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Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 
 
Patvarc Község Önkormányzata a 43/2013.(VI.26) számú határozatával fogadta el a jelenleg hatályos 
Esélyegyenl ségi Programját. A program megvalósítása érdekében fontos az Önkormányzat részér l 
folyamatos és aktív beavatkozást, és a megvalósítás érdekében az érvényesülés figyelemmel kisérése. 
 
Összhangban az Egyenl  Bánásmódról és az Esélyegyenl ség El mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, 
a helyi esélyegyenl ségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenl ségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenl ségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Patvarc Község Önkormányzata 
Esélyegyenl ségi Programban rögzíti az esélyegyenl ség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenl ségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lév  intézmények 

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

A település bemutatása 
 
Patvarc Nógrád megye északi részén, Balassagyarmattól délkeletre helyezkedik el. A település 
északnyugaton Balassagyarmat, keleten az rhalommal is határos Feketevíz patak, délen Szügy határával 
érintkezik, északon pedig Szlovákiával határos, ahol a határvonalat az Ipoly képviseli. 
A település könnyen megközelíthet , hiszen a viszonylag s n közleked  autóbuszjáratok ezt lehet vé 
teszik, továbbá vasúti vonalon is biztosított a közlekedés a településre. 
 
A település lélekszáma 2012. január 1-én: 764 f . A falu határában i.e. 1500-ban kés  bronzkori leleteket 
tárt fel Márton Lajos régész. A falu már a bronzkorban is a lakott települések közé tartozott. Az els  oklevél, 
mely  a  község  nevét  említi,  1319-ben  készült.  A  török  adólajstromok  1562-ban  nyolc  háztartást  vettek  
nyilvántartásba. A tizenötéves háború idején elpusztult a település, és a falu 1770-ig népesült újra. A 
községnek két országosan védett m emléke van: a római katolikus templom (neogótikus, 1858-ban épült) 
és a Mailáth-kastély (klasszicista stílusban, 1830-ban épült). A község evangélikus temploma 1984-ben épült 
újjá. A helyi védettséget élvez  harangláb a XVIII. század második feléb l származik.  
A falu szélén népi pincesor található, ami a helyi sz velés hagyományaira emlékeztet. A község 
környéke mez gazdálkodásra alkalmas: mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztés adottságai jók. A 
település éghajlatát, mikroklímáját sík fekvése, az északi, észak-nyugati szél szabályozza. Szerény állatvilága 
az erd  hiányával magyarázható.  
A település víz-és csatornaszolgáltatását az önkormányzat megfelel  szinten biztosítja. A belterület utcái 
vezetékes vízzel, gázzal, villanyhálózattal, szennyvízcsatorna hálózattal, kábeltelevíziós hálózattal, 
telefonhálózattal ellátottak. A rendszeres szilárd hulladékszállítás a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft-
vel kötött közszolgáltatási szerz dés alapján történik a községben. A belterületi úthálózat nagy része szilárd 
burkolatú. 
Az önkormányzatnak egy helyben m köd  intézménye van: az óvoda, az általános iskolai oktatás 
Balassagyarmat városban biztosított. A településen 1, a feln ttek részére szervezett háziorvosi szolgálat, és 
1 házi gyermekorvosi szolgálat biztosítva van. Az esetleges szakorvosi ellátásra a balassagyarmati Dr. 

                                                             
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Kenessey Albert Kórház- és Rendel intézetben van lehet ség. A legnagyobb helyi munkaadó a budapesti 
székhellyel rendelkez  Elektronika Szövetkezet. 
Az önkormányzat munkáját a településen m köd  Roma Nemzetiségi Önkormányzat is segíti, hiszen az 
általuk szervezett programok is a közösségi élet színesítését teszik lehet vé. 
 
2008-ban a község három belterületi útjának korszer sítése, valamint a patvarci Ravatalozó felújítása, 
fedett tartózkodó építése valósult meg. A Babits, Kis és Tölgyfa utak felújítása során a pályázathoz 
elkészített felújítási terv alapján az utak 4 m szélességben összesen 875 fm hosszban AB-11/F aszfalt 
kopóréteget kaptak, valamint megújultak a padkák és a vízelvezetési rendszer is. 
2009-ben Patvarcon a Faluközpont félkész állapotában lév  épületének befejezése történt meg. A több, 
mint 120 négyzetméter hasznos alapterület  óvodában el tér, szélfogó, WC-mosdó, iroda-elkül nít  
helyiség, raktár, öltöz , foglalkoztató, melegít  konyha, kazánház helyiségeket alakítottak ki, illetve 
játszóudvart építettek. 
2010-ben a Babits Mihály utcában játszótér került kialakításra. 
2011 tavaszán az önkormányzat Patvarc község belterületi vízrendezésére nyújtott be pályázatot. A 
támogatási döntésr l 2013. január 2. napján kapott értesítést az önkormányzat, amely szerint a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség 93.582.011 Ft összeg  támogatást ítélt meg Patvarc Községnek. A munkálatok 
várhatóan 2013. június hónapban kezd dnek meg. 
 
Népcsoportok  
2001-ben a település lakosságának 98%-a magyar, 1%-a szlovák, 1%-a cigány nemzetiség nek vallotta 
magát. 
 
Nevezetességei  
1. Harangláb: A templom közelében álló népies barokk harangláb a XVIII. század második feléb l származik. 
2. Mailáth-kastély: A klasszicista eredet  Mailáth-kastély 1830-ban épült, majd a XIX. század második 
felében romantikus stílusban átalakították. Az államosítás után több funkcióban használták, majd 
magántulajdonba került. 
3. Római katolikus templom (Szent-kereszt templom): A község központjának meghatározó épülete a kis 
római katolikus templom, mely 1858-ra készült el, neogótikus stílusban. Eredetileg a Szent-Ivány család 
kriptakápolnája volt.  
4. Evangélikus Imaház: Az imaházban található egy falba épített oltárkép, melyen az utolsó vacsora látható, 
el tte  egy egyszer  oltár,  rajta  négy darab ezüstb l  való,  egyenként  1/2 kg  súlyú gyertyatartó.  A  szószék 
fából készült 1,5 méter magasságban.  Az 1980-as évek elején merült fel másodszor az új templom 
építésének gondolata. Az új imaház építését a megyei tanács és az egyházi építkezéseket jóváhagyó 
bizottság is engedélyezte. Az imaház 1984-ben épült meg. 
5. Tájház: Az önkormányzat az 1990-es években vásárolt meg egy parasztházat, amely 2007-ben pályázati 
támogatásból tájházként került felújításra. A tájház els  szobájában került kialakításra a könyvtári és 
egyben teleházi szolgáltatás.  Az épület ad otthont a hagyomány rz  csoportunknak, illetve az udvarában 
kerülnek megrendezésre a település egyes rendezvényei. 
 
Patvarc község, mint a legtöbb Palóc település, fontosnak tartja 
a hagyomány rzést.  
Legsikeresebb rendezvényük a Krumplibaba Fesztivál, ahol 
magyar és szlovák fellép k népzenével, illetve néptánccal 
szórakoztatják az ide látogatókat. Emellett egész nap sütik a 
hagyományos krumplibabát, melyet több változatban is 
készítenek a helyszínen.  
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Demográfiai adatok 
 
Patvarc község népesség számának alakulását az alábbi táblázat szemlélteti. A rendelkezésre álló adatok 
alapján jól látható, hogy 2007-2010-ig kis mértékben ugyan, de növekv  tendenciát mutat a lakónépesség 
száma, mely annak is köszönhet , hogy arányaiban nagyobb a településre vándorlók száma, mint azoké, 
akik elhagyják a községet. A 2010. évr l 2011. évre minimálisan csökken a népesség száma. Összességében 
azonban elmondható, hogy a 2001. évhez viszonyítva emelkedést mutat, ez pedig eltér a Nógrád megyei 
átlagtól, hiszen a megye településeinek többségében a lakónépesség 2011-ben kevesebb volt a 2001. évhez 
képest. 
 

 
 
Megállapítható, hogy Patvarcon mind a férfiak, mind pedig a n k esetében az aktív korúak száma 
meghatározó. A település öregedési indexe mutatja, hogy Patvarc esetében is kis mértékben ugyan, de 
elöreged  társadalomról beszélhetünk, hiszen 2001. évhez képest a 2011. évre 10%-kal magasabb ez a 
mutató.  Ennek tudatában a jöv ben nagyobb figyelmet kell szentelni a fiatal korosztályok megtartására, 
illetve visszacsábítására a megélhetési, szórakozási, kulturális és egyéb lehet ségek széles skálájának 
aktivizálásával. Tehát Patvarcnak kiemelt célként kell kezelni a település népességmegtartó erejének a 
növelését. 
 

A népesség megoszlása f bb korcsoportonként 2011-ben Patvarcon 
 

 
 

  
állandó 
jelleg  

odavándorlás 
elvándorlás egyenleg 

2008 32 18 14 

2009 13 16 -3 

2010 20 7 13 

2011 14 15 -1 
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Az alábbi SWOT-analízisben összefoglalnám az el ekben leírt, település adta lehet ségeket, az ezekb l 
adódó esetleges további kilátásokat, illetve a községben fellelhet  hiányosságokat, és az ezekb l származó 
lehetséges veszélyeket. 
 
ER SSÉGEK 

 A település könnyen megközelítet  
 Fontos küldetésük a hagyomány rzés 
 A Képvisel -testület pozitív hozzáállása a 

község értékeinek meg rzésében, a 
közösségi élet gazdagításában 

 Viszonylag nagy számú helyi nevezetesség 
 Helyi óvoda megléte 

 

LEHET SÉGEK 
 Több hagyomány rz  program, és a helyi 

látnivalók is a helyi turizmus fellendítését 
eredményezhetik,  

 A turizmus fellendülése munkahelyteremtést 
is biztosít 

 Közösségi terek kialakításával több lakossági 
program szervezhet  

GYENGESÉGEK 
 Munkahelyek hiánya 
 Elöreged  társadalom 

VESZÉLYEK 
 A kevés munkalehet ség okán még több 

lesz az elvándorlások aránya 

 
 
 

Értékeink, küldetésünk 
 
A települési esélyegyenl ségi program célja, hogy az élet valamennyi területén megel zze a hátrányos 
megkülönböztetést és el segítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenl ségét.  
Az esélyegyenl ség minden állampolgár számára fontos érték. Az esélyegyenl ség érvényesítése nem 
pusztán követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú érdeke, hiszen azt a célt szolgálja, hogy 
mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó min ség  szolgáltatásokra – függetlenül 
attól, hogy n  vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete, 
vagyis lényeges, hogy a községben megteremt djön az esélyegyenl ség az élet különböz  területein. 
Célunk, hogy Patvarc község olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja meg a hátrányos 
megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját, ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenl  
bánásmód elve, valamint biztosított az egyenl  hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott 
szolgáltatásokhoz. 
 

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

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését el író jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
Magyar Köztársaság Alaptörvénye XV. cikk (1-5) bekezdése 
 
A  helyi  esélyegyenl ségi  program  elkészítését  az  egyenl  bánásmódról és az esélyegyenl ség 
el mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) el írásai alapján végeztük. A 
program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

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

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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
 a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

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

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

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

1.2 Az esélyegyenl ségi célcsoportokat érint  helyi szabályozás rövid bemutatása. 
Patvarc Község önkormányzatának Képvisel -testülete lehet ségeihez mérten eddig is nagy figyelmet 
fordított az egyes célcsoportok támogatására, hiszen a következ  pontokban bemutatott önkormányzati 
rendeletek megalkotása is részben azt célt szolgálja, hogy az esélyegyenl ség megteremt djön a 
településen: 

 Patvarc Község Önkormányzata Képvisel -testületének 5/2002.(VI.4.) rendelete a szociális 
ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról 

 Patvarc Község Önkormányzata Képvisel -testületének 7/2005.(IX.27.) rendelete a Bursa Hungarica 
Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról 

 Patvarc Község Önkormányzata Képvisel -testületének 16/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelete 
a szociális intézményekben fizetend  térítési díjak megállapításáról 

 Patvarc Község Önkormányzatának 9/2003. (V.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 
programokkal 
 
Az önkormányzat költségvetési koncepciójával, valamint gazdasági programjával is igyekszik igazodni az 
esélyegyenl ség szempontjából releváns feltételekhez. Az önkormányzat gazdasági programjában 
lefektetett alapelvekben rögzíti például a közoktatás, közm vel dés, egészségügyi ellátás, szociális ellátás, 
gyermekvédelem, úthálózat és beruházások vonatkozásban elérni kívánt célkit zéseket, melyek az 
esélyegyenl ség szempontjából érintett célcsoportok helyzetének könnyítését szolgálják. 
 

2.2 A helyi esélyegyenl ségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Az egyes önkormányzati feladatok hatékonyabb kezelése és ellátása érdekében Balassagyarmat város, 
Ipolyszög és Patvarc községek 2013. március 1. napjával hozták létre a Balassagyarmati Közös 
Önkormányzati Hivatalt. Emellett Patvarc község bizonyos feladatokat társulás formájában lát el.  Ezen 
társulások megléte jelent sen el segíti az esélyegyenl ség szempontjából kiemelt célcsoportok 
érvényesülését. Továbbá a társulások létrehozásával azok kiegészít  állami támogatás igénybevételére 
jogosultak, és ez által a fenntartásukban lév  intézmények m ködtetése költséghatékonyabbá válik. 
 
Patvarc község a következ  társulások tagja: 

 Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési Társulás 
 Balassagyarmat Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 
 Balassagyarmat Kistérségi Többcélú Társulás 
 Családsegít  és Gyermekjóléti Szolgálat 
 Fogorvosi Alapellátási Intézményi Társulás 

 
A központi orvosi ügyeleti ellátást a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft-vel kötött megbízási szerz dés 
alapján látja el a település, mely feladatot korábban a Háziorvosi Központi Ügyeleti Társulás keretében 
látták el a kistérségi települések. 
 

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

 
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a KSH- Statinfo, TEIR adatbázisból, a helyi 
nyilvántartásokból, valamint az önkormányzat kezelésében lév  intézmény adatai alapján gy jtöttük össze. 
Felhasználtuk az ágazati éves beszámolók megállapításait, a helyi szakemberek tapasztalatait. Azoknál az 
adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs azokban az esetekben a 2001. és 2011.évi népszámlálás adataiból 
indultunk ki. 
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3. A mélyszegénységben él k és a romák helyzete, esélyegyenl sége 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység.  

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok, 
iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési 
zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követ en a 
munkahelyek megsz nésére, a munkanélküliségre, a munkaer -piaci esélyek sz külésére – nem kis részben 
az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi 
válsághelyzetekre, a megfelel  ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történ  hozzáférés hiányosságaira 
vezethet k vissza). A mélyszegénység hatása az alapvet  létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási 
körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából 
meghatározó társadalmi jellemz  a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység 
fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a 0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a 
szegények több mint fele községekben él). 

Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket 
okozza.  

A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefügg  körülményekb l fakad. 
A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelent s területeir l való tömeges kizáródás súlyos társadalmi 
probléma.  

Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 
millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos 
helyzet  térségekben él ket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. 
Településünkön 2011.évi népszámlálás során, 45 f  vallotta magát roma származásúnak. 

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
A településen az aktív korú népességhez viszonyítva magas a nyilvántartott álláskeres k aránya, 2011-ben 
például az aktív korúak 13,7%-a volt munkanélküli.  A következ  pontokban bemutatásra kerül a községen 
belül a munkanélküliek, foglalkoztatottak helyzete, mely tényez k leginkább meghatározzák az emberek 
jövedelmi és vagyoni helyzetét. 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaer -piaci integráció 

 
A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott foglalkoztatási 
feladatainak ellátása során 

a) közfoglalkoztatást szervez, 
b) figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 
c) döntéseinek el készítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok foglalkoztatáspolitikai 
következményeit, 
d) az állami foglalkoztatási szerv m ködési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt. 

 
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya2 

 
A következ  táblázatokban lév  adatok arra mutatnak rá, hogy a teljes lakónépességhez képest milyen 
arányú a nyilvántartott foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, ez miként 
változott az elmúlt években, illetve, hogy milyen az arány a férfiak és n k között a vizsgált területen. 

                                                             
2 Annak  ellenére,  hogy  azt  a  2/2012.  (VI.  5.)  EMMI  rendelet  nem  tartalmazza,  e  pont  esetében  javasolt  a  nyilvántartott  álláskeres k  számára,  
arányára vonatkozó információkat is rögzíteni a HEP-ben. Ld. a sablonhoz tartozó 3.2.1. sz. adattáblát. 
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Az alábbi táblázatból látható, hogy hogyan alakult az aktív lakónépességen belül a nyilvántartott 
álláskeres k aránya. A 2008. évhez viszonyítva kevesebb 2011-ben a regisztrált álláskeres k száma, 
azonban évr l évre emelkedik a 180 napnál régebben regisztráltak aránya, hiszen 2008-ban 53,2%, míg 
2011-ben 64,4%. A 2011. évben Patvarcon a foglalkoztatottak aránya 35,6%, míg a munkanélkülieké 7,2%, 
mely a megyei átlaghoz hasonló, hiszen megyei szinten a foglalkozatás 34,6%-os, míg a munkanélküliség 
8,1%-os szinten volt.  
3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeres k száma és aránya, 15-64 évesek száma 

év  

15-64 év közötti lakónépesség (f ) nyilvántartott álláskeres k száma (f ) 

 férfi összesen  férfi összesen 

    %  %  % 
2008 246 273 519 34 13,8% 45 16,5% 79 15,2% 
2009 249 272 521 29 11,6% 36 13,2% 65 12,5% 
2010 256 274 530 39 15,2% 39 14,2% 78 14,7% 
2011 253 279 532 31 12,3% 42 15,1% 73 13,7% 

 
 
 

 
 
A 15-64 év közötti lakónépességhez viszonyítva a táblázat jól szemlélteti, hogy a vizsgált id szakban, 
arányát tekintve magasabb a nyilvántartott álláskeres  férfiak száma, mint a n ké. A 2011. évi 
népszámlálási adatok alapján elmondható, hogy megyei szinten is többen vannak a munkanélküli férfiak, 
mint a n k. 

 
Az alábbi diagram alapján megállapítható, hogy: 

 2008-ban a nyilvántartott pályakezd  álláskeres k száma 6, ez a 18-29 év közötti népesség 5,9%-a, 
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 2009-ben a nyilvántartott pályakezd  álláskeres k száma 6, ez a 18-29 év közötti népesség 5,8%-a, 
 2010-ben a nyilvántartott pályakezd  álláskeres k száma 7, ez a 18-29 év közötti népesség 6,4%-a, 
 2011-ben a nyilvántartott pályakezd  álláskeres k száma 9, ez a 18-29 év közötti népesség 7,8%-a. 

A pályakezd k célcsoportjánál is felismerhet , hogy a férfiaknál háromszorosásra emelkedik az álláskeres k 
száma.  

 
 
b) alacsony iskolai végzettség ek3 foglalkoztatottsága 

 

év  

15 éves és id sebb 
lakosság száma összesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát 
végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkez k 15-x évesek száma  

összesen  férfi összesen  férfi Összesen  férfi 

         %  %  % 
2001 531 269 262 473 230 243 58 10,9% 39 14,5% 19 7,3% 
2011 635 322 313 570 288 282 65 10,2% 34 10,6% 31 9,9% 

 
Fenti táblázat nemenkénti bontásban tartalmazza, hogy a 15 éves és id sebb lakosság tekintetében hányan 
rendelkeznek legalább általános iskolai végzettséggel, illetve hányan vannak azok, akiknek nincsen általános 
iskolai végzettsége. Látható, hogy a 10 év alatt 2,6%-kal n tt az általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkez k száma a férfiaknál, míg a n knél 3,9%-kal kevesebb ez a szám. Azonban a 15 évnél id sebb 
lakosságra vetítve magas az arányuk a községben. 
A következ  diagram azt mutatja, hogy a nyilvántartott álláskeres kön belül milyen a 8 általánosnál 
alacsonyabb végzettség ek, a 8 általánost végzettek, és a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel 
rendelkez  aránya. Ez az arány 2008-ban 11,4%, 29,1%, 59,5%, 2009-ben 9,2%, 40%, 50,8%, 2010-ben 
10,3%, 34,6%, 55,1%, míg 2011-ben 12,3%, 38,4% és 49,3%. Elmondható tehát, hogy a 2008. évhez képest 

tt az alacsony iskolai végzettség ek száma, mely a munkaer  piacon hátrányokat jelent, így e tekintetben 
ösztönözni kellene ezeket az embereket továbbképzésre. 

 
 
                                                             
3 Aki nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), ld. Flt. hátrányos helyzet  munkavállalói meghatározása 
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A 3.2.7., valamint 3.2.8. adattáblák adatai arra mutatnak rá, hogy mennyire sikerül az iskolázatlanok 
bevonása a feln ttoktatásba. Sajnos Patvarc esetében az látható, hogy nem vesznek részt sem az általános 
iskolai, sem pedig a középfokú iskolai feln ttoktatásban. A településen nincs általános iskolai feln ttképzés, 
azonban Balassagyarmaton van lehet ség erre, célszer  lenne tehát felmérni az erre vonatkozó igényeket.  

 

c) közfoglalkoztatás 

Az önkormányzatok közfoglalkoztatási programja fontos szerepet tölt be a helyi munkaer  
foglalkoztatásában, még ha teljes mértékben nem is pótolja azt. A településen a 2011. évi adatok alapján az 
emberek 10%-a vett részt a közfoglalkoztatásban a munkavállalási korúak tekintetében. Ha összevetjük a 
közfoglalkoztatottak számát az állástalanok számával, látni, hogy a közfoglalkoztatás, azért nem fedi teljes 
mértékben a hiányzó munkahelyeket. Megfigyelhet , hogy Patvarcon a 2012. évre jelent sen lecsökkent a 
közfoglalkoztatottak száma, mely annak is köszönhet , hogy jogszabályi el írás alapján lecsökkentették a 
programban foglalkoztathatók számát. 
 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényez i (pl. közlekedés, 
potenciális munkalehet ségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben 

köd  foglalkoztatási programok stb.) 
Településünkön a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényez i 
nem igazán jellemz ek. 
 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaer piacra való átmenetet megkönnyít  programok a 
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 
 
Az alábbi táblázatban megfigyelhet  a pályakezd  álláskeres k aránya. A községben nincsenek olyan 
programok, mely a foglalkoztatást el segítenének. Azonban Balassagyarmaton az ESZE Szakközépiskola 
által nyújtott OKJ-s képzések, továbbképzések esetlegesen megkönnyítik a munkaer piacra való átmenetet. 
 
3.2.4. számú táblázat - Pályakezd  álláskeres k száma és a 18-29 éves népesség száma 

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezd  álláskeres k száma 

 férfi összesen  Férfi összesen 

    %  %  % 
2008 49 53 102 3 6,1% 3 5,7% 6 5,9% 
2009 45 59 104 3 6,7% 3 5,1% 6 5,8% 
2010 44 66 110 1 2,3% 6 9,1% 7 6,4% 
2011 45 70 115 0 0,0% 9 12,9% 9 7,8% 

 
f) munkaer -piaci integrációt segít  szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. feln ttképzéshez és 

egyéb munkaer -piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 

 
Patvarc község kapcsolatban áll a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Balassagyarmati 
kirendeltségével a feln ttképzés és egyéb munkaer  piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi 
foglalkoztatási programok nyomon követése érdekében. 
 

g) mélyszegénységben  él k  és  romák4 települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történ  foglalkoztatása 
 

                                                             
4 Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzetiségi csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása és kinyilvánítása az 
egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhet , kivétel, 
amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely nemzetiségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti (ld. a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 11. § (1)-(3) bekezdését). 
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Patvarc Község Önkormányzatának fenntartásában m köd  egyetlen intézmény, a Központi Óvoda 
Hársfavirág Tagóvodája. Az intézmény által szolgáltatott adatok alapján nem foglalkoztattak 
mélyszegénységben él , illetve roma származású személyt az elmúlt években. Azonban a közfoglalkoztatás 
keretén belül lehet ség adódik ezen célcsoportok foglalkoztatásra. 
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Nem releváns a településen. 
 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó 
támogatások 
 
Patvarc Község Önkormányzata Képvisel -testületének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi 
támogatásokról szóló 5/2002.(VI.04.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi ellátásokra lehet jogosult, 
aki az el írt feltételeknek megfelel: 
  
A pénzbeli ellátások körében:   

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
- átmeneti segély, 
- temetési segély, 
- tanévkezdési támogatás 

       megállapítása a polgármester hatásköre. 
 
A természetben nyújtott szociális ellátások körében: 

- köztemetés elrendelése 
- tanulók távolsági autóbuszbérlet támogatása 

a Polgármester hatásköre. 
 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében: 
- szociális étkeztetés, 

 
Az aktív korú népességen belül igen csekély mértékben részesülnek álláskeresési segélyben.  
2008-ban az álláskeresési segélyben részesül k száma 2, a 15-64 év közötti lakónépesség 0,4%-a, 
2009-ben az álláskeresési segélyben részesül k száma 11, a 15-64 év közötti lakónépesség 2,1%-a, 
2010-ben az álláskeresési segélyben részesül k száma 7, a 15-64 év közötti lakónépesség 1,3%-a, 
2011-ben az álláskeresési segélyben részesül k száma 8, a 15-64 év közötti lakónépesség 1,5%-a. 
 

 
 
A következ  táblázat adatai arról adnak információt, hogy a településen a szociális segély és a 
foglalkoztatást helyettesít  támogatás, mint az aktív korúak támogatása milyen mértékben van jelen. 
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Rendszeres szociális segélyt az az aktív korú személy kaphat az önkormányzattól, aki: nem munkavállaló, 
vagy egészségkárosodott, vagy támogatott álláskeres , vagyis olyan hátrányos munkaer -piaci helyzet  
aktív korú személyek részére nyújtott támogatás, akik nem rendelkeznek rendszeres, megélhetést biztosító 
jövedelemmel. A foglalkoztatást helyettesít  támogatást csak álláskeres  személy veheti igénybe. 
 
A rendszeres szociális segélyben, valamint foglalkoztatást helyettesít  támogatásban részesül k száma 
növekv  tendenciát mutat 2008-tól. Rendszeres szociális segélyt 2008-ban 22-en, míg 2011-ben 34-en 
kaptak, foglalkoztatást helyettesít  támogatásban pedig 2008-ban 40-en, 2011-ben 55-en részesültek. 
Ebben is megmutatkozik tehát a munkahelyek hiánya. Megállapítható, hogy a szociális segély meghatározó 
mértékben jelenik meg a település alacsony jövedelm  lakosságának körében. 
 

 
 
 
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota meg rzéséhez és 
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. A jogosultság 
megállapítható alanyi, illetve normatív jogcímen is. Településünkön a jegyz  közgyógyellátásra való 
jogosultságot állapít meg annak a személynek is, akinek havi rendszeres gyógyító ellátása költségének 
mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át, feltéve, hogy:  
a.) havi jövedelme egyedül él  kérelmez  esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  
200 %-át nem haladja meg; 
b.) családban él és családjában az egy f re jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. 
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére 
biztosított anyagi hozzájárulás.  Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra 
szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. 
Az alábbi két diagram jelzi, hogy a fent említett ellátási formát hányan kapták a településen. Mindkett  
támogatásnál elmondható, hogy 2010-ig n  a jogosultak száma, majd 2011-re jelent sen lecsökken a 
közgyógyellátásban, és ápolási díjban részesül k aránya. 
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Munkaer -piaci szolgáltatások 

Az Flt. III. fejezete rögzíti a munkaer -piaci szolgáltatások és foglalkoztatást el segít  támogatásokat.  
Az állami foglalkoztatási szerv és az állami feln ttképzési intézmény által nyújtott szolgáltatások a 
következ k: 
a) munkaer piaci és foglalkozási információ nyújtása, 
b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, 
c) munkaközvetítés. 

 
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) 
gazdálkodást.  
A lakásfenntartási támogatás 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 jegyz  a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távh -szolgáltatás, a 
csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti 
kölcsön törleszt -részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzel anyag költségeihez lakásfenntartási 
támogatást nyújt. 
  
A lakásfenntartási támogatás alapnyi jogon, normatív alapon állapítható meg. 
 

a) bérlakás-állomány 

A településen nincs bérlakás állomány. 
 

b) szociális lakhatás 

Nem jellemz  a településen. 
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

Nem releváns a településen. 
  

