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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, 
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Kishartyán Község Önkormányzata 
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait1, 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 
 

 
 
A falu néveredete valószínűleg honfoglaláskori. Beliczky János szerint ugyanis a „Karkjan” névalakban az ősi 
„Horka” nemzetségfői személynévvel függ össze. Szerinte megfigyelhető, hogy a törzsi szálláshelyeknél, 
esetünkben a Horka-Hartyán a vízfolyás felé nézve jobbra, ez volt a szabadok (adászó, had=nemzetség) 
balra pedig a szolgák (ság=sokaság, tömeg) települése. Hadászó (kőkút) puszta néveredete finnugor (had: 
nemzetség, aszó: százaz völgyvég). Határában rézkori település nyomait említi a szakirodalom.  
Ez a magyar kisközség már a középkorban fennállott. Az 1548. évi adóösszeírásban teljesen elpusztult 
helységként van felvéve. 1562-63-ban a török hódoltsághoz tartozott, a szécsényi szandzsák községei 
között. A későbbi összeírásokból hiányzik. Az 1715-1720. évi összeírásban is csak 5 magyar háztartással 
szerepel. 1770-ben Horváth György volt a földesura. A XIX. század első felében Bay Ferenc birtoka volt, 

                                                             
1
 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési 

stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció 
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kinek halála után, 1820-ban özvegye, született Fáy Ilona, majd örököse, Gyürky Pál birtokába került. Később 
a báró Podmaniczky család is birtokos volt itt, majd Kandó Aladár volt nagyobb birtokosa és az övé volt a 
községhez tartozó Hadászó és Kőkút puszta, valamint a kőkút-pusztai kúria is, melyet még báró 
Podmaniczky Mihály építtetett. 
 
 
A római katolikus templom 1712-ben épült, és 
hajdanán itt feküdt az a község is, mely a török 
hódoltság alatt pusztult el.  
 
 
1825-ben rajzolták azt a térképet, melyről Zathureczky Maximilian mérnöki növendék készített másolatot 
1846-ban. Ezen a térképen kb. 30 ház látható, tartalmazza a jobbágyok területeit, a majorságot, 
templomot, plébániát, kántori és kovács földeket. A helységek, területrészek nevei szinte mind 
megmaradtak és most is azokat használjuk. Akkor még úgy írták településünket, hogy Kis Hartyány.  

 
 

A harangtoronnyal szemben, a házak felett lekopott 
domboldal vagy inkább homokkő pad található mely közel 
30 millió éves tengeri üledék, melynek geológiai neve: slir.  
Hasonló földtani képződmény a falu déli irányában 
található oldalvölgyben lévő kőlyuk. A több emelet 
magasságú homokkő falban a monda szerint remeték 
lakóhelyéül szolgáló, illetve a törökdúlás idején a lakosság 
búvóhelyéül használt üregek találhatók. A körülötte fekvő 
kb. 12 ha terület természetvédelem, helyi védettség alatt 
áll, helyenként bizarr formájú, sárgás-barna homokkőfal. A 
homokkőfal, mintegy háromszáz méter hosszúságú, 
középső harmadában igen meredek, mintegy 30-40 méter.  
 
 

 
A homokkőfalba vésett többüregű barlangrendszer búvóhelyként szolgált egykoron. Ma létrarendszeren 
közelíthetők meg a barlangok. A botanikai látványosságok közül koratavasszal a homokkőfal tetején 
tömegesen virágzik a fekete kökörcsin. 
A falutól távolabb található a Zsidóhegy, melyet azért nevezték el így, mert itt a XVIII. század második 
felében egy átutazó zsidót kiraboltak és meggyilkoltak. A Zsidóhegy a Duna és a Tisza vízgyűjtő területének 
a választó vonala.  

A XX. század első felében egy Berger nevű család a község meghatározó birtokosa. Gazdaságának központja 
Kőkútpusztán volt. A kétszintes kastélyépülethez rávezető fasor és vízmedencével gazdagított ápolt 
zöldterület, park tartozott. 
A II. világháborút követő földosztás, majd a termelőszövetkezet kialakítását követően a kőkúti majorság 
fokozatosan visszaépült, majd tönkrement. Kőkúton jelenleg egy épület található. Megmaradt viszont a Tsz. 
időszakban a 22-es út északi oldalán kialakított gazdasági jellegű telephely. 
 
A XX. század második felének közepén Kishartyán elveszítette közigazgatási önállóságát. A települést 
Sóshartyánnal együtt közös tanács irányította, mely a társtelepülésen székelt. Egyesült a két község 
termelőszövetkezete is. A viszonylag eredményesen működő mezőgazdasági nagyüzem kiterjesztette 
tevékenységét Salgótarján területére is. Jelentős méretű állattartó telepet működtetett Csókás és Kotyháza 
pusztán, de kezelője volt salgótarjáni erdőségeknek, szántóknak, homokbányának. Ebben az időszakban a 
Tsz. meghatározó szerepet töltött be a község életében. Az 1990-es rendszerváltást követően a községi 
földek és a Tsz. gazdasági eszközei privatizálásra kerültek. 
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Az 1990-es évek elejétől a község visszanyerte közigazgatási önállóságát. Igazgatási, ellátási intézményeit 
döntően kialakította.  
2004-től Kishartyán Nógrádmegyerrel közös körjegyzőséget hozott létre, Nógrádmegyer székhellyel.  
2013-ban létrejött a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal, Ságújfalu központtal. A közös hivatalt három 
település alkotja: Ságújfalu, Kishartyán, Karancsság. 
 
A község földrajzi, természeti adottságai: 
Kishartyán közvetlenül Salgótarján mellett található. Területe 9 km2, lakosainak száma 567 fő. A megye 
kisebb lélekszámú települései közé tartozik. Területét kelet-nyugati irányban keresztezi a 22. számú 
(Salgótarján-Balassagyarmat-Rétság) főforgalmi út. A község közepén ágazik ki belőle a Sóshartyán-
Nógrádmegyer felé vezető 21134. sz. közút. Vasútja nincs, a legközelebbi vasútállomás Zagyvapálfalván 
érhető el. 
 
Kishartyán a Cserhát-vidék, Litke-Etesi-dombság keleti oldalán, a Ménes-patak felső folyása mellett terül el. 
Tengerszint feletti magassága 170-400 m közötti. Felszíne lankás, dombos. Kőzetanyaga tengeri 
üledékekből keletkezett homok, illetve homokkő. Talaja a patak mentén hordalékos.  
Salgótarjántól elválasztó domb a Zsidóhegy, egyben vízválasztó is. Keleti oldala a Tisza, a nyugati pedig a 
Duna vízgyűjtő területéhez tartozik. A Zsidóhegy alján ered a Ménes patak. 
Jelentősebb bányakincset eddig nem fedeztek fel a községben.  
Az erdők és mezők növény- és állatvilága tükrözi az Északi-középhegység sajátosságait. 
Éghajlata megegyezik az Északi-középhegységre jellemző viszonyokkal. A széljárás általában ÉK-DNY irányú. 
A völgyek azonban szelesek. 
 
Megközelíthető: A község a megyeszékhely Salgótarjántól 6 kilométerre fekvő település a 22-es számú út 
mentén. Autóval Budapest irányából vagy a 2-es autópályán a 22-es útra áttérve és ott végig a gyönyörű 
útvonalon át a községig, vagy a 3-as autópályáról a 21-es úton Salgótarján irányába és a megyeszékhely 
előtt a 22-es útra rákanyarodva az első település. Legközelebbi vasútállomás Salgótarjánban van, onnan 
autóbusszal lehet a faluba eljutni. 
 

Településünkön a mezőgazdaság meghatározó szerepet tölt be az itt élők életében. A lakosok nagy száma 
foglalkozik, mint őstermelő krizantém virág nevelésével. Az utóbbi években megnövekedett a szarvasmarha 
és a juh állomány is a faluban. A környező földeken kukoricát és egyéb takarmánynövényeket, 
kapásnövényeket termesztenek. A településen belül található földeken az otthoni fogyasztásra szánt 
zöldségek termesztésével foglalkoznak az emberek.  
A környező hegyeken található rengeteg akácfa méhészek számára nyújt ideális terepet. A településen is 
foglalkoznak méhészettel, valamint más vidékekről is hoznak ide méheket a termelők. 
 

A község infrastruktúrája: 
A település belterületén a közművesítettség jó. A szennyvíz csatorna ellátottság belterületen 100 %-os. 
Kishartyán és Sóshartyán települések között működő szennyvíztisztító telep látja a két település mellett, 
Ságújfalu település szennyvíztisztítását is. A telepet jelenleg az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 
működteti. Ők látják a települést ivóvíz szolgáltatással is. 
Villamos energia ellátás a településen 100 %-os. 
Hírközlő hálózat teljesen kiépített. Településünkön elérhető a vezetékes telefon mellett az országban 
megtalálható valamennyi mobil szolgáltató is. 
Kábel televízió szolgáltatást a Gergi Háló Kft végzi. De elérhető a településen a DIGI Kft., Invitel Zrt. és a UPC 
szolgáltató is. 
Elérhető a településünkön a vezetékes gáz szolgáltatás is. 
A település valamennyi utcája szilárd burkolatú. 
 
Intézményeink: 

Kishartyán területén egy köznevelési intézmény található, a Ságújfalui Makkocska Óvoda Micimackó 
Tagóvodája. Az óvoda fenntartója a Ságújfalu-Kishartyán Óvoda Fenntartó Társulás. Az óvoda 25 férőhelyes. 
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Mivel a településen kevés a gyermek, az óvodába a környező településekről (Sóshartyán, Nógrádmegyer, 
Ságújfalu, Karancsság, Szalmatercs) járnak ide gyermekek. 
Iskola nincs a településen, a gyermekek Ságújfaluba, Sóshartyánba és Salgótarjánba járnak általános 
iskolába. Kishartyán körzetileg kijelölt iskolája a Ságújfalu Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. A 
településről gimnáziumba és szakközépiskolába a gyermekek Salgótarjánba, Pásztóra, Szécsénybe és 
Balassagyarmatra járnak. 
 
Meghatározó faluképi elem a 22-es utat kísérő dombvonulat, a domboldalt szegélyező homokkő partfal és a 
felette megjelenő erdők. Ugyancsak jellegzetes elem a község fölé magasodó dombon megépült torony 
nélküli templom, mely különösen Sóshartyán és Ságújfalu irányából határozza meg a falu sziluettjét. 
 

 
Demográfiai mutatók: 
 

Állandó népesség 

 

 

 
 

 
Forrás: TeIR, KSH 

 
Kishartyán településen a férfiaknál a 18-59 éves, nőknél szintén a 18-59 éves korosztály van többségben. 
Az idősebb korosztály 60-64 éves, valamint a 65 év felettiek, mind a férfiak, mind a nők vonatkozásában 
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nagy számmal vannak jelen a településen.  
 
Lakónépesség száma  

 
Forrás: TeIR, KSH 

 

A táblázatból látható, hogy Kishartyán népessége az évek folyamán csökkenő tendenciát mutat. Ehhez 

hozzájárul az elvándorlások számának, valamint a halálozások számának évek óta tartó viszonylag magas 

előfordulása. Az alábbi diagram is jól mutatja, hogy Kishartyán településre az elvándorlás a jellemző. 

Lakosságmegtartó képessége nem megfelelő a településnek, ezen a téren fejlődés szükséges. 

 

 
Forrás: TeIR, KSH 

 
Forrás: TeIR, KSH 
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Forrás: TeIR, KSH 

 
Az évente születendő gyermekek száma arra utal, hogy önálló általános iskola működtetésének létszámbeli 
feltételei nem valószínűsíthetőek. 
 

Értékeink, küldetésünk 
 
Településünk értekei az itt élő emberek, a falut körülvevő környezet. Feladatunk az itt élő emberek számára 
az élhető környezet fenntartása és megóvása, a biztonságos, nyugodt élet megteremtése. a településen 
található természeti értékek megóvása. Az önkormányzat ennek a feladatának a megvalósítása, fenntartása 
érdekében jó kapcsolatot ápol a rendőrséggel, a helyi polgárőrséggel, az egyházzal, valamint a településen 
működő közalapítvánnyal.  
Fontos feladatunk, hogy óvodánkat, mint egyetlen közintézményt megóvjuk. Ennek segítségével 
remélhetjük, hogy a fiatalok a településen maradnak, itt alapítanak családot, az elvándorlások száma 
csökkenhet. 
 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Kishartyán település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

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

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

 

Az öregedési indexből is kitűnik, hogy Kishartyán „elöregedő” település. A diagram alapján az is 

megállapítható, hogy településünkön az idősebb emberek magas száma fokozott figyelmet igényel. 

 
Természetes szaporodás 
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A program célja a törvénnyel megegyezően annak biztosítása, hogy az élet valamennyi területén megelőzze 
a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, 
különös tekintettel a kiemelten védett csoportokra, a romákra, a nőkre és a fogyatékos személyekre, ám a 
helyi sajátosságok alapján más társadalmi csoportokra is. 
 
