltatók 
foglalkoztatják. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról 
Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 

Az intézkedés tartalma: 

A helyben elérhető oktatási-képzési lehetőségek helyi munkaerő-piaci 
igényekhez történő igazítása a fogyatékkal élő személyek esetében is, 
szoros együttműködésben a szakképzést folytató intézményekkel és a 
foglalkoztatókkal.  

Az intézkedés felelőse: Polgármester, vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2023. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

Foglalkoztatott fogyatékkal élők száma 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

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

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Szoros együttműködés a fogyatékkal élő személyek szakképzését folytató 
intézmények, munkáltatói oldal és a Foglalkoztatási Osztály között. 
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Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák ……………………………  
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők………………… 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek……………. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek…………… 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén…………… 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 
 A B C D E F G H I J K L 

Intézkedés 

sorszáma 
Az intézkedés címe, 

megnevezése 
A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél 
A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal 

A cél kapcsolódása 

országos 

szakmapolitikai 

stratégiákhoz 

Az intézkedés 

tartalma 
Az 

intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Önkormány

zatok 

közötti 

együttműkö

désben 

megvalósul

ó intézkedés 

esetében az 

együttműkö

dés 

bemutatása 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Regisztrált 

munkanélküliek 

képzettségi 

szintjének javítása 

A regisztrált 

munkanélküliek 

körében 

emelkedést mutat 

a legfeljebb 8 

általános iskolai 

végzettséggel 

rendelkezők 

aránya. 

A regisztrált 

munkanélküliek 

száma, azon belül a 

végzettség nélküli 

munkanélküliek száma 

csökken. 

1991. évi IV. 

törvény a 

foglalkoztatás 

elősegítéséről és a 

munkanélküliek 

ellátásáról, 2011 

évi CXC. törvény a 

nemzeti 

köznevelésről, 

229/2012. (VII. 28.) 

Korm. rendelet a 

nemzeti 

köznevelésről szóló 

törvény 

végrehajtásáról 

Új Roma Stratégia 

(2019-2030) 
A városi tanulói 

lemorzsolódási 

folyamatok nyomon 

követése. Ennek 

keretében 

együttműködés a 

középfokú nevelési-

oktatási intézmények, 

valamint a 

szakképzést folytató 

intézmények 

fenntartóival az 

iskolai lemorzsolódás, 

a befejezetlen 

szakmai képzések 

számának 

csökkentése 

érdekében. 

Polgármester 

vagy az általa 

megbízott 

személy 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
tanulói 

lemorzsolódások 

száma az 5-12. 

évfolyamon, 

regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

Humán: 

önkormányzat 

dolgozója 

Pénzügyi:- 

Technikai: honlap, 

számítógép, papír 

Az állami 

intézményfenntartók, 

a köznevelési 

intézmények, a 

Család- és 

Gyermekjóléti 

Központ 

együttműködése 

révén 

Nem 

releváns 

2 Regisztrált 

munkanélküliek 

képzettségi 

szintjének javítása 

A regisztrált 

munkanélküliek 

körében 

emelkedést mutat 

a legfeljebb 8 

általános iskolai 

végzettséggel 

rendelkezők aránya 

Az óvodai és iskolai 

szociális segítő munka 

végzéséhez szükséges 

személyi és tárgyi 

feltételei 

rendelkezésre állnak 

1997. évi XXXI. 

törvény a 

gyermekek 

védelméről és a 

gyámügyi 

igazgatásról; 

15/1998. (IV. 30.) 

NM rendelet a 

személyes 

--- A Család- és 

Gyermekjóléti 

Központ iskolai 

szociális segítő 

tevékenységének 

kiépítése és 

megerősítése a 

tanulók iskolai 

eredményességének 

Polgármester 

vagy általa 

megbízott 

személy 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
a Család- és 

Gyermekjóléti 

Központ szakmai 

létszáma; az óvodai, 

iskolai szociális 

munka 

mutatószámai 

Humán: 

önkormányzat 

dolgozója 

Pénzügyi: 

intézményi 

költségvetés 

Technikai: 

számítógép, papír 

A Család- és 

Gyermekjóléti 

Központ és a 

köznevelési 

intézmények 

együttműködése 

révén 

--- 



 142 

gondoskodást 

nyújtó 

gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi 

intézmények, 

valamint személyek 

szakmai 

feladatairól és 

működésük 

feltételeiről 

növelése érdekében. 

3 A 30 év alatti 

regisztrált 

álláskeresők 

számának 

csökkentése 

A 30 év alatti, fiatal 

regisztrált 

álláskeresők aránya 

az összes regisztrált 

munkanélküli 30%-

a körül mozog. 