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

A településen veszélyeztetett lakhatási helyzet, hajléktalanság nincs. 
 

e) lakhatást segít  támogatások 

 
Lenti táblázat mutatja, hogy hogyan alakult a községben a lakásfenntartási támogatásban részesítettek 
száma. Ez a támogatási forma igen drasztikusan megnövekedett a településen, hiszen 2008-ban még senki 
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nem kapott ilyen ellátást. Viszont a 2009. évr l a 2010. évre több mint háromszorosára n tt, a 2010. évr l a 
2011. évre pedig szinte megduplázódott ezen ellátásban részesül k száma. Ez az arány is a munkaer piacon 
való elhelyezkedés nehézségire utal. 
 

 
f) eladósodottság 

A 2011. évi adatok azt mutatják, hogy az aktív korúak viszonylatában a népesség 6,4%-a részesül rendszeres 
szociális segélyben, míg foglalkoztatást helyettesít  támogatásra a lakosság 75,34%-a volt jogosult a 
regisztrált álláskeres k vonatkozásában. Ezen ellátási formák ráadásul növekv  tendenciát mutatnak az 
évek során. Továbbá megemlíthetjük még a lakásfenntartási támogatást igénybe vev k számát, melynél 
kiemelked en magas emelkedést lehet megfigyelni. Ezek a mutatók is a nyilvántartott álláskeres k magas 
arányát jelzik. Ezen adatok tükrében elmondható, hogy amennyiben nem javul a településen, illetve 
környékén a foglalkoztatási lehet ség, úgy a családok számára ez egyre nehezebb helyzetet fog teremteni. 
 

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

Patvarcon nem épülnek külterületen, illetve lakóövezeten kívül lakások. A közszolgáltatásokhoz, 
közm szolgáltatásokhoz és közösségi közlekedéshez való hozzáférés mindenki számára egyformán 
biztosított. 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
 
Nincsenek a településen szegregátumok. 
 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemz i (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthet sége, lakásállományának állapota, közm ellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
lehet ségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemz i stb.) 

 
Nem jellemz  a településen. 
 

b) a telepen/szegregátumokban él k száma, társadalmi problémák szempontjából f bb jellemz i (pl. 
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet  
gyermekek aránya, stb.) 
Nem releváns a községben. 
 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendez désének folyamatai 

 
Nem releváns a községben. 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
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Az  egészségügyr l  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvényt,  mely  el írja,  hogy  a  települési  önkormányzat  az  
egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

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

 
A településen él  állampolgárok a közszolgáltatások egy részét tudják helyben elérni, lévén, hogy Patvarc 
kis településnek számít. Patvarc Község Önkormányzata minden kötelez  feladatát ellátja, azonban több 
ezek közül társulás formájában, vagy megbízási szerz dés alapján kerül ellátásra. A településen helyben 
biztosított közszolgáltatások a következ k: 

 a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról 
 a véd i ellátásról, 

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
A község egészségügyi ellátása megfelel  színvonalú. Az egészségügyi háziorvosi alapellátást 2 vállalkozó 
háziorvos látja el Patvarcon, egy feln tt és egy gyermek szakorvos. A fogorvosi alapellátást a település a Fogászati 
Alapellátási Intézményi Társulás keretében biztosítja a lakosok részére Balassagyarmaton. A véd i szolgálatot 
kéthetente szerdai  napokon,  4  órában látja  el  1  véd .  A  településen a  központi  orvosi  ügyeleti  ellátás  2013.  
április 1. napjától a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft-vel kötött megbízási szerz dés alapján van biztosítva, 
melyet korább a község társulás formájában végzett. Ügyeleti szolgálatot Balassagyarmat városában tartanak, 
mely Patvarctól 4,5 km-re van. A szakorvosi ellátást igényl  betegeket a háziorvos általában a balassagyarmati Dr. 
Kenessey Albert Kórház- és Rendel intézetbe utalja. A fogyatékkal él  személyek egészségügyi ellátása, kezelése 
a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház- és Rendel intézetben történik. 
 
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 
Feln ttek és gyermekek 

részére tervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

Csak feln ttek részére szervezett 
háziorvosi szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 0 1 1 

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

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

hozzáférés 

 
Patvarcon a prevenciós és sz programokhoz való hozzáférés a véd i szolgálat által biztosított a 
koragyermekkori kötelez  sz rések vonatkozásban. Az egyéb népegészségügyi megel  és sz  
programok igénybe vételére a település környez  városaiban van lehet sége az állampolgároknak. 
 

b) fejleszt  és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

A fejleszt  és rehabilitációs ellátásokhoz való hozzáférés szintén a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert 
Kórház- és Rendel intézetben lehetséges. 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 
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A település a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetés Társulás keretén belül látja el a szociális 
étkeztetést, melyet korábban a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetés – Házi segítségnyújtás 
Társulás végzett. Patvarc Község Önkormányzatának Képvisel  testülete a 36/2013.(V.28.) határozatával 
döntött arról ,hogy 2013. július 1. napjától a jogi személyiség vé átalakított Balassagyarmat, Ipolyszög és 
Patvarc Étkeztetési Társulás fogja ellátni ezen feladatot.  
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 
Községünkben és környékén megfelel  szinten vannak biztosítva programok a sportolásra vágyóknak. A 
kicsik és nagyok egyaránt megtalálják Balassagyarmat városában az igényüknek megfelel  sportolási 
lehet ségeket, hiszen az általános iskolák, és a Városi Sportcsarnok által szervezett folyamatos és id szakos 
edzések, versenyek és programok remek alkalmat kínálnak erre. 
A településen évente megrendezésre kerül  falunap alkalmával is lehet ségük van az állampolgároknak 
sportolni, például a tavalyi évben megrendezett íjászverseny alkalmával is kipróbálhatták magukat a 
vállalkozó szellem ek. Továbbá a község focipályája is folyamatos sportolási tevékenységet biztosít a helyi 
lakosoknak. 
 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. 
A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított 
ellátásokat. 
 
Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
családsegítés, jelz rendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai 
szociális munka, nappali ellátás. 
 
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a 
rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális 
szociális intézmény. 
 
Patvarcon a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat a Balassagyarmat Kistérség Többcélú 
Társulás fenntartásában és m ködtetésben lév  Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központja 
végzi. A Szolgáltató Központra átruházott hatáskörök a következ k: házi segítségnyújtás, támogató 
szolgálat, jelz rendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások: szenvedélybeteg és pszichiátriai betegek 
részére. Településünkön a jelz rendszeres házi segítségnyújtást igénybevev k száma: 2010-ben 1, 2011-
ben 4, és 2012-ben 3. 
 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenl  bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor 
Nem jellemz  a településen a hátrányos megkülönböztetés, az egyenl  bánásmód követelményének 
megsértése a szolgáltatások nyújtásakor. 

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

Nem releváns a községben. 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 
A faluban a tájház épülete ad otthont a hagyomány rz  csoportunknak, illetve az udvarában kerülnek 
megrendezésre a település egyes rendezvényei. A tájház els  szobájában került kialakításra a könyvtári és 
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egyben teleházi szolgáltatás. A tavalyi évben is számos programon lehetett részt venni. Márciusban 
tartották a faluban az íjászversenyt- melyre az idén is el lehetett jönni, ezt követte áprilisban a húsvéti 
tojásfestés. Május els  vasárnapján megünnepelték a településen az édesanyákat, majd ez után a hónap 
végén gyermeknapi programokkal várták az érdekl ket. Júliusban kirándulást szervezett az 
önkormányzat, majd szeptemberben szüreti felvonulással egybekötött Lecsó fesztiválon vehettek részt az 
emberek. Minden év október 1. napján – az id sek világnapján - megrendezésre kerül az Id sek Napja, mely 
szintén remek rendezvénye a településnek. December 5. napján meglátogatja az óvodás gyermekeket a 
mikulás, majd december végén karácsonyváró ünnepség van a településen. 
 

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

 
Etnikai konfliktusok nem jellemz ek a községben, ennek következtében azok folyamatos kezelésére nincs 
szükség. 
 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 
Általában a Tagóvodánk által szervezett adománygy jtések szoktak történni a községben. Jelenleg is 
folyamatban van egy, hintaállvány megvalósítására lehet támogatást adni. Az Óvodánk közrem ködésével 
szokott a papírgy jtés is megvalósulni, az összegy jtött papírt az Észak- Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás szállítja el. Önkéntes 
felajánlások nincsenek a településünkön.  
  

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

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelez  közfeladata többek közt a képviselt közösség 
érdekképviseletével, esélyegyenl ségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen 
tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira, 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladatot láthat el különösen a nemzetiségi oktatási és 
kulturális önigazgatással összefügg  ügyekben, a társadalmi felzárkózás, a szociális, ifjúsági, kulturális 
igazgatás és a közfoglalkoztatás területén, valamint településüzemeltetési és településrendezési feladatok 
körében. 
 
A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az 
önkormányzati m ködés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a m ködéssel kapcsolatos 
végrehajtási feladatok ellátásáról. 
 
A településünkön m köd  Roma Nemzetiségi Önkormányzat által az utóbbi években megrendezett mikulás 
és karácsonyi ünnepség is segít a közösségi élet gazdagításában, a célcsoport esélyegyenl ségi 
tevékenységének megvalósításban. Településünkön egyébként a 2011. évi népszámlálás során, 45 f  
vallotta magát roma származásúnak. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehet ségek meghatározása. 

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

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehet ségek 

 
Magas a nyilvántartott álláskeres k aránya, ezen 
belül a tartós munkanélküliek száma.  
A rendszeres szociális segélyben, valamint 
foglalkoztatást helyettesít  támogatásban 
részesül k száma növekv  tendenciát mutat.  

Munkahelyi kirendeltséggel való kapcsolattartás; 
Érintettek tájékoztatása (honlapon, hirdet táblán) 

az aktuális munkalehet ségekr l, feln ttképzés 
lehet ségér l, közmunkaprogramról; képzettségek 

áttekintése, esetlegesen átképzések;  
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A  10  év  alatt  2,6%-kal n tt az általános iskolai 
végzettséggel nem rendelkez k száma a férfiaknál. 

Tájékoztatás feln ttoktatási lehet ségekr l, 
feltételekr l. 

Lakhatási támogatási forma igen drasztikusan 
megnövekedett a településen. Nincs szociális 
lakhatási lehet ség. 

1.Igényfelmérés.  
2. Pályázat. 

 
 



 22

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenl sége, gyermekszegénység 

 
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemz i (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, 

demográfiai trendek stb.) 
 
A Gyvt. gyermeki jogokat szabályozó 6. §-a szerint minden gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és 
erkölcsi fejl dését, jólétét biztosító saját családi környezetében történ  nevelkedéséhez, személyiségének 
kibontakoztatásához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, önálló életvitelének megteremtéséhez. Joga 
van arra, hogy a fejl désére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, az egészségére káros szerek elleni 
védelemben részesüljön. 
 
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági 
intézkedések biztosítják. 
 
Az alábbi táblázat nemenkénti bontásban tartalmazza az egyes korcsoportok számát 2011-ben a 
településen. A 0-17 évesek száma 161 a 2011. évben, a település lakosságának 21%-a, az aktív korú 
lakosoké 500, a település lakosságának 65,4%-a, míg a 65 év felettiek száma 103, a település lakosságának 
13,5%-a. Elmondható tehát, hogy a gyermekek száma a község kis lélekszámához viszonyítva magas arányt 
mutat.  A  0-14 évesek aránya emelkedik  a  2009.  évig,  majd 2011-re  lecsökken,  emellett  azonban növekv  
tendenciát mutat a 65 év feletti állandó lakosok száma. Sajnálatos tény, hogy az elmúlt években Patvarcon 
csökkent az élve születések aránya, mely talán annak is betudható, hogy az emberek életszínvonalának 
csökkenése – mely esetlegesen az álláshelyek elvesztésének, illetve a munkahelyek hiányának köszönhet  – 
miatt nem mernek a családok több gyermeket vállalni.    
 
2. számú táblázat - Állandó népesség 

    

  
 % 

k férfiak összesen k férfiak 
 390 374 764 51% 49% 

0-2 évesek           
0-14 éves 61 68 129 47% 53% 

15-17 éves 17 15 32 53% 47% 
18-59 éves 214 243 457 47% 53% 
60-64 éves 22 21 43 51% 49% 
65 év feletti 69 34 103 67% 33% 

 

  
65 év feletti állandó 
lakosok száma (f ) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (f ) 

Öregedési index 
(%) 

2001 83 119 69,7% 
2008 95 136 69,9% 
2009 94 140 67,1% 
2010 103 136 75,7% 
2011 103 129 79,8% 
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a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzet , illetve halmozottan hátrányos helyzet  
gyermekek, valamint fogyatékossággal él  gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási 
helyzete   

A gyermekek védelme a gyermek családban történ  nevelkedésének el segítésére, veszélyeztetettségének 
megel zésére és megszüntetésére, valamint a szül i vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerül  
gyermek helyettesít  védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 
A gyermekjóléti szolgáltatás célja a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történ  nevelésének 
el segítése, a gyermekek veszélyeztetettségének megel zése, a kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetése, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése. 
A szolgáltatás megállapodás alapján a balassagyarmati Önkormányzat által fenntartott Családsegít  és 
Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek veszélyeztetettségének 
megel zése érdekében a veszélyeztetettséget észlel  és jelz rendszer m ködtetése. A jelz rendszer tagjai 
a véd i szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (így 
különösen a családsegít  szolgálat), nevelési-oktatási intézmények, a nevelési tanácsadó, a rend rség, 
ügyészség, bíróság, pártfogó felügyel i szolgálat, egyéb társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. 
Községünkben növekv  irányt mutat 2011-ig a veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma, 2012-re csökken 
1-el. A 0-14 év közötti gyermekek számához viszonyítva magas arányban vannak a veszélyeztetett 
gyermekek, ráadásul 2011-ig évr l évre emelkedik arányuk a kiskorú gyermekek viszonyításában, mely 
aggasztó helyzetképet mutat a kiskorú gyermekek tekintetében. 

 2008-ban a veszélyeztetett gyermekek száma a 0-14 éves korúak arányában 7,3%, 
 2009-ben a veszélyeztetett gyermekek száma a 0-14 éves korúak arányában 11,4%, 
 2010-ben a veszélyeztetett gyermekek száma a 0-14 éves korúak arányában 12,5%, 
 2011-ben a veszélyeztetett gyermekek száma a 0-14 éves korúak arányában 13,2%. 

Annak érdekében, hogy csökkenjen ez a szám, a jöv ben még szorosabb együttm ködésre van szükség a 
Családsegít  és Gyermekjóléti Szolgálattal. 

 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a család egy f re es  jövedelme arányában állapítják meg. 
Patvarcon a népesség számához viszonyítva sokan veszik igénybe ezen támogatási formát. A 2008-2010 
közötti id szakban csökken  irányt mutat az erre jogosultak száma, viszont ezt követ en 2012-ig ismételten 
emelkedik az RGYK-ben részesül k száma. Megfigyelhet  azonban, hogy a 0-17 éves korú gyermekek 
létszámához viszonyítva magas a kedvezményben részesítettek száma, 2008-ban 53,8%, 2009-ben 29,5%, 
2010-ben 37%, és 2011-ben 37,3%. Az utóbbi két év növekv  tendenciája is a munkanélküliségre vezethet  
vissza, vagyis a településen fennálló magas munkanélküliségi aránnyal a gyermekek veszélyeztetettsége is 
fokozódik. Kiegészít  gyermekvédelmi kedvezményre 2008-2010-ig 1-1 f  volt jogosult, viszont az utóbbi 
két évben senki nem részesült ebben a támogatásban, továbbá a rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény 
igénybe vétele sem releváns a községben. 

