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A 229/2018. (XII., 20.) határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési terve 

(HEP IT) 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése és a fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

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 (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 
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és megvalósítása. 
2. A rendelkezésre álló önkormányzati 

bérlakás-állomány növelése új 
lakások építésével (pályázati 
források). 

Gyermekek 

A Család- és Gyermekjóléti Központnál 
több, felsőfokú szociális végzettséget 
igénylő munkakör betöltetlen (óvodai, 
iskolai szociális segítő, 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. Az „Esély Otthon – 
Balassagyarmaton” 
ösztöndíjprogram keretében a 
támogatott hiányszakmák között 
szerepeltetni kell a betöltetlen 
szakmai munkaköröket.  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 
érdekében. Jó gyakorlatok, 
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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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A HEP 2018 – 2023. közötti időszakra meghatározott intézkedési tervének  

2020. évi felülvizsgálata 
 

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 

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. november 30. 

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 eredményeinek fenntarthatósága: Az állami intézményfenntartók, a köznevelési 
intézmények, a Család- és Gyermekjóléti Központ 
együttműködése révén 

Aktuális állapot a HEP 2020. december havi felülvizsgálata idején: 
A regisztrált álláskeresők számának csökkentése közép- és hosszú távú célkitűzésünk, a HEP ciklusának 
végéig, illetve azon túl is megvalósítandó feladatot jelent mind az önkormányzat, mind a város gazdasági 
szereplői és intézményei számára. A koronavírus világjárvány 2020-ban olyan rendkívüli helyzetet 
teremtett a munkáltatók és a munkavállalók számára, amely nem kedvezett az álláskereséssel kapcsolatos 
mutatóknak. A nyilvántartott álláskeresők száma 2020 októberében a 2019-es év hasonló időszakához 
képest 20%-kal nőtt (537 fő → 645 fő). Ezzel együtt a végzettség nélküli álláskeresők számában nem 
mutatható tendenciaszerű romlás.  
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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 

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: 

2020. 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 

Aktuális állapot a HEP 2020. december havi felülvizsgálata idején: 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2018. szeptember 1-jei 
módosítása következtében a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai feladatköre az óvodai és iskolai 
szociális tevékenységgel bővült. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet 1. számú melléklete a köznevelési intézményrendszerben résztvevő 1000 gyermek után 1 
státuszt rendel a Központ szakmai létszámához. 2018 végére 2 főt, 2020-ban pedig már 5 főt sikerült e 
munkakörben foglalkoztatni. A személyi feltételek mellett a munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételek, 
irodai bútorok és informatikai eszközök is rendelkezésre állnak. A köznevelési intézmények és a Központ 
a jogszabályok és a módszertan által meghatározott feladatok ellátására együttműködési megállapodást 
kötöttek. Az óvodai és iskolai szociális segítők fontos szerepet töltenek be a gyermekek 
veszélyeztetettségének korai felismerésében, a tanulmányi előmenetel támogatásában és a családi 
konfliktusok feloldásában.  
Az intézkedés megvalósult. 
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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, 

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. november 30. 

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 

Aktuális állapot a HEP 2020. december havi felülvizsgálata idején: 
 
A foglalkoztatottság javítása az Európai Unió egyik alapvető célkitűzése. Ezzel összhangban született meg 
az 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal kihirdetett Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú 
stratégia. Városi szinten a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátás helyi szereplőire, a köznevelési 
intézmények pedagógusaira, a szakképzés résztvevőire hárul a célkitűzés megvalósításának 
oroszlánrésze.  A Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítői e feladatban szintén 
közreműködnek. E komplex rendszer, a tanuló köré épített „védőháló”, az egyéni motiváció és az egyéni 
képességek fejlesztése lehet a kulcsa a munkaerő-piaci státusz javításának, az életpálya sikeres 
elindításának. 2020. januártól decemberig a Központ szakemberei 895 gyermekkel foglalkoztak 
célirányosan, ebből 267 fő részesült egyéni esetkezelésben. 89 csoportos foglalkozást szerveztek, 
amelyeken mindösszesen 628 fő vett részt. A segítő beszélgetések, tanácsadás és konzultáció keretében 
a továbbtanulás, pályaorientáció, motivációs nehézségek, osztálytermi és családi konfliktusok témáit 
dolgozták fel a szociális segítők a gyerekekkel.  
Az óvodai és iskolai szociális segítők nemcsak a gyermekekkel foglalkoznak, hanem tevékenységük során 
segítséget nyújtanak a pedagógusoknak és a szülőknek is. A pedagógusok a magatartási és beilleszkedési 
nehézségekkel, a szülői kapcsolattartás problémáival keresték meg a Központ munkatársait. Ezen kívül az 
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iskolai fegyelmi tárgyalásoknak is aktív résztvevői a képzett szakemberek. A gyermek-szülő-pedagógus 
kapcsolatrendszerében az óvodai-iskolai szociális segítők új szereplőként részesei annak a folyamatnak, 
amelynek célja az iskolai eredményesség és az egyéni képességek fejlesztése, a korai iskolaelhagyás 
mérséklése, az egyéni életutak megtalálása. 
 
A nyilvántartott álláskeresők számának veszélyhelyzet miatti növekedése valamennyi korcsoportot 
érintette a városban, a 2020. május havi adatok szerint azonban legkedvezőtlenebbül a 35 év alatti 
korosztályra hatott. E hosszú távú célkitűzés és az intézkedés tartalmának megtartása továbbra is 
indokolt. 
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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 

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. november 30. 