Ezen belül a 20 év 

alatti regisztrált 

munkanélküliek 

száma növekedést 

mutat. 

A pályakezdő, illetve a 

30 év alatti fiatalok 

körében csökken a 

regisztrált 

munkanélküliek száma 

1991. évi IV. 

törvény a 

foglalkoztatás 

elősegítéséről és a 

munkanélküliek 

ellátásáról, 

Nemzeti Ifjúsági 

Stratégia (2009-

2024), Új Roma 

Stratégia (2019-

2030) 

Az iskolai 

lemorzsolódás, korai 

iskolaelhagyás 

hatásainak 

mérséklésében való 

közreműködés a 

városi fenntartású 

gyermekjóléti és 

köznevelési 

intézmények 

támogató szerepének 

megerősítésével. 

(CSGYK, védőnők) 

Polgármester 

vagy az általa 

megbízott 

személy 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
30 év alatti 

regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

Humán: 

önkormányzat 

dolgozója 

Pénzügyi: 

intézményi 

költségvetés 

Technikai: 

számítógép, 

internet, papír 

A Család- és 

Gyermekjóléti 

Központ, a Védőnői 

Szolgálat és az 

intézmények 

együttműködésén 

keresztül 

Nem 

releváns 

4 A 30 év alatti 

regisztrált 

álláskeresők 

számának 

csökkentése 

A 30 év alatti, fiatal 

regisztrált 

álláskeresők aránya 

az összes regisztrált 

munkanélküli 30%-

a körül mozog. 

Ezen belül a 20 év 

alatti regisztrált 

munkanélküliek 

száma növekedést 

mutat. 

A pályakezdő, illetve a 

30 év alatti fiatalok 

körében csökken a 

regisztrált 

munkanélküliek száma 

1991. évi IV. 

törvény a 

foglalkoztatás 

elősegítéséről és a 

munkanélküliek 

ellátásáról 

Új Roma Stratégia 

(2019-2030), 

Nemzeti Ifjúsági 

Stratégia (2009-

2024) 

Az önkormányzati 

kapcsolatrendszer 

fejlesztése, a helyi 

köznevelési 

intézmények állami 

fenntartójával való 

célzott 

együttműködési 

lehetőségek 

keresése. 

Polgármester 

vagy az általa 

megbízott 

személy 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
30 év alatti 

regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

Humán: 

szakember 

Pénzügyi: - 

Technikai: 

számítógép, 

internet, papír 

Az önkormányzat és 

az intézmények 

kapcsolatán keresztül 

Nem 

releváns 

5 A 30 év alatti 

regisztrált 

álláskeresők 

számának 

csökkentése 

A 30 év alatti, fiatal 

regisztrált 

álláskeresők aránya 

az összes regisztrált 

munkanélküli 30%-

a körül mozog. 

Ezen belül a 20 év 

alatti regisztrált 

munkanélküliek 

száma növekedést 

A pályakezdő, illetve a 

30 év alatti fiatalok 

körében csökken a 

regisztrált 

munkanélküliek száma 

1991. évi IV. 

törvény a 

foglalkoztatás 

elősegítéséről és a 

munkanélküliek 

ellátásáról; 2/2018. 

(I. 27.) „Esély 

Otthon – 

Balassagyarmaton” 

ösztöndíjról szóló 

--- Kifejezetten a 

balassagyarmati 

pályakezdő fiatalok 

foglalkoztatását 

támogató ösztöndíj-

rendszer 

működtetése (Esély 

Otthon Ösztöndíj 

program, illetve 

egyéb ösztönzők 

Polgármester 

vagy az általa 

megbízott 

személy 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
ösztöndíjban 

részesülők száma 
Humán: 

önkormányzat 

dolgozója 

Pénzügyi:  

Technikai: 

számítógép, 

internet, papír 

Az ösztöndíjprogram 

működtetésén 

keresztül 

--- 
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mutat. önkormányzati 

rendelet 
felderítése a 

célcsoport 

foglalkoztatása 

érdekében) 

6 Az önkormányzati 

bérlakás-állomány 

fejlesztése 

Az önkormányzati 

tulajdonában álló 

bérlakások számát 

növelni, az 

ingatlanok 

általános állapotát 

javítani szükséges. 

Az önkormányzati 

bérlakások állapota 

javul. 

Az önkormányzat 

tulajdonában lévő 

lakások bérletéről 

és lakbérek 

mértékéről szóló 

21/2004. (VI. 30.) 