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

év 
védelembe vett 18 év 

alattiak száma 
Megsz ntetett esetek száma a 18 év 

alatti védelembe vettek közül 
veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma 

2008 1 2 10 

2009 1 0 16 

2010 1 0 17 

2011 1 1 17 

2012 1 n.a. 16 
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesül k száma, aránya 

Patvarc Község Önkormányzata minden évben részt vesz a Bursa Hungarica pályázatban, és ezen keresztül 
lehet ség adódik a szociálisan rászoruló fels oktatási hallgatók, valamint tanulmányaikat a következ  
tanévben megkezd  középiskolások támogatására. 

 
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesül k száma, aránya 

 
Az óvodás korúak száma a településen nem változott nagymértékben a vizsgált évekre vonatkozóan. 
A Patvarci Tagóvodába beíratott gyermekek száma évr l évre növekszik, azonban még mindig kevés a 
létszámuk.  
Az óvodába beíratott gyermekek után óvodáztatási támogatást igényelhetnek az arra rászoruló családok. 
Lenti táblázat mutatja, hogy hányan kaptak ilyen támogatást. Az óvodások részére továbbá az 
önkormányzat ingyenes étkeztetést is biztosít.  
Az általános- és középiskolai tanulók számára az önkormányzat által nyújtott étkezési térítési 
díjkedvezmény is igénybe vehet , ezen felül ingyenes tankönyvet is biztosítanak számukra. 
 

év 
0-17 

évesek 
száma 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

Óvodás 
korúak 
aránya 

2008 171 24 14% 

2009 173 27 15,6% 

2010 170 27 15,9% 

2011 161 25 15,5% 

 
 
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesül k száma 

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvev k 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvev k 

száma iskola 1-
8. évfolyam 

50 százalékos 
mérték  

kedvezményes 
étkezésre jogosultak 
száma 1-13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesül k 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesül k száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesül k 
száma 

2008 10 0 53 53 n.a. 0 

2009 9 0 50 50 2 0 

év 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

óvodába beírt 
gyermekek száma 

2008 24 7 
2009 27 11 
2010 27 17 
2011 25 20 
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2010 8 0 52 52 4 0 

2011 7 0 54 54 4 0 

2012 13 0 28 28 1 0 

 
e) magyar állampolgársággal nem rendelkez  gyermekek száma, aránya 

 
Nem releváns a településen. 
 

4.2 Szegregált, telepszer  lakókörnyezetben él  gyermekek helyzete, esélyegyenl sége 
 
Nem releváns. 
 

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

 
Hátrányos helyzet  az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt megállapították.  Halmozottan hátrányos 
helyzet  az a gyermek, tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szül je legfeljebb az általános iskola 
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Halmozottan hátrányos helyzet  az a 
gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.  
A településen él  hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet  gyermekek számát illet en az Oktatási 
Hivatal Honlapján tudtunk tájékozódni. Jól látható, hogy mindhárom korcsoport tekintetében növekedést 
mutat ezen gyermekek száma, kivételt képez az alapfokú oktatásban résztvev  halmozottan hátrányos 
gyermekek száma, ahol nem történt változás. 
Ezen célcsoport számára is segítséget jelenthet a Családsegít  és Gyermekjóléti Szolgálattal való 
együttm ködés. Egészségügyi ellátás vonatkozásban a településen elérhet  a házi gyermekorvosi 
szolgáltatás. 
 

Település Óvodás korú 2H Óvodás korú 3H Alapfokú 2H Alapfokú 3H Középfokú 2H Középfokú 3H 

2012. 10. hó Patvarc 11 3 13 14 4 2 

2013. 01. hó Patvarc 13 4 25 14 11 7 

 

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

Községünkben 0,5 álláshelyet biztosítanak a véd i feladatok ellátására, így az egy véd re jutó 
gyermekek száma a 0-14 éves korú gyermekek számához viszonyítva magas. A településen kéthetente, 
szerdai napokon van biztosítva helyben a véd i szolgáltatás.  
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b) gyermekorvosi ellátás jellemz i (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 
A házi gyermekorvosi ellátás elérhet  a településen heti egy alkalommal. Igény esetén a szakorvosi ellátás a 
balassagyarmati dr. Kenessey Albert Kórház- és Rendel intézetben biztosított. 
 
 

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

d) gyermekjóléti alapellátás 
 
Községünkben a gyermekjóléti alapellátást a balassagyarmati Családsegít  és Gyermekjóléti Szolgálat 
biztosítja. A Szolgálat a családban történ  nevelés el segítése, a gyermek veszélyeztetettségének 
megel zése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a családjából kiemelt gyermekek 
visszahelyezésének el segítése érdekében tevékenykedik, továbbá utógondozói feladatokat is ellát. 
 

e) gyermekvédelem 

A gyermekek védelme a gyermek családban történ  nevelkedésének el segítésére, veszélyeztetettségének 
megel zésére és megszüntetésére, valamint a szül i vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerül  
gyermek helyettesít  védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 
A Családsegít  és Gyermekjóléti Szolgálat kiemelt célként kezeli a gyermekek veszélyeztetettségének 
megel zését. Ennek érdekében m ködtetik a gyermekek veszélyeztetettségét észlel  és jelz rendszert. A 
rendszer feladata, hogy feltárja a veszélyeztetettséget el idéz  okokat és javaslatokat nyújtson ezek 
megoldására. A rendszer tagjai közötti együttm ködés összehangolása és megszervezése fontos az 
eredményes m ködtetés érdekében. 

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

 Családgondozás keretén belül, támogatja a gyermeket és családját a veszélyeztet  körülmény 
elhárításában. 

 Ha a családgondozás eredménytelen javaslatot tesz más gyermekvédelmi gondoskodás 
alkalmazására. 

 A községi jegyz nél kezdeményezi a gyermek védelembe vételét. 
 Kezdeményezi a gyermek kiemelését a családjából 

 
f) krízishelyzetben igénybe vehet  szolgáltatások 

Patvarc Község Önkormányzatának szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 
rendelete tartalmazza a rendkívüli helyzet kialakulása esetén igénybe vehet  szolgáltatásokat, ilyen például 
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Településünkön a gyermekétkeztetéshez történ  hozzáférés is 
biztosított. 
 

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadid s és szünid s programokhoz való hozzáférés 
Az önkormányzat és Tagóvodánk által szervezett programok biztosítanak kikapcsolódási lehet séget a 
gyermekek számára. Májusban gyermeknapi programokkal várták az érdekl ket. Szeptemberben szüreti 
felvonulással egybekötött Lecsó fesztiválon vehettek részt gyermekek és feln ttek egyaránt. Minden év 
december 5. napján meglátogatja a kisgyermekeket a mikulás, majd december végén karácsonyváró 
ünnepség keretén belül ünnepelhetnek Patvarc állampolgárai. 
 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 
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Az önkormányzat az óvodai és iskolai gyermekétkeztetést a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc Étkeztetési 
Társuláson keresztül látja el. Az egyes rászoruló családok díjkedvezményre lehetnek jogosultak a fizetend  
térítési díj vonatkozásában, ennek feltételeit az önkormányzat rendeletében szabályozza. Sajnos A 
gyermekek nyári étkeztetése nem megoldott a településen. 

 
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenl  bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 

nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképvisel k észrevételei   

Nem releváns a településen 
  

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül 
Nem jellemz  a községben. 
 

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

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet , valamint sajátos nevelési igény  és beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzd  gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 
A gyermekek óvodai nevelése a Patvarci Hársfavirág Tagóvodában biztosított, ide minden patvarci 
lakóhellyel rendelkez  gyermek jelentkezhet, nincs megkülönböztetés az óvodai ellátás tekintetében. 
 

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

Heti  egy  alkalommal  a  gyógytestnevelési  ellátás  biztosított  a  Patvarcon,  ezen  felül  községünkben  a  
logopédiai szolgáltatás is biztosítva van a Balassagyarmaton m köd  Pedagógiai Szakszolgálat segítsége 
által, akik településünkre kijárva tartanak foglalkozásokat. 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények 
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  
Nem jellemz  a településen. 

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

Nem releváns. 
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Nem jellemz . 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehet ségek meghatározása. 

 
A gyerekek helyzete, esélyegyenl sége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehet ségek 

 
 a veszélyeztetett, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül , hátrányos, illetve 
halmozottan hátrányos helyzet  gyermekek száma. 

gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése, 
családsegít , gyermekjóléti szolgálattal való még 

szorosabb együttm ködés 
Kevés a 0,5 véd i státusz. 1 véd  foglalkoztatása a településen 
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5. A n k helyzete, esélyegyenl sége 

 

5.1 A n k gazdasági szerepe és esélyegyenl sége 
 
Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti,  hogy a n k és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a n ket, mind a férfiakat 
azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog 
tekintetében. 
Sok országban a törvény azonban még ma sem biztosítja a n k jogait, s t, egyes kulturális és vallási 
hagyományok (például a születésszabályozás tiltása) gyakran szenvedésteli és veszélyes helyzeteket 
konzerválnak. Amerika és Európa országai törvényileg biztosítják ugyan a két nem egyenl  jogait és tiltják a 
nemi alapú diszkriminációt, gyakran éri a n ket diszkriminatív magatartás és intézkedés a magánéletben és 
a közéletben egyaránt.  

k és férfiak társadalmi egyenl sége els sorban azonos jogokra vonatkozik az élet minden területén. A 
diszkrimináció tilalma azt jelenti, hogy neme alapján senkit ne érhessen hátrányos megkülönböztetés. Ma 
az egyenl ség helyett egyre inkább az egyenl  jogok, esélyek és bánásmód kifejezéseket használják: 
rendelkezzen a két nem egyenl  lehet ségekkel a társadalmi és a magánéletben, a munkavállalás területén, 
a képzésben való részvételben, az el menetelben, a politikai döntéshozatalban, a gyereknevelésben, a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. 
 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a n k körében 
2011-ben településünkön az aktív korú népességen belül a férfiak aránya 52,8%, míg a n k esetében ez az 
arány 47,2%. Ugyanebben az évben a férfi-n  nyilvántartott álláskeres k aránya 15,1-12,3% a 15-64 év 
közötti lakónépességre vetítve, és elmondható, hogy sajnos községünkben a regisztrált munkanélküli n k 
csoportján belül igen magas a 180 napnál régebben nyilvántartott álláskeres  n k aránya, mégpedig 74,2%. 
Ez a magas arány  köszönhet  annak is, hogy a 15 évnél id sebb n i lakosság viszonylatában 10,5%-a a 

knek még általános iskolai végzettséggel sem rendelkezik, mely nehezíti a munkaer piacon való 
elhelyezkedést. Számukra a feln ttoktatás lehet ségér l szükséges tájékoztatást adni, mely Patvarcon 
ugyan nem biztosított, azonban Balassagyarmaton alkalmuk lehetne tanulmányaikat folytatni. 
 

  
 

b) n k részvétele foglalkoztatást segít  és képzési programokban  

Településünkön a n k foglalkoztatási és képzési programokban való részvételét a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége segíti, akik tájékoztatást 
adnak a lehet ségekr l. 
 

b) alacsony iskolai végzettség  n k elhelyezkedési lehet ségei 
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A már el bbiekben is említett tartós munkanélküli n k aránya magas a településen, és ez betudható az 
alacsony iskolai végzettségnek is, hiszen Patvarcon a n k 10,5%-nak nincs általános iskolai végzettsége a 
15 éves és id sebb korú n i lakossághoz viszonyítva. Ez ráadásul a középfokú oktatásra sem ad 
lehet séget. A 2001. és 2011. évi népszámlálási adatai ráadásul arra is rámutatnak, hogy 10 év elteltével is 
többen vannak az iskolázatlan n k, mint a férfiak.  
 

 férfi 

 %  % 
39 14,5% 19 7,3% 
34 10,6% 31 9,9% 

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

Nem releváns településünkön. 
 

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

  
A n k munkaer -piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott napközbeni 
ellátásokhoz történ  hozzáférés. 
A községben nincs a 0-3 év közötti kisgyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény, illetve szolgálat. 
A Központi Óvoda Patvarci Tagintézményében az önkormányzat lehet séget nyújt a családoknak a 
gyermekek napközbeni óvodai ellátására, ahol 30 fér helyet biztosítanak számukra. Az óvodába beíratott 
gyermekek létszáma azonban azt tükrözi, hogy a fér hely kihasználtság nem megfelel  az intézményben. 
A Központi Óvoda vezet je által szolgáltatott adatok alapján a nyári zárva tartás idején 2 patvarci lakosú 
kisgyermek fogja igénybe venni Balassagyarmaton az óvodai ügyeleti ellátást. 
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településr l járnak be a gyermekek 1 

Óvodai fér helyek száma 30 

Óvodai csoportok száma 1 

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

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

Személyi feltételek  Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 2 0 

Ebb l diplomás óvodapedagógusok száma 1 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozón  1 0 

Kisegít  személyzet 0 0 

Településünkön az iskolai oktatás nem megoldott, ellenben a balassagyarmati általános iskolában, 
biztosítva van a gyermekek délutánig tartó felügyelete a napközi igénybe vételével. A Nemzeti Köznevelési 
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törvény rendelkezései alapján 2013. szeptember 1-ét l az általános iskolákban 16 óráig kell megszervezni a 
tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat. 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 
A családtervezést, anya- és gyermekgondozást a véd i hálózat nagyban segíti, hiszen annak hatékony 

ködése a gyermek és az anya védelmét is szolgálja. A szociálisan nehéz helyzetben él  várandós anya és 
gyermekekre fokozottabb figyelmet szükséges fordítani. Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek 
felvilágosítására alapvet en az iskolában kerül sor. A leend  szül k számára a gyermekgondozással 
kapcsolatos ismeretek átadását már várandós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, 
családlátogatások formájában. Segítséget nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a 
hozzá tartozó nyomtatványok kitöltésében.  
Községünkben 0,5 álláshelyet biztosítanak a véd i feladatok ellátására, így az egy véd re jutó 
gyermekek száma magas. A településen kéthetente, szerdai napokon van biztosítva a véd i szolgáltatás.  
 

 
 

5.4 A n ket ér  er szak, családon belüli er szak 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az er szak jó része a családban marad, hiszen a n ket, illetve a 
családokat ér  er szakos cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális 
szolgáltatások, a véd i hálózat, a rend ri tevékenység eredményeként, a jelz rendszerek alapján egyre 
több esetre derül fény, egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségért. 
Településünkön nincs olyan szervezet, ahová a bántalmazott n k fordulhatnak, azonban létezik már több 
olyan n i érdekvédelmi szervezet, például az Országos N i Érdekvédelmi Egyesület, mely által segítséget 
kaphatnak a rászorulók, illetve a lelki segélyszolgálat, és a segélyvonalak telefonon keresztül nyújtanak 
tanácsadást a bajba jutott n k számára. 