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 

Aktuális állapot a HEP 2020. december havi felülvizsgálata idején: 
 
A köznevelési intézmények aktív szereplői Balassagyarmat életének, a város társadalmi, gazdasági 
folyamatai szempontjából is kiemelt szerepük van. Az intézmények szakmai színvonala, tárgyi 
felszereltsége, céljai a város jövőképét is formálják. Éppen ezért fontos a városvezetés és a 
Balassagyarmati Tankerületi Központ, a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum és egyéb nem állami 
fenntartású intézmények közötti partnerkapcsolat, amely a HEP ciklusának végéig és azt követően is 
fenntartandó. A partnerkapcsolat tartalma a kölcsönös tájékoztatás, a közös pályázati együttműködés, az 
oktatás támogatása és a szakmai munka elismerése az önkormányzat rendelkezésére álló eszközökkel. Az 
elmúlt évből példaként emelhetjük ki a gyógypedagógiai óvodai csoport létrehozását a Mosoly EGYMI 
keretein belül, melyhez az intézményi és szakmai bázist a tankerületi fenntartásban működő Mosoly 
EGYMI, az ingatlant és az óvodai eszközök jelentős részét az önkormányzat biztosította. Az intézkedés 
folyamatos feladatot jelent minden együttműködő partner számára. 
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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 

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: 

2021. július 15.  

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 

Aktuális állapot a HEP 2020. december havi felülvizsgálata idején: 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2/2018. (I. 27.) rendeletében szabályozta az „Esély otthon – 
Balassagyarmaton” elnevezésű ösztöndíjrendszert, melynek forrását az EFOP-1.2.11-2017-00068 
pályázat biztosítja. Az ösztöndíj sikerét bizonyítja, hogy az elmúlt két évben mindösszesen 31 képzett 
fiatal kap, illetve kapott havi 100.000 Ft-os támogatást a támogatói döntés meghozatalától számított 12 
hónapon keresztül. 2020. december hónapig mindösszesen 36.300.000 Ft lett elutalva a sikeresen 
pályázó 18 és 35 év közötti, felsőfokú végzettségű vagy érettségi vizsgára épülő szakképesítéssel 
rendelkező fiatalok számára. A pályázati rendszer további feltétele, hogy a megszerzett iskolai végzettség 
megfeleljen a rendeletben meghatározott hiányszakmának, a pályázó életvitelszerűen Balassagyarmaton 
éljen, és balassagyarmati székhelyű vagy telephelyű munkáltatónál létesítsen foglalkoztatási jogviszonyt. 
E két kitétel jelenthet garanciát arra, hogy a város munkaerő-piaci kínálata minél inkább összhangba 
kerüljön a munkaerő-kereslettel.  
Az önkormányzat további célja az ösztöndíjrendszer működtetésével a képzett munkaerő 
Balassagyarmaton történő letelepedésének elősegítése, a fiatalok pályakezdésének támogatása és 
ezáltal a város népességmegtartó erejének a növelése. Új pályázók belépésére 2020. június 15-éig 
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kerülhetett sor, jelenleg a megítélt támogatások kiutalása zajlik tovább az intézkedés megvalósításának 
határidejéig. 

 

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 

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: 

2020. 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. 

Aktuális állapot a HEP 2020. december havi felülvizsgálata idején: 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata évről évre megtervezi és jóváhagyja a tulajdonában álló 
ingatlanok felújítási tervét. Ennek keretében az ingatlanok műszaki állapotának felmérése és a javítási, 
karbantartási, felújítási munkálatok tervezéséhez szükséges háttérinformációk összegyűjtése is 
megtörténik. Az elmúlt három év távlatából látható, hogy az önkormányzat egyre nagyobb összeget 
fordít ingatlanjai állapotának javítására. A felújításba bevont ingatlanok jelentős része önkormányzati 
bérlakás.  
A fenti intézkedés tehát 2020. december 31-éig megtörtént, ugyanakkor évente visszatérő feladatot 
jelent az önkormányzat számára. Az épületek állagának, műszaki állapotának felmérése lehetőséget ad 
arra is, hogy a nagyobb beruházást igénylő feladatok megvalósításához célzottan, uniós vagy hazai 
pályázati forrásokat keressünk.  
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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 

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: 

2021. július 15. 

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 

Aktuális állapot a HEP 2020. december havi felülvizsgálata idején: 
 
Az önkormányzat azzal a céllal alkotta meg 10/2019. (VI. 30.) önkormányzati rendeletét, hogy a 
balassagyarmati székhelyű vagy telephelyű munkáltatóknál foglalkoztatott pályakezdő, 18-35 év közötti 
fiatalok önálló életkezdését segítse a lakhatási problémák megoldásával. Az EFOP-1.2.11-16-2017 
pályázatunk keretében 11 új bérlakást alakított ki az önkormányzat a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi 
fejedelem út 25-27. szám alatti társasházban. A bérleti jogviszonyt a Rendeletben meghatározott módon, 
legfeljebb két évre nyerheti el a pályázó fiatal, amennyiben vállalja, hogy életvitelszerűen 
Balassagyarmaton él és dolgozik. Az ún. fecskelakások az alapvető bútorokkal és felszerelési tárgyakkal 
kerülnek a bérlők használatába, akik ellentételezésként bérleti díjat nem, csak a közüzemi díjakat fizetik. 
Jelenleg a 11 fecskelakásban 19 fő él: 3 fiatal egyedülálló, 4 pár és 4 család kisgyermekükkel. Az első 
bérlők bérleti jogviszonya 2021 novemberében jár le, ezt követően a lakások újabb 18-35 év közötti 
fiatalok számára kerülnek meghirdetésre.  
Ennek az intézkedésnek köszönhetően tehát 11 új bérlakással nőtt az önkormányzati bérlakás-állomány.  
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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 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 

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: 

2020. január 1. 