önkormányzati 

rendelet 

--- A már meglévő 

önkormányzati 

bérlakások műszaki 

állapotának 

felmérése és a 

szükséges 

beruházások 

tervezett ütemezése 

Polgármester 

vagy az általa 

megbízott 

személy 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
Bérlakások száma, 

felújítással érintett 

bérlakások száma 

Humán: 

önkormányzat 

dolgozója 

Pénzügyi:  

Technikai: 

számítógép, 

internet, papír 

Önkormányzati 

bérlakások 

felújítására tervezett 

saját és pályázati 

források révén. 

--- 

7 Az önkormányzati 

bérlakás-állomány 

fejlesztése 

Az önkormányzati 

tulajdonában álló 

bérlakások számát 

növelni, az 

ingatlanok 

általános állapotát 

javítani szükséges. 

Az önkormányzati 

bérlakások száma nő. 
Az önkormányzat 

tulajdonában lévő 

lakások bérletéről 

és lakbérek 

mértékéről szóló 

21/2004. (VI. 30.) 

önkormányzati 

rendelet 

--- A rendelkezésre álló 

önkormányzati 

bérlakás-állomány 

növelése új lakások 

építésével 

(fecskelakások). 

Polgármester 

vagy az általa 

megbízott 

személy 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
Önkormányzati 

bérlakások száma 
Humán: 

önkormányzat 

dolgozója 

Pénzügyi: pályázati 

források Technikai: 

számítógép, 

internet, papír 

Bérlakások 

építésének pályázatai 

révén 

--- 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 A gyermekjóléti 

alapellátás 

megerősítése 

A Család- és 

Gyermekjóléti 

Központnál több, 

felsőfokú szociális 

végzettséget 

igénylő munkakör 

betöltetlen (óvodai, 

iskolai szociális 

segítő, 

esetmenedzser), 

melyek a működés 

szakmai feltételeire 

hatással vannak. 

A Család- és 

Gyermekjóléti Központ 

szakmai létszáma a 

határozatlan idejű 

működési engedély 

feltételeinek 

megfelelően 

rendelkezésre áll. 

1997. évi XXXI. 

törvény a 

gyermekek 

védelméről és a 

gyámügyi 

igazgatásról; 

15/1998. (IV. 30.) 

NM rendelet a 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó 

gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi 

intézmények, 

valamint személyek 

szakmai 

feladatairól és 

működésük 

feltételeiről 

--- Szükséges 

feltérképezni a 

városban, illetve a 

járásban 

rendelkezésre álló, 

felsőfokú szociális 

végzettségű, 

szakképzett 

munkaerő-kapacitást 

Polgármester 

vagy az általa 

megbízott 

személy 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
A megfelelő 

végzettséggel 

alkalmazott 

szakemberek száma 

humán: 

önkormányzat 

dolgozója 

pénzügyi: - 

technikai: honlap, 

számítógép, 

telefon 

Kapcsolattartás a 

balassagyarmati járás 

szociális, 

gyermekjóléti 

ellátásban működő 

intézményekkel 

--- 

2 A gyermekjóléti 

alapellátás 

A Család- és 

Gyermekjóléti 

A Család- és 

Gyermekjóléti Központ 

1997. évi XXXI. 

törvény a 

Nemzeti Ifjúsági 

Stratégia (2009-

Fel kell mérni a 

felsőfokú szociális 

Jegyző vagy 

az álalat 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
Betöltött szociális 

munkakörök száma 
humán: 

önkormányzat 

A Család- és 

Gyermekjóléti 

Nem 

releváns 
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megerősítése Központnál 

felsőfokú szociális 

végzettséget 

igénylő munkakör 

betöltetlen 

(esetmenedzser), 

melyek a működés 

szakmai feltételeire 

hatással vannak. 

szakmai létszáma a 

határozatlan idejű 

működési engedély 

feltételeinek 

megfelelően 

rendelkezésre áll. 

gyermekek 

védelméről és a 

gyámügyi 

igazgatásról; 

15/1998. (IV. 30.) 

NM rendelet a 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó 

gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi 

intézmények, 

valamint személyek 

szakmai 

feladatairól és 

működésük 

feltételeiről 

2024), Nők és 

Férfiak Társadalmi 

Egyenlőségét 

Elősegítő Nemzeti 

Stratégia (2010-

2021) 

végzettséggel 

rendelkező 

munkaerőt a 

városban.  Egyéb 

ösztönzők (pl. 

bérlakás biztosítása) 

alkalmazásával is 

vonzóbbá kell tenni a 

szociális területen 

történő helyi 

foglalkoztatást. 

megbízott 

személy 
dolgozója, Család- 

és Gyermekjóléti 

Központ dolgozója 

pénzügyi: - 

technikai: 

számítógép, 

honlap, 

formanyomtatvány 

Központtal való 

együttműködés útján 

3 A hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

szolgáltatásokhoz 

való hozzáférése 

Sok szülő számára 

okoz problémát a 

gyermekek 

szünidőben történő 

elhelyezése, év 

közben a délutáni, 

tanulást segítő, a 

gyermekek 

harmonikus 

fejlődését szolgáló 

programokon való 

részvétele. A 

rászoruló 

gyermekek számára 

a költségtérítéses 

táborok, 

foglalkozások nem 

elérhetőek. 