 

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

A krízis helyzetbe került anyák, családok ellátása településünkön sajnos nem biztosított. Balassagyarmaton 
a Reménysugár Otthonban lehet ség van az otthonukat elveszít , háromévesnél fiatalabb gyermekek és 
szül k, valamint a várandós anyák elhelyezésére. Megyei szinten a salgótarjáni Menedék Családok Átmeneti 
Otthonhoz is fordulhatnak, ahol egészségügyi és pszichológiai tanácsadást biztosítanak, továbbá táborokat, 
kirándulásokat is szerveznek.  

5.6 A n k szerepe a helyi közéletben 

Bátran kijelenthet , hogy Patvarcon a n k közéleti részvétele jelent s, abból kiindulva, hogy Patvarc Község 
Polgármestere is n , továbbá a Képvisel -testületnek van még egy n i tagja. A megel  ciklusban is a 
jelenlegi polgármester volt megválasztva, tehát immáron másodszor választottak n i vezet t a község 
élére.  Az önkormányzat által m ködtetett óvoda vezet je és foglalkoztatottjai szintén n k. Ezek a tények 
azt tükrözik, hogy a helyi közéletben nem jellemz  a n k diszkriminálása. 
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év 
Képvisel testület tagja 

Férfi  

2008 5 3 
2009 5 3 
2010 3 2 
2011 3 2 
2012 3 2 

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

kezdeményezések 

Nem jellemz  a településen. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehet ségek meghatározása. 

 
 

A n k helyzete, esélyegyenl sége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehet ségek 
 

46-50 év közötti regisztrált munkanélküli, ezen belül 
a 180 napnál régebben nyilvántartott n k száma n . 

Munkaügyi központtal folyamatos kapcsolattartás a 
tanfolyamokról, álláslehet sekr l 

A 15 éven felüli n i lakosság 10,5%-nak nincs 
általános iskolai végzettsége. 

Feln ttoktatás népszer sítése 
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6. Az id sek helyzete, esélyegyenl sége 

A 2011. évi népszámlálási adatok szerint ma Magyarországon minden ötödik ember id skorúnak számít, 
vagyis már betöltötte a hatvanadik életévet. Területi elosztásban Budapesten illetve a kistelepüléseken 
élnek a legtöbben, a nemek közötti arány pedig igen egyenetlen: az id sek 61%-a n . Az el  
népszámláláshoz képest jelent sen csökkent a többgenerációs családok száma, az id s emberek többsége 
egyedül vagy másik id ssel él együtt. 
Az id söd  magyar társadalom új kihívásokat teremt a szociális ellátás és a foglalkoztatás területén. 
A nehéz helyzetben lév  nyugdíjasok mindennapjait házi segítségnyújtással és étkeztetéssel próbálják 
megkönnyíteni az id seket ellátó intézmények. Az egyik legnagyobb probléma, hogy az elmúlt években 
csökkent az id sek ellátására szánt normatíva, több forrásra lenne szükség. De még nagyobb problémát 
jelent az, hogy nem figyelünk oda egymásra eléggé, így vannak olyan egyedül él  id sek, akikhez nem jut el 
a segítségnyújtás. 
 

6.1 Az id skorú népesség f bb jellemz i (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek 
stb.) 
Patvarcon a 2011. évi adatok alapján a 60. életévét betöltött személyek száma 146, ez a település 
népességszámának 19,1%-a, míg a 65 év feletti lakosok száma 103, mely a népesség 14%-a, ezen belül is a 

i-férfi lakosság aránya 67-33%. Patvarc öregedési indexe mutatja, hogy községünk esetében is elöreged  
társadalomról beszélhetünk, tekintve, hogy a 65 év felettiek létszáma az évek során emelkedést mutat, 
miközben a nyugdíjban, nyugdíjszer  ellátásban részesül k száma 2011-re lecsökkent. Az önkormányzat az 
id skorúak járadékát biztosítja azon id s személyek részére, akik szolgálati id  hiányában a 
nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony összeg  
ellátással rendelkeznek, azonban megfigyelhet , hogy ezen ellátási forma nem jellemz  Patvarcon. 

  
 
 

6.2 Id sek munkaer -piaci helyzete 

  

a) id sek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

Az id skorú embereket leginkább a foglalkoztatás területén éri hátrányos megkülönböztetés, a munkaer  
piacon való elhelyezkedés lehet ségei számukra nagymértékben lecsökkenek, f ként a nyugdíjba vonulást 
megel  években. A következ  táblázatból is kit nik, hogy a regisztrált munkanélküliek korcsoport szerinti 
megoszlásában milyen arányt képviselnek a nyugdíj el tt álló emberek, jól látható, hogy átlagosan minden 
5. munkanélküli az 51 éven felüli korosztályból kerül ki. 

    2008 2009 2010 2011 

nyilvántartott álláskeres k száma összesen  79 65 78 73 

51-55 év 
 6 7 12 9 

% 7,6% 10,8% 15,4% 12,3% 

év 

nyugdíjban, 
nyugdíjszer  

ellátásban 
részesül  férfiak 

száma 

nyugdíjban, 
nyugdíjszer  

ellátásban részesül  
k száma 

2008 83 113 

2009 81 112 

2010 84 113 

2011 50 77 
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56-60 év 
 2 6 3 3 

% 2,5% 9,2% 3,8% 4,1% 

61 év felett 
 1 0 0 0 

% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

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

Nem releváns.  
 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Nem releváns a településen. 
 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés 
Az önkormányzat a Patvarcon elérhet  közszolgáltatásokat megfelel  mértékben biztosítja az 
állampolgárok, így az id sek részére is az egészségügyi alapellátás, szociális ellátás, közm vel dési és egyéb 
szolgáltatások tekintetében. 
 

a) az id sek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

Településünkön háziorvosi szolgáltatás biztosítva van, heti két alkalommal rendel a házi orvos, az esetleges 
szakellátást igényl  id skorú betegek legközelebb a balassagyarmati dr. Kenessey Albert Kórház- és 
Rendel intézetben kapnak ellátást. A legközelebbi központi ügyeleti ellátás szintén Balassagyarmaton 
biztosított. 

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

Szintén a Szolgáltató Központ által biztosított a jelz rendszeres házi segítségnyújtó rendszer m ködtetése, 
amely a saját otthonukban él , egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó 
készülék megfelel  használatára képes id skorú vagy súlyosan fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai 
betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerül  krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott 
ellátást. 

b) kulturális, közm vel dési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
Településünkön minden év október 1. napján, az id sek világnapján, megtartják az Id sek napját, mely 
remek kikapcsolódási lehet séget jelent az id sebb korosztály számára. Továbbá a faluban megrendezésre 
kerül  Krumplibaba Fesztiválon, és Szüreti felvonuláson is részt vehetnek fiatalok és id sek egyaránt.   

 

c) id sek informatikai jártassága 

A település id seire nem jellemz  az informatikai jártasság, illetve adattal nem rendelkezünk ez irányú 
ismereteik tekintetében. 
 

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

Itt is meg lehet említeni a már el bb említett Id sek Napját, hiszen ezen a rendezvényen is az  sajátos 
igényüknek megfelel  programokkal, m sorral kedveskednek nekik, és ezen ünnepség keretén belül 
szokták köszönteni a település szépkorú lakosait is. 
Településünkön a fiatal és id s lakosok biztonságát egyaránt szolgálja az id nkénti rend ri jár rözés, 
továbbá korábban polgár rség is m ködött Patvarcon, azonban ez megszüntetésre került. A patvarci 
lakosok közbiztonságérzetének további er sítését szolgálná a közvilágítás hálózat b vítése is. 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehet ségek meghatározása. 

 
 

Az id sek helyzete, esélyegyenl sége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehet ségek 
 

könnyen válnak b ncselekmények áldozatává 1. megel  e adások a rend rség 
bevonásával 

2. kérd ívek kitöltetése az id skorúakkal a 
nelkövetésekkel kapcsolatos 

tapasztalataikról 
3. Polgár rség ismételt m ködtetése 

4. Közvilágítás hálózat b vítése 
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7. A fogyatékkal él k helyzete, esélyegyenl sége 

Az utóbbi évtizedekben nem csak hazánkban, hanem a világ más országaiban is növekedett a rokkantak és a 
különböz  fogyatékossággal rendelkez k száma és aránya. E növekedést sok tényez  (demográfiai, 
egészségügyi, általában jogkiterjesztést tartalmazó társadalombiztosítási rendelkezések, az 
életkörülmények változása, a tudományos-technikai fejl désb l adódó változások stb.) befolyásolja.  
A fogyatékkal él  emberek a magyar társadalom leghátrányosabb helyzet  csoportjai közé tartoznak. Nagy 
részüknek nem csupán az egészségi állapota, hanem a mostoha társadalmi körülmények is nehezítik az 
életét, s teszik szinte lehetetlenné a társadalmi normaként elfogadott életvitel folytatását. 
Magyarországon a lakosság 4,6%-a 467 ezer fogyatékkal él  ember él a 2011-es népszámlálási adatok 
szerint. 

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

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

közfoglalkoztatás) 

Patvarcon nincs pontos nyilvántartás, felmérés a fogyatékkal él  személyekr l, ennek következtében nem is 
lehet  pontos  elemzést  készíteni  az   helyzetükr l,  és  foglalkoztatási  és  egyéb  területen  lév  
lehet ségeikr l. E célcsoport részére szervezett szolgáltatásokat, ellátásokat, egyes intézkedéseket az 
egyéni szükségletek alapján lehet tervezni. Gyakori probléma, hogy kevés a foglalkoztatási lehet ség, nem 
megoldott a foglalkoztatáshoz szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és 
feltételek.   

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Nem releváns. 
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

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

7.2 Fogyatékkal él  személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
Nincs pontos nyilvántartásunk arra vonatkozóan, hogy a településünkön mennyi a fogyatékkal el  
személyek száma, azonban valószín síthet , hogy az egyes szociális ellátásokat – például ápolási díj, 
közgyógyellátás - igénybe vev k között vannak fogyatékkal el  emberek. 
Az önkormányzat külön pénzbeli és természetbeni ellátásban nem részesíti ket, viszont a már el ekben 
említett Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ által m ködtetett támogató szolgálat, és 
jelz rendszeres házi segítségnyújtás nagy segítséget jelent nekik. 
 

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

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lév  középületek akadálymentesítettsége 

Az önkormányzat tulajdonában lév  középületek, mint az Orvosi rendel , Óvoda, Községháza, illetve tájház, 
akadálymentesítettsége még nem megoldott azonban elmondható, hogy minden lakos által jól 
megközelíthet  helyen találhatóak ezek az épületek. 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehet ségei, fizikai, információs 
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 
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A településen rendezett kulturális és sportprogramokon való részvétel a fogyatékkal él k számára is 
biztosított. 

A fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség a szolgáltató épületek tekintetében sem 
megoldott. 

A lakóépületek akadálymentesítettségére vonatkozóan nem rendelkezünk információval. 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

Nem releváns. 
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

Az önkormányzat célja a tulajdonában lév  közterületek, utak és járdák folyamatos javítása, 
akadálymentesítése, és a még nem aszfaltozott utak és járdák szilárd burkolattal történ  ellátását is 
fontosnak tartják. 
 

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

Településünkön a fogyatékkal él  személyek nappali ellátását biztosító intézmény nincsen, azonban megyei 
szinten legközelebb a Diósjen n m köd  dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
szolgáltatásai igénybe vehet k. 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Nem releváns. 
 

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

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehet ségek 

 
Nincs nyilvántartás a településen fogyatékkal él k 

számáról 
Anonim adatgy jtés a házi orvos, családsegít , 

gyermekjóléti szolgálat segítségével. 
Akadálymentesítettség hiánya: orvosi rendel , 

óvoda, községháza, tájház. 
1. Épületek állapotának felmérése 

2. Az akadálymentesíthet  épületekre 
pályázat benyújtása 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszervez dések, civil szervezetek és for-profit szerepl k 
társadalmi felel sségvállalása 

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

önszervez dések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 
Tagóvodánk által szervezett adománygy jtések szoktak történni a községben. Jelenleg is folyamatban van 
egy, hintaállvány megvalósítására lehet támogatást adni. Az Óvodánk közrem ködésével szokott a 
papírgy jtés is megvalósulni, az összegy jtött papírt az Észak- Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás szállítja el. Önkéntes felajánlások 
nincsenek a településünkön. 

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

Az önkormányzaton kívül a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, továbbá a helyi evangélikus és katolikus 
egyházközség tagjai szerveznek rendezvényeket a településen. 

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

A térségben lév  kistelepülések az egyes önkormányzati feladatok ellátására több társulást is létrehoztak. 
Mára a jogszabályi változások következtében ezek közül több átalakításra, megszüntetésre került, több 
feladatot megállapodás alapján látnak el.  

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

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenl ségi tevékenysége 
Patvarc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata minden évben megrendezi a mikulás és karácsonyi 
ünnepséget, melyhez a helyi önkormányzat általában pénzügyi segítséget is nyújt. 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenl ségi tevékenysége 

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

Nem releváns. 

9. A helyi esélyegyenl ségi program nyilvánossága 

 

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

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

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

Patvarc Község önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi esélyegyenl ségi program elfogadását, illetve 
kétévente a felülvizsgálatát nyilvános ülésen tárgyalja majd, az ülésen lehet ségük van a patvarci 
lakosoknak észrevételeket, véleményeket tenni. 
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A Helyi Esélyegyenl ségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Az intézkedési tervben megállapított beavatkozások az el  fejezetekben bemutatott, helyzetelemzés 
alapján feltárt problémák megoldását célozzák. Az leírt intézkedések megvalósulása az egyes célcsoportok 
érdekérvényesülését, esélyegyenl ségi lehet ségeit nagymértékben segíti.  

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehet ségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben él k 

Magas a nyilvántartott álláskeres k aránya 
ezen belül a tartós munkanélküliek száma.  
A rendszeres szociális segélyben, valamint 
foglalkoztatást helyettesít  támogatásban 
részesül k száma n  
Általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkez k száma n tt a férfiaknál 

1. Kapcsolattartás a munkahelyi 
kirendeltséggel. Érintettek tájékoztatása 
(honlap, hirdet tábla) a feln ttoktatás 
lehet ségér l, az aktuális 
munkalehet ségekr l, képzésekr l.  
2. Közmunkaprogramba történ  bevonás 

Lakásfenntartási támogatások számának 
növekedése. Nincs szociális lakhatási 
lehet ség. 