Az esélyegyenlőségi program célja, hogy Kishartyán olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja a 
hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját védett tulajdonságai alapján, ahol minden 
lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az 
önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz. Az esélyegyenlőség és egyenlő hozzáférés 
biztosításán túl egyes társadalmi csoportok esetében olyan támogató lépések megtételére van szükség, 
melyek az esélyegyenlőség előmozdítását szolgálják. 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 
helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 
tartalmazza. 
 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, 
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus 
munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program 
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

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

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI 
rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

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

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

előírásaira. 
 
Az EU 2020 stratégia2 
Az Európa 2020 az Európai Unió erre az évtizedre szóló foglalkoztatási és növekedési stratégiája. A 2000-
ben megkezdett Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai 
célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az uniós 
növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és 
befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns 
célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell, két területen is megjelenik. Az oktatásban 
a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható 
intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és 
társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt 
jelent.  
 
Nemzeti Reform Program3 
Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti 
reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilitási/konvergencia 
programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján 
megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, 
illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, 
mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek.4 A Nemzeti 

                                                             
2
 A Bizottság közleménye a Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – Intézkedések a stabilitás, a növekedés és a 
munkahelyteremtés érdekében, Brüsszel, 2012. május 30. 
3
 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-national-reform-programme-hungary-hu_2.pdf 

4
 Európai Bizottság, Európa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_hu.htm 
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Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen 
jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett. 
 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia5 
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott „A 
nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban foglaltakhoz 
illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózás politikát helyezi 
középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, 
felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – 
gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek 
integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a 
többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és 
foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre. 
 
„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia6 
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse a 
gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény minden gyerekre 
kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban 
sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket.  A Nemzeti Stratégia másik fontos 
indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati 
érdeke.  
 
Roma Integráció Évtizede Program7 
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 
68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására 
készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási 
területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével 
kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz 
kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges 
intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen 
megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani. 
 
Nemzeti Ifjúsági Stratégia 
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009. (X. 29.) 
OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a 2009-
2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz 
az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz 
meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési 
tervről az 1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezik.  
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Az önkormányzat által alkotott szabályozások összhangban a törvényekkel azt a célt szolgálják, hogy az itt 
élők minden lehetséges támogatást, szolgáltatást igénybe tudjanak venni. 

 5/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi 
szabályairól 

 5/1992. (V.11.) önkormányzati rendelet az első lakáshoz jutó fiatal házasok helyi támogatásáról 
 7/1999. (X.1.) önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről, közterületek és ingatlanok 

rendjéről, a település tisztaságáról 

                                                             
5
 http://www.kormany.hu/download/1/9c/20000/Magyar%20NTFS%20II%20_2%20mell%20_NTFS%20II.pdf 

6
 47/2007. (V.31.) OGY határozat a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégiáról, 20074-2032.; www.biztoskezdet.hu 

7
 A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI.28.) OGY határozat; Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium, 2008. 
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 
Önkormányzati dokumentumok: 
4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
Településrendezési terv: 14/2004. (VI.11.) önkormányzati rendelet 
Együttműködési megállapodás a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 3/2018. (I.31.) határozat 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

A helyi Esélyegyenlőségi Program és a Kistérségi Esélyegyenlőségi Program egyeztetett. 
Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020. 
Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelési-fejlesztési terv Nógrád Megye 2013-2018. 
Nógrád Megye Szakképzés-Fejlesztési koncepciója 2013-2020. 

 

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

 

A releváns adatok rendelkezésre állnak, kutatások nem készültek. 
Nem rendelkezünk adatokkal a felnőttoktatásban résztvevők számáról, valamint az esetlegesen elvégzett 
tanfolyamokról. 
Hiányosak az adataink a mélyszegénységben élőkről, valamint a fogyatékkal élőkkel kapcsolatosan. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A szegénység és mélyszegénység fogalmát az alábbiak szerint határozzák meg:  
A szegénységgel és társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos mutatószámok listáját 2001-ben határozta meg 
az Európai Unió, e szerint Európában szegénynek számítanak a medián jövedelmek 60%-ánál kevesebből 
élők. Ennek megfelelően a szegénységben élő, meghatározásánál a háztartások összes nettó jövedelmét 
kell figyelembe venni úgy, hogy minden egyes háztartástag munkából, társadalmi juttatásból, illetve 
vagyonból származó jövedelmét összegezni kell, majd csökkenteni szükséges a fizetendő adókkal és 
járulékokkal. A KSH 2016. évi felvételéből származó kimutatása szerint a szegénységi küszöb forintban 
kifejezve alig haladta meg a nettó 77.680,- Ft-ot.8 A mélyszegénységgel sújtottak közé azokat sorolják, 
akiknek különösen alacsony, a medián jövedelmek 40%-a alatti a jövedelme. 
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
A lakók saját tulajdonú ingatlanokban laknak, egy részük a településen kívül dolgozik, s mezőgazdasági 
kiegészítő tevékenységet végeznek. A lakosság helyzete folyamatosan romlik, ennek a legfőbb oka a 
munkanélküliség. A nagy múltú ipari tevékenységeket végző Salgótarjánban sorra bezártak a nagy 
foglalkoztatók. A még meglévő ipari cégek minimális munkaerővel dolgoznak, nem tudják foglalkoztatni a 
munkanélküliek nagy számát. 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

 
A megyeszékhely közelsége, valamint a menetrendszerinti járatokkal elérhető Pásztó, Gyöngyös, Hatvan és 
Budapest, lehetőséget teremt az itt élők egy részének munkahely létesítésére. Azonban ezek a lehetőségek 
közel sem elegendőek ahhoz, hogy a településen tovább csökkenjen a munkanélküliek száma.  
A diagramon is jól látható, hogy a munkanélküli nők aránya magasabb, mint a férfiaké a településen. A nők 
viszonylag rosszabb helyzetben vannak, mivel család mellől nekik nehezebb távolabbi településen munkát 
vállalni.  
Nehéz helyzetben vannak az 50 év feletti munkavállalók is. Az ő helyzetüket az is nehezíti, hogy hiába van 
több év tapasztalat a hátuk mögött, nehezen kelnek versenyre egy fiatalabb munkavállalóval.  
 

                                                             
8
 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/hazteletszinv16.pdf 
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Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 
 

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

fő 260 280 244 285 286 266 255 248 234 208 

20 éves és fiatalabb 
fő 4 4 0 5 8 3 4 7 4 4 

% 1,5% 1,4% 0,0% 1,8% 2,8% 1,1% 1,6% 2,8% 1,7% 1,9% 

21-25 év  
fő 34 36 27 35 30 30 22 28 27 18 

% 13,1% 12,9% 11,1% 12,3% 10,5% 11,3% 8,6% 11,3% 11,5% 8,7% 

26-30 év 
fő 34 36 31 25 26 24 18 8 20 18 

% 13,1% 12,9% 12,7% 8,8% 9,1% 9,0% 7,1% 3,2% 8,5% 8,7% 

31-35 év 
fő 24 23 23 33 44 40 33 35 27 19 

% 9,2% 8,2% 9,4% 11,6% 15,4% 15,0% 12,9% 14,1% 11,5% 9,1% 

36-40 év 
fő 17 33 25 27 19 21 29 28 28 26 

% 6,5% 11,8% 10,2% 9,5% 6,6% 7,9% 11,4% 11,3% 12,0% 12,5% 

41-45 év 
fő 23 23 36 34 23 12 13 11 5 25 

% 8,8% 8,2% 14,8% 11,9% 8,0% 4,5% 5,1% 4,4% 2,1% 12,0% 

46-50 év 
fő 60 50 37 40 28 31 39 33 27 16 

% 23,1% 17,9% 15,2% 14,0% 9,8% 11,7% 15,3% 13,3% 11,5% 7,7% 

51-55 év 
fő 45 47 46 48 62 57 39 35 41 30 

% 17,3% 16,8% 18,9% 16,8% 21,7% 21,4% 15,3% 14,1% 17,5% 14,4% 

56-60 év 
fő 18 26 14 34 45 39 43 40 29 20 

% 6,9% 9,3% 5,7% 11,9% 15,7% 14,7% 16,9% 16,1% 12,4% 9,6% 

61 év felett 
fő 1 2 5 4 1 9 15 23 26 32 

% 0,4% 0,7% 2,0% 1,4% 0,3% 3,4% 5,9% 9,3% 11,1% 15,4% 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

 
A korcsoportos bontásban látható a munkanélküliek megoszlásában a 30 év alatti és az 50 év felettiek 
vannak túlsúlyban. 
 
A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya 
 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
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Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 
 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

 
A diagramon látható, hogy a 2011. és 2012. évben nőtt a pályakezdő férfiak aránya a nőkhöz képest, majd a 
2014. évben ugrott meg a pályakezdő nők száma. A helyzetüket az is nehezíti, hogy a munkáltatók általában 
tapasztalt munkaerőt keresnek. Fontos lenne lehetőséget találni arra, hogy a fiatalok tapasztalathoz 
jussanak, ami könnyítené a munkahely keresését a számukra. 
 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 
Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 
 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
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Nem rendelkezünk arról adatokkal, hogy a felnőttoktatásban mennyien vesznek részt a település lakói 
közül. 
 

c) közfoglalkoztatás 

 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

2010 26 6% 

2011 25 6% 

2012 16 4% 

2013 16 4% 

2014 21 5% 

2015 15 4% 

2016 13 3% 

2017 36 8% 

 
Forrás: Önkormányzat adatai 

 
Az önkormányzat évek óta foglalkoztat aktív korúak ellátásra jogosultakat közfoglalkoztatásban. A 
településen az önkormányzatnál önkéntes közérdekű munkára is van lehetőség. 
 
Az önkormányzat nem rendelkezik adatokkal, kimutatásokkal arról, hogy az aktív korú lakosságból, valamint 
a közfoglalkoztatásban résztvevők közül ki milyen nemzetiséghez tartozónak vallja magát. 
 

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

 
A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – vállalkozások 
 

év 

regisztrált 
vállalkozások 

száma a 
településen 

Kiskereskedel
mi üzletek 

száma 

vendéglátóhely
ek száma 

állami 
szektorban 

foglalkoztatott
ak száma 

kivetett 
iparűzési adó 

befizetett 
iparűzési adó 

2008 47 5 3 3 1.642.726 3.103.649 

2009 55 4 3 3 1.911.856 2.515.156 

2010 58 3 2 3 1.570.827 985.546 

2011 50 3 2 2 1.346.551 1.122.240 

2012 56 3 2 2 1.367.015 1.329.061 

2013 84 3 2 2 1.498.554 1.381.626 

2014 87 3 0 2 1.945.095 1.609.947 

2015 85 3 0 2 1.763.455 1.135.433 

2016 87 3 0 2 1.710.125 1.580.443 

2017 78 3 0 2 1.542.441 1.643.943 

 
Forrás: TEIR, KSH, önkormányzat adatai 
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A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés 

  
elérhetőség 
átlagos ideje 
autóval 

autóbusz 
járatpárok száma 
munka-napokon 

átlagos utazási 
idő 
autóbusszal 

vonat járatok 
átlagos száma 
munkanapokon 

átlagos utazási 
idő vonattal 

Kerékpár úton 
való 
megközelíthetőség 

Legközelebbi 
centrum 

15-20 perc 46 20-25 perc nincs nincs nincs külön 
kerékpár út 

Megye-székhely u.a. u.a u.a. nincs nincs nincs külön 
kerékpár út 

Főváros 1,5 óra 31 2 óra 15 2,5 óra nincs külön 
kerékpár út 

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai 

 
A különböző közlekedési lehetőségek nem akadályozzák a különféle foglalkoztatási centrumok 
munkalehetőségeinek elérését.  
 

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

 
Fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok, képzések nincsenek a településen, azonban a 
családsegítő szolgálat tájékoztatást ad a lehetőségekről. Álláskereső klubot a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya működtet. 
A település lakói számára elérhető képzések Salgótarjánban, Balassagyarmaton, valamint Budapesten 
vannak. Annak, aki tud és hajlandó utazni Egerben és Gyöngyösön is elérhetők képzések. 
 

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

 
Salgótarjánban a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályán kívül 
a következő szervezetek foglalkoznak felnőttképzéssel: 

- Salgótarjáni Szakképzési Centrum 
- J. L. Seagull Alapítvány 
- Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület 
- Perfekt Zrt. 

Balassagyarmaton az Informatikai Oktatás Szolgáltató és Informatikai Alkalmazás Kft. nyújt segítséget 
felnőttképzés terén. 
 

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

 

év 
mélyszegénységben 

élők 
Romák/cigányok 

2008 12 n.a. 

2009 22 n.a. 

2010 25 n.a. 