A hátrányos helyzetű 

gyermekek szabadidős 

programokon való 

részvételi esélyei 

javulnak. 

1997. évi XXXI. 

törvény a 

gyermekek 

védelméről és a 

gyámügyi 

igazgatásról; 2003. 

évi CXXV. törvény 

az egyenlő 

bánásmódról és az 

esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

„Legyen jobb a 

gyermekeknek” 

Nemzeti Stratégia 

(2007-2032) 

Célirányosan keresni 

kell azokat a 

lehetőségeket, 

amelyek a táborok 

pénzügyi, szakmai 

feltételeit biztosítják. 

Jegyző vagy 

általa 

megbízott 

személy 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
Programokon részt 

vett hátrányos 

helyzetű gyermekek 

száma 

humán: 

önkormányzat 

dolgozója, 

pénzügyi: - 

technikai: 

számítógép, 

honlap, 

formanyomtatvány 

A Városfejlesztő Kft., 

a Család- és 

Gyermekjóléti 

Központ, a 

köznevelési 

intézmények és az 

önkormányzat 

kommunikációján és 

együttműködésén 

keresztül 

Nem 

releváns 

4 A gyermekek 

szolgáltatásokhoz 

való hozzáférése 

Sok szülő számára 

okoz problémát a 

gyermekek 

szünidőben történő 

elhelyezése, év 

közben a délutáni, 

tanulást segítő, a 

gyermekek 

harmonikus 

fejlődését szolgáló 

Működik egy közösségi 

hely a városban, amely 

kifejezetten az 

iskoláskorú gyermekek 

szükségleteihez szabva 

közösségépítő, 

tanulást segítő, 

mentálhigiénés 

feladatokat is ellát. 

1997. évi XXXI. 

törvény a 

gyermekek 

védelméről és a 

gyámügyi 

igazgatásról; 2003. 

évi CXXV. törvény 

az egyenlő 

bánásmódról és az 

esélyegyenlőség 

„Legyen jobb a 

gyermekeknek” 

Nemzeti Stratégia 

(2007-2032) 

A helyszín biztosítása 

mellett keresni kell 

olyan pályázati 

kiírást, amely 

tartalmában a 

megvalósítani kívánt 

célhoz illeszkedik, a 

megvalósításhoz 

szükséges kiadásokat 

Jegyző vagy 

az álalat 

megbízott 

személy 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
Programok száma, 

résztvevők száma 
humán: 

önkormányzat 

dolgozója, 

pénzügyi: - 

technikai: 

számítógép, 

honlap, 

formanyomtatvány 

A Városfejlesztő Kft., 

a Család- és 

Gyermekjóléti 

Központ, a 

köznevelési 

intézmények és az 

önkormányzat 

kommunikációján és 

együttműködésén 

Nem 

releváns 
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programokon való 

részvétel. A 

rászoruló 

gyermekek számára 

a költségtérítéses 

táborok nem 

elérhetőek. 

előmozdításáról fedezi. keresztül 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 A krízishelyzetben 

került családok 

elhelyezésének 

megoldása 

Krízishelyzetbe 

került családok 

elhelyezése nem 

megoldott a 

városunkban. 

A krízishelyzetbe 

került nők helyzetének 

javítása 

A szociális 

igazgatásról és 

szociális 

ellátásokról szóló 

1993. évi III. 

törvény, a 

gyermekek 

védelméről és a 

gyámügyi 

igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. 

törvény, az egyenlő 

bánásmódról és az 

esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

szóló 2003. évi 

CXXV. törvény 

--- Felmérés a bajba 

jutott családokról a 

Család- és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat, a védőnői 

és házi orvosi 

szolgálat, óvoda és 

általános iskolai 

jelzőrendszer révén. 