1.Igényfelmérés.  
2. Pályázat. 

Gyermekek 

 a veszélyeztetett, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül , 
illetve HH helyzet  gyermekek száma. 

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

Kevés a 0,5 véd i státusz. 
Teljes véd i státusz biztosítása a 
településen 

k 

46-50 év közötti regisztrált munkanélküli, 
ezen belül a 180 napnál régebben 
nyilvántartott n k száma n  

Munkaügyi központtal folyamatos 
kapcsolattartás a tanfolyamokról, 
álláslehet sekr l, érintettek tájékoztatása 

A 15 évnél id sebb n i lakosság 10,5%-nak 
nincs általános iskolai végzettsége. 

Tájékoztatás (honlap, szórólap) a 
feln ttoktatási lehet ségekr l. 

Id sek 
könnyen válnak b ncselekmények 
áldozatává 

1. megel  el adások a rend rség 
bevonásával 

2. kérd ívek kitöltetése az 
id skorúakkal a b nelkövetésekkel 

kapcsolatos tapasztalataikról 
3. Polgár rség ismételt m ködtetése 

4. Közvilágítás hálózat fejlesztése 

Fogyatékkal 
él k 

Nincs nyilvántartás a településen 
fogyatékkal él k számáról 

Anonim adatgy jtés a házi orvos, 
családsegít , gyermekjóléti szolgálat 
segítségével. 

Akadálymentesítettség hiánya: orvosi 
rendel , óvoda, községháza, tájház. 

1. Épületek állapotának felmérése 
2. Az akadálymentesíthet  épületekre 

pályázat benyújtása 
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A beavatkozások megvalósítói 

Patvarc Község Önkormányzata, Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Munkaügyi 
Kirendeltsége, Családsegít  és Gyermekjóléti szolgálat, Balassagyarmat Kistérségi Szociális Szolgáltató 
Központ, Balassagyarmati Rend rkapitányság 
 
 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Álláskeres k tájékoztatása 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

Magas a nyilvántartott álláskeres k aránya ezen belül a tartós 
munkanélküliek száma.  
A rendszeres szociális segélyben, valamint foglalkoztatást helyettesít  
támogatásban részesül k száma n  
Általános iskolai végzettséggel nem rendelkez k száma n tt a férfiaknál 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Foglalkoztatottság, iskolázottság növelése 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

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

Az intézkedés tartalma: 
Kapcsolattartás a munkahelyi kirendeltséggel; Érintettek tájékoztatása; 
Álláshirdetések, feln ttoktatási és képzési programok közzététele(honlap, 
hirdet tábla)  

Az intézkedés felel se: Polgármester vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2014. július 1. 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

Munkanélküliek, álláslehet ségek, illetve megjelentetések száma 

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

humán: önkormányzat dolgozója 
pénzügyi: - 
technikai: számítógép, internet kapcsolat, honlap, hirdet tábla 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Folyamatos együttm ködés a munkaügyi kirendeltséggel, Megfelel  
technikai felszereltség, Folyamatos közzétett álláshirdetések 
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Közmunkaprogram folytatása 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

A községben kevés a munkalehet ség 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Foglalkoztatottság növelése 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

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

Az intézkedés tartalma: 
Munkaügyi kirendeltséggel kapcsolattartás; Közmunkaprogramra 
vonatkozó jogszabály, pályázat figyelemmel kísérése 

Az intézkedés felel se: Polgármester vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2014. július 1. 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

Közfoglalkoztatottak létszáma, kiírt pályázatok száma 

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

humán: önkormányzat dolgozója 
pénzügyi: önrész, pályázati forrás 
technikai: számítógép, internet kapcsolat, honlap, hirdet tábla 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Folyamatos együttm ködés a munkaügyi kirendeltséggel, Megfelel  
technikai felszereltség, Folyamatos közzétett álláshirdetések 
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Intézkedés sorszáma: 3. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Szociális lakások biztosítása 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

Nincs szociális lakhatási lehet ség. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Biztosítva legyen a településen a szociális lakhatási lehet ség 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1993.  évi  LXXVIII.  törvény  a  lakások  és  helyiségek  bérletére,  valamint  az  
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

Az intézkedés tartalma: Igényfelmérés a lakosság körében 

Az intézkedés felel se: Polgármester vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2014. július 1. 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

Lakásfenntartási támogatások száma 

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

humán: önkormányzat dolgozója 
pénzügyi: önrész, pályázati forrás 
technikai: számítógép, internet kapcsolat, honlap, hirdet tábla, 
formanyomtatvány 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Folyamatos együttm ködés az önkormányzat és családok között 
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Intézkedés sorszáma: 4. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Szociális bérlakások biztosítása 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

Nincs szociális lakhatási lehet ség. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Biztosítva legyen a településen a szociális lakhatási lehet ség 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1993.  évi  LXXVIII.  törvény  a  lakások  és  helyiségek  bérletére,  valamint  az  
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

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

Az intézkedés felel se: Polgármester vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2014. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

Lakásfenntartási támogatások száma, szociális bérlakások száma 

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

humán: önkormányzat dolgozója, szakember 
pénzügyi: önrész, pályázati forrás 
technikai: számítógép, internet kapcsolat, honlap, hirdet tábla,  

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

pályázati kiírások figyelése, Megfelel , megfizethet  szakember, Pénzügyi 
fedezet rendelkezésre álljon 
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Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Gyermekek fokozott védelme 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

 a veszélyeztetett, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesül , illetve HH helyzet  gyermekek száma. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Csökkenjen a veszélyeztetett, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesül , és HH helyzet  gyermekek aránya 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

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

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

Az intézkedés felel se: Polgármester vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2015. június 1. 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

Veszélyeztetett, védelembe vett, és HH helyzet  gyermekek száma 

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

humán: önkormányzat dolgozója, Gyermekjóléti és Családsegít  
Szolgálattal, valamint a Véd i Szolgálat dolgozója 
pénzügyi: - 
technikai: számítógép, internetes kapcsolat, honlap, formanyomtatvány 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Kapcsolattartás az együttm köd  intézményekkel, családokkal 
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Véd i státusz fejlesztése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

Kevés a 0,5 véd i státusz 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

1 véd  foglalkoztatása 8 órában 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról 
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi véd i ellátásról 

Az intézkedés tartalma: 
Véd i Szolgálatnak jelezni az igényünket, majd megállapodást kötni 1 
véd  foglalkoztatására vonatkozóan 

Az intézkedés felel se: Polgármester vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2015. június 1. 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

Véd re jutó gyermekek száma 

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

humán: önkormányzat dolgozója, a Véd i Szolgálat dolgozója 
pénzügyi: 1 véd  bérének biztosítása 
technikai: rendel , és felszerelésének biztosítása 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Kapcsolattartás a Véd i Szolgálattal, családokkal 
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Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

k foglalkoztatottságának növelése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

46-50 év közötti regisztrált munkanélküli, ezen belül a 180 napnál 
régebben nyilvántartott n k száma n  

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Csökkenjen az álláskeres  n k száma 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

k és Férfiak Társadalmi Egyenl ségét El segít  Nemzeti Stratégia  

Az intézkedés tartalma: 
Munkaügyi központtal folyamatos kapcsolattartás a tanfolyamokról, 
álláslehet sekr l, közfoglalkoztatásról, érintettek tájékoztatása 

Az intézkedés felel se: Polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2014. július 1. 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

álláskeres  n k száma, tájékoztatások száma 

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

humán: önkormányzat dolgozója, Munkaügyi kirendeltség ügyintéz je 
pénzügyi: - 
technikai: számítógép, telefon 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Együttm ködés folyamatos fenntartása a munkaügyi kirendeltséggel 
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Álláskeresési pozíció javításához köthet  programok 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

A 15 évnél id sebb n i lakosság 10,5%-nak nincs általános iskolai 
végzettsége. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Iskolázottság, szakma megszerzésével javítani a n k álláskeresési esélyeit 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

k és Férfiak Társadalmi Egyenl ségét El segít  Nemzeti Stratégia 

Az intézkedés tartalma: 
Együttm ködés a munkaügyi kirendeltséggel és feln ttképzést biztosító 
intézményekkel, Érintettek tájékoztatása (honlap, szórólap) a 
feln ttoktatási lehet ségekr l. 

Az intézkedés felel se: Polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2014. június 1. 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

álláskeres k száma, iskolai végzettséget szerz k száma, álláshelyek száma 

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

humán: önkormányzat dolgozója, partner intézmények dolgozói 
pénzügyi: - 
technikai: számítógép, internet, honlap 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Együttm ködés folyamatos fenntartása a partnerintézményekkel 
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Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

nmegel zés az id sek körében 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

Könnyen válnak b ncselekmények áldozatává 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Id sek áldozattá válásának elkerülése, megel zése 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

115/2003.(X.28.) OGY határozat a társadalmi b nmegel zés nemzeti 
stratégia elfogadásáról 

Az intézkedés tartalma: 

 
Prevenciós el adások tartása a rend rség bevonásával 

 

Az intézkedés felel se: Polgármester, vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2014. július 1. 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

el adások száma, résztvev k száma (jelenléti ív) 
 

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

humán: önkormányzat dolgozója, családgondozó, körzeti megbízott, 
rend rség 
pénzügyi: - 
technikai: nyomtató, fénymásoló, számítógép, telefon 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Évenkénti el adások tartása, folyamatos együttm ködés a rend rséggel 
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

nmegel zés az id sek körében 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

Könnyen válnak b ncselekmények áldozatává 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Id sek áldozattá válásának elkerülése, megel zése 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

115/2003.(X.28.) OGY határozat a társadalmi b nmegel zés nemzeti 
stratégia elfogadásáról 

Az intézkedés tartalma: 

 
Kérd ívek kitöltetése az id skorúakkal a b nelkövetésekkel kapcsolatos 
tapasztalataikról 
 

Az intézkedés felel se: Polgármester, vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2013. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

id skorúak száma, kiküldött kérd ívek száma, visszaérkezett kérd ívek 
száma 
 

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

humán: önkormányzat dolgozója, családgondozó, körzeti megbízott, 
rend rség 
pénzügyi: - 
technikai: nyomtató, fénymásoló, számítógép, telefon 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

2évente az érintett célcsoport újrakérdezése, kerüljön felmérésre, hogy 
milyen problémáik vannak; rend rséggel történ  együttm ködés 
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Intézkedés sorszáma: 3. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

nmegel zés az id sek körében 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

Könnyen válnak b ncselekmények áldozatává 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Id sek áldozattá válásának elkerülése, megel zése 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

115/2003.(X.28.) OGY határozat a társadalmi b nmegel zés nemzeti 
stratégia elfogadásáról 

Az intézkedés tartalma: 
 

Polgár rség ismételten m ködjön a településen 

Az intézkedés felel se: Polgármester, vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2014. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

ncselekmények száma 

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

humán: önkormányzat dolgozója, polgár rség, rend rség 
pénzügyi: - 
technikai: Eszközök (láthatósági mellény, rádió adóvev , stb.) biztosítása  

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Együttm ködés a rend rséggel, polgár rséggel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50

Intézkedés sorszáma: 4. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

nmegel zés az id sek körében 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

Könnyen válnak b ncselekmények áldozatává 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Id sek áldozattá válásának elkerülése, megel zése 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

115/2003.(X.28.) OGY határozat a társadalmi b nmegel zés nemzeti 
stratégia elfogadásáról 

Az intézkedés tartalma: 
 

Közvilágítás hálózat fejlesztése, pályázati lehet ségek nyomon követése 
közvilágítás b vítés vonatkozásában 

Az intézkedés felel se: Polgármester, vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2014. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

ncselekmények száma 

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

humán: önkormányzat dolgozója,  
pénzügyi: önrész, pályázati forrás 
technikai: közvilágításhoz szükséges tárgyi eszközök, berendezések 
biztosítása 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

pályázati lehet ségek folyamatos nyomon követése 
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Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Helyzetfelmérés a fogyatékkal él k helyzetér l 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

Nincs nyilvántartás a településen fogyatékkal él k számáról 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Nyilvántartás elkészítése 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

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

Az intézkedés tartalma: 
Anonim adatgy jtés a házi orvos, családsegít , gyermekjóléti szolgálat 
segítségével. 

Az intézkedés felel se: Polgármester, vagy általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2013. december 31. 
 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

fogyatékkal él k száma  

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

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

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Együttm ködés a felmérésben résztvev  intézményekkel 
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Középületek akadálymentesítése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

A település közintézményei (orvosi rendel , óvoda, községháza, tájház.) 
nincsenek akadálymentesítve 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Az akadálymentesítettség helyzetfelmérése és a lehet ségek 
feltérképezése 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

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

Az intézkedés tartalma: 
Középületek állapotának felmérése, akadálymentesítés lehet ségeinek 
felmérése szakember bevonásával 

Az intézkedés felel se: Polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2013. december 31. 
 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

középületek száma, akadálymentesítéssel nem rendelkez  épületek száma,  

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

humán: önkormányzat dolgozója, szakember 
pénzügyi: szakért i díj 
technikai: számítógép, fényképez gép 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Megfelel  és megfizethet  szakember megtalálása, szakért i díj 
finanszírozására pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon 
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Intézkedés sorszáma: 3. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Középületek akadálymentesítése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenl ségi probléma 
megnevezése: 

A település közintézményei (orvosi rendel , óvoda, községháza, tájház.) 
nincsenek akadálymentesítve 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Akadálymentesítettség megoldása 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

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

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

Az intézkedés felel se: Polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2018. december 31. 
 

Az intézkedés 
eredményességét mér  
indikátor(ok): 

akadálymentesített épületek száma  

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

humán: önkormányzat dolgozója, szakember 
pénzügyi: önrész 
technikai: számítógép, internet, telefon 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Akadálymentesítési pályázati kiírások figyelése, Megfelel , megfizethet  
szakember, Pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon 
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2. Összegz  táblázat - A Helyi Esélyegyenl ségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenl ségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 
Az intézkedés tartalma 

Az intézkedés 
felel se 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mér  

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges er források 
(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben él k és a romák esélyegyenl sége 

1 
Álláskeres k 
tájékoztatása 

Magas a 
nyilvántartott 
álláskeres k 
aránya ezen belül 
a tartós 
munkanélküliek 
száma. A 
rendszeres 
szociális 
segélyben, 
valamint 
foglalkoztatást 
helyettesít  
támogatásban 
részesül k száma 

 Általános 
iskolai 
végzettséggel nem 
rendelkez k 
száma  n tt  a  
férfiaknál 

Foglalkoztatottság, 
iskolázottság növelése 

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

Kapcsolattartás a 
munkahelyi 
kirendeltséggel; 
Érintettek 
tájékoztatása; 
Álláshirdetések, 
feln ttoktatási és 
képzési programok 
közzététele(honlap, 
hirdet tábla) 

Polgármester 
vagy általa 
megbízott 
személy 

2014.07.01. 