2011 26 n.a. 

2012 16 n.a. 

2013 18 n.a. 

2014 20 n.a. 

2015 23 n.a. 

2016 25 n.a. 

2017 27 n.a. 
Forrás: helyi adatgyűjtés 
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Az önkormányzat nem rendelkezik adatokkal arról, hogy a közfoglalkoztatásba részt vevők közül, ki milyen 
nemzetiségűnek vallja magát.  
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
„…. meghatározott speciális foglalkoztatási jellemzők miatt, szükséges a munkavállalók között 
megkülönböztetést tenni, de ez nem jelentheti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését. Ilyen, 
az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos 
megkülönböztetés, ha azt a munka jellege vagy természete indokolja.”9 
 
Kishartyán Község Önkormányzata a foglalkoztatás területén nem tud hátrányos megkülönböztetésről, 
ebben a témában az önkormányzathoz megkeresés, panasz nem érkezett. 
Az önkormányzat megtesz mindent azért, hogy az önkormányzatnál foglalkoztatottakat (közfoglalkoztatás, 
önkéntes munka, közalkalmazottak, köztisztviselők) hátrányos megkülönböztetés ne érje. 
 

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

 

a) Igényelt, illetve megállapított támogatások összege, száma stb. 

 
Kishartyán településen összhangban a törvényi rendelkezésekkel, az 5/2015. (II.12) önkormányzati rendelet 
a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól tartalmazza az önkormányzat által nyújtható 
támogatásokat:  

 települési támogatás keretében nyújtható támogatás a lakás fenntartásához kapcsolódóan 
 rendkívüli települési támogatás 

 
Törvényi változás miatt a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli ellátásokat állapíthat meg, melyek a következők: 

 időkorúak járadékát 
 foglalkoztatást helyettesítő támogatást (FHT) 
 egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást (EGYT) 
 ápolási díjat 

Természetben nyújtott szociális ellátásként közgyógyellátást, valamint egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultságot állapíthat meg a Járási Hivatal. 
(1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) 
 
Álláskeresési segélyben részesülők száma 

 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

                                                             
9 7

 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, http://www.neki.hu/kiadvanyok/valtozasok/diszkriminacioafoglalk.htm  
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Járadékra jogosultak száma 
 
 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

 
A törvényi változás miatt csökken azoknak a munkanélkülieknek a száma, akik álláskeresési járadékra 
jogosultak, csökkent a jogosultsági idő. 
 
Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma  
 
 

év 

rendszeres szociális 
segélyben részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 

támogatás) 

fő 
15-64 évesek 

%-ában 
fő 

munkanélküliek 
%-ában 

2008 40 10 n.a   

2009 9 2 27 10 

2010 11 3 32 13 

2011 18 4 32 11 

2012 11 3 40 14 

2013 8 2 37 14 

2014 10 3 42 16 

2015 2 1 n.a. n.a. 

2016 2 1 n.a. n.a. 

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

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

 
2014. március 1. napjával a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
megállapítása, folyósítása átkerült a Járási Hivatalokhoz, törvényi változásokkal egyidejűleg. 
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
Lakásállomány 
 

év 
összes 

lakásállomány (db) 
bérlakás állomány 

(db) 

2008 264 4 

2009 265 4 

2010 266 4 

2011 266 4 

2012 256 4 

2013 256 4 

2014 256 4 

2015 256 4 

2016 256 4 

2017 256 4 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 

 
a) bérlakás-állomány 

 
Kishartyán településen négy olyan lakás van az önkormányzat tulajdonában, ami bérelhető. Jelenleg két 
lakásban vannak bérlők. 
 

b) szociális lakhatás 

Településünkön nincs szociális lakhatásra példa. 
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 Településünkön nincs egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan. 
 

e) lakhatást segítő támogatások 

 
Települési támogatás keretében a lakás fenntartási költségeihez a szociálisan rászoruló háztartások részére 
a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos 
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a 
távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a 
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez 
lakásfenntartási támogatást nyújt. 
Települési támogatásra (lakhatási támogatásra) jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a 
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 
Településünkön a lakás fenntartási költségeihez nyújtott támogatásban részesülők részére megállapított 
hozzájárulás a szolgáltatók részére kerül átutalásra: villanyáram díj kiegyenlítése, ivóvízdíj kiegyenlítése. 
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Támogatásban részesülők: 
 

év 
lakásfenntartási 

támogatásban részesítettek 
száma 

2008 6 

2009 12 

2010 18 

2011 16 

2012 41 

2013 46 

2014 48 

2015 41 

2016 33 

2017 39 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
A támogatottak számának növekedése a törvényi változás következménye, mivel emelkedett az egy főre 
jutó fogyasztási egység összege. Ennek következtében több család lett jogosult a támogatás igénylésére. 
 

f) eladósodottság 

 
Kishartyán Község Önkormányzata nem rendelkezik adatokkal. 

 
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

 

Kishartyán külterületéhez tartozik Kőkútpuszta. Itt jelenleg két család él. Közműszolgáltatások közül az áram 
és a gázszolgáltatás is elérhető, de ez utóbbira rákövetve a háztartások. Házi vízművet és házi 
szennyvíztisztítót használnak. 
 
Kishartyán Község Önkormányzata biztosítja a jogszabályban meghatározott szükségletekhez igazodó 
támogatásokat (lakhatási támogatás, temetési segély), valamint az eseti segélyeket (rendkívüli település 
támogatás). 
 
A KSH adatokat és a települési adatszolgáltatást vizsgálva megállapítható, hogy a szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli támogatások a lakosság viszonylag nagy részét érintik. 
 
Rendkívüli települési támogatásban (régi elnevezése átmeneti segély, önkormányzati segély) részesültek 
száma 2008-2018 között szintén magasnak mondható. Az önkormányzat, amennyiben lehetősége nyílik rá, 
benyújtja pályázatát szociális tüzelőanyagra, amelyet a törvény által megszabott keretek között oszt ki a 
szociálisan rászorulók részére.  
Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az, aki: 

– létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, 
– időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, 
– önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, 
– alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul 
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
Kishartyán területén nem található telep/szegregátum. 
 

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

 
Kishartyán területén nem található telep/szegregátum. 
 

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

 
Kishartyán területén nem található telep/szegregátum. 

 
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 
Kishartyán területén nem található telep/szegregátum. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi 
alapellátás körében gondoskodik: 

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

 
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik: 

a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és 

ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a 
hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések 
meghozatalát, 

d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló 
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. 

 
Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai 
szociális munka, nappali ellátás. 
 
Az Ebktv. (2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról) 
rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a társadalombiztosítási 
rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni, 
valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és biztosítása, a betegségmegelőző 
programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyító-megelőző ellátás, a tartózkodás céljára 
szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb szükségletek kielégítése során.  
Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi intézmények 
használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb kockázattal járó 
gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban (szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát.  
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a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
Háziorvosi szolgálat (felnőtt- és gyermekorvos), védőnői szolgálat Sóshartyánnal közösen működik a 
településen. Jelenleg helyettesítésben látja el az orvos a két települést. 
Fogorvosi ellátás szempontjából a település Nógrádmegyerhez tartozik.  

Szakellátás Salgótarjánban és Szécsényben található. 
 
Orvosi ellátás 
 

év 
Felnőttek és gyermekek részére 

tervezett háziorvosi szolgálatok száma 

2008 1 

2009 1 

2010 1 

2011 1 

2012 1 

2013 1 

2014 1 

2015 1 

2016 1 

2017 1 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

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

 
Kishartyán település lakossága a Salgótarjánban és Szécsényben található Járóbeteg Szakellátó Intézetben 
vehetik igénybe a prevenciós és szűrőprogramokat. 
Szemészeti és hallásvizsgálati szűrés a Közösségi Házban évente két alkalommal van. 
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
Salgótarjánban találhatók fejlesztő és rehabilitációs ellátások  

- Szent Lázár Megyei Kórház 
- Fizikoterápia 
- Gyógytorna 
- Gyermek- és ifjúság pszichiátriai gondozó 
- Pszichiátriai szakrendelés 

   - Addiktológia gondozás 
   - Mozgásszervi rehabilitáció 
 - Salgótarjáni és Térsége Önkormányzatainak Társulása 
   - Közösségi ellátások pszichiátriai és szenvedélybetegek számára 
 - Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet 
   - sajátos nevelési igény megállapítását vagy kizárását szolgáló vizsgálat 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
Kishartyán település óvodájában működő konyhán betartják az egészséges táplálkozás vonatkozásában az 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal táplálkozás-egészségügyi ajánlását. 
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„Az egészségügyről” szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. §-ának (3) bekezdése előírja, hogy „A 
közétkeztetésben – különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekintézményekben nyújtott 
közétkeztetésre – az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani.” 
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 
Kishartyán településen nincsenek sportprogramok, a lakosság részére a Salgótarjánban megrendezésre 
kerülő sportprogramok elérhetőek. 
A településen lehetőség van pingpongozásra, futballozásra, túrázásra. Kishartyánban található egy 
füvesített sportpálya, melyet a lakók használnak, de sportprogramok szervezése nincs. 
 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
Nincs ilyen szolgáltatás a településen. 

 

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

 
Az önkormányzatnak nincs tudomása róla, hogy hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértése történt volna a szolgáltatások nyújtásakor. 
 

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

 

A szociális alapellátások közül Kishartyánban elérhető a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres 
segítségnyújtás. A szociális alapszolgáltatásokat a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulás keretében 
biztosítja. Az alapszolgáltatási központ működési területe kiterjed a salgótarjáni kistérség településeire. 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

Kishartyánban működik a Kishartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A Községi Önkormányzatnak és a 
Nemzetiségi Önkormányzatnak nagyon jó a kapcsolata, jól tudnak együtt dolgozni, együtt tenni a 
településért. 
Az elmúlt években nem fordult elő a településen a romákat ért, feltételezhetően rasszista indítékú 
támadás, inzultus. A romák és nem romák között erőszakba torkolló konfliktus sem volt. Az önkormányzat 
nem működtet olyan panaszkezelési eljárásokat, amelyek a településen a romák elleni diszkrimináció 
eseteinek feltárását és a jogsértések elszenvedőinek számára jóvátételt biztosítanak. Az önkormányzat 
kommunikációjában tudatosan fellép a helyi társadalom esetleges előítéletességével szemben. 
A közpolitika helyi képviselői, döntéshozói megnyilvánulásaikkal elősegítik a kisebbségeket védő 
alkotmányos értékek érvényesülését és a társadalmi szolidaritást, ösztönzik a többség és a romák közötti 
hatékony együttműködést.  
 
 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 
A településen működő Kishartyán Községért Közalapítvány tevékeny részt vállal a gyermekekkel kapcsolatos 
programok szervezésében, lebonyolításában.  
Mind a Községi Önkormányzat, mint a Nemzetiségi Önkormányzat minden évben tart közmeghallgatást. 
 

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

 

A településen nincs etnikai konfliktus. 
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c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat igyekszik a lehetőségeihez mérten támogatni a településen élő gyermekeket. 
Minden évben támogatja a Kishartyán Községi Önkormányzat által szervezet gyermeknapot. Ezen a 
rendezvényen program támogatásával, a gyermekek részére ajándék osztásával és emberi erőforrással is 
részt vesznek a Nemzetiségi Önkormányzat tagjai.  
Karácsonykor támogatják a több gyermekes, nehezebb sorsú családokat is. 
 
Kishartyán Községi Önkormányzat több középiskolával kötött együttműködési megállapodást, így 
lehetőséget biztosít a közösségi szolgálat (50 óra) letöltésére. 
 

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

 
A településen működik roma nemzetiségi önkormányzat. Jó partnerségi kapcsolat van a települési 
önkormányzattal. 
A Nemzetiségi Önkormányzat támogatja a Községi Önkormányzatot az esélyegyenlőségi tervének 
elkészítésében, valamint a célok megvalósításában. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Képzések hiánya Adatbázis kialakítása az elérhető képzésekről, képző 
intézetekről 

Mélyszegénységben élőkről szóló adatbázis hiánya Nyilvántartás készítése 

Fiataloknak nincs tapasztalata a munka világában Diákok foglalkoztatása 

Lakosság helyzetének romlása, munkanélküliség 
növekedése 

Közmunka program szervezése 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Már születésünk s talán fogantatásunk pillanatától esélyegyenlőtlenség állhat fenn, hiszen nem mindegy, 
hogy milyen családba és hová születünk: hazánk keleti vagy nyugati térségében, tanyán, kis vagy nagy 
településen, kisvárosban avagy nagyvárosban. Az esélyegyenlőségre ebben a helyzetben is törekedni kell, 
tehát a cél az, hogy mindenki egyenlő eséllyel jusson az ellátásokhoz, rendelkezzen a kellő információkkal, 
tisztában legyen vele, hol érdeklődhet, tudja, milyen ellátások illetik meg, van-e választási lehetősége.  
 