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 

Aktuális állapot a HEP 2020. december havi felülvizsgálata idején: 
 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ fontos szerepet tölt be 
a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben. Évek óta érezzük azonban a jogszabályok által elvárt 
felsőfokú szociális végzettségű szakemberek hiányát. A Központ esetében esetmenedzser munkakörben 
további 1 fő foglalkoztatására lenne szükség, hiányzik a szociális diagnózist készítő esetmenedzser is az 
intézmény szakmai létszámából. Meghirdetett álláshirdetéseink eddig sikertelenül zárultak. 
 
Javasolt az intézkedés folytatása 2023. november 30-ig.  
 

 



 16 

 

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 

Az intézkedés tartalma: 

Az „Esély Otthon – Balassagyarmaton” ösztöndíjprogram keretében a 
támogatott hiányszakmák között szerepeltetni és támogatni kell a 
betöltetlen szakmai munkaköröket.  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: 

2021. július 15. 

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 

Aktuális állapot a HEP 2020. december havi felülvizsgálata idején: 
 
A felsőfokú szociális végzettséget igénylő hiányszakmáink ismeretében az „Esély otthon – 
Balassagyarmaton” ösztöndíjról szóló 2/2018. (I. 27.) önkormányzati rendelet hiányszakmái közé 
bekerült a családsegítő, az esetmenedzser, az óvodai és iskolai szociális segítő munkakör is. Az ösztöndíj 
keretében  
havi 100.000 Ft-tal lehetett volna kiegészíteni a szakemberek közalkalmazotti besorolás szerinti bérét. A 
fecskelakások bérleti lehetősége a szociális területen végzett fiatalok számára szintén nyitott lehetőség. 
Mindezen újonnan bevezetett ösztönzők ellenére sem sikerült 2020. december 31-éig a hiányzó 
létszámnormát teljesíteni a Család- és Gyermekjóléti Központnál. 
 
Javaslat a határidő meghosszabbítására: 2023. november 30. 
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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 

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. november 30. 

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 

Aktuális állapot a HEP 2020. december havi felülvizsgálata idején: 
 
Az elmúlt két évben nem volt olyan pályázat, melyen az önkormányzat e tárgykörben kedvezményezett 
lett volna. A 2020. évi koronavírus-járvány nem kedvezett a szabadidős programok szervezésének. A 
szigorú népegészségügyi előírások mellett több nyári tábor, szabadidős rendezvény elmaradt. Mindezek 
ellenére is elmondható, hogy a balassagyarmati civil szervezetek, városi intézmények szervezésében 
olyan programok valósultak meg főleg a nyár folyamán, amelyek a gyermekek és családjuk számára 
tartalmas, élménygazdag, a kikapcsolódás és az egyéni képességek, készségek fejlesztését egyaránt 
lehetővé tevő szórakozást nyújtottak. Ezek közül több Balassagyarmat Város Önkormányzata 
támogatásával valósult meg. A Balassagyarmati Tankerületi Központ szintén megszervezte az egész 
nyáron átívelő tematikus Erzsébet-tábor sorozatát, amely a gyermekek számára térítésmentesen 
elérhető volt.  
 
A célirányos támogatási lehetőségek keresése a HEP megvalósítási idejének fennmaradó részében is 
indokolt.  
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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 

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. november 30. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

Programok száma, résztvevők száma 
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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 

Aktuális állapot a HEP 2020. december havi felülvizsgálata idején: 
  
2019 februárjában, civil kezdeményezre, a balassagyarmati nevelési-oktatási intézmények 
együttműködésével megnyitotta kapuit az Együtt Európáért Alapítvány fenntartásában működő 
Természettudományos Élményközpont. A Központ nem csupán az iskola falain kívüli élményszerű tanulás 
helyszíne, hanem egyfajta közösségi tér is, amely szabadidős programok számára is alkalmas. 2020 
nyarán több héten keresztül gyermekek napközi táborozásának bázisa volt. Az Élményközpont nemcsak a 
közoktatás folyamatát támogatja a biológiai, kémiai kísérletezés, szemléltetés, virtuális valóság, robotika 
tudományán keresztül, hanem nem titkolt szándéka szerint olyan hosszú távú folyamat gerjesztője kíván 
lenni, ami a gyerekek természettudományos érdeklődését felkeltve, végső soron a versenyképes tudás 
megszerzéséhez, a sikeres munkaerő-piaci státuszhoz vezet.  
Ez a civil kezdeményezés összhangban van a HEP fenti célkitűzésével. A Központ használói a 
balassagyarmati diákok, partnerei a városi köznevelési intézmények. Mindemellett továbbra is feladatot 
jelent olyan – főként a nyári szünidő alatti – programok szervezése, amelyek minden gyermek, tanuló 
számára hozzáférhető és független a családok anyagi helyzetétől. Ebben az önkormányzat számít a városi 
intézmények, civilek aktivitására. 
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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 

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: 

2019. 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 

Aktuális állapot a HEP 2020. december havi felülvizsgálata idején: 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 
alapján 2020. május 31-éig elkészült az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló beszámoló, amely részletesen bemutatja az elvégzett szakmai feladatokat. A Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat 1236 családlátogatást végzett 2019-ben, e munkájuk során 157 családnak 
segítettek. Kifejezetten 18 esetben folytattak kríziskezelést, 53 gyermeket vettek védelembe, családból 
történő kiemelésre 3 alkalommal került sor. Nevelésbe vételre csak a legsúlyosabb esetben kerül sor, 
erre az intézkedésre több szakember bevonásával esetkonferencián tettek javaslatot. A bajba jutott 
családok esetében is a legfontosabb a gyermekek családban történő nevelésének az elősegítése. A 
Szolgálat szakmai tevékenységének fontos része az anyagi nehézségekkel, szociális vagy életvezetési 
nehézségekkel küzdő családok támogatása, akiket a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben és 
tanácsadással segítettek. Aktívan működik a veszélyeztetés megelőzésére szolgáló jelzőrendszer. Ennek a 
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komplex rendszernek a részesei a Szolgálat és a Központ munkatársai mellett a védőnők, háziorvosok, 
közoktatási intézmények, a rendőrség, ügyészség, bíróság, pártfogói felügyelet és a gyámhivatal is. 2019-
ben mindösszesen 97 jelzőrendszeri jelzés érkezett, amelyek 39 személyt érintettek.  
Ez az intézkedés tehát megvalósult, ugyanakkor évről évre újabb feladatot jelent az önkormányzat 
gyermekjóléti és családsegítő feladatait ellátó szakemberei számára. 

