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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

Bevezetés
Az esélyegyenlőség minden nemzet, minden állampolgára számára fontos érték!
Az egyenlő esélyek biztosítása az Európai Unió és Magyarország egyik legfontosabb politikai célja.
Az Országgyűlés elismerte minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként
élhessen, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők
számára, valamint kinyilvánította, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása állami feladat.
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel,
Nógrádmegyer Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség
érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami
intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
Nógrádmegyer, az ország északkeleti részén elhelyezkedő Nógrád megyében a 22. számú útról
Sóshartyán felé leágazó átkötő út mentén - Salgótarjántól 20, Szécsénytől 15 km távolságra
található. A falu lakóinak kb. 48%-a roma származású.
Megyert, a különböző fellehető források, okiratok 1292-ben említik először, mint a Rátót
nemzetség birtoka. Egy 1294-ben kelt oklevélből arra következtethetünk, hogy a terület
valószínűleg ekkor még puszta földterület. A település nevének utótagja arra utal, hogy egykor a
Megyer törzsbeliek települése volt. Régebben 11 tanya, illetve puszta tartozott a településhez,
amelyekből mára mindössze kettő maradt.
A XIV. század elején Marczali László bán fia, Dezső a település birtokosa, aki 1329-ben Szécsényi
Tamás vajdának adta el. Később Lászlófi Lóránd, majd Pásztohi Ferenc és Zsigmond a tulajdonosok.
A XVI. század közepétől a falu a török hódoltság része volt. 1633-ban hat adóköteles háztartást írt
össze a török. 1598-ban Szentmariay György a település földesura, a 18. szd.-tól pedig egymást
váltották a birtokosok, több úri lak épült.
A II. világháború utáni tanácsrendszerben 1973-tól Magyargéc és Nógrádmegyer községek közös
tanácsban működtek, Nógrádmegyer székhellyel. 1990-ben külön önkormányzat alakult, majd
2002-ben cigány kisebbségi önkormányzat is létrejött.
1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció, Sportfejlesztési koncepció,
Közművelődési rendelet
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Nógrádmegyer a Szécsényi Járás egyik legnagyobb lélekszámú települése. Nógrádmegyerre
jellemzők a megye domborzati adottságai, a dimbes-dombos vidék, így a falu elhelyezkedése,
fekvése csodálatos, olyan, mintha egy „katlanban” lenne, erdőkkel, dombokkal van körülvéve.
Pihenésre és kikapcsolódásra kiválóan alkalmas e környezet. Elhelyezkedésének köszönhetően
eléggé védett a különböző szélirányoktól, és éghajlati viszonyoktól.
A község földrajzi fekvéséből, domborzati viszonyaiból, éghajlatából, talajösszetételéből adódóan
elsősorban mezőgazdasági tevékenység folytatására alkalmas. A településen 11 család
megélhetését biztosítja mezőgazdasági termelő tevékenység (mezőgazdasági vállalkozó, Bt.,
családi vállalkozás stb.) ezek azonban nagy létszámú munkaerőt nem foglalkoztatnak. Őstermelő
igazolvánnyal 12 fő rendelkezik.
A községben helyi Önkormányzat, valamint 2013. január 1-től Rimóc községgel létrehozott Közös
Önkormányzati Hivatal (Rimóc székhellyel) segíti a település működését és a lakosság életét.
Demográfiai adatok:
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az
év végén
Fő
2007
1733
2008
1707
2009
1699
2010
1697
2011
1695
2012
n.a
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Változás
98%
100%
100%
100%

A fenti grafikonból kitűnik, hogy Nógrádmegyerben a lakónépesség száma 2007-tól kismértékű, de
folyamatos csökkenést mutat.
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1. számú táblázat - Állandó népesség
fő
korosztály
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

nők
884
182
41
472
34
155

férfiak összesen
843
1727
210
392
33
74
498
970
38
72
64
219

%
nők
51%
46%
55%
49%
47%
71%

férfiak
49%
54%
45%
51%
53%
29%

A település állandó népesség számából kitűnik, hogy a korcsoportokon belül jellemzően a férfiak
aránya nagyobb, eltérés a 15-17 illetve a 65 éves korosztálynál van, ahol a nők száma magasabb.
Jelentősen megnő a különbség a 65 felettiek esetében (71 %-a nő). Ami figyelemre méltó, hogy a
0-17 éves korosztályba tartozók száma 247 fővel több, mint a 60 év feletti korosztály létszáma.
Településünkön 1727 fő lakónépességre vonatkozóan kell áttekintetni az esélyegyenlőség
megvalósulását.
2. számú táblázat - Öregedési index
65 év feletti
0-14 éves
állandó
korú állandó
Öregedési
lakosok száma
lakosok
index (%)
(fő)
száma (fő)
2001
n.a
n.a
n.a
2008
220
404
54,5%
2009
221
396
55,8%
2010
222
395
56,2%
2011
219
392
55,9%
2012
n.a
n.a
n.a
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A település öregedési indexe mutatja, hogy túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, ezáltal elmondható,
hogy fiatalos a népességszerkezet.
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Az esélyegyenlőség szempontjából azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az idősek mellett a
gyerekek, a pályakezdő fiatalok fokozott ellátására, segítésére van és lesz szükség a jövőben.
3. számú táblázat - Belföldi vándorlások
állandó jellegű
odavándorlás

elvándorlás egyenleg

2008

32

77

-45

2009

49

79

-30

2010

51

69

-18

2011

46

63

-17

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A belföldi vándorlási mutató szerint a település vonzereje negatív előjelet mutat, bár 2010-2011ben csökkent az elvándorlás száma, mégis ez a jellemző. A helyi és a térségben található
munkahelyek hiánya az utazási nehézségek miatt hátrányos helyzetben vannak az itt élők.
Amennyiben a lakosság, elsősorban a fiatalok munkához való hozzáférése megoldódna, a helyben
maradás sem jelentene számukra gondot.
5. számú táblázat - Természetes szaporodás
élve
természetes
halálozások
születések
szaporodás
száma
száma
(fő)
2008
28
31
-3
2009
16
25
-9
2010
28
32
-4
2011
18
26
-8
2012
n.a
n.a
n.a
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A természetes szaporodás szintén negatív előjelű, az élve születések száma kevesebb, mint az
elhalálozások száma. Annak ellenére, hogy népességszerkezete fiatalos, ez felhívja a figyelmet
arra, hogy a gyermekek és fiatalok mellett figyelni kell az egyedül élő, magukra maradt idős
emberekre is.

Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye
legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben
részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy
fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete.
Nógrádmegyer Község Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi
szempontokat a település működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban. Az
esélyegyenlőség megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi
önkormányzati tevékenységet: a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű
közpolitika alakítása során.
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Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját közvetlen szolgáltatásai
intézményfenntartói szerepkörben, valamint munkáltatói szerepkörben érvényesíti.

során

és

Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében,
hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak,
elősegítve ezzel a település lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei
szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.
A társadalmi esélyegyenlőtlenségek megszüntetése az Európai Unió és hazánk törvényi
előírásainak betartása mellett a település számára is alapvető jelentőségű. Fontos, hogy végső
célként minden állampolgár, ezen belül minden helyi lakos számára megteremtődjön az
esélyegyenlőség az élet különböző területein.
Így: a
•
•
•
•
•

tanulásban,
a szociális és egészségügyi ellátásban,
a munkához jutásban,
a fizikai környezetben,
a közszolgáltatások elérésében.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Nógrádmegyer Község Önkormányzatának célja, hogy olyan településsé váljon, ahol senki nem
tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját, ahol minden lakossal
szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, biztosítsa a gyerekek, a nők, az idősek, a
fogyatékkal élők és mélyszegénységben élők és a roma polgárok esélyegyenlőségét az élet
különböző területein. Minden lakója számára elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat, biztosított
legyen az egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz.
Nógrádmegyer Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
• az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
• a diszkriminációmentességet,
• a 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 intézményt – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében
együttműködik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területi szervével, a Szécsényi
Tankerülettel.
Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Érvényesítése nem pusztán
követelmény, hanem a település önkormányzatának is hosszú távú érdeke, hiszen azt a célt
szolgálja, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű
szolgáltatásokra – függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékkal él, milyen a
származása vagy az anyagi helyzete.
7

A HEP helyzetelemző részének célja

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekintetni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
Továbbá célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
Fontos, hogy minden állampolgár számára egyenlő esélyeket biztosítsunk a fő esélyegyenlőségi
területek mindegyikén:
• a családbarát munkahelyi körülmények megteremtésében és erősítésében,
• a nemek közötti esélykülönbségek csökkentésében,
• akadálymentesítésben,
• a fogyatékkal élők életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában,
• a romák életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában,
• más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javításában
Fő célkitűzéseink:
• az esélyegyenlőség folyamatos érvényesítése a különböző önkormányzati határozatok
meghozatalában, intézkedések megtételében,
• a hátrányos megkülönböztetés csökkentése, megszüntetése,
• a megkülönböztetéstől mentes gondolkodás erősítése,
• egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű
csoportok számára:
- időskorú személyek,
- fogyatékossággal élő emberek,
- munkanélküli emberek,
- munkába visszatérő személyek,
- pályakezdő fiatalok,
- nők és munkahelyen foglalkoztatott kisgyermekes szülők,
- mélyszegénységben élők és roma származású emberek,
- alacsony iskolai végzettségű személyek.
•

Együttműködés és együttműködés összehangolása az esélyegyenlőség biztosítása
érdekében
- a közoktatási,
- a foglalkoztatási
- a közművelődési,
- a szociális,
- az egészségügyi,
- más közszolgáltatási területen.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a
HEP IT tartalmazza.
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A HEP IT célja

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének
javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A
program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról”
szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
szempontjai” fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól
szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva:
• a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.)
• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.)
• a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
• a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény)
• az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
• előírásaira.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben
foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt,
EU és nemzeti szintű 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. Nők és férfiak társadalmi
egyenlőségét elősegítő nemzeti stratégia, Idősügyi nemzeti stratégia.
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1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Nógrádmegyerben van az esélyegyenlőségi célcsoportokat – mélyszegénységben élők és romák,
gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők – érintő helyi szabályozás.
Az egészségterv foglalkozik a településen élő idős emberek, gyermekekről való gondoskodás helyzetével,
utal a közoktatási, köznevelési intézmények pedagógiai programjainak esélyegyenlőség, integráció
biztosára.
A településfejlesztési koncepció fontos, kiemelt feladatnak tartja a munkahelyteremtést, a foglalkoztatás
elősegítését, hiszen a munkanélküliség a legjellemzőbb probléma, ez a fő oka a szegénységnek, az
eladósodásnak. A gyermekekről, az idősekről való gondoskodást az önkormányzat mindig szem előtt
tartotta és tartja. Ez megjelenik a koncepcióban, a tervek között pl: az óvodai tornaszoba megépítésében, a
bentlakásos szociális otthon szépítésében, bővítésében.
Az önkormányzat gazdasági programja szorosan kapcsolódik a településfejlesztési koncepcióban
megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz.
A sportfejlesztési koncepció foglalkozik a fogyatékkal élők sportjával, a gyermekek, fiatalok számára
nyújtható, a sport, az egészséges életmód megszerettetésével kapcsolatos lehetőségekkel.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal

Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték! Segít elérni azt a célt, hogy mindenkinek
esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra – függetlenül attól,
hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi
helyzete.
Településünk egyes programjai, koncepciói saját területükre vonatkozólag határozzák meg az
esélyegyenlőséget előmozdító célokat, intézkedéseket.
Az önkormányzat feladatellátása, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is átalakult 2013. évtől. A
korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Ezzel együtt a
feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve
egyéb, feladatokhoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra került a központi
költségvetésbe. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben
vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás stb.) teszik
ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2013-tól egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő
képességétől függő – általános jellegű támogatás biztosítja. Ezek figyelembevételével készült az
önkormányzat 2013 évre vonatkozó költségvetési koncepciója, melyet a képviselő testület
55/2012. (XI.29. ) határozatával fogadott el.
Településünk 2011-2014 évre szóló gazdasági programját Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testület a 22/2011. (V.4.) határozatával fogadta el. A program kitér a közbiztonság helyi
feladataira, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokra, közösségi színtér és a sport támogatására, az
egészségügyi ellátásra, az óvodai és alapfokú nevelés-oktatás biztosítására, a munkahelyteremtés
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feltételeinek elősegítésére, a közfoglalkoztatástra valamint a nemzeti és etnika kisebbségek jogai
érvényesítésének biztosítására.
21/2007. (IV.24.) sz. településfejlesztési koncepció a település jövőbeni kialakítására vonatkozó
elképzeléseket tartalmazza 2017 –ig. Az esélyegyenlőségi célcsoportokat is figyelembe véve
kiemelt célok a településen többek között a munkahelyteremtés támogatása,
közmunkaprogramok, közcélúfoglalkoztatási lehetőségek kihasználása. Az intézmények felújítása,
fejlesztése – óvoda, iskola, művelődési ház. A megfelelő egészségügyi és szociális háttér
kialakítása, működtetése, az esélyegyenlőség megteremtése, a sport támogatása, a gyalogos
közlekedés biztonságossá tétele, közbiztonság megteremtése.
Nógrádmegyer Településrendezési terve tartalmazza a településrendezési feladatokat szabályzó
14/2004.(VII.12) sz. helyi építési szabályzatot, a 26/2004. (VI.10.) sz. településszerkezeti tervet
valamint a 15/2004.(VII.12.) sz. rendeletet az épített és természeti környezet helyi védelméről.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