Jegyző vagy 

az álalat 

megbízott 

személy 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
Krízishelyzetben élő 

személyek száma 
humán: 

önkormányzat 

dolgozója, védőnő, 

családgondozó, 

óvoda dolgozója, 

iskola dolgozója 

pénzügyi: - 

technikai: 

számítógép, 

telefon, kérdőív 

Folyamatos 

együttműködés 

elérése a 

családanyák, az 

önkormányzat és 

egyéb, jelzőrendszeri 

intézmények között 

--- 

2 Krízishelyzetben élő 

nők 
Krízishelyzetbe 

került családok 

elhelyezése nem 

megoldott a 

városunkban. 

A krízishelyzetbe 

került nők helyzetének 

javítása 

A szociális 

igazgatásról és 

szociális 

ellátásokról szóló 

1993. évi III. 

törvény, a 

gyermekek 

védelméről és a 

gyámügyi 

igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. 

törvény, az egyenlő 

bánásmódról és az 

esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

szóló 2003. évi 

CXXV. törvény 

Nők és Férfiak 

Társadalmi 

Egyenlőségét 

Elősegítő Nemzeti 

Stratégia (2010-

2021) 

Már működő 

krízisotthonokkal 

történő 

kapcsolatfelvétel és 

szorosabb 

együttműködés 

keresése. 

Polgármester 

vagy az általa 

megbízott 

személy 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
krízishelyzetben élő 

személyek száma 
humán: 

önkormányzat 

dolgozója, védőnő, 

családgondozó, 

óvoda dolgozója, 

iskola dolgozója 

pénzügyi: pályázati 

forrás, technikai: 

számítógép, 

telefon, kérdőív 

Folyamatos 

együttműködés 

elérése a 

családanyák, az 

önkormányzat és 

egyéb, jelzőrendszeri 

intézmények között 

Nem 

releváns 
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3 A nők 

foglalkoztatottsági 

helyzete 

A 180 napnál 

hosszabb ideje 

munkanélküliek 

körében jellemzően 

magasabb számban 

vannak a női 

munkavállalók. 

A hosszabb ideje állást 

kereső nők számában 

pozitív változás 

mutatkozik. 

1991. évi IV. 

törvény a 

foglalkoztatás 

elősegítéséről és a 

munkanélküliek 

ellátásáról; az 

egyenlő 

bánásmódról és az 

esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

szóló 2003. évi 

CXXV. törvény 

Nők és Férfiak 

Társadalmi 

Egyenlőségét 

Elősegítő Nemzeti 

Stratégia (2010-

2021) 

Nőket támogató 

képzések, helyi 

támogató program 

elindítására lenne 

szükség, amely 

komplex egységben 

kezeli az 

iskolázottság, a 

munkavállalás 

problémáinak és a 

női szerepek 

megélésének 

kérdését. Ehhez 

szükséges a témában 

kompetens 

szakemberek, 

pályázati eszközök és 

a már meglévő 

kapcsolatrendszer 

mozgósítása. 

Polgármester 

vagy az általa 

megbízott 

személy 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
180 napnál hosszabb 

ideje munkanélküli 

nők száma 

humán: 

önkormányzat 

dolgozója 

pénzügyi: pályázati 

forrás, pályázati 

önrész  technikai: 

számítógép, 

telefon 

A Városfejlesztő Kft., 

a Család- és 

Gyermekjóléti 

Központ, a 

köznevelési 

intézmények és az 

önkormányzat 

kommunikációján és 

együttműködésén 

keresztül 

Nem 

releváns 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Időskori magány 

enyhítése 
Az egyedül élő idős 

személyek száma 

nő, az időskori 

elmagányosodás 

problémája egyre 

gyakoribb jelenség. 

Az időskorú lakosság 

aktivitása, közösségi 

részvétele nő, 

társadalmi kapcsolatai 

megerősödnek 

Az egyenlő 

bánásmódról és az 

esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

szóló 2003. évi 

CXXV. törvény 

Idősügyi Nemzeti 

Stratégia (2010-

2022), (2023-

2024) 

Generációk közötti 

együttműködés 

szorgalmazása helyi 

rendezvényekkel, 

programokkal, az 

időskori magány 

enyhítés érdekében. 

Jó gyakorlatok, 

modellek gyűjtése és 

átvétele. A kulturális 

rendezvényhelyszínek 

számának növelése. 

Polgármester 

vagy az általa 

megbízott 

személy 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
Az idősek társadalmi, 

közösségi 

eseményeken, 

programokon való 

részvétele - 

szervezett 

programok száma, 

résztvevők száma, 

pályázatok száma 

humán: 

önkormányzat 

dolgozója 

pénzügyi: pályázati 

forrás technikai: 

számítógép, 

fénymásoló, 

nyomtató, 

Fiatalok és idősek 

együttműködése 

révén 

Nem 

releváns 

2 Időskori magány 

enyhítése 
Az egyedül élő idős 

személyek száma 

nő, az időskori 

elmagányosodás 

problémája egyre 

gyakoribb jelenség. 