 
 

 
 

Sor-
szám 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által végzett 
szakmai tevékenység 2019-es összesített adati: 

Szakmai 
tevékenységek 

halmozott száma 

Szolgáltatásban 
részesülők száma 

1 Információ nyújtás 895 163 

2 Segítőbeszélgetés 856 180 

3 Tanácsadás 1211 170 

4 Ügyintézéshez segítségnyújtás 674 213 

5 Konfliktuskezelés 163 26 

6 Kríziskezelés 18 14 

7 Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez- 
pénzbeli 

182 49 

8 Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez- 
természetbeni 

236 105 

9 Közvetítés másik szolgáltatáshoz 59 25 

10 ebből- átmeneti gondozás   

11 Közvetítés a Család- és Gyermekjóléti Központhoz 29 55 
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12 Esetkonferencia 69 91 

13 Esetmegbeszélés 289 32 

14 Esetkonzultáció 256 44 

15 Szakmaközi megbeszélés 12  

16 Szociális és mentálhigiénés csoport munka   

17 Egyéni és csoportos készségfejlesztés   

18 Közösségfejlesztés   

19 Környezettanulmány elkészítésében való 
közreműködés 

60 84 

20 Családlátogatás 1236 157 

21 Adományközvetítés 325 38 

22 Hátralékkezelési tanácsadás   

23 Munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás 5 5 

24 Nevelési, oktatási intézmény gyermekvédelmi 
feladatainak segítése 

56 28 

24 Összesen: 6626 1488 
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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 

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. november 30. 

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 

Aktuális állapot a HEP 2020. december havi felülvizsgálata idején: 
 
Balassagyarmaton a Reménysugár Otthon fogadja a krízishelyzetbe jutott édesanyákat, Salgótarjánban a 
Menedék Családok Átmeneti Otthona kínál ideiglenes megoldást a bajba jutott családok lakhatási 
problémáira. A Család- és Gyermekjóléti Központ tevékenysége során szükségszerűen kapcsolatba kerül 
ezekkel az intézményekkel. A Központ többnyire a jelzőrendszer működtetése során, a védőnők jelzését 
követően szerez tudomást a válsághelyzetben lévő édesanyákról, a válság oka leginkább szociális vagy 
életvezetési problémán alapul. Előfordult, hogy a korábban már kliensként támogatott nő lett várandós, 
került nehéz élethelyzetbe. A Központ feladatot vállal a baba fogadásához szükséges ideális körülmények 
megteremtésében, szükség esetén kezdeményezik a gyermek átmeneti gondozásba vételét, a gyermek 
és az édesanya együttes elhelyezését.  
A kórházi szociális munka során a családsegítő, esetmenedzser munkatársak a probléma megoldása 
során a kórházi védőnővel, pszichológussal dolgoznak együtt. Az intézkedés fenntartása a HEP 
megvalósítási időszakának végéig  javasolt. 
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A Család- és Gyermekjóléti központ 2019-es szakmai tevékenységének összesített adati: 

 

Tevékenység 

Hatósági 
intézkedésekhez 

kapcsolódó 
tevékenységek száma 

Hatósági 
intézkedésekhez 

kapcsolódó 
érintettek száma: 

 

Szociális segítő tevékenység 335 203 

Esetkonferencia szervezése és azon való 
részvétel 

142 95 

Esetkonzultáció 374 241 

Esetmegbeszélés 308 226 

Egyéni gondozási, nevelési terv készítése 137 148 

Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 84 92 

Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel, 
nevelésbe vétel 

41 33 

Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel, 
védelembe vétel 

113 118 

Elhelyezési értekezleten ill. tárgyaláson való 
részvétel 

12 11 

Családlátogatás 2117 369 

Környezettanulmány elkészítésében való 
közreműködés 

112 85 

Környezettanulmány elkészítése önállóan 58 52 

Egyéb 327 84 

Összesen 4160 1757 
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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 

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. november 30. 

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 

Aktuális állapot a HEP 2020. december havi felülvizsgálata idején: 
 
Az álláskeresők számának 2016 és 2019 közötti adataiban rendre a nők vannak többen, akár az 
összesített adatokat nézzük, akár a pályakezdő fiatalokat. A tartósan (egyéven túl) álláskeresők esetében 
szintén magasabb a nők száma. A női szerepek megélése, a család és a munka összeegyeztetésének 
nehézségei miatt továbbra is keresni kell azokat a lehetőségeket, amelyek a nők mindennapi életében 
támogatók lehetnek. Részben e témakörhöz illeszkedik a Balassagyarmati Városi Bölcsőde új 
telephelyének kialakítása, a felvehető gyermeklétszám bővítése. Az alapítványi fenntartású Családi 
Bölcsőde 2020-ban új helyszínen, további csoporttal növeli a bölcsődés gyermekek számára nyitva álló 
férőhelyeket. E két intézmény a munka világába visszatérő édesanyák számára nyújt segítséget.  
 