Nógrádmegyer Község az alábbi társulásoknak tagja:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-től jött létre Nógrádmegyer és Rimóc
Községek Önkormányzata között az önkormányzati és jegyzői feladat és hatáskörbe tartozó
döntések előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok célszerűbb ellátására.
Közreműködés az Ónkormányzatok közötti, és az állami szervekkel való
együttműködésének összehangolásában.
Szécsényi Többcélú Kistérségi Társulás, amely új tartalommal, kibővülő feladatokkal
működik tovább.
Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás keretei között működik a
gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás, valamint a házi segítségnyújtás biztosítása.
A központi orvosi ügyelet fenntartására létrehozott társulás.
Az önkormányzatok, polgármesterek polgári védelmi feladatainak ellátását a polgári
védelmi társulás segíti.
Szécsény és Térsége Agglomerációs Társulás- a Szécsény környéki települések
szennyvízkelési feladatainak ellátására jött létre.
KELET-NÓGRÁD Hulladékgazdálkodási Társulás – az önkormányzatok kötelező
hulladékgazdálkodási feladatait segíti.
Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása -mint intézmény fenntartó az
óvodák közös fenntartására jött létre Nógrádmegyer, Rimóc, Kishartyán Önkormányzatai
között. Az óvoda székhelye Rimóc, Nógrádmegyerben tagóvoda működik. 2013. július 1-től
az önkormányzatok saját fenntartásban működtetik óvodáikat.
KELET- Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás – a szeméttelep rekultivációjának
előmozdítására,

A társulások azért is fontosak, mert az önkormányzatok jogosulttá válnak a kiegészítő állami
támogatások igénybevételére, és a közösen fenntartott intézmények ez által
költséghatékonyabban működhetnek, továbbá közös pályázat benyújtásával nagyobbak az esélyek
egyes nagy volumenű – pl. szeméttelep rekonstrukció, hulladékgazdálkodás, – beruházások
megvalósítására.
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

A helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését a Központi Statisztikai Hivatal, TEIR – Az Országos
Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, a helyi Önkormányzat adatbázisa,
valamint helyi adatgyűjtés szolgálta. Azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs és nem is
lehet, ott a 2011.évi népszámlálás adataiból indultunk ki.
Az esélyegyenlőségi program készítésekor az országos adatbázisokban a 2012. évi adatok még nem
teljesen elérhetőek. Ezeket a két év múlva esedékes felülvizsgálat során pótolni kell.
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A mélyszegénység viszonylag új, de napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom. Ezen
elsősorban azt a jelenséget érthetjük, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje
alatt élnek, és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből a helyzetből, önerőből kitörjenek.
Okai a társadalmi és gazdasági hátrányok, az iskolai, képzettségi és foglalkoztatottsági hiányok,
különbségek, amelyek súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. Kialakulásának okai többek közt a
rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci
esélyek szűkülésére – nem kis részben az alulképzettségnek -, a jóléti ellátások által kezelni nem
tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő
hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza (Ld. pl. A tartós szegénység csökkentésének
lehetőségei Magyarországon, Budapest Intézet, 2012.)
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: „Minden harmadik
ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan
mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos
helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámuk a
becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. Ezért Magyarországon a
romák felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet elválasztani a szegénység elleni általános
küzdelemtől, a társadalmi és a gazdasági versenyképesség javításától.”
A romák esetében jellemző az, hogy még a halmozottan hátrányos helyzetű csoportokon belül is
legkedvezőtlenebb helyzetben lévőkhöz tartoznak. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a
gyermekeket - a szegények 30%-a a 0-17 éves korosztályhoz tarozik, a hátrányos helyzetű
térségekben élőket – a szegénynek több mint fele községekben él.
A mélyszegénység az alapvető létfeltételekben, a lakhatási körülményekben, és az érintettek
egészségi állapotában is jelentkezik. Azonban a munkahelyek hiánya, az elhelyezkedési esélyek
rohamos csökkenése a szerény körülmények között élők rohamos lecsúszásához vezet.
Ezen kritériumok alapján sajnálattal konstatálhatjuk, hogy falunkban ezek a folyamatok egyre
nagyobb számban érintenek családokat. Minősített helyzetként kell értékelnünk a sok gyermekes
családok egyre nagyobb számban kerül ebbe a körbe.
Településünkön a 2011 évi népszámlás során 634 fő vallotta magát romának, míg 4 fő szlovák
nemzetiségűnek. A községben az itt élők 36,3%-a vallotta magát cigánynak. A cigányság
szegregációja, illetve ellenük irányuló diszkrimináció nincs jelen a településen. A településen az
életet, lakhatást, gyermek, időskorú, bántalmazott nő, vagy fogyatékkal élő személy
ellátatlanságából eredő azonnali beavatkozást igénylő esélyegyenlőtlenségi probléma nincs.
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Az önhibájukon kívül, vagy akár önhibájuk okán is szerény vagy szegényes körülmények között
élőkre, elesettekre, bármi okból hátrányos helyzetben élőkre, az önkormányzat a kötelező, illetve
önként vállalt feladatainak ellátása során fokozottan figyel.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult
iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a
gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább.
Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások
rendszereiből. Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai
végzettségűek, a megváltozott munkaképességűek és a romák. Nógrádmegyerben tapasztalataink
szerint a munkaerő-piacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli
létből fakadó motiváltsági problémák, a társadalmi előítélet jelenléte.
A roma nők iskolai végzettsége, foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is
jelentősen alacsonyabb.
Az itt élők szerény, de egyelőre még elfogadható körülmények között élnek. Az elmúlt
évtizedekben kialakított otthonok fenntartása azonban ma már egyre nehezebb. Ennek legfőbb
oka a nagymértékű munkanélküliség. Az emberek többsége a korábban összegyűjtött
megtakarításait feléli, újabb megtakarításokra nincs lehetőség. Sajnos a fiatalok nem tudnak
segíteni az idős szülőknek, sőt, a szülők segítik ki a fiatalokat. Jelenleg a nyugdíj tűnik a
legbiztosabb bevételi forrásnak.
A településen 578 lakóingatlan található. A családok kevés kivétellel saját tulajdonú családi házban
élnek. Néhány otthonban több generáció él együtt. A szociálpolitikai kedvezmény szűkítésével
csökkent a lakáshoz jutás lehetősége, bár településünkön is jellemző volt a kedvezménnyel való
visszaélés. A több gyermekes családok által igénybevett támogatást „eladták” mások költöztek az
új otthonokba, amelyek más településeken épültek. Akik itt maradtak továbbra is szűkösen,
rendkívül rossz körülmények között élnek.
Több hektáros földterülettel 4 fő helyi vállalkozó rendelkezik, ezeken a területeken mezőgazdasági
tevékenység folyik. Az önkormányzat nyilvántartása szerint 320 db különböző gépjármű van a
lakosság tulajdonában.
A község a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV.15.)
kormányrendelet szerint az ország leghátrányosabb települései közé tartozik a munkanélküliség
szempontjából.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-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 előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok
foglalkoztatáspolitikai következményeit,
d) az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt.
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A helyi önkormányzat a Mötv. 15. §-a szerint feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben
meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy
feladatellátásba történő bevonását.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya

Településünkre – mint a környező falvakra is – jellemző, hogy az 1990-es évek elején az iparra,
bányászatra alapozott térségi foglalkoztatási rendszer összeomlott. Ugyanez történt a helyi
mezőgazdasági termelőszövetkezettel és az 1951-ben cigányok által alapított és
„cigánykovácsokat” foglalkoztató „szegkovács ktsz” –szel is.2 Az itt lakók zöme elveszítette
munkahelyét, biztos megélhetését. Ezek következtében az országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliség alakult ki, mely a mai napig számottevően nem változott.
Községünk önkormányzata különböző közmunka programokkal, közcélú,
foglalkoztatásokkal próbálja enyhíteni a munkanélküliségből fakadó problémákat.

közhasznú

3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti lakónépesség
nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
(fő)
év
nő
férfi
összesen
nő
férfi
összesen
fő
fő
fő
fő
%
fő
%
2008
536
570
1106
107
20,0%
166
29,1%
2009
537
450
987
138
25,7%
177
39,3%
2010
542
562
1104
119
22,0%
150
26,7%
2011
547
569
1116
146
26,7%
163
28,6%
2012
n.a
n.a
0
n.a
n.a
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal (2012. évi adatok még nem állnak rendelkezésre)

fő
273
315
269
309
0

%
24,7%
31,9%
24,4%
27,7%

Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a Nógrádmegyerben 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 nők között.
2

Magyar Néprajz III. Anyagi kultúra 2. Kézművesség/Fémművesség
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Az adatok szerint a vizsgált időszakban a férfiak és nők körében is folyamatosan nőtt a
munkanélküliség. Csökkenést a 2010 év mutat, amikor nagyaranyú volt a közcélú foglalkoztatás a
településen. 2013-ban az önkormányzat részt vesz a Start munkaprogramban. Két területen
indított projektet: mezőgazdasági termelés illetve a mezőgazdasági utak karbantartása.
Sajnos a településen és a térségben sem tapasztalhatóak olyan gazdasági folyamatok, amelyek
hozzájárulhatnának a munkanélküliek számának csökkenéséhez.
Jelenleg az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató a településen – intézményeiben és közcélú
foglalkoztatásban 68 főt foglalkoztat.
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
2008
2009
2010
2011
2012
nyilvántartott álláskeresők
fő
273
315
269
309
0
száma összesen
fő
18
24
17
17
n.a
20 éves és fiatalabb
%
6,6%
7,6%
6,3%
5,5%
fő
37
39
38
42
n.a
21-25 év
%
13,6%
12,4%
14,1%
13,6%
fő
39
43
37
44
n.a
26-30 év
%
14,3%
13,7%
13,8%
14,2%
fő
45
53
46
56
n.a
31-35 év
%
16,5%
16,8%
17,1%
18,1%
fő
30
30
30
35
n.a
36-40 év
%
11,0%
9,5%
11,2%
11,3%
fő
39
54
38
40
n.a
41-45 év
%
14,3%
17,1%
14,1%
12,9%
fő
28
38
30
35
n.a
46-50 év
%
10,3%
12,1%
11,2%
11,3%
fő
26
29
27
28
n.a
51-55 év
%
9,5%
9,2%
10,0%
9,1%
fő
11
4
6
12
n.a
56-60 év
%
4,0%
1,3%
2,2%
3,9%
fő
0
1
0
0
n.a
61 év felett
%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A regisztrált álláskeresők korcsoportonkénti bontása megmutatja, hogy a munkanélküliség hogyan
változik a településen a különböző korosztályok tekintetében.
A 31-35 és a 41-45 éves korosztály tekintetében volt kiugró a regisztrált munkanélküliek száma
2009 és 2011 évben. A 2010 évi csökkenés a nagyszámú közcélú foglalkozatásnak volt köszönhető.
2011-ben a 31-35 éves korosztály aránya a legnagyobb. Valószínű, hogy ez a tény magyarázható
azzal, hogy a középkorú, alacsony képzettségűek találnak nehezen munkát. Ők már az a generáció,
akik gyermekkorukban sem tapasztalhatták meg szüleik rendszeres munkába járását.
Tapasztalatunk szerint képtelenek elviselni a napi 8 órás munka kötöttségét, rendszerességét.
3.2.3. számú tábla
A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya
nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli
180 napnál régebben regisztrált munkanélküli
év
fő
fő
%
nő
férfi
összesen
nő
2008 107
166
273
89
2009 138
177
315
100
2010 119
150
269
60
2011 146
163
309
59
2012 n.a
n.a
n.a
n.a
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

férfi
141
122
72
63
n.a

összesen
230
222
132
122

Nő
83,2%
72,5%
50,4%
40,4%

férfi
84,9%
68,9%
48,0%
38,7%

összesen
84,2%
70,5%
49,1%
39,5%

A táblázat megmutatja, hogy mind a nyilvántartott mind pedig a 180 napnál régebben regisztráltak
között magasabb a férfiak aránya a településen. Ennek oka lehet az alacsony iskolai végzettség és a
szakképesítések hiánya, valamint az, hogy a nők nagy része a gyermekvállalás miatt a
gyermekgondozási segélyt, vagy több gyermek nevelése esetén a gyermeknevelési támogatást
veszi igénybe.
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3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
év

nő férfi

összesen

nő

fő fő
fő
fő
%
2008 132 151
283
12
9,1%
2009 128 161
289
17
13,3%
2010 135 153
288
11
8,1%
2011 131 159
290
9
6,9%
2012 n.a n.a
n.a
n.a
n.a
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Férfi
fő
26
22
15
16
n.a