Az idős emberek 

infokommunikációs 

eszközök 

használatával 

kapcsolatos 

tájékozottsága nő 

Idősügyi 

Infokommunikációs 

Program, Az 

egyenlő 

bánásmódról és az 

esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

szóló 2003. évi 

CXXV. törvény 

Idősügyi Nemzeti 

Stratégia (2010-

2022), (2023-

2024) 

Az idős emberek 

infokommunikációs 

eszközök 

használatával 

kapcsolatos 

tudásának, 

jártasságának, 

tájékozottságának a 

fejlesztése. 

Polgármester 

vagy az általa 

megbízott 

személy 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
Az Idősügyi 

Infokommunikációs 

Modellprogramba 

bevont idősek 

száma, a NETovább 

Programban 

résztvevők száma, 

egyéb informatikai 

jártasságot elősegítő 

programban 

résztvevő idősek 

humán: 

önkormányzat 

dolgozója 

pénzügyi: - 

technikai: 

számítógép, 

telefon 

Az idősek 

megszerzett 

képességeinek 

rendszeres 

használata révén 

Nem 

releváns 
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száma 

3 Időskori magány 

enyhítése 
Az egyedül élő idős 

személyek száma 

nő, az időskori 

elmagányosodás 

problémája egyre 

gyakoribb jelenség. 

Az időskorú lakosság 

aktivitása, közösségi 

részvétele nő, 

társadalmi kapcsolatai 

megerősödnek 

1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és 

szociális 

ellátásokról; 2011. 

évi CXC. törvény a 

nemzeti 

köznevelésről; 

2005. évi LXXXVIII. 

törvény a 

közérdekű 

önkéntes 

tevékenységről 

Idősügyi Nemzeti 

Stratégia (2010-

2022), (2023-

2024) 

Fiatalok bevonása 

önkéntes szociális 

munka révén az idős 

emberekkel való 

foglalkozásba. 

Polgármester 

vagy az általa 

megbízott 

személy 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
A szociális 

ellátórendszert 

segítő önkéntesek 

száma, bevont idős 

emberek száma 

humán: 

önkormányzat 

dolgozója, 

gondozók 

pénzügyi: - 

technikai: kérdőív, 

számítógép, 

fénymásoló 

Az időskorúak 

közérzetének 

javításával 

Nem 

releváns 

4 Az idősek ellátását 

segítő helyi 

szociális 

szolgáltatások 

Időskori önellátási 

nehézségek. Nő a 

gondozásra szoruló 

idős emberek 

száma, akiket 

családtagjaik 

szakemberek 

segítségének az 

igénybevétele 

nélkül nem tudnak 

ellátni. 

Az időskorú személyek 

élethelyzetének 

javítása. 

1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és 

szociális 

ellátásokról 

Idősügyi Nemzeti 

Stratégia (2010-

2022), (2023-

2024) 

A házi 

segítségnyújtás, a 

tartós bentlakást 

nyújtó intézményi 

elhelyezés adta 

lehetőségek 

megerősítése. A 

lakosság széles körű 

tájékoztatása az 

igénybe vehető 

szolgáltatásokról. 

Polgármester 

vagy az általa 

megbízott 

személy 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
A házi 

segítségnyújtást, 

bentlakásos 

intézményi ellátást 

igénybe vevők száma 

humán: 

önkormányzat 

dolgozója, 

gondozók 

pénzügyi: pályázati 

és költségvetési 

források technikai: 

számítógép, papír 

Az idősek ellátásáról 

gondoskodó 

szervezetek, 

intézmények és az 

idősek közötti 

kapcsolat 

fenntartásával 

Nem 

releváns 

5 Az idősek ellátását 

segítő helyi 

szociális 

szolgáltatások 

Időskori önellátási 

nehézségek. Nő a 

gondozásra szoruló 

idős emberek 

száma, akiket 

családtagjaik 

szakemberek 

segítségének az 

igénybevétele 

nélkül nem tudnak 

ellátni. 

Az időskorú személyek 

élethelyzetének 

javítása. 