Munkanélküliek, 
álláslehet ségek, 
illetve 
megjelentetések 
száma 

humán: 
önkormányzat 
dolgozója pénzügyi: 
- technikai: 
számítógép, 
internet kapcsolat, 
honlap, 
hirdet tábla 

Folyamatos 
együttm ködés a 
munkaügyi 
kirendeltséggel, 
Megfelel  technikai 
felszereltség, 
Folyamatos közzétett 
álláshirdetések 

2 
Közmunkaprogram 
folytatása 

A községben kevés 
a munkalehet ség 

Foglalkoztatottság 
növelése 

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

Munkaügyi 
kirendeltséggel 
kapcsolattartás; 
Közmunkaprogramra 
vonatkozó 
jogszabály, pályázat 
figyelemmel kísérése 

Polgármester 
vagy általa 
megbízott 
személy 

2014.07.01. 
Közfoglalkoztatottak 
létszáma, kiírt 
pályázatok száma 

humán: 
önkormányzat 
dolgozója pénzügyi: 
önrész, pályázati 
forrás technikai: 
számítógép, 
internet kapcsolat, 
honlap, 
hirdet tábla 

Folyamatos 
együttm ködés a 
munkaügyi 
kirendeltséggel, 
Megfelel  technikai 
felszereltség, 
Folyamatos közzétett 
álláshirdetések 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenl ségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 
Az intézkedés tartalma 

Az intézkedés 
felel se 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mér  

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges er források 
(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

módosításáról 

3 
Szociális lakások 
biztosítása 

Nincs szociális 
lakhatási 
lehet ség 

Biztosítva legyen a 
településen a szociális 
lakhatási lehet ség 

1993. évi LXXVIII. 
törvény a lakások és 
helyiségek 
bérletére, valamint 
az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes 
szabályokról 

Igényfelmérés a 
lakosság körében 

Polgármester 
vagy általa 
megbízott 
személy 

2014.07.01. 
Lakásfenntartási 
támogatások száma 

humán: 
önkormányzat 
dolgozója pénzügyi: 
önrész, pályázati 
forrás technikai: 
számítógép, 
internet kapcsolat, 
honlap, 
hirdet tábla, 
formanyomtatvány 

Folyamatos 
együttm ködés az 
önkormányzat és 
családok között 

4 
Szociális bérlakások 
biztosítása 

Nincs szociális 
lakhatási 
lehet ség 

Biztosítva legyen a 
településen a szociális 
lakhatási lehet ség 

1993. évi LXXVIII. 
törvény a lakások és 
helyiségek 
bérletére, valamint 
az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes 
szabályokról 

pályázatok figyelése, 
pályázás a szükséges 
források 
megszerzése 
érdekében 

Polgármester 
vagy általa 
megbízott 
személy 

2014.12.31. 

Lakásfenntartási 
támogatások száma, 
szociális bérlakások 
száma 

humán: 
önkormányzat 
dolgozója, 
szakember 
pénzügyi: önrész, 
pályázati forrás 
technikai: 
számítógép, 
internet kapcsolat, 
honlap, 
hirdet tábla 

pályázati kiírások 
figyelése, Megfelel , 
megfizethet  
szakember, Pénzügyi 
fedezet rendelkezésre 
álljon 

II. A gyermekek esélyegyenl sége 

1 
Gyermekek fokozott 
védelme 

 a 
veszélyeztetett, 
rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesül , illetve 
HH helyzet  
gyermekek száma. 

Csökkenjen a 
veszélyeztetett, 
rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesül , és HH 
helyzet  gyermekek 
aránya 

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

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

Polgármester 
vagy általa 
megbízott 
személy 

2015.06.01. 

Veszélyeztetett, 
védelembe vett, és 
HH helyzet  
gyermekek száma 

humán: 
önkormányzat 
dolgozója, 
Gyermekjóléti és 
Családsegít  
Szolgálattal, 
valamint a Véd i 
Szolgálat dolgozója 
pénzügyi: - 
technikai: 
számítógép, 
internetes 
kapcsolat, honlap, 
formanyomtatvány 

Kapcsolattartás az 
együttm köd  
intézményekkel, 
családokkal 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenl ségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 
Az intézkedés tartalma 

Az intézkedés 
felel se 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mér  

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges er források 
(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

2 
Véd i státusz 
fejlesztése 

Kevés  a  0,5  
véd i státusz 

1 véd  
foglalkoztatása 8 
órában 

1997. évi XXXI. 
törvény a 
gyermekek 
védelmér l és a 
gyámügyi 
igazgatásról 
49/2004. (V. 21.) 
ESzCsM  rendelet  a  
területi véd i 
ellátásról 

Véd i 
Szolgálatnak jelezni 
az igényünket, majd 
megállapodást kötni 
1 véd  
foglalkoztatására 
vonatkozóan 

Polgármester 
vagy általa 
megbízott 
személy 

2015.06.01. 
Véd re jutó 
gyermekek száma 

humán: 
önkormányzat 
dolgozója, a 
Véd i Szolgálat 
dolgozója pénzügyi: 
1 véd  bérének 
biztosítása 
technikai: rendel , 
és felszerelésének 
biztosítása 

Kapcsolattartás a 
Véd i Szolgálattal, 
családokkal 

III. A n k esélyegyenl sége 

1 
k 

foglalkoztatottságának 
növelése 

46-50 év közötti 
regisztrált 
munkanélküli, 
ezen belül a 180 
napnál régebben 
nyilvántartott n k 
száma n  

Csökkenjen az 
álláskeres  n k száma 

k és Férfiak 
Társadalmi 
Egyenl ségét 
El segít  Nemzeti 
Stratégia 

Munkaügyi 
központtal 
folyamatos 
kapcsolattartás a 
tanfolyamokról, 
álláslehet sekr l, 
közfoglalkoztatásról, 
érintettek 
tájékoztatása 

Polgármester 
vagy az általa 
megbízott 
személy 

2014.07.01. 
álláskeres  n k 
száma, 
tájékoztatások száma 

humán: 
önkormányzat 
dolgozója, 
Munkaügyi 
kirendeltség 
ügyintéz je 
pénzügyi: - 
technikai: 
számítógép, telefon 

Együttm ködés 
folyamatos fenntartása 
a munkaügyi 
kirendeltséggel 

2 
Álláskeresési pozíció 
javításához köthet  
programok 

A 15 évnél 
id sebb n i 
lakosság 10,5%-
nak nincs 
általános iskolai 
végzettsége. 

Iskolázottság, szakma 
megszerzésével 
javítani a n k 
álláskeresési esélyeit 

k és Férfiak 
Társadalmi 
Egyenl ségét 
El segít  Nemzeti 
Stratégia 

Együttm ködés a 
munkaügyi 
kirendeltséggel és 
feln ttképzést 
biztosító 
intézményekkel, 
Érintettek 
tájékoztatása 
(honlap, szórólap) a 
feln ttoktatási 
lehet ségekr l. 

Polgármester 
vagy az általa 
megbízott 
személy 

2014.06.01. 

álláskeres k száma, 
iskolai végzettséget 
szer k száma, 
álláshelyek száma 

humán: 
önkormányzat 
dolgozója, partner 
intézmények 
dolgozói pénzügyi: - 
technikai: 
számítógép, 
internet, honlap 

Együttm ködés 
folyamatos fenntartása 
a 
partnerintézményekkel

IV. Az id sek esélyegyenl sége 

1 
nmegel zés az 

id sek körében 

Könnyen válnak 
ncselekmények 

áldozatává 

Id sek áldozattá 
válásának elkerülése, 
megel zése 

115/2003.(X.28.) 
OGY határozat a 
társadalmi 

nmegel zés 
nemzeti stratégia 

Prevenciós 
el adások tartása a 
rend rség 
bevonásával 

Polgármester, 
vagy általa 
megbízott 
személy 

2014.07.01. 
el adások száma, 
résztvev k száma 
(jelenléti ív) 

humán: 
önkormányzat 
dolgozója, 
családgondozó, 
körzeti megbízott, 

Évenkénti el adások 
tartása, folyamatos 
együttm ködés a 
rend rséggel 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenl ségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 
Az intézkedés tartalma 

Az intézkedés 
felel se 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mér  

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges er források 
(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

elfogadásáról rend rség pénzügyi: 
- technikai: 
nyomtató, 
fénymásoló, 
számítógép, telefon 

2 
nmegel zés az 

id sek körében 

Könnyen válnak 
ncselekmények 

áldozatává 

Id sek áldozattá 
válásának elkerülése, 
megel zése 

115/2003.(X.28.) 
OGY határozat a 
társadalmi 

nmegel zés 
nemzeti stratégia 
elfogadásáról 

Kérd ívek 
kitöltetése az 
id skorúakkal a 

nelkövetésekkel 
kapcsolatos 
tapasztalataikról 

Polgármester, 
vagy általa 
megbízott 
személy 

2013.12.31. 

id skorúak száma, 
kiküldött kérd ívek 
száma, 
visszaérkezett 
kérd ívek száma 

humán: 
önkormányzat 
dolgozója, 
családgondozó, 
körzeti megbízott, 
rend rség pénzügyi: 
- technikai: 
nyomtató, 
fénymásoló, 
számítógép, telefon 

2évente az érintett 
célcsoport 
újrakérdezése, 
kerüljön felmérésre, 
hogy milyen 
problémáik vannak; 
rend rséggel történ  
együttm ködés 

3 
nmegel zés az 

id sek körében 

Könnyen válnak 
ncselekmények 

áldozatává 

Id sek áldozattá 
válásának elkerülése, 
megel zése 

115/2003.(X.28.) 
OGY határozat a 
társadalmi 

nmegel zés 
nemzeti stratégia 
elfogadásáról 

Polgár rség 
ismételten 

ködjön a 
településen 

Polgármester, 
vagy általa 
megbízott 
személy 

2014.12.31. 
ncselekmények 

száma 

humán: 
önkormányzat 
dolgozója, 
polgár rség, 
rend rség pénzügyi: 
- technikai: 
Eszközök biztosítása 

Együttm ködés a 
rend rséggel, 
polgár rséggel 

4 
nmegel zés az 

id sek körében 

Könnyen válnak 
ncselekmények 

áldozatává 

Id sek áldozattá 
válásának elkerülése, 
megel zése 

115/2003.(X.28.) 
OGY határozat a 
társadalmi 

nmegel zés 
nemzeti stratégia 
elfogadásáról 

Közvilágítás hálózat 
fejlesztése, pályázati 
lehet ségek nyomon 
követése közvilágítás 

vítés 
vonatkozásában 

Polgármester, 
vagy általa 
megbízott 
személy 

2014.12.31. 
ncselekmények 

száma 

humán: 
önkormányzat 
dolgozója, 
pénzügyi: önrész, 
pályázati forrás 
technikai: 
közvilágításhoz 
szükséges tárgyi 
eszközök, 
berendezések 
biztosítása 

pályázati lehet ségek 
folyamatos nyomon 
követése 

V. A fogyatékkal él k esélyegyenl sége 

1 
Helyzetfelmérés a 
fogyatékkal él k 
helyzetér l 

Nincs 
nyilvántartás a 
településen 

Nyilvántartás 
elkészítése 

1998. évi XXVI. 
törvény a 
fogyatékos 

Anonim adatgy jtés 
a házi orvos, 
családsegít , 

Polgármester, 
vagy általa 
megbízott 

2013.12.31. 
fogyatékkal él k 
száma 

humán: 
önkormányzat 
dolgozója, 

Együttm ködés a 
felmérésben résztvev  
intézményekkel 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenl ségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkit zés összhangja 
egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 
Az intézkedés tartalma 

Az intézkedés 
felel se 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mér  

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges er források 
(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

fogyatékkal él k 
számáról 

személyek jogairól 
és 
esélyegyenl ségük 
biztosításáról 

gyermekjóléti 
szolgálat 
segítségével. 

személy partnerintézmények 
dolgozói pénzügyi: - 
technikai: 
számítógép, 
internet 

2 
Középületek 
akadálymentesítése 

A település 
közintézményei 
(orvosi rendel , 
óvoda, 
községháza, 
tájház.) nincsenek 
akadálymentesítve

Az 
akadálymentesítettség 
helyzetfelmérése és a 
lehet ségek 
feltérképezése 

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

Középületek 
állapotának 
felmérése, 
akadálymentesítés 
lehet ségeinek 
felmérése 
szakember 
bevonásával 

Polgármester 
vagy az általa 
megbízott 
személy 

2013.12.31. 

középületek száma, 
akadálymentesítéssel 
nem rendelkez  
épületek száma 

humán: 
önkormányzat 
dolgozója, 
szakember 
pénzügyi: szakért i 
díj technikai: 
számítógép, 
fényképez gép 

Megfelel  és 
megfizethet  
szakember 
megtalálása, szakért i 
díj finanszírozására 
pénzügyi fedezet 
rendelkezésre álljon 

3 
Középületek 
akadálymentesítése 

A település 
közintézményei 
(orvosi rendel , 
óvoda, 
községháza, 
tájház.) nincsenek 
akadálymentesítve

Akadálymentesítettség 
megoldása 

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

Akadálymentesítési 
pályázatok figyelése, 
pályázás a szükséges 
források 
megszerzése 
érdekében 

Polgármester 
vagy az általa 
megbízott 
személy 

2018.12.31. 
akadálymentesített 
épületek száma 

humán: 
önkormányzat 
dolgozója, 
szakember 
pénzügyi: önrész 
technikai: 
számítógép, 
internet, telefon 

Akadálymentesítési 
pályázati kiírások 
figyelése, Megfelel , 
megfizethet  
szakember, Pénzügyi 
fedezet rendelkezésre 
álljon 

 
 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás el készítése 

 
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezet i számára feladatul adja és ellen rzi, a 
településen m köd  nem önkormányzati fenntartású intézmények vezet it pedig partneri viszony 
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenl ségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeit l és partnereit l, hogy vizsgálják meg, és a program 
elfogadását követ en biztosítsák, hogy az intézményük m ködését érint , és az esélyegyenl ség 
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenl  bánásmódra és esélyegyenl ségre 
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenl ségi Programjában 
részletes leírásra kerültek.  
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenl ségi Program Intézkedési Tervében 
szerepl  vállalásokról, az ket érint  konkrét feladatokról intézményi szint  akcióterveket, cselekvési 
ütemterveket készítsenek.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 
megvalósuljanak. 
 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenl ségi Programban foglaltak végrehajtásának ellen rzésével megbízza a 
Balassagyarmati Közös önkormányzati Hivatal munkatársait. 
 