%
17,2%
13,7%
9,8%
10,1%
n.a

összesen
fő
38
39
26
25
n.a

%
13,4%
13,5%
9,0%
8,6%
n.a

A pályakezdők elhelyezkedésére helyben nincs lehetőség, mert nincs munkahely. Az adatokból
kitűnik, hogy 2008-2009 –ben a 18-29 éves korosztály 13,5%-a volt nyilvántartott pályakezdő
munkanélküli. 2011-re ez az arány 8,6%-ra csökkent, de itt is magasabb a férfiak aránya, a
korosztályba tartozók 10,1%-a tartozik ebbe a csoportba.
A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek száma, a nem megfelelő
szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség befolyásolja.
E korosztályi munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai ma már
nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes kompetenciákra,
szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak. A nőkre jellemzőbb inkább a továbbtanulás, az
oktatási, képzési idő meghosszabbítása, egy részüknél a korai szülés, így később kerülnek az
álláskeresők közé.
Javíthat a helyzeten, hogy 2013. március 01-től elindult az Első Munkahely Garancia program,
melynek keretében bérköltség támogatás nyújtható, amennyiben 25 év alatti pályakezdő
álláskeresőt vesz fel egy munkáltató.
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b) alacsony iskolai végzettségűek3 foglalkoztatottsága

„A magyarországi foglalkoztatási helyzet legsúlyosabb problémája az alacsony iskolai
végzettségűek magas inaktivitása, az alacsony iskolai végzetség koncentrálódása és
újratermelődése bizonyos társadalmi rétegekben és térségekben.”4 Egyértelmű, hogy az iskolai
végzettségnek nagyon erős hatása van a foglalkoztatottságra. Most hogy a tankötelezettség 16
éves korra csökkent, ez a szám várhatóan drasztikusan emelkedni fog.
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség
15 éves és idősebb
15-X éves legalább
általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők
lakosság száma
általános iskolát
é
15-x évesek száma
összesen
végzettek száma
v
összese
nő
férfi összesen nő férfi
Összesen
nő
férfi
n
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
%
fő
%
fő
%
2
0
1391 734 657
1146
598 548 245 17,6% 136 18,5% 109
16,6%
0
1
2
0
1335 702 633
1132
565 567 203 15,2% 137 19,5%
66
10,4%
1
1
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

2001-ben valószínűleg azért magas aránylag az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők
aránya, mert az idősebb korosztály tagjai még 6 elemivel vagy annál alacsonyabb iskolai
végzettséggel rendelkezhettek. Magyarázható ez azzal is, hogy a tanköteles kor eléréséig jelentős
számban nem képesek befejezni az általános iskola nyolc osztályát.
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint
A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség
szerint
nyilvántartott álláskeresők
8 általánosnál
8 általánosnál
száma összesen
év
alacsonyabb
8 általános
magasabb iskolai
végzettség
végzettség
Fő
fő
%
fő
%
fő
%
2008
273
59
21,6%
143
52,4%
71
26,0%
2009
315
48
15,2%
173
54,9%
94
29,8%
2010
269
41
15,2%
154
57,2%
74
27,5%
2011
309
46
14,9%
174
56,3%
89
28,8%
2012
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3

4

Aki nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), ld. Flt. hátrányos helyzetű munkavállalói meghatározása
A Magyar foglalkoztatási helyzet jelene és jövője - Fazekas Károly - http://econ.core.hu/doc/parbeszed/fazekas.pdf
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Egyértelműen mutatja az adattábla, hogy a munkanélküliek megoszlása szerint a 8 általános iskolai
végzettséggel rendelkezők aránya a jelentős. 2008-tól emelkedett, míg a 2010 évbeni nagyarányú
közcélú foglalkoztatás miatt csökkent a számuk. 2011-ben ismét növekedett.
A regisztrált munkanélküliek között nagy arányban vannak az alacsony iskolai végzettségűek.
Településünkön tapasztalataink szerint a munkaerő-piacra jutás fő akadályai: az alacsony
iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák, a társadalmi előítélet
jelenléte.
Helyben az önkormányzat hivatala, az általános iskola és az óvoda, a művelődési ház, a
szociálisközpont, pékség köti magasabb iskolai végzettséghez a munkaköröket.
Felnőttképzés keretében több alkalommal szerveztünk kompetenciafejlesztő képzéseket, jó
kapcsolatot alakítottunk ki a salgótarjáni JLSeagul Felnőttképzési Intézettel. Elsősorban
informatikaoktatás, vállalkozói készségfejlesztés, illetve idegen nyelvi kompetenciák elsajátítására
nyílt lehetőség a TÁMOP-3.2.3-08/2 illetve a jelenleg zajló TÁMOP-2.1.2 pályázat keretén belül.
Jelenleg a Start Mezőgazdasági programelem – konyhakerti növénytermesztés programban
foglalkoztatott 10 fő, vesz részt növénytermesztés és tartósítás képzésben, heti 3*6 órában.
Magyargéc székhellyel, egy helyi társas vállalkozás megvalósításában indul majd a tervek szerint
2013 őszén a Roma Felnőtt Szakképző Központ, ahol az alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen
munkanélküliek képzése történik majd 3 illetve 8 hónapos képzés keretében. Amennyiben az
Önkormányzat és a vállalkozás között létre jön a tervezett együttműködési megállapodás,
településünkről kb. 20-25 fő képzésére lesz lehetőség a programban, amely javíthat a résztvevők
munkaerő piaci helyzetén.
A településen nincs általános iskolai felnőttképzés. Adathiány miatt a középfokú és szakiskolai
felnőttoktatásban résztvevők száma sem ismert.
c) közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatásban csak a kirendeltség által közvetített álláskeresők, elsősorban foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra jogosult személyek foglalkoztathatóak, akik a felajánlott
munkalehetőséget az iskolai végzettség és szakképzettség figyelembevétele nélkül kötelesek
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elfogadni, emellett az önkormányzat rendeletben előírhatja jogosultsági feltételként, hogy a
juttatásban részesülő a lakókörnyezetét tartsa rendben. Nógrádmegyer önkormányzata a jelenlegi
szabályozásban nem írta elő ezt a kötelezettséget.
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma

Közfoglalkoztatásban Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban résztvevők
Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a
résztvevő
év
romák aránya az aktív korú
résztvevők száma
település aktív korú
romák/cigányok
roma/cigány lakossághoz képest
lakosságához képest
száma
2010
97
9%
77
n.a
2011
56
5%
36
n.a
2012
12
n.a
8
n.a
2013
44
n.a
33
n.a
Forrás: Önkormányzat adatai