A témához illeszkedő pályázatok keresése, a lehetséges partnerekkel való kapcsolatrendszer kialakítása 
továbbra is indokolt.  
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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 

Az intézkedés tartalma: 

Generációk közötti együttműködés szorgalmazása helyi rendezvényekkel, 
programokkal, az időskori magány enyhítése 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. november 30. 

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 

Aktuális állapot a HEP 2020. december havi felülvizsgálata idején: 
 
Az elmúlt két évben, csakúgy, ahogy korábban is, a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ (MKMK) 
valamennyi generáció számára tartalmas programkínálat nyújtására törekedett. Az idősebb korosztály 
számára az MKMK Napsugár Nyugdíjas Klubja szervez rendszeres összejöveteleket, kirándulásokat, 
vetélkedőket. Az intézmény az EFOP-3.7.3 pályázat kedvezményezettje, ennek keretében az egész életen 
át tartó tanulás jegyében kínálnak programokat a legfiatalabb korosztálytól a legidősebbek korosztályig. 
A NETovább programmal pedig kifejezetten az 55 éven felüliek informatikai kompetenciafejlesztését 
célozzák meg. Más városi intézmények is, például a Madách Imre Városi Könyvtár, a Helytörténeti 
Gyűjtemény is rendszeresen szervez olyan programokat, előadásokat, amelyek joggal számíthatnak a 
kultúra iránt érdeklődő, idősebb generáció figyelmére.  
A Napsugár Nyugdíjas Klub mellett a Szent Erzsébet Idősek Otthonában működik az időskorúak nappali 
ellátása, ahol a közös szórakozás, társalgás mellett az étkeztetés igénybevételére is van lehetőség. 
Újabb nyertes pályázat keretében a közeljövőben megvalósul a balassagyarmati színházterem építése is, 
ami szintén újabb közösségi tere lehet fiataloknak és időseknek egyaránt.  
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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 

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. november 30. 

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 

Aktuális állapot a HEP 2020. december havi felülvizsgálata idején: 
 
Balassagyarmat a Kormány döntése értelmében 2017 óta részese az úgynevezett Idősügyi 
Infokommunikációs Modellprogramnak, amelynek keretében a 65 éven felüli lakoság elmagányosodásának 
problémáját kívánják kezelni infokommunikációs eszközökkel. A Segítő Kezek Nonprofit Kft. által koordinált 
programban közfoglalkoztatott időslátogatók tanítják a számítógép felhasználói szintű ismeretét, vezetik 
be az internet világába a 65 éven felüli lakosságot, tanítják meg őket levelezni, skype-olni. Így a 
családtagokkal, ismerősökkel, barátokkal való kapcsolattartás különböző formáit ismerik meg a programba 
bevont személyek. Ennek jelentőségét a 2020. évi világjárvány idején, amikor még a családon belüli 
kapcsolattartás is próbák elé van állítva, különösen érezzük. A tanuláshoz szükséges laptopot a program 
ingyenesen adja az érdeklődők használatába. Jelenleg négy diszpécser 62 fő 65 éven felüli állandó lakossal 
dolgozik együtt. A legidősebb bevont személy 90 éven felüli.  
A modellprogram előreláthatólag 2022. december 31-éig tart, az önkormányzatunkkal megkötött 
szerződés évente kerül meghosszabbításra. Figyelembe véve a 65 éven felüli lakosság évről évre emelkedő 
számát, az intézkedés folytatása a továbbiakban is indokolt.  
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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 

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. november 30. 

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. 

Aktuális állapot a HEP 2020. december havi felülvizsgálata idején: 
 
A Szent Erzsébet Idősek Otthona az elmúlt években kialakított a generációk közötti együttműködésre egy 
olyan jógyakorlatot, mely megőrizendő és fejleszthető ezt követően is. Ennek része az érettségi vizsga előtt 
álló fiatalok közösségi szolgálat keretében történő tapasztalatszerzése, érzékenyítése. A városban működő 
középiskolák diákjai rendszeresen keresik meg az intézményt. A pályaválasztás előtt álló fiatalok sétálnak, 
beszélgetnek, kártyáznak az idősekkel, csoportfoglalkozásokat tartanak, eközben akaratlanul is olyan kapuk 
nyílnak meg mindkét oldalon, amelyek a pillanatnyilag közösen eltöltött időnél jóval messzebbre vezetnek. 
Említhetnénk a Mikszáth Kálmán Technikum és Szakképző Iskolával kialakított jó kapcsolatot, vagy akár a 
Mosoly EGYMI-ben végzett diákok gyakorlati óráit az intézményben. Az idősek otthona együttműködik a 
város civil szervezeteivel is, a Gondoskodás Közhasznú Egyesülettel különösen jó kapcsolatot ápol. 
A közösségi szolgálat mellett diákmunkások is évről évre dolgoznak a nyári szünidő alatt az intézményben. 
Feladatkörük hasonló a közösségi szolgálatra jelentkezők feladatkörével. 2019-ben 4-4 diák váltotta 
egymást egy-egy hónapos munkát követően. 2020-ban a koronavírus járvány miatt a külső kapcsolatok 
ilyen irányú ápolása sajnos csak korlátozottan valósulhatott meg. 
Mivel mentális, társadalmi haszna, a fiatalok érzékenyítésében betöltött szerepe nagy az itt végzett 
munkának, a HEP intézkedései között is kiemelten kezelendő ez a terület. 
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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  

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. november 30. 