1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és 

szociális 

ellátásokról 

Idősügyi Nemzeti 

Stratégia (2010-

2022), (2023-

2024) 

A Szent Erzsébet 

Idősek Otthona 

felszereltségének, 

lakókörnyezetének, 

udvarának 

komfortosabbá 

tétele, modernizálása 

pályázatok útján 

Polgármester 

vagy az általa 

megbízott 

személy 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
Megvalósult 

fejlesztések 
humán: 

önkormányzat 

dolgozója, 

gondozók 

pénzügyi: pályázati 

forrás, esetlegesen 

szükséges 

pályázati önerő 

technikai: 

számítógép, papír 

A Városfejlesztő Kft., 

az önkormányzat és 

az intézmény 

együttműködésén 

keresztül. 

Nem 

releváns 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Középületek 

akadálymentesítése 
Az önkormányzati 

tulajdonú épületek 

egy részének 

akadálymentesítése 

hiányzik. A 

A nem 

akadálymentesített 

középületek 

akadálymentesítetté 

válnak 

1997. évi LXXVIII. 

törvény épített 

környezet 

alakításáról és 

védelméről; Helyi 

--- Az 

akadálymentesítésre 

váró középületek és 

közterületek 

állapotának 

Polgármester 

vagy az általa 

megbízott 

személy 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
középületek száma, 

akadálymentesítéssel 

nem rendelkező 

épületek száma 

humán: 

önkormányzat 

dolgozója, 

szakember 

pénzügyi: szakértői 

A fogyatékkal élők 

élethelyzetének 

javításával 

--- 
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közterületek 

akadálymentesítése 

is csupán részben 

megoldott. 

Építési Szabályzat; 

253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rendelet az 

országos 

településrendezési 

és építési 

követelményeiről 

felmérése, 

akadálymentesítés 

lehetőségeinek 

felmérése ennek 

figyelembevételével 

történő tervezés és 

kivitelezés szakember 

bevonásával. 

díj technikai: 

számítógép, 

fényképezőgép 

2 Középületek 

akadálymentesítése 
Az önkormányzati 

tulajdonú épületek 

egy részének 

akadálymentesítése 

hiányzik. A 

közterületek 

akadálymentesítése 

is csupán részben 

megoldott 

Akadálymentesítettség 

megoldása 
1997. évi LXXVIII. 

törvény épített 

környezet 

alakításáról és 

védelméről Helyi 

Építési Szabályzat; 

253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rendelet az 

országos 

településrendezési 

és építési 

követelményeiről 

Országos 

Fogyatékosságügyi 

Program (2015-

2025) 

Akadálymentesítés 

összekapcsolás a 

pályázati 

célkitűzések, illetve 

pályázati fejlesztések 

megvalósítása során. 

Akadálymentesítéssel 

kapcsolatos 

pályázatok 

benyújtása. 

Polgármester 

vagy az általa 

megbízott 

személy 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
akadálymentesítéssel 

nem rendelkező 

épületek száma, 

pályázatok száma 

humán: 

önkormányzat 

dolgozója, 

szakember 

pénzügyi: pályázati 

forrás technikai: 

számítógép, 

internet, telefon 

A fogyatékkal élők 

élethelyzetének 

javításával 

Nem 

releváns 

3 Fogyatékkal élő 

személyek számára 

nyújtott 

szolgáltatások 

Jelen pillanatban 

hiányzik 

településünkről a 

fogyatékos 

személyek nappali 

ellátása, mely 

kötelező szociális 

alapszolgáltatás. 

A fogyatékkal élő 

személyek nappali 

ellátása biztosított lesz 

Balassagyarmaton. 

1998. évi XXVI. 

törvény a 

fogyatékos 

személyek jogairól 

és 

esélyegyenlőségük 

biztosításáról; 

1993. évi III. 

törvény a szociális 

igazgatásról és 

szociális 

ellátásokról 

--- A TOP-4.2.1-15 

pályázatban vállalt 

feladatok 

megvalósítása, az 

indikátormutatók 

teljesítése. Ennek 

keretében a 

fogyatékkal élő 

személyek nappali 

ellátásának 

megszervezése a 

szükséges szakmai és 

tárgyi feltételek teljes 

körű biztosításával. 

Polgármester 

vagy az általa 

megbízott 

személy 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
Fogyatékkal élő 

személyek nappali 

ellátását igénybe 

vevők száma 

humán: 

önkormányzat 

dolgozója 

pénzügyi: pályázati 

forrás technikai: 

számítógép, 

internet 

Balassagyarmat 

Kistérség Szociális 

Szolgáltató 

Központjának 

működésén és 

kapcsolati 

rendszerén keresztül. 

--- 

4 Fogyatékkal élő 

személyek 

részvétele a 

munkaerő-piacon 

A fogyatékos 

személyek 

foglalkoztatásának 

bővítése nem 

csupán a 

közfoglalkoztatás 

keretében. 