Az adattáblák rámutatnak, hogy közfoglalkoztatásban az aktív korú lakosság kb. 5-10 %-a tud részt
venni. A munkanélküliek számával összevetve látható, hogy csupán a nyilvántartott álláskeresők
11,6%-a vett részt a közfoglalkoztatásban (2011 évben). Elmondható, hogy a közfoglalkoztatás
nem tudja pótolni a hiányzó munkalehetőségeket.
Mivel az aktív korú romák aránya nem ismert, így pontos adatot nem tudunk mondani arra
vonatkozóan, hogy milyen arányú a közfoglalkoztatásban részt vevő romák száma.
A 2013 évelején indult Start Mezőgazdasági programelem – konyhakerti növénytermesztés
programban 9 segédmunkás és 1 fő szakmunkás vesz részt, a Mezőgazdasági földutak programban
pedig 14 fő segédmunkás vesz részt.
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés,
potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben
működő foglalkoztatási programok stb.)

3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja vállalkozások
év

működő
regisztrált
állami
foglalkoztatási
kivetett befizetett foglalkoztatási
vállalkozások Kiskereskedelmi vendéglátóhelyek
szektorban
programokban
iparűzési iparűzési
programok
száma a
foglalkoztatottak
részt vevők
üzletek száma
száma
adó
adó
száma
településen
száma
száma
helyben

2008

56

14

6

2009

116

14

6

2010

110

12

7

2011

111

12

7

2012

84

12

3

66
66
66
33
33

750

530

n.a

2600

2050

n.a

2332

2100

77

3130

3763

36

3473

2650

8

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai

Az önkormányzat által foglalkoztatottak száma 2011 augusztusától a felére csökkent. Ekkor jött
létre a Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása, amely átvette az általános
iskola és óvoda fenntartását, és ezzel együtt a munkáltatói feladatokat is.
Ezekben az intézményekben dolgozó közalkalmazottak adják a foglalkoztatottak 8,6%-át. Az
önkormányzat alkalmazásában állók szintén 8,6 %-a a foglalkoztatottaknak, elmondható, hogy az
önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató a településen. Nógrádmegyerben tehát az
önkormányzati és állami intézményekben foglalkoztatottak teszik ki a hely munkaerő
foglalkoztatás 17,3 %-át.
A helyi vállalkozások száma 2008-2011 között 50%-kal nőt. Hozzá kell tenni azonban, hogy e
vállalkozások nagy része 1-2 fős kényszervállalkozás, elsősorban a munkanélküliség elkerülése
miatt váltak vállalkozóvá az itt élők. Ez az arány 2012-ben már 25%-os csökkenést mutat. Ehhez
valószínűleg hozzájárult az adók, járulékok esetében bekövetkezett kedvezőtlen változás is, illetve
a csökkenő vásárlóerő, ami megmutatkozik a település vendéglátóhelyeinek 2008-2012 között
bekövetkezett 50%-os csökkenésében is.
Az önkormányzat pénzügyi helyzete olyan külső körülmények hatására is módosulhat, amelyekre
az önkormányzatnak nincs hatása, emiatt bevételi kitettsége keletkezik. Pl. az önkormányzat
bevételeinek alakulása függhet néhány nagy adózó gazdasági helyzetének, tevékenységének
alakulásától, illetve székhelyének, telephelyének változásától.
Településünkön általánosságban elmondható, hogy a kivetett iparűzési adó 70-90 %-a folyik be az
adóévben, ettől eltérő a 2011-es év, amikor is 120% volt a befolyt adó mértéke. Ebben az évben
folyt a településen a belterületi vízrendezés projekt illetve a Művelődési Ház - IKSZT felújítása. A
kivitelezésben közreműködők által befizetett helyi iparűzési adó miatt nőtt ez a százalékos arány. A
következő években visszaesés várható, hiszen nincs beruházás, a helyi vállalkozások bevételei
pedig nem érik el az előző évit. Ez azt eredményezi, hogy az előző évben befizetett adóelőleg az
elszámoláskor többnek bizonyul és visszafizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak a
vállalkozás felé.
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3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés
Legközelebbi
centrum
Megyeszékhely
Főváros

elérhetőség átlagos ideje
autóval

autóbusz járatpárok száma munkanapokon

átlagos utazási idő
autóbusszal

16 perc

12

17 perc

24 perc

13

32 perc

2 óra

0,5

2óra 27 perc

Forrás: Volán társaság adatai

Nógrádmegyer Salgótarjánból – megyeszékhely, a 22-es úton Sóshartyánon át, illetve Szécsény
irányából - járási székhely, a 22-es útról Benczúrfalva felé letérve érhető el. A 20 kilométerre levő
Salgótarjánból és a 15 kilométerre található Szécsényből rendszeres autóbuszjárat közlekedik,
amelyek gyakorisága mind munkanapokon, mind hétvégeken megfelelő.
Az itt élők foglalkoztatási helyzetét a közlekedési viszonyok nem befolyásolják jelentősen, hiszen
Salgótarján és Szécsény felé megfelelő a közlekedés.
A munkaerő piaci sikertelenség legfőbb oka a munkahelyek hiánya, illetve az, hogy a munkáltatók
többsége nem támogatja a munkába járás költségét, amit az alacsony keresetűek nem tudnak
vállalni.
Munkanapokon, reggel, Budapestre közvetlen autóbuszjárat közlekedik, vissza irányba azonban
csak átszállással oldható meg a közlekedés. Vannak, akik ingáznak a település és a főváros között
munkavégzés céljából, főleg nyári alkalmi munkák idején, ilyenkor személyautóval teszik meg az
utat, ami így is napi négy órát vesz igénybe.
g) mélyszegénységben élők és romák5 települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása

A mélyszegénység megítélése, mint „kategória” behatárolása országtól függően más és más. Az
ENSZ által használt abszolút mélyszegénységi küszöb szerint például ebbe a csoportba tartozók
kevesebb, mint 1 dollárból élnek naponta. Európában szegénynek számítanak a medián
jövedelmek 60%-ánál kevesebből élők.
Az önkormányzat saját fenntartású intézményében 4 fő, önmagát romának valló, és 2 fő
mélyszegénységben élőt foglalkoztat.
Az alacsony foglalkoztatás oka, hogy az önkormányzati intézményekben – Óvoda, Művelődési Ház
– IKSZT, Szociális Központ, GAMESZ, Polgármesteri Hivatal – elsősorban diplomához és
szakképesítéshez kötött munkakörök vannak. A roma és a mélyszegénységben élők általában nem
rendelkeznek a megfelelő kompetenciákkal, főleg alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek.
Ezen az aránytalanságon csak akkor lehet változtatni, ha a két, érintet csoportban is nő a
hajlandóság a magasabb iskolai végzettség és a szükséges szakképzettség megszerzésére.