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 

Aktuális állapot a HEP 2020. december havi felülvizsgálata idején: 
 
Az Szt. szerinti szociális ellátások és szolgáltatások jelentős része az időskorúak támogatására szolgál. 
Balassagyarmat városa önként vállalt feladatként évtizedek óta biztosítja az idősek átmeneti és tartós 
bentlakásos ellátását a Szent Erzsébet Idősek Otthona (illetve jogelőd intézményei) fenntartásával. Az 
intézmény jelenleg 192 férőhelyre rendelkezik működési engedéllyel, melyből 165 tartós és 10 átmeneti 
elhelyezésre szolgál. Az intézmény fejlesztésével és karbantartásával a Képviselő-testület kifejezte azon 
szándékát, hogy az itt végzett szakmai munkát támogatja és preferálja. A 2020. évi koronavírus járvány 
miatt az idősek otthona működése, az intézmény tárgyi felszereltsége és a megfelelő személyi feltételek 
biztosítása kiemelt feladata volt az önkormányzatnak. Új ellátottak felvételére néhány hónapig nem, 
illetve korlátozottan volt csak lehetőség. Az intézmény a férőhelyekkel az egészségügyi előírásokat 
betartva gazdálkodik.  
A házi segítségnyújtás feladatait Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központja végzi 
városunkban. Az intézmény 2019. évi beszámolója szerint 2019-ben összesen 52 fő részére nyújtottak a 
házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást. E szociális feladatok ellátása a járvány ideje alatt is 
tovább zajlott. Az idősek, különösen az egyedülálló idősek számára a házi segítségnyújtás az önálló 
életvitel fenntartásában óriási segítséget jelenthet. Sokszor ugyanakkor ez a szolgáltatás a bentlakásos 
ellátás előszobája. Mivel a 65 éven felüli lakosság száma folyamatos növekszik, az időseket támogató 



 32 

szolgáltatások megerősítése a HEP megvalósításának teljes időszaka alatt indokolt 

 

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  

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. november 30. 

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. 

Aktuális állapot a HEP 2020. december havi felülvizsgálata idején: 
 
A Szent Erzsébet Idősek Otthona fejlesztése, az épület külső-belső állagának karbantartása folyamatosan 
napirenden van a fenntartónál. Az elmúlt két évben az étkeztetés feladatait ellátó konyha fejlesztése 
valósult meg, vízlágyító berendezést szereztek be, a dolgozók részére öltözőszekrényt vásároltak, a külső 
környezet átfogó tereprendezése, esztétikusabbá tétele, ami az intézmény régi álma, azonban még nem 
valósulhatott meg.  
Az intézkedés továbbra is feladatot jelent a fenntartó önkormányzat számára. 
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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 

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: 

2019. 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  

Aktuális állapot a HEP 2020. december havi felülvizsgálata idején: 
 
2018 óta - főként a nagyobb léptékű uniós pályázati beruházásoknak köszönhetően - több középület 
akadálymentesen megközelíthetővé vált Balassagyarmaton. A Központi Óvoda Tagóvodái közül a 
Cseperedő, a Nyitnikék és a Meseerdő, a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal B épülete, ezzel 
együtt a Család- és Gyermekjóléti Központ, a Védőnői Szolgálat, a Szent Erzsébet Idősek Otthona 
akadálymentes bejárattal egészült ki. Az 1. és a 3. számú házi gyermekorvosi körzetek rendelőinek 2020. 
december 31-éig befejeződő felújításával szintén egy régóta húzódó probléma oldódik meg, könnyebbé 
téve nemcsak a mozgássérültek, hanem a babakocsival érkező szülők közlekedését is.  
Mindezek mellett még vannak olyan közfeladatot ellátó önkormányzati intézmények, amelyek 
akadálymentesítése továbbra sem megoldott. Pályázati lehetőségeket keresve folytatódik az 
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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 

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. november 30. 

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  

Aktuális állapot a HEP 2020. december havi felülvizsgálata idején: 
 
A HEP célkitűzés megvalósítása az előző intézkedésnél leírtak szerint folytatódik.  
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Intézkedés sorszáma: 3. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: Fogyatékkal élő személyek számára nyújtott szolgáltatások 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

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

 
 

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 

Az intézkedés tartalma: 

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. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester, vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2019. augusztus 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. 

Aktuális állapot a HEP 2020. december havi felülvizsgálata idején: 
 
A Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ partneri együttműködésével megvalósuló 
pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek nappali ellátásának helyet adó 
Balassagyarmat, Kóvári út 3. szám alatti épület építési beruházása 2020 végéig megvalósult. A szakmai 
munka megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyek, a használatba vételi engedély megszerzése, a 
tevékenység szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése azonban előreláthatólag áthúzódik a 2021. 
év első negyedévére.  
Az intézményvezető elkészítette a szakmai programot, házirendet, módosítottuk az intézmény alapító 
okiratát. A használatba vételi engedély birtokában megköthető az ingatlan bérleti szerződése és 
megkezdhető a működési engedélyezés folyamata is. 
 
Mivel a beruházás az intézkedés tervezett határidejéig nem valósult meg, indokolt annak 2021. 
december 31-ére történő módosítása.  
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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 

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. november 30. 

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. 

Aktuális állapot a HEP 2020. december havi felülvizsgálata idején: 
 
Városunkban integrált körülmények között szinte minden nevelési-oktatási intézmény fogad sajátos 
nevelési igényű gyermekeket. A szakképző iskolák közül a Szondi György Technikum és Szakképző 
Iskolában hosszú időn keresztül a speciális szakiskolai osztályokban szerezhettek versenyképes szakmát 
az SNI tanulók. Ma már integráltan, de folytatódik a szükségletekhez igazított, terápiával egybekötött, a 
tanulói képességfejlesztésre koncentráló szakmai képzés. A fogyatékkal élő gyermekek szegregált 
oktatása a Mosoly EGYMI szakiskolai és készségfejlesztő iskolai osztályaiban valósul meg. Fontos szerepet 
tölt be ez az intézmény városunkban, hiszen a fogyatékkal élő gyermekeket az óvodás kortól a 
munkaerő-piacra történő kilépésig végigkísérheti, biztonságot és alternatív utat kínálhat számukra.  
A fogyatékkal élők foglalkoztatási mutatóit a HEP megvalósítási időszakának végén részletesen elemezni 
szükséges. 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NYERTES ÉS FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI 
FEJLESZTÉSEI AZ EGYES HEP CÉLCSOPORTOKHOZ RENDELT INTÉZKEDÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA 
ÉRDEKÉBEN (2018 – 2021): 
Sor-
szám 