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének 
megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő 
gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, 
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi 
szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 
 
Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, 
d) az otthonteremtési támogatás, 
e) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 

 
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) a gyermekek napközbeni ellátása, 
c) a gyermekek átmeneti gondozása. 

 
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

a) az otthont nyújtó ellátás, 
b) az utógondozói ellátás, 
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

 
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

a) a védelembe vétel, 
b) a családbafogadás, 
c) az ideiglenes hatályú elhelyezés, 
d) az átmeneti nevelésbe vétel, 
e) a tartós nevelésbe vétel, 
f) a nevelési felügyelet elrendelése, 
g) az utógondozás elrendelése, 

 
Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során adatok 
kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak: 

a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és személyek 
(Gyvt. 16. §), 

b) a fővárosi főjegyző, 
c) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény 

fenntartója, vezetője, 
d) a helyettes szülő, nevelőszülő, 
e) a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása érdekében 

feltétlenül szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátott jogi képviselő, 
f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 
g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság.  
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4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, 
demográfiai trendek stb.) 

 
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási 
helyzete   

 
 
Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 
 

év 
védelembe vett 18 év 

alattiak száma 
veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma 

2008 1 1 

2009 1 1 

2010 3 3 

2011 1 4 

2012 1 3 

2013 3 3 

2014 3 3 

2015 0 0 

2016 1 2 

2017 0 5 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből tartósan beteg 
fogyatékos 

gyermekek száma 

2008 42 2 

2009 49 2 

2010 53 2 

2011 48 0 

2012 41 0 

2013 32 0 

2014 31 0 

2015 35 0 

2016 38 0 

2017 38 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 

év 
 Ingyenes étkezésben 

résztvevők száma 
óvoda 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők száma  

2008 18   

2009 10   

2010 12 2 

2011 11 3 

2012 11 4 

2013 12 4 

2014 12 4 

2015 15 5 

2016 17  - 

2017 21  - 

 
Forrás: TeIR, KSH, Önkormányzati adatok 

 
Az óvodáztatási támogatás megállapításának lehetősége 2015. évben, törvény által megszűnt. 
 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
Nincs iskola Kishartyán településen. 

 
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
Kishartyán területén nincs nem magyar állampolgárságú gyermek. 

 
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Kishartyánban nincs szegregált, telepszerű lakókörnyezet. 

 
 
 

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

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

betöltetlen státuszok) 

 
Sóshartyán Község Önkormányzata működteti a Háziorvosi Szolgálatot, melyhez Kishartyán település is 
tartozik. A Védőnői Szolgálat is ezen belül működik. 
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év 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2008 14 

2009 9 

2010 10 

2011 12 

2012 11 

2013 12 

2014 13 

2015 15 

2016 14 

2017 17 
Forrás: TeIR, KSH, önkormányzati adatgyűjtés 

 
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 
Sóshartyán Község Önkormányzata működteti a Háziorvosi Szolgálatot, melyhez Kishartyán település is 
tartozik. Felnőtt házi orvos látja el a gyermekeket is. Azonban a településről Salgótarjánba is hordják a 
gyermekeket a szülők gyermekorvoshoz, de számukról nem rendelkezünk adatokkal. 
 

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

 
Az óvodában elvégezhető fejlesztések helyben történnek. Egyébként társulási formában és megyei szinten 
biztosított az igények kielégítése. 
 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatinak Társulása keretében látja el a településen a Gyermekjóléti 
Szolgálatot. 
A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái a következők: 

a) a bölcsőde, a hetes bölcsőde, 
b) a családi napközi, 
c) a családi gyermekfelügyelet, 
d) a házi gyermekfelügyelet, 
e) az alternatív napközbeni ellátás. 

 
Településünkön csak óvoda működik. Bölcsőde és családi napközi nincs a településen. Bölcsőde 
Salgótarjánban található. 
 

e) gyermekvédelem 

 

Salgótarján és Térsége Önkormányzatinak Társulása keretében biztosított. 

 
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Krízishelyzet esetén anyaotthonban, valamint gyermekotthonban történő elhelyezés is lehetőséges a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat segítségével.  

- Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Családok Átmeneti Otthona  
3136 Etes Művelődés út 2. 



 30 

- Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthona  
3124 Zabar, Petőfi út 24. 

- Területi Gondozási Központ Családok Átmeneti Otthona 3060 Pásztó, Rákóczi út 5. 
- Magyar Vöröskereszt „Menedék”Családok Átmeneti Otthona  

3102 Salgótarján, Bóna Kovács K. út 4/B 
- Reménysugár Otthon Balassagyarmat 

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

 

Kishartyán településen nincsenek sportprogramok, a lakosság részére a Salgótarjánban megrendezésre 
kerülő sportprogramok elérhetőek. 
A településen lehetőség van pingpongozásra, futballozásra, túrázásra, télen időjárástól függően 
jégkorcsolyázásra. Kishartyánban található egy füvesített sportpálya, melyet a lakók használnak, de 
sportprogramok szervezése nincs.  
A Katolikus Egyház is szervez minden évben tábort a gyermekek részére. 
 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

 
A településen óvodába járó gyermekek részére biztosított a gyermekétkeztetés. 
A jelenlegi szabályozás alapján az 1-9. évfolyamon minden diák térítésmentesen juthat hozzá a 
tankönyvekhez, ahogy a gyógypedagógiai vagy nemzetiségi nevelésben-oktatásban részt vevő diákok is. 
10-12. évfolyamon továbbra is igényelni kell az ingyen tankönyvellátást - az iskolák oldalain azt is 
felsorolják, milyen igazolásokra van szükség. 
Térítésmentes a tankönyvellátás a tartósan beteg, a sajátos nevelési igényű (mozgásszervi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral rendelkezik, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban 
tartósan és súlyosan akadályozott), három- vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és saját jogán 
iskoláztatási támogatásra jogosult, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, nevelésbe vett 
vagy utógondozói ellátásban részesülő diák. 
 
A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére 
a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja. A 
szünidei étkeztetést a törvényben meghatározott oktatási szünetek idején nyújtja az önkormányzat. 
 

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

 

Az önkormányzatnak nincs tudomása róla, hogy hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértése történt volna a szolgáltatások nyújtásakor. 
 

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

 
Nem rendelkezünk erre vonatkozó adatokkal. 
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási 
lehetőségei és esélyegyenlősége 
 
Óvodai nevelés adatai  
 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 
4 

Óvodai férőhelyek száma 25 

Óvodai csoportok száma 
1 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 
7.30 - 16.30 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 
1  hónap 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 
2  - 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 
2  - 

Gyógypedagógusok létszáma  -  - 

Dajka/gondozónő 1  - 

Kisegítő személyzet  -  - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 
Óvodai nevelés adatai 3. 
 

év 
3-6 éves korú 

gyermekek száma 

óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 

óvodai férőhelyek 
száma 

óvodai feladat-
ellátási helyek 

száma 

óvodába beírt 
gyermekek 

száma 

2008 13 1 25 1 22 

2009 9 1 25 1 16 

2010 9 1 25 1 18 

2011 9 1 25 1 17 

2012 9 1 25 1 17 

2013 12 1 25 1 17 

2014 11 1 25 1 18 

2015 9 1 25 1 19 

2016 13 1 25 1 15 

2017 13 1 25 1 21 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

 

Az óvoda a jogszabályi előírások betartása mellett, a feladatellátást biztosítja. 
A település általános iskolai tanulóira vonatkozóan Ságújfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi 
Programja tartalmaz adatokat. 
 

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

 

Társulási szinten biztosított, szükség szerinti órában. 
 

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

 
Nincs tudomásunk ilyen esetekről. 
 

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

 
Nem rendelkezünk adatokkal, a település általános iskolai tanulóira vonatkozóan Ságújfalu Község 
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja tartalmaz adatokat. 
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

A hátrányos helyzetű gyermekek kiránduláson, programokon való részvétele is biztosított. 
 
 
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Családi napközi nincs a településen Igény esetén egy családi napközi létrehozása 
pályázat útján 

„Lúdtalp” megelőzés „Mezítlábas park létrehozása 

Kevés a szabadidő eltöltését szolgáló program a 
gyermekek számára 

Programok, szabadidős tevékenységek szervezése 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 
A nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem mindig könnyű észrevenni: sokszor maguk a nők – 
különösen, ha vezető pozíciót töltenek be – tiltakoznak a leghevesebben, amikor arról esik szó, hogy az 
otthoni, a munkahelyi vagy a közéleti szférában személyesen ők maguk, vagy a nők általában hátrányt 
szenvednének el a férfiakhoz képest.  
 
Bármily nehéz is a nemek helyzetére érzékeny elemzést lehetővé tevő adatokat gyűjteni (hiszen ezeket még 
a nagy adatgyűjtő szervek – munkaügyi központok, KSH, APEH vagy OEP – sem kérik kellő részletességgel), 
mégis meg kell próbálni a lehető legpontosabb információkat beszerezni. A nemek közötti hátrányos 
megkülönböztetést néhány jogszabály tiltja ugyan, de a nők és férfiak között a társadalmi élet minden 
területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének okainak feltárását és persze felszámolását nem írja elő 
jogszabály. 
 
A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenség minden bizonnyal a legmélyebben gyökerező, 
legnehezebben tetten érhető. Nem könnyű fellépni ellene. Pedig a nemek közötti egyenlőtlenséget – mint a 
társadalmi egyenlőtlenségeket általában – nem csupán azért érdemes leküzdeni, mert igazságérzetünk, 
emberi szolidaritás-érzésünk ezt diktálja, hanem azért is, és elsősorban azért, mert az egyenlőtlenség: 
pazarlás. A társadalmi csoportok – így a férfiak és nők – közötti egyenlőtlen hatalom-megosztás az 
erőforrások egyenlőtlen felhasználásához vezet: a rendelkezésre álló potenciálok parlagon hagyásával 
egyenértékű. 
 
A Kormány biztosítani kívánja, hogy a nőknek a férfiakkal azonos jogai a mindennapokban is 
érvényesüljenek, a nők férfi társaikkal azonos esélyt kapjanak az érvényesülésre. Magyarország ígéretet tett 
az Európai Unió irányelveinek következetes érvényesítésére, amely irányelvek kiemelt fontosságot 
tulajdonítanak az élet minden területén a nők nyílt vagy rejtett diszkriminációja felszámolásának, és 
meghatározzák a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének nemzetközileg elismert terminológiáját is. 
 
Az Esélyegyenlőségi Program két úton is szolgálhatja az egyenlőséget: közvetlen, célzott, a nők és férfiak 
egyenlőségének előmozdítását szolgáló eszközökkel, és általánosságban, mindenre kiterjedően, 
„horizontálisan”: a folyamatokban mindenütt a nők és a férfiak eltérő helyzetét és szükségleteit feltáró, 
ezekhez igazodó tervezés és tevékenység révén. Mindkét útra szükség van. Horizontális szemléleten azt is 
értjük, hogy a többi, a nemek közötti egyenlőség konkrét kérdéskörén kívül eső probléma kezelésekor is 
tekintettel vagyunk erre: az egészségügyben, az oktatásban, a területfejlesztésben, a roma és fogyatékos 
emberek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedésekben, a foglalkoztatásban, a gazdaságban, a helyi- és a 
nagypolitikában és a kultúrában is. Figyelünk rá, tekintettel vagyunk a férfiak és nők eltérő helyzetére és 
szükségletére, és észrevesszük speciális, éppen nemük miatt rájuk jellemző problémáikat. 
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5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

 
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 

 

 
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 

 

 
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
Nem rendelkezünk adatokkal. 

 
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

év 
munkanélküli 

nők száma 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettségű  

8 általános 
szakiskola
/szakmun
kás-képző 

gimnázium érettségi főiskola egyetem 

2008 128 4 11 7  - 11  -  - 

2009 136 9 32 7  - 14 2  - 

2010 134 11 38 8 10 4 2  - 

2011 130 10 39 5 7 5 1  - 

2012 144 12 36 9 9 7 1 1 

2013 136 14 37 10 10 10 2 1 

2014 123 13 35 11 11 11 1 1 

2015 120 16 36 13 11 11 1 2 

2016 112 14 37 14 12 12 1 1 

2017 104 14 36 13 15 15 1 1 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 

Közfoglalkoztatásban, nyílt munkaerőpiacon tudnak elhelyezkedni. 
 

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

 

Nem rendelkezünk adatokkal. 
 

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.) 