5

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 kötelezhető, 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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h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

Önkormányzatunk intézményeiben foglalkoztatottak körében nincs hátrányos megkülönböztetés.
Munkakeresés során a szükséges végzettség, képzettség a meghatározó. Etnikai hovatartozása
miatt senki nem került elutasításra.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások

A Szociális törvény. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő
pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók:
• Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres
szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély.
• Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás,
átmeneti segély, temetési segély, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő
támogatás.
• Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás.
2013. január 1-től módosultak a hatáskörök, az ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság megállapítása a járási hivatalok hatáskörébe került. Nógrádmegyer
vonatkozásában a Szécsényi Járási Hivatal az eljáró hatóság.
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
15-64 év közötti
év
segélyben részesülők fő
lakónépesség száma
2008
1106
2009
987
2010
1104
2011
1116
2012
n.a
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

13
24
34
3
n.a

segélyben részesülők %
1,2%
2,4%
3,1%
0,3%
n.a

23

A 3.3.1 tábla az álláskeresési támogatásban részesülők számáról segít abban, hogy adatait
összevethessük a munkanélküliségi adatokkal. Így láthatóvá válik, hogy a rendszeres jövedelem
nélkül élők hozzájutnak-e támogatáshoz.
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma
év
2008
2009
2010
2011
2012

nyilvántartott álláskeresők száma

álláskeresési járadékra jogosultak

fő

fő

%

273
315
269
309
367

17
27
15
16
9

6,2%
8,6%
5,6%
5,2%
2,5%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Településünkön a munkanélküliek száma magasabb, mint az ellátottak száma, ami azt jelenti, hogy
nem minden munkanélküli jár utána annak, hogy ellátásban részesüljön, ha teljesíti a
jogszabályban megszabott feltételeket.
A nyilvántartott álláskeresők éves számát elsősorban a közmunkaprogramban történő
foglalkoztatás alakítja, de elmondható, hogy az elmúlt őt évben drasztikusan, 74%-kal nőtt a
nyilvántartott álláskeresők száma a településen. A járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek
számának alakulása az elmúlt években 52,9%-os csökkenést mutat.
Sok esetben fel kell hívni a figyelmüket, hogy jelentkezzenek a Munkaügyi Központban, hogy
valamilyen ellátást kaphassanak, vagy legalább regisztrált munkanélküliek legyenek. Látható, hogy
a településen élők körében állandó jelenség a munkanélküliség.
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3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesítettek száma

év

rendszeres
szociális
segélyben
részesülők
15-64
fő
évesek %ában

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatás (álláskeresési
támogatás)
fő

munkanélküliek %ában

2008 168
15,2
13
4,76
2009 153
15,5
24
7,64
2010 124
11,2
34
12,63
2011 166
14,9
3
0,97
2012 n.a
n.a
n.a
n.a
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Azoknak a száma, akik 30
nap munkaviszonyt nem
tudtak igazolni és az FHT
jogosultságtól elesett

Azoknak a száma, akiktől
helyi önkormányzati
rendelet alapján
megvonták a támogatást

n.a
n.a
n.a
n.a
1

n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

Az adatsor azt jelzi, hogy Nógrádmegyerben a szociális segély és az FHT, mint az aktív korúak
támogatása milyen mértékben van jelen.
Rendszeres szociális segélyt az az aktív korú személy kap az önkormányzattól, aki nem áll
munkaviszonyban, vagy egészségkárosodott, vagy támogatott álláskereső, vagyis olyan hátrányos
munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek részére nyújtott támogatás, akik nem rendelkeznek
rendszeres, megélhetést biztosító jövedelemmel és vagyonuk nincs. Az elmúlt öt évben az aktív
korúak 11 - 15 %-a részesült ebben a támogatási formában.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatást szintén aktív korú munkanélküli kaphatja, aki a
jogszabályi feltételeknek eleget tesz. Ennek az ellátási formának a megnevezése szinte évről-évre
változott, 2011. január 1-től bérpótló juttatásra (BPJ), azután rendelkezésre állási támogatás (RÁT),
majd foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT). A jogosultságot évente felül kell vizsgálni.
2011-ben a munkanélküliek 12,63 %-a volt jogosult erre a támogatásra, az aktív korúak mindössze
3%-a. 2012-től csak annak folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben
legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni közfoglalkoztatásban vagy a munkaerőpiacon, illetve
30 nap közérdekű önkéntes, vagy háztartási munkát végzett, vagy egyszerűsített foglalkoztatásban
alkalmazták. Településünkön 1 fő esett el ettől a jogosultságtól.
Az adatokat összevetve az aktív korúak (3.2.1 tábla 15-64 évesek száma) és a munkanélküliek
számával (3.2.1 tábla nyilvántartott álláskeresők) látható, hogy a szociális segély meghatározó
mértékben, 54,6%-ban jelenik meg a település alacsony jövedelmű lakosságának körében, kb.
minden második nyilvántartott álláskereső részesül valamilyen szociális segélyben.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

Az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága 1991-ben kiadott indoklásában
értelmezte a megfelelő lakás fogalmát, ez minden ország lakáspolitikájának kiinduló pontja kell,
hogy legyen.
• a lakhatás jogi biztonsága, azaz védelem az erőszakos kilakoltatás ellen;
• alapszolgáltatásokhoz és infrastruktúrához való hozzáférés (ivóvíz, energia,
szennyvízcsatorna, fűtés, világítás, stb.);
• megfizethetőség (a lakhatással kapcsolatos költségeknek olyan szinten kell lennie, hogy
más alapvető szükséglet kielégítését vagy megszerzését ne veszélyeztesse);
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•
•