Pályázati 
azonosító 

Pályázat címe 
és a 

megvalósítás 
záró 

időpontja 

HEP 
célcsoport 

ÉRINTETT 
ÖNKORMÁNYZATI 

INTÉZMÉNY 

Pályázat tartalma Elnyert 
támogatási 

összeg 

Megvalósítás 
állapota 

 a HEP 2020. 
decemberi 

felülvizsgálatáig 
1. TOP-3.2.1-

15-NGI-
2016-
00084 

Önkormány-
zati 
intézmények 
energetikai 
korszerűsí-
tése 
 
2018. október 

31. 

GYEREKEK 
 

IDŐSEK 
 

FOGYATÉK-
KAL 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 

 
 
 
 
 
A pályázat 
megvalósult.  

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

A 
foglalkoztatás 
és az 
életminőség 
javítása 
családbarát 
munkába 
állást segítő 
intézmények, 
közszolgáltatá
sok 
fejlesztésével 
 
2018. október 

31. 
 

 
GYEREKEK 

 

 
Balassagyarmat 
Városi Bölcsőde 

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

 
23.961.400 Ft 

 
 
 
 
 
A pályázat 
megvalósult.  

3. TOP-
1.4.1—15-
NG1-
2016-
00027 

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

2019. 
augusztus 31. 

 
GYEREKEK 

 
FOGYATÉKKA

L ÉLŐK 
 

 
Nyitnikék Tagóvoda 

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

 
250.995.489 
Ft 

 
 
 
 
 
A pályázat 
megvalósult.  

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

Egészségügyi 
alapellátás 
infrastruktúra 
fejlesztése 
 
2019. március 

29. 
 
 

GYEREKEK 
 

NŐK 
 

MÉLYSZE-
GÉNY-

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. 

 
54.889.750 Ft 

 
 
 
 
 
A pályázat 
megvalósult.  

5.  EFOP-
1.2.11-16-
2017-
00068 

„Esély 
Otthon” 
 

2021. július 
15. 

GYEREKEK 
 

NŐK 
 

MÉLYSZE-
GÉNY-

 11 fecskelakás építése 
– új bérlakások a 18-
35 éves korcosztály 
számára. 
A helyi munkaerő-piac 
igényeinek célzott 

 
 
199.921.025 
Ft 

A megvalósítás 
folyamatban:  
A pályázat 
keretében 11 
fecskelakást 
alakított ki az 
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SÉGBEN ÉLŐK 
 

kielégítése a helyi 
hiányszakmák szerinti 
szakképzett 
munkaerővel.  
Ösztöndíj-támogatás 
nyújtása  - Esély 
Otthon ösztöndíj-
program 
finanszírozása. A 
fiatalok életpálya 
tervezésének segítése 
különböző 
szolgáltatásokkal. 
Helyi vállalkozások 
fóruma 
(rendezvénysorozat). 

önkormányzat 
Balassagyarmaton, 
melyekben jelenleg 
19 fő lakik.  
Ösztöndíj 
támogatásban a 
pályázat elnyerése 
óta 31 fiatal 
részesült. Mind a 
kialakított 
ösztöndíjrendszer, 
mind a fiatalok 
lakhatásának 
támogatása 
hozzájárult ahhoz, 
hogy a Képviselő-
testület által 
meghatározott 
hiányszakmákban 
dolgozó szakképzett 
munkaerő a 
városban maradjon, 
illetve 
megtelepedjen.  
 

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

Szociális 
alapszolgál-
tatás 
fejlesztése 
 

2018. 
augusztus 31. 

FOGYATÉK-
KAL ÉLŐK 

 
MÉLYSZE-

GÉNY-
SÉGBEN ÉLŐK 

 
IDŐSEK 

 

Balassagyarmat 
Kistérség Szociális 
Szolgáltató Központ 

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

 
99.969.775 Ft 

A megvalósítás 
folyamatban:  
A nappali ellátások 
helyszínéül szolgáló 
Balassagyarmat, 
Kóvári út 3. szám 
alatti ingatlan 
építési beruházása 
megvalósult. 
Jelenleg a 
használatbevételi 
engedélyezési 
eljárás van 
folyamatban. Zajlik 
az ellátásokhoz 
szükséges eszközök, 
bútorok, 
berendezési tárgyak 
beszerzése. A 
szolgáltatás 
előreláthatólag 
2021. március 31-
éig a szükséges 
hatósági 
engedélyek 
birtokában 
megvalósul. 

7. TOP-7.1.1-
16-2017-
00088 

Közösségvezér
elt helyi 
fejlesztések 
CLLD 
 

2022. május 
31. 

GYEREKEK  
 

NŐK 
 

MÉLYSZEGÉN
Y-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 

A megvalósítás 
folyamatban:  
A 2016-ban 
megalakult 
Balassagyarmati 
Helyi Közösség 
(HACS) 4 
témakörben írt ki 
pályázatot a 
balassagyarmati 
civil közösségek, 
intézmények, 
vállalkozások 
számára: 1. 
Közösségi terek 
kialakítása, 
fejlesztése 2. 
Közösségépítő 
városi 
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nagyrendezvények 
szervezése 3. 
Oktatás, egészség, 
sport 4. Hagyomány 
és kultúra. A 
kétlépcsős pályázati 
eljárás első 
szereplőivel a 
Magyar 
államkincstár 
szerződéskötése 
már folyamatban 
van.  