A fogyatékkal elő 

személyeket a 

városban működő 

munkáltatók 

foglalkoztatják. 

1998. évi XXVI. 

törvény a 

fogyatékos 

személyek jogairól 

és 

esélyegyenlőségük 

biztosításáról 

Országos 

Fogyatékosságügyi 

Program (2015-

2025) 

A helyben elérhető 

oktatási-képzési 

lehetőségek helyi 

munkaerő-piaci 

igényekhez történő 

igazítása a 

fogyatékkal élő 

személyek esetében 

is, szoros 

együttműködésben a 

Polgármester 

vagy az általa 

megbízott 

személy 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
Foglalkoztatott 

fogyatékkal élők 

száma 

humán: 

önkormányzat 

dolgozója 

pénzügyi: pályázati 

forrás technikai: 

számítógép, 

internet 

Szoros 

együttműködés a 

fogyatékkal élő 

személyek 

szakképzését folytató 

intézmények, 

munkáltatói oldal és 

a Foglalkoztatási 

Osztály között. 

Nem 

releváns 
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szakképzést folytató 

intézményekkel és a 

foglalkoztatókkal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Megvalósítás 

 

3.1 A megvalósítás előkészítése 

 
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 
részletes leírásra kerültek.  
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében 
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente 
cselekvési ütemterveket készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 
megvalósuljanak. 

 

3.2 A megvalósítás folyamata 

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése lehet.  
HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között a 
hatékonyabb együttműködés alakulhat ki. a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 
beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 
összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 
önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 
 
A HEP Fórum feladatai: 
- a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosítása, a problémákra adekvátan válaszoló 
intézkedések megfogalmazása, összehangolása,  
- a HEP intézkedéseinek megvalósításában,az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a HEP 
IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e 
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 
- a HEP IT aktualizálása, az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT 
előkészítése képviselő-testületi döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
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- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, dokumentálása, kommunikálása 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakíthatunk 2 ezer fő feletti településeken 
(opcionális) az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői 
egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára.  
 
 
 

 
 
 
 
A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább kétévente, a felülvizsgálatok és az új HEP elfogadása előtt, de szükség esetén ennél 
gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

 
 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül. 
 
A HEP Fórumok javasolt összetétele: 

Tagok 

 a település polgármestere, 

 a település/közös önkormányzatok jegyzője, 

 helyi nemzetiségi önkormányzatok vezetői, 

 beavatkozási területekhez kapcsolódó önkormányzati bizottságok képviselői, 

 helyi/térségi releváns közszolgáltató intézmények képviselői,  

 meghatározó helyi/térségi gazdasági szereplők, munkáltatók képviselői, 

 2 000 fő lakosságszám feletti települések esetében a Szociálpolitikai Kerekasztal képviselői, 

 helyi jelzőrendszeri felelős, 

 a településen működő - a HEP célcsoportjai kapcsán érintett - civil szervezetek és egyházak 
képviselői, 

 A HEP intézkedési tervében szereplő intézkedések végrehajtásáért felelős intézmények, 
szervezetek képviselői, 

 a település HEP referense, 

 a rendvédelmi és közbiztonsági szervezetek képviselői, 

 egyéb tagok (pl. tapasztalati szakértőként valamely célcsoportban érintett személy, vagy a 
településen aktív szerepet vállaló személyek). 

 

Állandó meghívottak 

 a település képviselő-testületének tagjai, 

 az illetékes esélyegyenlőségi mentor, 

 tankerületi központ képviselője, 

 környező települések önkormányzati szereplői, 

 járási jelzőrendszeri tanácsadó, 

 egyéb meghívottak (járási hivatalok beavatkozási területekhez és célcsoportokhoz 
kapcsolódó szervezeti egységeinek képviselői, térségi felzárkózási programok képviselői). 

 

 

3.3 Monitoring és visszacsatolás 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot 
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a 
létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 
 

3.4 Nyilvánosság 
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A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 
nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 
összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes 
adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a 
helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és 
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 
 
 
3.5 Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel. 

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum bevonásával 

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

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

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

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

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

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

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

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 
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Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség 
alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-et, annak 
megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.  
 
 

3.6 Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat 
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum megvitatja a 
beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát 
annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek.  
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 
elhárításáról. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. Balassagyarmat Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi 
vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 
beépítettük. 
 
II. Ezt követően Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… 
számú határozatával elfogadta. 
 
Csatolt melléklet:  
 
- képviselő testület elfogadó határozatának kivonata 
 
 
 
 
 
 
Balassagyarmat, 2022. december 21.     
         Csach Gábor 
                      polgármester   
 
 
 



 