 
A nők foglalkoztatását gátló legfőbb akadály a gyermeknevelés. A családi, magánéletbeli feladatok és 
felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik. A település nem rendelkezik adatokkal a nők családon 
belüli túlterheltségéről. 
Kishartyánban bölcsőde és családi napközi nem működik. Az óvodai férőhelyek száma megfelelő, 
férőhelyhiány miatt még óvodás korú gyermeket nem utasítottak el a helyi óvodában. 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A fogamzásszabályozás és szexualitás gyakran még a mai családokban is tabu témának számít. Ezért 
kiemelten fontos szerepet kapnak a közoktatási intézmények a gyerekek felvilágosításában. A gyerekek 
szexuális felvilágosítását célzó programok, tanórák már az általános iskolában megkezdődnek, majd a 
középiskolákban folytatódnak; osztályfőnöki, biológia óra keretében előadást tartanak a védőnők.  
A gyerekágyas gondozás során a szülés után mindenki megkapja a kellő tanácsadást, hogy milyen 
fogamzásgátlást használjon. 
Várandós tanácsadást heti rendszerességgel tart a védő. A védőnő koordinálja a terhesség idejének 
megfelelő vizsgálatok megtörténtét. A védőnő otthonában is meglátogatja a várandósokat és életvezetési-, 
lakásrendezési tanácsokat ad, hogy megfelelő legyen a csecsemő fogadása.  
Védőnő a Sóshartyán székhelyű Háziorvosi Szolgálaton belül működik, mely ellátja Kishartyán települést is. 
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
A családon belüli erőszak fogalma alatt azokat az eseteket értjük, amikor az egyik családtag, házastárs-
élettárs vagy ex-partner kísérletet tesz vagy meg is valósít olyan magatartásokat, amelyekkel a másik fél 
(családtag, élettárs stb.) fölött hatalmat - testi, anyagi vagy jogi dominanciát - tud gyakorolni. Családon 
belüli erőszak helyett használatos a párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás elnevezések is. A 
családon belüli erőszak körébe sorolható, ha harmadik személy erőszakot követ el a család egy tagja ellen 
csupán a családban betöltött szerepe miatt. 
Családon belüli erőszak a történelemben mindig is létezett, ám többnyire tabu témának számított szinte 
mindegyik társadalomban. A jelenség minden emberi kultúrában, civilizációban előfordul, etnikai, vallási és 
társadalmi osztályoktól függetlenül mindenhol létezik. 
 
A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a nők ellen elkövetett bűncselekmények között egyértelműen a 
családon belüli erőszak a leggyakoribb halálozási ok. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a családban, az 
otthon falai mögött folyó erőszak a privát szféra sérthetetlenségénél fogva gyakran láthatatlan, ami az 
áldozat számára jelentősen megnehezíti a segítségkérést, a környezet számára pedig a segítségnyújtást. 
Mind a nyugati, mind a magyar adatok azt mutatják, hogy minden ötödik nő él vagy élt valaha olyan 
kapcsolatban, ahol partnere rendszeresen testileg bántalmazta őt. Ezt az adatot tovább súlyosbítja, hogy a 
testi erőszak csak a jéghegy csúcsa. A folyamatos lelki erőszakban élő nők száma ennél jóval magasabb. 
 
Nem rendelkezünk adatokkal arról, hogy Kishartyánban történtek ilyen esetek. 

 

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

 

Reménysugár Otthon (Balassagyarmat): Kizárólag Nógrád megyéből helyeznek el rászorulókat várólista 
alapján (várandós nőket is). Gyermeket 0-6 éves korig fogadnak. 

Menedék Családok Átmeneti Otthona (Salgótarján): Elsősorban Nógrád megyéből helyeznek el rászorulókat 
várólista alapján (várandós nőket is). Krízishelyzetben, szabad férőhely esetén ország egész területéről is. 
fogadnak. 
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Családok Átmeneti Otthona 3136 Etes Művelődés 
út 2. 
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthona 3124 Zabar, Petőfi 
út 24. 
Területi Gondozási Központ Családok Átmeneti Otthona 3060 Pásztó, Rákóczi út 5. 
Megyei szinten biztosított. 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A képviselő-testületbe egy nő került beválasztásra. A tagóvoda-vezető nő, a hivatali dolgozók 100%-a nő. 

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

kezdeményezések 

 
A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák nem jellemzőek, ezért az önkormányzat tervei között nem 
szerepel ilyen irányú intézkedés. 
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Tartós munkanélküliek száma között magas a nők 
aránya 

Visszavezetésük a munka világába 

A nők visszavezetése a közösségi életbe Baba-mama klub létrehozása 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 

saját jogú; és 
hozzátartozói 

nyugellátásokat biztosít. 
 
A saját jogú nyugellátások körébe tartozik: 

az öregségi nyugdíj, 
a rehabilitációs járadék. 

 
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás: 

az özvegyi nyugdíj; 
az árvaellátás; 
a szülői nyugdíj; 
a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint 
özvegyi járadék. 

 

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

 
Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 
 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak 
száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők 

száma 
összes nyugdíjas 

2008 75 122 197 

2009 74 122 196 

2010 71 119 190 

2011 68 123 191 

2012 65 121 186 

2013 63 116 179 

2014 62 109 171 

2015 60 101 161 

2016 63 99 162 

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

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Mezőgazdasági kisegítő tevékenységet végeznek. 

 

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

 

Havonta egy alkalommal kerül megrendezésre az Idősek Klubja, ahol beszélgetésekre, régi fényképek 
nézegetésére van lehetőség, valamint meghívott vendégek biztosítják a szórakoztatást. 
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c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Azt tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb korosztály 
sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a 
munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. 
Nem rendelkezünk adatokkal. 

 

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

 

Alapszolgáltatások 
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a 
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 
valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik 
megoldásában.  
 
Szakosított ellátási formák 
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az 
alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek 
megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. 
 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Körzeti orvosi ellátáson és a Családsegítő szolgálaton (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres segítségnyújtás) 
keresztül biztosított. Gyógyszertár nincs a településen. 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A településen nincsenek kulturális szolgáltatások, a Katolikus Templom kivételével. Az idősebb korosztály 
szívesen látogatja a Községi Könyvtárat. Egyéb kulturális, közművelődési szolgáltatások és programok a 
megyeszékhelyen, Salgótarjánban elérhetőek, látogathatóak. 
 

év 

Mozielőadás 
látogatása 

Színházelőadás 
látogatása 

Múzeumi 
kiállítás 

megtekintése 

Könyvtár 
látogatása 

Közművelődési 
intézmény 

rendezvényén 
részvétel 

Vallásgyakorlás 
templomban 

Sportrendezvényen 
részvétel 

alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom 

2008  - 2 1 32 4 55 5 

2009  - 2 1 32 4 55 5 

2010  - 2 1 31 4 55 5 

2011  - 2 1 33 4 55 5 

2012  - 2 1 35 4 55 5 

2013  - 2 1 30 4 55 4 

2014  - 2 1 21 4 55 4 

2015  -  - 1 22 4 55 3 

2016  -  - 1 23 4 55 3 

2017  -  - 1 35 4 55 3 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
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c) idősek informatikai jártassága 

 

év 

Összes 
megkérdezett 

Számítógépet használni tudók 
száma 

Internetet használni tudók 
száma 

fő fő % fő % 

2008 20 12 60,0% 12 60,0% 

2009 20 12 60,0% 12 60,0% 

2010 20 12 60,0% 12 60,0% 

2011 20 12 60,0% 12 60,0% 

2012 20 12 60,0% 12 60,0% 

2013 20 12 60,0% 12 60,0% 

2014 20 12 60,0% 12 60,0% 

2015 20 12 60,0% 12 60,0% 

2016 20 12 60,0% 12 60,0% 

2017 20 12 60,0% 12 60,0% 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 

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

 

A Katolikus Egyház által szervezett programok, kirándulások (pl. fa templomok látogatása – Szlovákia, 
Lengyelország; búcsúk) 

 
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Idősek támogatásának hiánya Falugondnoki szolgálat létrehozása 

Idősek számára, illetve idősek bevonásával létrejövő 
programok hiánya 

Programok szervezése 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Az államnak, a társadalom szervezeteinek és tagjainak oly módon kell tevékenységüket végezni, hogy az ne 
okozhasson olyan károsodást, amely fogyatékosság kialakulásához vezet, illetve olyan körülményeket kell 
létrehozni, amelyben a fogyatékos emberek képesek lesznek teljesebb életre és a fogyatékosságukból 
fakadó terheik csökkenthetőek.  
 
A fogyatékos személyekkel kapcsolatos magatartás, tevékenység során úgy kell eljárni, hogy az a fogyatékos 
állapot rosszabbodását megelőzze, illetőleg annak következményeit enyhítse.  
A tervezési, döntési folyamatok során kiemelten kell kezelni a fogyatékos személyek sajátos szükségleteit, 
és figyelemmel kell lenni arra, hogy a fogyatékos személyek a bárki által igénybe vehető lehetőségekkel 
csak különleges megoldások alkalmazása esetén élhetnek.  
A fogyatékos személyeket érintő döntések során tekintettel kell lenni arra, hogy a fogyatékos személyek a 
társadalom és a helyi közösség egyenrangú tagjai, ezért meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek 
lehetővé teszik számukra a társadalmi életben való részvételt. 
 
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy az állampolgárok – köztük a fogyatékossággal 
élő emberek – számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén; a fizikai és 
kulturális környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, 
az iskoláztatási és munkaalkalmak, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén 
is. Kiemelt prioritásként a minőségi szolgáltatások egyenlő hozzáférésének megteremtése fogalmazható 
meg. A fogyatékossággal élő emberek számára megszervezendő hatékony ellátórendszer kialakításához 
szükség van helyi, kistérségi és regionális szinten szerveződő civil szervezetekre, amelyek a klasszikus 
érdekvédelmi feladatok ellátása mellett aktívan szerepet vállalnak az államtól átvállalt közfeladatok 
megvalósításában, valamint együttműködő partnerei kívánnak lenni a területen dolgozó valamennyi állami 
és nem-állami szereplőnek. 
 
Biztosítani kell az esélyegyenlőséget az intézményes ellátások szolgáltató jellegének erősítésével, az 
intézmények kiépítésével, korszerűsítésével és átalakításával, illetve a lakókörnyezeti és az integrált 
formában történő ellátásszervezés erősítésével. 
Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 26. cikke elismeri a fogyatékkal élő személyek jogát az önállóságuk, 
társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való részvételük biztosítását célzó 
intézkedésekre. 
 
A fogyatékos személyek körén belül: 
– a testi fogyatékos és mozgássérült emberek aránya együttesen 43,6% 
– a vak és gyengénlátó emberek aránya 14,4%. 
– hallás-, beszédzavar-fogyatékosságban kb. 10%-uk szenved. 
– Az egyéb fogyatékosságban szenvedők aránya 21,6% 

(Forrás: 10/2006. (II. 16.) OGY határozat Az Új Fogyatékosügyi Programról) 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
Önkormányzatunk nem rendelkezik pontos adatokkal arról, hogy milyen fogyatékkal élő személyek élnek a 
településen, csak „becsült” adatokat ismerünk. 
 

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás) 

 
A törvény alapján a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett foglalkoztatásra 
jogosult. 
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A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a 
munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az 
átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. 
Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy 
számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. A 
védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti.  
 
Fogyatékkal élő munkavállaló, aki 

a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy 
b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. 

 
Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki 

a) rehabilitációs ellátásban részesül, 
b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres 

szociális járadékban részesült. 
 
 
Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma  
 
 

év 
megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban 
részesülők száma 

egészségkárosodott személyek 
szociális ellátásaiban részesülők száma 

2008 17 1 

2009 13 1 

2010 13 1 

2011 n.a. n.a. 

2012 24 1 

2013 25 1 

2014 23 1 

2015 20 2 

2016 21 2 

2017 n.a. n.a. 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
Településünkön a fő foglalkoztató az önkormányzat.  
 
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Nincs a településen hátrányos helyzetű megkülönböztetés a foglalkoztatás területén. 
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

Szükség és igény esetén biztosított a házi segítségnyújtás, valamint a családsegítő szolgálat támogatása. 
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7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Ellátási formák: 
 
Fogyatékossági támogatás: A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. 
évi XXVI. törvény. 22. §-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy 
részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, 
hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi segítséggel járuljon hozzá a 
súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. 
 
Rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet értelmében az a 
személy, aki a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70%-os mértékű, és 
nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem 
részesül rokkantsági járadékra jogosult. 
 
Közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a állapítja meg azt a személyt, aki szerzési és átalakítási támogatásra 
(közlekedési kedvezmény) jogosult. 
 
Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az a személy jogosult,  

- aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott, 
- aki látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak 

minősül, 
- akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét 

megelőzően vaknak minősítettek, vagy aki vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi 
fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül 

 
Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák: 
Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 
Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek otthona, 
rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon 
 
 

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

 
Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi években 
teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó ember – azaz a 
mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista és súlyosan-halmozottan 
fogyatékos emberek – speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex akadálymentesítés, azaz 
az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni. Ez olyan eszközök és megoldások telepítését 
jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást a mozgássérült embereken túl látás- vagy 
hallássérült, valamint értelmi fogyatékos emberek is igénybe vehessenek. (Hangos térkép, indukciós hurok, 
könnyen érthető tájékoztató füzetek, stb.) A kulcs az, hogy ma már nem pusztán épületek 
akadálymentesítéséről, hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk, amely tehát 
magában foglalja az épületek komplex akadálymentességét, de annál jóval több. 
 