A Hivatal munkatársainak feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekr l a település képvisel -testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megel  id szakban végrehajtott intézkedések el segítették-e 
a kit zött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT el készítése képvisel -testületi 
döntésre 
- az esélyegyenl séggel összefügg  problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
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Monitoring és visszacsatolás 

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

Nyilvánosság 

 
A program elfogadását megel en, a véleménynyilvánítás lehet ségének biztosítása érdekében 
nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehet ségét biztosítja az Helyi Esélyegyenl ségi Program nyilvánosságra 
hozatala is.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekr l, a monitoring eredményeir l a település döntéshozóit, tisztségvisel it, az 
intézményeket és az együttm köd  szakmai és társadalmi partnerek képvisel it. 
 
A Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal által végzett éves monitoring vizsgálatok 
eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A 
nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az 
eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböz  rendezvényein, 
beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzet ek támogatásának 
fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet 
kialakítása érdekében. 
 
 

Kötelezettségek és felel sség 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esélyegyenl ségi Programban foglaltaknak az intézményükben történ  maradéktalan 
érvényesülésér l. 

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

ködtetése.) 
 
 
 

Érvényesülés, módosítás 

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

 
I. Patvarc község Helyi Esélyegyenl ségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt 
született észrevételeket a megvitatást követ en a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
III. Ezt követ en Patvarc község képvisel -testülete a Helyi Esélyegyenl ségi Programot (melynek 
része az Intézkedési Terv) megvitatta és 43/2013.(VI.26.) számú határozatával elfogadta. 
 
Mellékletek:  

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

 
 
 
 
Dátum           Partner aláírás 
 
 
 
 
 
Dátum           Partner aláírás 
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Mellékletek 
 

 
1. számú táblázat Lakónépesség 
száma az év végén 

 
   Változás 

2007 744   
2008 750 101% 
2009 755 101% 
2010 769 102% 
2011 764 99% 
2012 n.a. #ÉRTÉK! 

  
 2. számú táblázat - Állandó népesség 

    

  
 % 

k férfiak összesen k férfiak 
 390 374 764 51% 49% 

0-2 évesek           
0-14 éves 61 68 129 47% 53% 

15-17 éves 17 15 32 53% 47% 
18-59 éves 214 243 457 47% 53% 
60-64 éves 22 21 43 51% 49% 
65 év feletti 69 34 103 67% 33% 

 
3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti állandó 
lakosok száma (f ) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (f ) 

Öregedési index (%) 

2001 83 119 69,7% 
2008 95 136 69,9% 
2009 94 140 67,1% 
2010 103 136 75,7% 
2011 103 129 79,8% 
2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

 
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  állandó jelleg  odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 32 18 14 
2009 13 16 -3 
2010 20 7 13 
2011 14 15 -1 
2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

 
5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

 
  élve születések száma halálozások száma 

természetes 
szaporodás (f ) 
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2008 4 9 -5 
2009 10 9 1 
2010 7 3 4 
2011 3 9 -6 
2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

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

év  

15-64 év közötti lakónépesség 
(f ) 

nyilvántartott álláskeres k száma (f ) 

 férfi összesen  férfi összesen 

    %  %  % 
2008 246 273 519 34 13,8% 45 16,5% 79 15,2% 
2009 249 272 521 29 11,6% 36 13,2% 65 12,5% 
2010 256 274 530 39 15,2% 39 14,2% 78 14,7% 
2011 253 279 532 31 12,3% 42 15,1% 73 13,7% 
2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

 
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeres k száma összesen  79 65 78 73 #ÉRTÉK! 

20 éves és fiatalabb 
 3 4 6 3 n.a. 

% 3,8% 6,2% 7,7% 4,1% #ÉRTÉK! 

21-25 év  
 10 8 8 9 n.a. 

% 12,7% 12,3% 10,3% 12,3% #ÉRTÉK! 

26-30 év 
 10 5 8 7 n.a. 

% 12,7% 7,7% 10,3% 9,6% #ÉRTÉK! 

31-35 év 
 14 8 10 7 n.a. 

% 17,7% 12,3% 12,8% 9,6% #ÉRTÉK! 

36-40 év 
 11 6 5 6 n.a. 

% 13,9% 9,2% 6,4% 8,2% #ÉRTÉK! 

41-45 év 
 11 10 13 11 n.a. 

% 13,9% 15,4% 16,7% 15,1% #ÉRTÉK! 

46-50 év 
 11 11 13 18 n.a. 

% 13,9% 16,9% 16,7% 24,7% #ÉRTÉK! 

51-55 év 
 6 7 12 9 n.a. 

% 7,6% 10,8% 15,4% 12,3% #ÉRTÉK! 

56-60 év 
 2 6 3 3 n.a. 

% 2,5% 9,2% 3,8% 4,1% #ÉRTÉK! 

61 év felett 
 1 0 0 0 n.a. 

% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% #ÉRTÉK! 
 
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya 

év  
nyilvántartott/regisztrált 

munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 
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  % 

 férfi összesen  férfi összesen  férfi összesen 
2008 34 45 79 19 23 42 55,9% 51,1% 53,2% 
2009 29 36 65 16 19 35 55,2% 52,8% 53,8% 
2010 39 39 78 26 23 49 66,7% 59,0% 62,8% 
2011 31 42 73 23 24 47 74,2% 57,1% 64,4% 
2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

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

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezd  álláskeres k száma 

 férfi összesen  Férfi összesen 

    %  %  % 
2008 49 53 102 3 6,1% 3 5,7% 6 5,9% 
2009 45 59 104 3 6,7% 3 5,1% 6 5,8% 
2010 44 66 110 1 2,3% 6 9,1% 7 6,4% 
2011 45 70 115 0 0,0% 9 12,9% 9 7,8% 
2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

 
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

év  

15 éves és id sebb 
lakosság száma összesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát végzettek 

száma 

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkez k 15-x évesek száma  

összesen  férfi összesen  férfi Összesen  férfi 

    f    f  f  %  %  % 
2001 531 269 262 473 230 243 58 10,9% 39 14,5% 19 7,3% 
2011 635 322 313 570 288 282 65 10,2% 34 10,6% 31 9,9% 

 
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 
nyilvántartott álláskeres k száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeres k megoszlása iskolai végzettség 
szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál 

magasabb iskolai 
végzettség 

 F   %  %  % 
2008 79 9 11,4% 23 29,1% 47 59,5% 
2009 65 6 9,2% 26 40,0% 33 50,8% 
2010 78 8 10,3% 27 34,6% 43 55,1% 
2011 73 9 12,3% 28 38,4% 36 49,3% 
2012 #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! 

 
3.2.7. számú táblázat - Feln ttoktatásban résztvev k 

 év általános iskolai feln ttoktatásban résztvev k száma 

8. évfolyamot 
feln ttoktatásban 

eredményesen elvégz k 
száma 
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  % 

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

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

 év 

középfokú feln ttoktatásban 
résztvev k összesen 

szakiskolai 
feln ttoktatásban  

résztvev k 

szakközépiskolai 
feln ttoktatásban résztvev k 

gimnáziumi feln ttoktatásban 
résztvev k

  %  %  

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

 
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvev k száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvev k száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvev k aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvev  

romák/cigányok száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvev k romák aránya 
az aktív korú roma/cigány 

lakossághoz képest 

2010 86,13 17% n.a. n.a. 

2011 50,85 10% n.a. n.a. 

2012 40,9 n.a. n.a. n.a. 
 
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesül k száma 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesül k f  segélyben részesül k % 

2008 519 2 0,4% 
2009 521 11 2,1% 
2010 530 7 1,3% 
2011 532 8 1,5% 
2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

 
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 
nyilvántartott álláskeres k száma 

álláskeresési 
járadékra jogosultak  

  % 

2008 79 10 12,7% 
2009 65 8 12,3% 
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2010 78 8 10,3% 
2011 73 4 5,5% 
2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

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

év 

rendszeres 
szociális 

segélyben 
részesül k   

Foglalkoztatást 
helyettesít  támogatás 

(álláskeresési 
támogatás) 

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

az FHT jogosultságtól elesett  

Azoknak a száma, akikt l helyi 
önkormányzati rendelet alapján 

megvonták a támogatást 
 

15-64 
évesek %-

ában 
 

munkanélküliek 
%-ában 

2008 22 4,2 40 50,63 n.a. n.a. 
2009 20 3,8 35 53,84 n.a. n.a. 
2010 34 6,4 53 67,95 n.a. n.a. 
2011 34 6,4 55 75,34 n.a. n.a. 
2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

év 
összes 

lakásállomány 
(db) 

  
bérlakás 
állomány 

(db) 
  

szociális 
lakásállomány 

(db) 
  

egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

  

    

ebb l 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebb l 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebb l 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebb l 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2008 270 n.a. 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2009 270 n.a. 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2010 273 n.a. 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 273 n.a. 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

 
3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesül k 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban részesül k 

száma 
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2008 0 n.a. 

2009 4 n.a. 

2010 13 n.a. 

2011 24 0 

2012 n.a. n.a. 

 
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 
Feln ttek és gyermekek részére 

tervezett háziorvosi szolgálatok száma 
Csak feln ttek részére szervezett 
háziorvosi szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 0 1 1 

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

 
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkez k száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkez k száma 

2008 30 

2009 32 
2010 42 
2011 24 
2012 n.a. 

 
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 3 

2009 5 
2010 6 
2011 1 
2012 n.a. 

 
 
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 
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év 
védelembe vett 18 év 

alattiak száma 
Megsz ntetett esetek száma a 18 
év alatti védelembe vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2008 1 2 10 

2009 1 0 16 

2010 1 0 17 

2011 1 1 17 

2012 1 n.a. 16 

 
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebb l 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészít  
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma  

Ebb l tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

2008 92 n.a. 1 n.a. 0 

2009 51 n.a. 1 n.a. 0 

2010 63 n.a. 1 n.a. 0 

2011 60 n.a. 0 n.a. 0 

2012 72 n.a. 0 n.a. 0 

 
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesül k száma 
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év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvev k 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvev k 

száma iskola 1-
8. évfolyam 

50 százalékos 
mérték  

kedvezményes 
étkezésre jogosultak 
száma 1-13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesül k 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesül k száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesül k 
száma 

2008 10 0 53 53 n.a. 0 

2009 9 0 50 50 2 0 

2010 8 0 52 52 4 0 

2011 7 0 54 54 4 0 

2012 13 0 28 28 1 0 

 
4.3.1. számú táblázat – Véd i álláshelyek száma 

év véd i álláshelyek száma 
Egy véd re jutó gyermekek 

száma 

2008 0,5 272 

2009 0,5 280 

2010 0,5 272 

2011 0,5 258 

2012 0,5 n.a. 

 
4.3.3. számú táblázat - Bölcs dék és bölcs débe beíratott gyermekek száma 
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év bölcs dék száma 
bölcs débe beírt 
gyermekek száma 

Szociális szempontból 
felvett gyerekek száma 

(munkanélküli szül , 
veszélyeztetett gyermek, nappali 

tagozaton tanuló szül ) 

köd  összes 
bölcs dei fér helyek 

száma 

2008 0 0 n.a. 0 

2009 0 0 n.a. 0 

2010 0 0 n.a. 0 

2011 0 0 n.a. 0 

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

 
4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett fér helyek száma 

év 
családi napköziben engedélyezett 

fér helyek száma 
családi napköziben a térítésmentes 

fér helyek száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

 
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  
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 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 

1 

Hány településr l járnak be a gyermekek 1 

Óvodai fér helyek száma 
30 

Óvodai csoportok száma 

1 

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

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

Személyi feltételek  Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 2 0 

Ebb l diplomás óvodapedagógusok száma 1 0 

Gyógypedagógusok létszáma 

0 0 

Dajka/gondozón  
1 0 

Kisegít  személyzet 
0 0 

 
4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 
fér helyek 

száma 

óvodai 
feladat-
ellátási 

helyek száma 

óvodába beírt 
gyermekek 

száma 

óvodai 
gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2008 24 1 20 1 7 0 
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2009 27 1 25 1 11 0 

2010 27 1 30 1 17 0 

2011 25 1 30 1 20 0 

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

 
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

tanév 

Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók száma 

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók 

száma 

általános 
iskolások száma 

napközis tanulók 
száma 

    % 

2010/2011 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2011/2012 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2012/2013 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! 

 
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

tanév 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen db 

2010/2011 0 0 0 0 0 0 0 

2011/2012 0 0 0 0 0 0 0 
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2012/2013 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. 

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

tanév 

8. évfolyamot eredményesen 
befejezettek száma / aránya a nappali 

rendszer  oktatásban 

 % 

2010/2011 0 0 

2011/2012 0 0 

2012/2013 n.a. n.a. 

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

év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak k férfiak k férfiak k 

2008 243 241 109 108 38 27 
2009 207 240 113 113 35 29 
2010 256 240 107 79 38 40 
2011 264 236 142 117 33 19 
2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

év véd k száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
átlagos gyermekszám 

véd nként 

2008 0,5 29 58 

2009 0,5 31 62 
2010 0,5 31 62 
2011 0,5 25 50 
2012 0,5 26 52 
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5.6. számú táblázat - A n k szerepe a helyi közéletben 

év 
Képvisel testület tagja 

Városi bíróság és ítél táblák 
vezet i 

Közgy lések tagjai 

Férfi  Férfi  Férfi  

2008 5 3 0 0 0 0 
2009 5 3 0 0 0 0 
2010 3 2 0 0 0 0 
2011 3 2 0 0 0 0 
2012 3 2 0 0 0 0 

 
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszer  ellátásban részesül k száma nemek szerint 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszer  

ellátásban részesül  férfiak száma 
nyugdíjban, nyugdíjszer  

ellátásban részesül  n k száma 
összes nyugdíjas 

2008 83 113 196 

2009 81 112 193 

2010 84 113 197 

2011 50 77 127 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 
 
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél id sebb népesség és nappali ellátásban részesül  id skorúak száma 

év 
64 év feletti lakosság száma 

nappali ellátásban részesül  
id skorúak száma 

  % 

2008 95 0 0% 

2009 135 0 0% 

2010 103 0 0% 

2011 103 0 0% 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 
 
6.3.2. számú táblázat - Id skorúak járadékában részesül k száma 

év id skorúak járadékában részesül k száma 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 na. 
 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképesség  személyek szociális ellátásaiban részesül k száma 
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év 
megváltozott munkaképesség  személyek 

ellátásaiban részesül k száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesül k száma 

2008 13 0 

2009 14 0 

2010 15 0 

2011 n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. 

 
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesül  fogyatékos személyek száma 

év 

Nappali ellátásban részesül  fogyatékos személyek száma 

önkormányzati fenntartású 
intézményben  

egyházi fenntartású 
intézményben 

civil fenntartású 
intézményben  

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

 