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

Nyírjes 
turisztikai 
fejlesztése 
 

2020. május 
31. 

GYEREKEK  
 

NŐK 
 

IDŐSEK 
 

MÉLYSZEGÉN
Y-SÉGBEN 

ÉLŐK 
 

FOGYATÉKKA
L ÉLŐK 

 

 Látogatóközpont és 
kiszolgálóegységeinek 
építése (büfé, kilátó) 
Kerékpáros pihenő 
kialakítása, játszótér 
és játszóház építése, 
skybike útvonal 
kialakítása a tó vize 
felett. Rendezvények 
szervezésére alkalmas 
színpad építése. 
Sétaútvonalak 
kialakítása fiatalok és 
idősek rekreációjának 
céljából, a lakosság  
egészségmegőrzése 
érdekében.  

 
449.849.000 
Ft 
 

A megvalósítás 
folyamatban:  
Jelenleg a 
közbeszerzési 
eljárás előkészítése 
zajlik. A beruházás 
keretében a Nyírjes 
turisztikai 
fejlesztése valósul 
meg 
látogatóközpont, 
kerékpáros pihenő, 
játszóház, játszótér, 
vízi színpad, 
sétautak, 
tanösvények 
kialakításával. 

9. EFOP-
3.7.3-16-
2017-
00302 

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

2021. április 
30. 

GYEREKEK  
 

NŐK 
 

IDŐSEK 
 

MÉLYSZEGÉN
Y-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 A megvalósítás 
folyamatban:  
A projekt keretében 
betervezett 
programok (a 
lehetőségekhez 
mérten) zajlanak. 
A programsorozat 
2021.07.29-éig tart 

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

Zöld  Város II.  
– 
Többgeneráci
ós aktív 
zöldterület 
fejlesztés 
 

2020. 
szeptember 

30. 

GYEREKEK  
 

NŐK 
 

IDŐSEK 
 

MÉLYSZEGÉN
Y-SÉGBEN 

ÉLŐK 
 

FOGYATÉKKA
L ÉLŐK 

 

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

 
238.500.000 
Ft 

A megvalósítás 
folyamatban:  
Jelenleg a 
közbeszerzési 
eljárás előkészítése 
zajlik. A beruházás 
keretében az új 
templom mögötti 
kihasználatlan 
ingatlanon fog 
létrejönni a város új 
rekreációs célú 
zöldterülete. 
 

11.  TOP-2.1.2-
15-NG1-
2016-
00002 

Zöld csiga – 
Balassagyarm
at 
zöldterületein
ek a 
megújítása 
 

2020. 
szeptember 

30. 

GYEREKEK  
 

NŐK 
 

IDŐSEK 
 

MÉLYSZEGÉN
Y-SÉGBEN 

ÉLŐK 
 

FOGYATÉKKA
L ÉLŐK 

 A város parkjainak, 
pihenésre, a 
szabadidő eltöltésére 
alkalmas 
zöldterületeinek 
megújítása, illetve 
kiépítése. Pl.: Ipoly-
part, Ipoly-holtág, 
Palóc liget, Hősök 
tere, Ligeti Lajos 
sétány, Gregori park  
 
 

 
 
999.981.730 
Ft 

A megvalósítás 
folyamatban:  
Jelenleg a 
közbeszerzési 
eljárás előkészítése 
zajlik. A beruházás 
keretében a város 
hat fontos 
zöldterülete fog 
megújulni, növelve 
így rekreációs 
kapacitásukat.  
 

12. TOP- Barnamezős GYEREKEK     A megvalósítás 
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2.1.1.15-
NG1-
2016-
00002 

területek 
reaktiválása 
 

2020. 
szeptember 

30. 
 

 
NŐK 

 
IDŐSEK 

 
MÉLYSZEGÉN

YS-ÉGBEN 
ÉLŐK 

 
FOGYATÉKKA

L ÉLŐK 
 

576.494.631 
Ft 

folyamatban:  
Jelenleg a 
közbeszerzési 
eljárás előkészítése 
zajlik. 
A Vízi Zsigmond 
utcában, a volt Áfor 
telep területén 
KRESZ park jön 
létre, egy új 
közösségi színtér 
alakul ki a városban. 
A Szügyi úti 
ingatlanon 
ebrendészeti telep 
és GAMESZ 
telephely létesül. 

 
13. TOP-3.1.1-

16-NG1-
2017-
00003 

Fenntartható 
települési 
közlekedés-
fejlesztés 
Balassagyarm
aton 
 

2020. 
szeptember 

30. 
 

GYEREKEK  
 

NŐK 
 

MÉLYSZEGÉN
Y-SÉGBEN 

ÉLŐK 
 

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

 
541.324.000 
Ft 

A megvalósítás 
folyamatban:  
A közbeszerzési 
eljárás lezárult. 
A 2021. év elején 
kezdődő beruházás 
során új körforgalmi 
csomópont jön 
létre az Ady Endre 
utca  és Kóvári út 
kereszteződésében. 
Emellett 
kerékpárutak 
épülnek a szügyi 
városhatár és a 
autóbusz-
pályaudvar között, 
illetve az új 
körforgalom és az 
ipari park között. 
 

14.  
 
 
 

TOP-5.1.2-
15-NG1-
2016-
00001 

„M2 
vonzástérség” 
foglalkoztatási 
paktum 

NŐK 
 

MÉLYSZEGÉN
Y-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 

A megvalósítás 
folyamatban:  
A Nógrád Megyei 
Kormányhivatal 
folyamatosan tartja 
képzéseit, 
programjait, 
valamint tartja 
tájékoztatóit az 
álláskeresők 
számára. 
 

 