Nógrád Megyében elérhető érdekvédelmi szervezetek: 

- Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (3100 Salgótarján, Május 1. út 70.) 
- Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (3100 Salgótarján, Főtér 5.) 
- Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei Egyesülete (3100 Salgótarján, Március 15. út 4.) 
- Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete (3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10.) 
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- ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület „Értelmi fogyatékosok Érdekvédelmi Szervezete” (2660 
Balassagyarmat, Óváros tér 26.) 

- Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesülete (2660 Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39.) 
 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
Településünkön az újonnan felújított Közösségi Ház, valamint az Óvoda fizikai akadálymentesítettsége 
megfelelő. 2018. év folyamán az Orvosi rendelő és az önkormányzati hivatali épületén is megvalósult a 
fizikai akadálymentesítés. 
 

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

 
Fizikai akadálymentesítés nem megoldott. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
Az önkormányzat épülete és az Orvosi rendelő fizikai akadálymentesítése 2018. évben megoldódott. 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

Az újonnan épülő közlekedési utak, járdák kialakításánál figyelemmel vagyunk az akadálymentesítésre. 
 

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

 
Településünkön nem állnak rendelkezésre helyi szolgáltatások. 
 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 

Szükség esetén azonnal segítség nyújtása. 
 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Szolgáltatók (Posta, Községi Könyvtár) 
megközelíthetősége 

Akadálymentesítés (pályázati lehetőségek) 

 
 

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

Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta a 2003. évi L. törvényt, a Nemzeti Civil Alapprogramról. Ezzel elismerte 
a szervezetek működési feltételeihez források biztosításának szükségességét. A Nemzeti Civil Alapprogram 
célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése. 
 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 
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Kishartyán Községért Közalapítvány 

 
A Közalapítvány bemutatása: 

Kishartyán község kis lélekszámú kistelepülés, 15 km-re Salgótarjántól, Nórgád megye székhelyétől.  
A település óvodával rendelkezik, iskolája a 70-es évek végétől nincs, ezért a diákok a környező iskolákba 
ingáznak.  
A községben művelődési ház és községi könyvtár működik.  
Kishartyánban sok a munkanélküli, és a nyugdíjas. Az aktív korú lakosság a környező településekre vagy a 
megyén kívülre jár el dolgozni. A fiatalok száma, a falu lakóinak számával együtt csökkenő tendenciát 
mutat. 
A falusiak alig találkoznak egymással, mindenki a saját útját járja, helyi szintű önszerveződő csoportokról 
nem beszélhetünk.  

 
Ezekkel a tényekkel szembenézve, a gondok megoldását remélve hozta létre az helyi Önkormányzat a 
Kishartyán Községért Közalapítványt 1997. augusztusában. 
A 2000-ben megnyílt TESZ-VESZ Ház már kulturált körülményeket, helyszínt biztosított a különböző 
programokhoz. A Kishartyán Községért Közalapítvány a helyi művelődési, szabadidős és sport 
tevékenységeket koordinálja, a helybeliek kezdeményezéseit támogatja, segíti.  
Fontosnak tekinti a helyi és térségi információk cseréjét, szűkebb és tágabb környezetében a civil 
közösségek és intézmények közötti együttműködés támogatását.  
 
Fontos, meghatározó feladatai: 
 húsvéti és adventi játszóház szervezése 
 községi rendezvények (gyermeknap, falunap, idősek napja) szervezésében való részvétel, azokon 

aktív közreműködés. 
 hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, segítése 

 
A nyári táborok szervezése kapcsán a kishartyáni fiatalok több helyre is eljutottak az elmúlt években 
(Nyírjes, Felsőtárkány, Szarvas, Bogács). 
Azoknál a táboroknál, amelyek helyben voltak megszervezve, mindig gondot fordítottak arra, hogy közös 
kirándulásokkal díszítse a programokat. Így került sor a Hollókői kirándulásra, ahol a Várnapok keretén 
belül ritkaságszámba menő eseményekben lehetett részük a fiataloknak. Közösen ellátogattak a 
Salgótarjáni Bányamúzeumba, a Balassagyarmati Palóc Múzeumba.  
 
Volt hagyományőrző tábor 2000 év nyarán, mely keretén belül a Millenniumi ünnepekhez kapcsolódóan 
helyi kiállítást szerveztek az általuk összegyűjtött személyes használati tárgyakból, eszközökből.  
Volt életjáték program, mely a tábor első részét alkotta, itt az újdonság varázsával hatott a gyermekekre 
például „Ha én summás lettem volna…” helyzetgyakorlat, mely a század elejére vitte el a gyerekeket. 
Az év közbeni programok szervezésében a 
közalapítvány önállóan a húsvéti és adventi játszóház 
lebonyolítását vállalta és vállalja, de aktívan részt vesz 
a helyi egyéb rendezvények szervezésében is. 
Átlagban 30-40 gyerek vesz részt a programokban, 
akik az alkalomhoz illő dísztárgyakat készítenek a 
közalapítvány által vásárolt eszközökből. A 
játszóházak látogatása térítésmentes, az elkészült 
tárgyakat mindenki hazaviheti és megajándékozhatja 
szüleit, testvéreit. 
A TESZ-VESZ Ház helyileg Kishartyán Község központjában, az orvosi rendelő tetőterében helyezkedik el. 
Két helyiségből áll. A kisebb helyiségben találtak otthonra a számítógépek.  
A Közalapítvány 2011. évben LEADER pályázatot nyújtott be, közösen Ságújfalu Község Önkormányzatával 
és Sóshartyán Község Önkormányzatával. A pályázaton szövőszékeket, korongozó gépeket, valamint 
hangszereket nyertek. A gitár és a tangóharmónika a falusi élethez kapcsolódóan szerepeltek a 
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pályázatban. Az elnyert támogatással sikeres nyári tábor szervezésére került sor, ahol a hátrányos 
helyzetű gyermekek megismerhették ezeket az eszközöket és hozzáértő segítőkkel ki is próbálhatták. 

 

 
 

Kishartyán Polgárőrség 

 

Bemutatkozás: 

A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, 
állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása. 
A bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények mérséklése, a vagyonvédelem javítása. 
A lakosság biztonságérzetének növelése és ezen keresztül a lakosok közötti kapcsolatok erősítése. 
A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. 
Tevékenységei: 

- jelzi, az illetékes önkormányzatnak a hatóságok a gyermek és fiatalkorúak értelmi, erkölcsi és testi 
fejlődését súlyosan veszélyeztető magatartást és kezdeményezi a bűnmegelőző óvó – védő 
rendszabályok foganatosítását. 

- a bűncselekményeket elősegítő körülményekről tájékoztatja a rendőri szerveket, valamint más 
intézkedésre jogosult testületet. 

- a bűnügyileg veszélyeztetett helyeken és időben járőrszolgálatot szervez és végez. 
- a tettenért bűnelkövetőt a helyszínen tartja, és átadja az intézkedő rendőrnek, ha ez fizikailag nem 

lehetséges, jelenti a legközelebbi intézkedésre jogosult rendőri szervnek. 
- a bűnmegelőzés érdekében felvilágosító propaganda tevékenységet folytat a lakosság, különös 

tekintettel az iskolai tanulók körében, együttműködve a rendőri, egészségügyi és ifjúságvédelmi 
szervekkel. 

 

A polgárőrség tevékenysége a község védelme, az emberek és az értékek megóvása volt. A szolgálatot 25 
fővel látja el hétvégente, 3 és 2 fős csoportokban. Éves szinten 2340 órát töltött a falu és az emberek 
védelmében. 
2008. évben segítették a Kishartyán Község Önkormányzata és a Kishartyán Község Közalapítvány által 
szervezett gyermeknap lebonyolításában. A feladatuk volt, hogy levezényeljék a fiatalok kerékpáros 
versenyét, melyet a falu egyik utcáján rendeztek meg. Itt fokozott figyelmet fordítottak arra, hogy a 
verseny ideje alatt a közlekedő gépjárművek időben észrevegyék a kerékpárosokat. 
2008. évben megrendezett falunap során megerősített szolgálattal látták el a vagyonvédelmet, mivel már 
a falunap előtt egy nappal felállításra került a rendezvénysátor. A falunap időtartama alatt nagyobb 
figyelmet fordítottak a rendvédelemre, a lakosság biztonságának növelésére. A rendezvény során a 
polgárőrök két fős csoportokban járőröztek a falu egész területén, hogy a falunapon résztvevő lakosság 
otthonaira és értékeire odafigyeljenek.  
Eligazítást és tájékoztatást tart a polgárőrök számára a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Ilyenkor 
hívják fel a figyelmet az esetlegesen előforduló veszélyekre (garázdálkodó csoportok jelenléte a területen, 
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idősebb személyeket veszélyeztető körülmények). Folyamatosan tájékoztatják a lakosságot az 
önkormányzattal együtt, a rendőrség által jelzett veszélyhelyzetekről. 
A helyi rendezvények során, illetve a rendőrségi általi jelzések esetén megerősített szolgálattal állunk a 
község szolgálatában. Ilyenkor a szokásos két vagy három fős csoport helyett hat fős csoport figyel a 
rendre, járőrözik a község területén. 
 

Egyház 

 

Kishartyán településen egy római katolikus templom található, a lakosság nagy része ezen valláshoz 
tartozik. Településünk Sóshartyánnal, Magyargéccel és Nógrádmegyerrel közös egyházközösséghez 
tartozik. A falu lakói jó kapcsolatot ápolnak az atyával, aki támogatja és segíti a közösséget.  

 

Kishartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

Településünkön két fős kisebbségi önkormányzat működik. Jó kapcsolatot tart a települési 
önkormányzattal. Az önkormányzat által szervezet rendezvényeket támogatja, tevékenyen részt vesz 
rajta. Lehetőségeikhez mérten támogatják a falu lakosait. 

 

A civil szervezetek, egyházi szervezet, a nemzetiségi önkormányzat és az önkormányzati valamint a 
társulásban ellátott feladatok szolgáltató szervezetei együttműködése zavartalan. 

 

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

 
A településen együttműködik az Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Római Katolikus 
Egyházközösség és a civil szervezetek. 
Rendezvények, programok szervezése során a településen működő szervezetek tagjai összefognak. 
 

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

 
Az Önkormányzat érdekelt egy kistérségi társulásban. 
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A nemzetiségi önkormányzat támogatja a gyermeknapot, valamint mikulás alkalmából csomagokat 
ajándékoz lehetőségeihez mérten. 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A Közalapítvány odafigyel a hátrányos helyzetű gyermekekre, programok, táborok szervezésével. 
 

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

 
A településen nincsenek for-profit szereplők az esélyegyenlőség területén. 
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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 helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 

 
A HEP munkaanyag elkészítése, az illetékes személyek, szervezetek általi átnézése, megbeszélése. 
 

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

 
Az önkormányzatnál folyamatosan lehetőséget biztosítunk az anyag átnézésére, elkülönítetten gyűjtve az 
anyaggal kapcsolatos észrevételeket, tanácsokat, hozzászólásokat, javaslatokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
Az intézkedési terv célja olyan beavatkozások tervezése, amelyek a helyzetértékelésben felvetett 
problémákra megoldást nyújtanak. A helyi esélyegyenlőségi programnak kiemelt figyelmet kell fordítania: 

– az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, megszüntetésére; 
– a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosítására; 
– munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítására; 
– a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik 

javítására; 
– az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat döntéshozatalában, 

illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az önkormányzat által ellenőrzött 
szolgáltatások körében;  

– a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, ill. a 
közügyek irányításában. 

 
 
 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Képzések hiánya 
 
 
 
Mélyszegénységben élőkről szóló adatbázis 
hiánya 
 
Fiataloknak nincs tapasztalata a munka 
világában  
 
Lakosság helyzetének romlása, 
munkanélküliség növekedése 

Adatbázis kialakítása az elérhető 
képzésekről, képző intézetekről 
 
 
Nyilvántartás készítése 
 
 
Diákok foglalkoztatása 
 
 
Közmunka program szervezése pályázat 
útján 
 

Gyermekek 

Családi napközi nincs a településen 
 
 
 
„Lúdtalp” megelőzés 
 
Kevés a szabadidő eltöltését szolgáló 
program a gyermekek számára 
 

Igény esetén egy családi napközi 
létrehozása pályázat útján 
 
 
„Mezítlábas” park létrehozása 
 
 
Programok, szabadidős tevékenységek 
szervezése 
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Idősek 

Idősek támogatásának hiánya 
 
Idősek számára, illetve idősek bevonásával 
létrejövő programok hiánya 

Falugondnoki szolgálat létrehozása 
 
Programok szervezése 

Nők 
Tartós munkanélküliek száma között magas 
a nők aránya 
A nők visszavezetése a közösségi életbe 

Visszavezetésük a munka világába 
 
Baba-mama klub létrehozása 

Fogyatékkal 
élők 

Szolgáltatók (Posta, Bolt) 
megközelíthetősége 

Akadálymentesítés (pályázati lehetőségek) 

 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 
  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Képzési adatbázis kialakítása 
 
Mélyszegénységben élőkről adatbázis 
létrehozása 
 
Diákok foglalkoztatása 
 
Közmunka program szervezése pályázat 
útján 

Önkormányzat, családsegítő szolgálat 
 
Családsegítő szolgálat 
 
 
Önkormányzat 
 
Önkormányzat 
 

Gyermekek 

Családi napközi létrehozása 
 
Mezítlábas park kialakítása 
 
Programok, szabadidős tevékenységek 
szervezése 

Önkormányzat, polgármester 
 
Önkormányzat 
 
Önkormányzat, közalapítvány 
 

Idősek 
Falugondnok szolgálat létrehozása 
 
Programok szervezése 

Önkormányzat, polgármester 
 
Önkormányzat 

Nők 
A tartós munkanélküli nők arányának 
csökkentése 
Baba-mama klub létrehozása 

Önkormányzat, polgármester 
 
Önkormányzat, családsegítő szolgálat 

Fogyatékkal 
élők 

Szolgáltatók (Posta, Bolt) fizikai 
akadálymentesítése 

Önkormányzat 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák és nem romák normálisan élnek együtt egymás mellett. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők kikerüljenek ebből. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek fejlődését. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek ellátására. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a munkanélküliség csökkentését. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők helyzetére, a fizikai akadálymentesítés megvalósítására. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: Képzési adatbázis kialakítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Adatbázis kialakítása az elérhető képzésekről, képző intézetekről 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Az alacsony képzettséggel rendelkezők részére egy olyan adatbázis kialakítása, 
mely segítségével továbbképzési lehetőségeket kínálhatunk a számukra, ezáltal 
segítve a munkanélküliek számának csökkenését. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Felmérés a településen élők körében az őket érdeklő képzésekről 
2. Felmérés a környékbeli képző intézetekről 
3. Felmérés a távolabbi, de még könnyen elérhető képző intézetekről 
4. Adatbázis létrehozása 
5. Ellenőrzés, esetleges frissítés 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, családsegítő szolgálat 

Partnerek 
családgondozó, civil szervezetek, képző intézmények, NMKH SJH Foglalkoztatási 
Osztálya 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2019. február 28. 
2. 2019. június 30. 
3. 2019. június 30. 
4. 2019. december 31. 
5. folyamatosan 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Adatbázis elkészítése, folyamatos ellenőrzése, frissítése. 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

1. Nem találunk olyan képzéseket, amelyekre esetleg igény lenne 
 

Szükséges erőforrások 
Humán: projektfelelős 
Anyagi: önkormányzati költségvetés 
 

 

Intézkedés címe: Mélyszegénységben élőkről adatbázis létrehozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Adatbázis kialakítása a mélyszegénységben élőkről 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 

Egy adatbázis kialakítása a mélyszegénységben élők, hogy segítségével 
támogatásuk biztosítottabb legyen 
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időegységekre 
bontásban 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Felmérés a településen mélyszegénységben élőkről 
2. Adatbázis létrehozása 
3. Támogatási lehetőség kutatása 
4. Ellenőrzés, esetleges frissítés 

Résztvevők és 
felelős 

családsegítő szolgálat 

Partnerek önkormányzat, civil szervezetek, egyház, háziorvosi szolgálat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2019. február 29. 
2. 2019. június 30. 
3. folyamatosan 
4. folyamatosan 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Adatbázis elkészítése, folyamatos ellenőrzése, frissítése. 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

1. Hiányos adatbázis 
2. Támogatások hiánya 
 

Szükséges erőforrások 
Humán: projektfelelős 
Anyagi: támogatások (önkormányzat, egyéb) 

 

Intézkedés címe: Diákok foglalkoztatása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Fiataloknak nincs tapasztalata a munka világában 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Diákfoglalkoztatás lehetőségének megteremtése, tapasztalatszerzés biztosítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Felmérés a bevonható diákok köréről 
2. Kapcsolatfelvétel a Foglalkoztatási Osztállyal, iskolákkal 
3. Pályázat/kérelem elkészítése 
4. Foglalkoztatás elindítása 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, polgármester 

Partnerek NMKH SJH Foglalkoztatási Osztálya, családsegítő szolgálat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2019. március 31. 
2. 2019. május 31. 
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3. 2019. június 15. 
4. 2019. július 1. (várhatóan) 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Bevont diákok száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Hatósági szerződés megkötésének csúszása, jelentkező diákok hiánya 

Szükséges erőforrások Humán: projektfelelős 

 

Intézkedés címe: Közfoglalkoztatási program szervezése pályázat útján 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Lakosság helyzetének romlása, munkanélküliség növekedése 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Közfoglalkoztatási program szervezése, pályázat útján 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Felmérés a településen elvégzendő tevékenységekről 
2. Pályázat benyújtása közfoglalkoztatási programra 
3. Megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat dolgozói, polgármester, jegyző 

Partnerek NMKH SJH Foglalkoztatási Osztálya 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2019. december 31.  
2. folyamatosan a NMKH SJH Foglalkoztatási Osztálya és a BM felhívásai alapján 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Munkanélküliek számának csökkenése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem nyer pályázatot az Önkormányzat vagy az érintett nem vesz részt a 
közfoglalkoztatásban. Hibátlan pályázat benyújtása, az érintett meggyőzése. 

Szükséges erőforrások Önkormányzat éves költségvetése, pályázati pénzeszköz 
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Intézkedés címe: Családi napközi létrehozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nincs családi napközi a településen, gyermekek szünidei, tanítás utáni 
elhelyezésének megoldása 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Szükség esetén egy családi napközi kialakítása, amely segíthet a gyermekek 
szabadidejének tartalmas eltöltésében és segítheti a nők visszatérését a 
munkahelyükre. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Felmérés a családi napközi kialakításának lehetőségéről, résztvevők számáról 
2. Fórum szervezése a lakosság részére a kialakítással kapcsolatosan 
3. Szükségesség esetén pályázati forrás keresése 
4. Pályázati kiírás és igény esetén a családi napközi kialakítása 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, polgármester 

Partnerek családgondozó, civil szervezetek, óvodavezető 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2019. február 29. 
2. 2019. március 31. 
3. folyamatosan 
4. pályázattól függően, ha szükséges 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Családi napközi száma (ha igény van rá) 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

1. Nincs rá igény 
2. Forrás hiánya - pályázat 

Szükséges erőforrások 
Humán: projektfelelős 
Anyagi: megfelelő pályázat megtalálása 
 

 

Intézkedés címe: „Mezítlábas” park létrehozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen élő gyermekek talpa a nem megfelelő lábbeli, valamint a 
mozgásszegény életmód miatt nem megfelelő állapotú 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Egészségmegőrzés, a kialakult probléma javítása (lúdtalp, bokasüllyedés) 
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Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Felmérés a gyermekek egészségi állapotáról 
2. Egyeztetés a házi orvossal, védőnővel 
3. Támogatási lehetőség kutatása, kivitelező keresése 
4. Megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat 

Partnerek 
családsegítő szolgálat, önkormányzat, civil szervezetek, egyház, háziorvosi 
szolgálat, védőnő 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2019. január 31. 
2. 2019. január 31. 
3. 2019. május 31. 
4. 2019. október 31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Védőnői ellenőrzések. 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

1. Kivitelező hiánya 
2. Támogatások hiánya 
 

Szükséges erőforrások 
Humán: projektfelelős 
Anyagi: támogatások (önkormányzat, egyéb) 

 

Intézkedés címe: Programok, szabadidős tevékenységek szervezése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Kevés a szabadidő eltöltését szolgáló program a gyermekek számára  

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Rövid távú célunk a nyári szünetben programok szervezése a gyermekek számra. 
Hosszú távú célunk, hogy olyan programok szervezése, létrehozása, mely egész 
évben állandóan elérhető a gyermekek számára. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Felmérés a gyermekek körében a őket érdeklő programokról, szabadidős 
tevékenységekről 
2. Adatbázis létrehozása 
3. Nyári tábor szervezése 
4. Pályázati lehetőségek 

Résztvevők és 
felelős 

közalapítvány, önkormányzat 

Partnerek civil szervezetek, egyház 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2019. május 31. 
2. 2019. június 30. 
3. 2019. június 30. 
4. folyamatosan 
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Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Programok száma, résztvevők elégedettsége 
Adatbázis kialakítása 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Olyan programok szervezése, melyek nem időjárás függőek 

Szükséges erőforrások 
Humán: projektfelelős 
Anyagi: támogatások (önkormányzat, egyéb) 

 

Intézkedés címe: A tartós munkanélküli nők arányának csökkentése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A tartós munkanélküliek mutatóiban a nők aránya magasabb, mint a férfiaké. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

A tartós munkanélküli nők visszavezetése a munka világába. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Adatgyűjtés a tartós munkanélküli nők vonatkozásában (száma, iskolai 
végzettség, szakmai tapasztalat, életkoruk, egyéni kompetenciák felmérése, 
egészségügyi állapot) 
2. Felmérés a lehetséges foglalkoztatókról, munkakörökről és ahhoz kapcsolódó 
képzési lehetőségekről 
3. Fórum szervezése a munkanélküliek, képző intézmények és a foglalkoztatók 
számára 
4. Képzés indítása (kistérségi együttműködéssel a képzési helyszín 
kiválasztásában) 
5. Gyermekfelügylet, családi napközi biztosítása 
5. Foglalkoztatottak utánkövetése 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, polgármester 

Partnerek 
családgondozó, háziorvos, egyház, civil szervezetek, település és a környékbeli 
vállalkozók, munkaügyi központ, felnőttképzési és szakképzési cégek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

0. 2018. évvége: megfelelő pályázat benyújtása 
1. 2019. január 31. 
2. 2019. július 31. 
3. 2019. október 1. 
4. 2019. november 1. 
5. folyamatos 
6. folyamatos 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 

Képzést sikeresen elvégzettek száma, 
Munkaszerződések száma 
 
Képzési szerződések, statisztikák 
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(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

1. Foglalkoztatók hiánya – beavatkozás: adókedvezményekről tájékoztatás 
nyújtása a foglalkoztatók részére 
2. Helyben vagy közeli helyen képzés hiánya – kistérségi együttműködés 
kiépítése 
3. Lemorzsolódás (foglalkoztatásban, képzésben) – mentorálás, kiválasztási 
folyamatban felmérésre kerülnek a különféle kompetenciák 
4. Forrás hiánya - pályázat 

Szükséges erőforrások 
Humán: projektfelelős 
Anyagi: megfelelő pályázat megtalálása 

 

Intézkedés címe: Baba-mama klub létrehozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Kismamák, anyukák segítése, támogatása 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Közösségi élet mozgósítása, az kisgyermekes anyukák támogatása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Felmérés a klub kialakításának lehetőségéről, résztvevők számáról 
2. Klub foglalkozásainak megszervezése 
3. Hasonló klubok keresése 
4. Programok szervezése 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat 

Partnerek családgondozó, civil szervezetek, háziorvosi szolgálat, egyház 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2019. február 29. 
2. 2019. március 31. 
3. 2019. március 31. 
4. folyamatosan 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Klub foglalkozásainak száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nincs rá igény, érdeklődés 
 

Szükséges erőforrások 
Humán: projektfelelős 
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Intézkedés címe: Falugondnoki szolgálat létrehozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Idősek segítése 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Falugondnoki szolgálat kialakítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Felmérés falugondnoki szolgálat kialakításának lehetőségéről, résztvevők 
számáról 
2. Fórum szervezése a lakosság részére a kialakítással kapcsolatosan 
3. Pályázati forrás keresése 
4. Pályázat (amennyiben lesz) 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, polgármester 

Partnerek családgondozó, civil szervezetek, háziorvosi szolgálat, egyház 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2019. május 31. 
2. 2019. november 30. 
3. folyamatosan 
4. pályázattól függően 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Falugondnoki szolgálat száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

1. Nincs rá igény 
2. Forrás hiánya - pályázat 

Szükséges erőforrások 
Humán: projektfelelős 
Anyagi: megfelelő pályázat megtalálása 

 

Intézkedés címe: Programok szervezése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen nincs, kifejezetten az idősek számára szervezet program. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Célunk az idősek számára programok szervezése, a tevékeny időskor biztosítása 



 58 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Felmérés az idősek körében az őket érdeklő programokról, tevékenységekről 
2. Adatbázis létrehozása 
3. Pályázati lehetőségek. források keresése 
4. Programok szervezése 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, közalapítvány 

Partnerek civil szervezetek, egyház 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2019. július 31. 
2. 2019. augusztus 31. 
3. folyamatosan 
4. folyamatosan 
 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Programok száma, résztvevők elégedettsége 
Adatbázis kialakítása 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Olyan programok szervezése, melyek nem időjárás függőek 

Szükséges erőforrások 
Humán: projektfelelős 
Anyagi: támogatások (önkormányzat, egyéb) 

 
 

Intézkedés címe: Szolgáltató helyek (községi könyvtár, Posta) fizikai akadálymentesítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen lévő szolgáltató helyek a fogyatékkal élők számára 

akadálymentesen nem érhetőek el. (községi könyvtár, Posta) 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Akadálymentesítés megvalósítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Felmérés az érintett épületekről 
2. Felmérés a költségekről, műszaki tervek elkészítése 
3. Forrás megteremtése (önerő, pályázatok) 
4. Kivitelezés 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, polgármester, intézményvezetők 

Partnerek 
egészségügyi dolgozók, egyház, önkormányzat, helyi vállalkozók, 
intézményfenntartók, családsegítők 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2019. augusztus 1. 
2. 2020. január 1. 
3. 2020. februártól folyamatosan 
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4. lehetőségek szerint folyamatosan 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Akadálymentes épületek száma (db) 
Dokumentáltsága: műszaki dokumentumok 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Források hiány, mértéke 
Kivitelezői hibák, hiányosságok: megfelelő kivitelező cég kiválasztása, megfelelő 
műszaki ellenőr alkalmazása 
Eszközök megfelelő kiválasztása 

Szükséges erőforrások 
Humán: aki figyeli a pályázatokat, megírja a pályázatokat, tevékenyen részt vesz 
a kivitelezésben 
Anyagi: önerő/forrás 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe
n feltárt 
esélyegyenlőségi 
probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 
stratégiai 
dokumentumokka
l 

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 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

Képzési 
adatbázis 
kialakítása 

Adatbázis 
kialakítása az 
elérhető 
képzésekről, 
képző 
intézetekről 

Az alacsony 
képzettséggel 
rendelkezők 
részére egy 
olyan adatbázis 
kialakítása, mely 
segítségével 
továbbképzési 
lehetőségeket 
kínálhatunk a 
számukra, 
ezáltal segítve a 
munkanélküliek 
számának 
csökkenését. 

  

1. Felmérés a 
településen élők 
körében az őket 
érdeklő 
képzésekről 2. 
Felmérés a 
környékbeli 
képző 
intézetekről 3. 
Felmérés a 
távolabbi, de 
még könnyen 
elérhető képző 
intézetekről 4. 
Adatbázis 
létrehozása 5. 
Ellenőrzés, 
esetleges 
frissítés 

Önkormányzat, 
családsegítő 
szolgálat 

2019.12.31. 

Adatbázis 
elkészítése, 
folyamatos 
ellenőrzése, 
frissítése 

Humán: 
projektfelelős 
Anyagi: 
önkormányzati 
költségvetés 

  

2 

Mélyszegénység
ben élőkről 
adatbázis 
létrehozása 

Adatbázis 
kialakítása a 
mélyszegénység
ben élőkről 

Egy adatbázis 
kialakítása a 
mélyszegénység
ben élők, hogy 
segítségével 
támogatásuk 
biztosítottabb 
legyen 

  

1. Felmérés a 
településen 
mélyszegénység
ben élőkről  
 
2. Adatbázis 
létrehozása 3. 
Támogatási 
lehetőség 
kutatása 4. 
Ellenőrzés, 
esetleges 
frissítés 

Családsegítő 
szolgálat 

2019.06.30. 

Adatbázis 
elkészítése, 
folyamatos 
ellenőrzése, 
frissítése 

Humán: 
projektfelelős 
Anyagi: 
támogatások 
(önkormányzat, 
egyéb) 
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3 
Diákok 
foglalkoztatása 

Fiataloknak 
nincs 
tapasztalata a 
munka 
világában 

Diákfoglalkoztat
ás 
lehetőségének 
megteremtése, 
tapasztalatszerz
és biztosítása 

  

1. Felmérés a 
bevonható 
diákok köréről 
2. 
Kapcsolatfelvéte
l a 
Foglalkoztatási 
Osztállyal, 
iskolákkal 3. 
Pályázat/kérele
m elkészítése 4. 
Foglalkoztatás 
elindítása 

önkormányzat, 
polgármester 

2019.07.01. 
Bevont diákok 
száma 

Humán: 
projektfelelős 

 

4 

Közfoglalkoztatá
si program 
szervezése 
pályázat útján 

Lakosság 
helyzetének 
romlása, 
munkanélkülisé
g növekedése 

Közfoglalkoztatá
si program 
szervezése, 
pályázat útján 

  

1. Felmérés a 
településen 
elvégzendő 
tevékenységekr
ől 2. Pályázat 
benyújtása 
közfoglalkoztatá
si programra 3. 
Megvalósítás 

Önkormányzat 
dolgozói, 
polgármester, 
jegyző 

2019.12.31. 
Munkanélküliek 
számának 
csökkenése 

Önkormányzat 
éves 
költségvetése, 
pályázati 
pénzeszköz 

  

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 
Családi napközi 
létrehozása 

Nincs családi 
napközi a 
településen, 
gyermekek 
szünidei, tanítás 
utáni 
elhelyezésének 
megoldása 

Szükség esetén 
egy családi 
napközi 
kialakítása, 
amely segíthet a 
gyermekek 
szabadidejének 
tartalmas 
eltöltésében és 
segítheti a nők 
visszatérését a 
munkahelyükre 

  

1. Felmérés a 
családi napközi 
kialakításának 
lehetőségéről, 
résztvevők 
számáról 2. 
Fórum 
szervezése a 
lakosság részére 
a kialakítással 
kapcsolatosan 3. 
Szükségesség 
esetén pályázati 
forrás keresése  
 
4. Pályázati 
kiírás és igény 
esetén a családi 
napközi 
kialakítása 

önkormányzat, 
polgármester 

2019.12.31. 
Családi napközi 
száma (ha igény 
van rá) 

Humán: 
projektfelelős 
Anyagi: 
megfelelő 
pályázat 
megtalálása 
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2 
„Mezítlábas” 
park létrehozása 

A településen 
élő gyermekek 
talpa a nem 
megfelelő 
lábbeli, valamint 
a 
mozgásszegény 
életmód miatt 
nem megfelelő 
állapotú 

Egészségmegőrz
és, a kialakult 
probléma 
javítása (lúdtalp, 
bokasüllyedés) 

  

1. Felmérés a 
gyermekek 
egészségi 
állapotáról 2. 
Egyeztetés a 
házi orvossal, 
védőnővel 3. 
Támogatási 
lehetőség 
kutatása, 
kivitelező 
keresése 4. 
Megvalósítás 

önkormányzat 2019.10.31. 
Védőnői 
ellenőrzések 

Humán: 
projektfelelős 
Anyagi: 
támogatások 
(önkormányzat, 
egyéb) 

 

3 

Programok, 
szabadidős 
tevékenységek 
szervezése 

Kevés a 
szabadidő 
eltöltését 
szolgáló 
program a 
gyermekek 
számára 

Rövid távú 
célunk a nyári 
szünetben 
programok 
szervezése a 
gyermekek 
számra. Hosszú 
távú célunk, 
hogy olyan 
programok 
szervezése, 
létrehozása, 
mely egész 
évben állandóan 
elérhető a 
gyermekek 
számára 

  

1. Felmérés a 
gyermekek 
körében a őket 
érdeklő 
programokról, 
szabadidős 
tevékenységekr
ől 2. Adatbázis 
létrehozása 3. 
Nyári tábor 
szervezése 4. 
Pályázati 
lehetőségek 

közalapítvány, 
önkormányzat 

2019.06.30. 

Programok 
száma, 
résztvevők 
elégedettsége 
Adatbázis 
kialakítása 

Humán: 
projektfelelős 
Anyagi: 
támogatások 
(önkormányzat, 
egyéb 

  

III. A nők esélyegyenlősége 

1 

A tartós 
munkanélküli 
nők arányának 
csökkentése 

A tartós 
munkanélküliek 
mutatóiban a 
nők aránya 
magasabb, mint 
a férfiaké 

A tartós 
munkanélküli 
nők 
visszavezetése a 
munka világába 

  

1. Adatgyűjtés a 
tartós 
munkanélküli 
nők 
vonatkozásában 
(száma, iskolai 
végzettség, 
szakmai 
tapasztalat, 
életkoruk, 
egyéni 
kompetenciák 

önkormányzat, 
polgármester 

2019.11.01. 

Képzést 
sikeresen 
elvégzettek 
száma, 
Munkaszerződé
sek száma 
Képzési 
szerződések, 
statisztikák 

Humán: 
projektfelelős 
Anyagi: 
megfelelő 
pályázat 
megtalálása 

1 
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felmérése, 
egészségügyi 
állapot) 2. 
Felmérés a 
lehetséges 
foglalkoztatókró
l, 
munkakörökről 
és ahhoz 
kapcsolódó 
képzési 
lehetőségekről 
3. Fórum 
szervezése a 
munkanélküliek, 
képző 
intézmények és 
a foglalkoztatók 
számára 4. 
Képzés indítása 
(kistérségi 
együttműködéss
el a képzési 
helyszín 
kiválasztásában) 
5.Gyermekfelüg
ylet, családi 
napközi 
biztosítása 5. 
Foglalkoztatotta
k utánkövetése 

2 
Baba-mama 
klub létrehozása 

Kismamák, 
anyukák 
segítése, 
támogatása 

Közösségi élet 
mozgósítása, az 
kisgyermekes 
anyukák 
támogatása 

  

1. Felmérés a 
klub 
kialakításának 
lehetőségéről, 
résztvevők 
számáról 2. Klub 
foglalkozásainak 
megszervezése 
3. Hasonló 
klubok keresése 
4. Programok 
szervezése 

önkormányzat 2019.03.31. 
Klub 
foglalkozásainak 
száma 

Humán: 
projektfelelős 

2 
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IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 

Falugondnoki 
szolgálat 
létrehozása 

Idősek segítése 

Falugondnoki 
szolgálat 
kialakítása 

  

1. Felmérés 
falugondnoki 
szolgálat 
kialakításának 
lehetőségéről, 
résztvevők 
számáról 2. 
Fórum 
szervezése a 
lakosság részére 
a kialakítással 
kapcsolatosan 3. 
Pályázati forrás 
keresése 4. 
Pályázat (ha 
lesz) 

önkormányzat, 
polgármester 

2019.11.30. 
Falugondnoki 
szolgálat száma 

Humán: 
projektfelelős 
Anyagi: 
megfelelő 
pályázat 
megtalálása 

  

2 
Programok 
szervezése 

A településen 
nincs, 
kifejezetten az 
idősek számára 
szervezet 
program 

Célunk az idősek 
számára 
programok 
szervezése, a 
tevékeny 
időskor 
biztosítása 

  

1. Felmérés az 
idősek körében 
az őket érdeklő 
programokról, 
tevékenységekr
ől 2. Adatbázis 
létrehozása 3. 
Pályázati 
lehetőségek. 
források 
keresése 4. 
Programok 
szervezése 

önkormányzat, 
közalapítvány 

2019.08.31. 

Programok 
száma, 
résztvevők 
elégedettsége 
Adatbázis 
kialakítása 

Humán: 
projektfelelős 
Anyagi: 
támogatások 
(önkormányzat, 
egyéb) 

  

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 

Szolgáltató 
helyek (községi 
könyvtár, Posta) 
fizikai 
akadálymentesít
ése 

A településen 
lévő szolgáltató 
helyek a 
fogyatékkal élők 
számára 
akadálymentese
n nem érhetőek 
el. (községi 
könyvtár, Posta) 

Akadálymentesí
tés 
megvalósítása 

  

1. Felmérés az 
érintett 
épületekről 2. 
Felmérés a 
költségekről, 
műszaki tervek 
elkészítése 3. 
Forrás 
megteremtése 
(önerő, 
pályázatok) 4. 
Kivitelezés 

önkormányzat, 
polgármester, 
intézményvezet
ők 

2020.02.01. 

Akadálymentes 
épületek száma 
(db) 
Dokumentáltság
a: műszaki 
dokumentumok 

Humán: aki 
figyeli a 
pályázatokat, 
megírja a 
pályázatokat, 
tevékenyen 
részt vesz a 
kivitelezésben 
Anyagi: 
önerő/forrás 

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 
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. 
 

 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e 
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
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Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, 
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi 
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
 
 
 

 
 
 
A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 
 

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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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. 
 

Nyilvánosság 

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

Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Sándorné Kaspár Paulina 
felel.:  

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

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

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

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

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

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  
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A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 

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

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

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

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

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

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse 
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a 
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, 
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 
működtetése.) 
 
 

Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során 
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül 
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a 
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 
elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 
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