lakás alapvető minőségi és mennyiségi elemei (alapterület, fűtés, stb.);
biztosítani kell az elesett csoportok lakáshasználatának lehetőségét (idősek, gyerekek,
mozgáskorlátozottak, halálos betegek, HIV fertőzöttek, természeti katasztrófák áldozatai,
stb.);
• elhelyezkedés (a megfelelő lakásnak olyan helyen kell lennie, amely lehetővé teszi a
munkába járást, valamint egészségügyi szolgáltatás, iskola, és egyéb szociális szolgáltatások
igénybe vételét);
• kulturális megfelelés (a lakás megépítési módjának és az építéshez használt anyagoknak
alkalmasnak kell lennie a kulturális identitás és különbözőség kifejezésére).
• Az ezen tényezőknek meg nem felelő lakásokat tekintjük elégtelen lakhatási feltételeknek
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és
helyiség) gazdálkodást. A törvény rögzíti a hajléktalanság megelőzésének, és a területükön
hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét 2013. január 1jétől.6
A településen 578 lakóingatlan található. A családok kevés kivétellel saját tulajdonú családi házban
élnek. Néhány otthonban több generáció él együtt. A szociálpolitikai kedvezmény szűkítésével
csökkent a lakáshoz jutás lehetősége, bár településünkön is jellemző volt a kedvezménnyel való
visszaélés. A több gyermekes családok által igénybevett támogatást „eladták” mások költöztek az
új otthonokba, amelyek más településeken épültek. Akik itt maradtak továbbra is szűkösen,
rendkívül rossz körülmények között élnek.
A házak jövedelmi helyzettől, a tulajdonosok igényétől, igényességétől függően karbantartottak. A
lakások kb. 70 %-a összkomfortos (villany, víz, gáz, telefon, kábeltévé, internet).
a) bérlakás-állomány, szociális lakhatás, egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok, elégtelen
lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

év

összes
lakásállomány
(db)

bérlakás
állomány
(db)

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

2008
2009
2010
2011
2012

573
575
575
578
n.a

n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

egyéb
lakáscélra
használt
nem
lakáscélú
ingatlanok
(db)

szociális
lakásállomány
(db)

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

A település lakásállománya: 578 db (2011 évi adat). A faluban élők saját családi házaikban laknak, a
lakosok 1-2%-a lakik magánszemély tulajdonában lévő albérletben. Az önkormányzat jelenleg 4
szolgálati lakással rendelkezik (házi orvosi, fogorvosi és pedagógusi bérlakások).
6

Éves jelentés a lakhatási szegénységről, 2011. Habitat for Humanity Magyarország, 2012. június
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Településünkön nincs szociális lakhatás, egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan,
elégtelen lakhatási körülmény, veszélyeztetett lakhatási helyzet illetve hajléktalanság.
b) lakhatást segítő támogatások, eladósodás

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a lakás fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújt hozzájárulás. A villanyáram-, a víz- és a
gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti
díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletéhez, illetve a tüzelőanyag költségeihez
nyújtható támogatás. A lakásfenntartási támogatás alanyi jogon, normatív alapon állapítható meg.
A lakásviszonyok jellemző problémái a közműdíj-, illetve lakáshitel-tartozások, hátralékok
felhalmozódása. Lakhatást segítő támogatás a normatív lakásfenntartási támogatás. Ezt a
támogatási formát és a kiegészítő helyi kompenzációt természetben nyújtjuk.
A szociális törvény rendelkezik az adósságkezelési szolgáltatásról, amely akkor nyújt segítséget, ha
már összegyűlt egy nagyobb összegű díjhátralék.
Tapasztaljuk, hogy a szegénység jellemzője a lakhatással összefüggő hátralékok felhalmozódása, és
a lakossági adósságállomány folytonos újratermelődése. Az eladósodás, különösen a hátrányos
helyzetű, munkájukat elveszítő vagy alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak
probléma. Országos szinten is megjelenő probléma az uzsorások jelenléte. Jellemzően a cigány
lakosság további megnyomorítása folyik, jellemzően cigány uzsorások által.
3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők
év

lakásfenntartási támogatásban
részesítettek száma

adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma

2008

98

n.a

2009

123

n.a

2010

158

n.a

2011

225

0

2012

156

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A lakásfenntartási támogatások száma 2011-ig folyamatosan növekedett, majd 2012-ben csökkent,
de a kérelmek számának folyamatos emelkedése a jellemző.
Adósságcsökkentési támogatással az Önkormányzat, saját forrás hiányában, nem tud segíteni az
esetleg rászorulóknak.
c) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása

A településhez 2 lakott külterület tartozik, „Nyíjres, és Baglyas puszta” ahol két család él.
A településen minden közmű 100%-ban kiépített, kábeltelevíziós-, és telefonhálózattal ellátott. A
falu lakossága számára biztosított a szélessávú internet hozzáférés, szolgáltatónk az Invitel.
Mindhárom mobilszolgáltató elérhető a településen, 3G szolgáltatást csak a Vodafon biztosít. A
településen posta, takarékszövetkezet, több élelmiszerbolt, zöldséges, italbolt működik.
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A szennyvízkezelést Szécsény várossal közös beruházásban megvalósult szennyvíztisztító telep
biztosítja, a kommunális hulladékszállítás szintén megoldott. Kommunális hulladékszállítást
jelenleg a Zöld Élet Szociális Szövetkezet végzi. 2014. január 1-től – az új hulladéktörvény
hatálybalépésének következtében – változás várható.
•
•
•
•

Villannyal ellátott lakás:
Vezetékes vízzel ellátott lakást:
Csatornával ellátott lakás:
Gázzal ellátott lakás:

100%
90%
75%
55%

Salgótarjánból és Szécsényből rendszeres autóbuszjárat közlekedik a településre, amelyek
gyakorisága mind munkanapokon, mind hétvégeken megfelelő. Munkanapokon Budapestre is
közvetlen autóbuszjárattal utazhatunk.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

Nem releváns
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az1997. évi CLIV.
Törvény- az Egészségügyi Törvény - a települési önkormányzat főbb feladat- és hatáskörei között
kötelező feladatként határozza meg az egészségügyi alapellátást, valamint a környezet- és
település-egészségügyi feladatokat (152 és 153 § (1) bekezdés
• az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
• a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik
a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének
alakulását és ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben
intézkedik, vagy a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges
intézkedések meghozatalát,
d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre
irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi
ezeket.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés

A településünkön jelenleg működő szociális ellátórendszer az alapszolgáltatások tekintetében
teljesen kiépített, az ellátások biztosítottak a fogyatékosok számára is. Az alapszolgáltatást nyújtó
szakemberek folyamatos kapcsolatot tartanak a fogyatékosokat képviselő szervezetekkel, azok
tagjaival és vezetőivel
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3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
Felnőttek és gyermekek részére tervezett háziorvosi szolgálatok
év
száma
2008
2009
2010
2011
2012
Forrás: TeIR, KSH Tstar

1
1
1
1
1

Nógrádmegyer községben az egészségügyi alapellátás feltételei biztosítottak. A községet ellátó
háziorvos a gyermek- és egyben a felnőtt betegellátást is végzi saját körzetében. A folyamatos
betegellátás a napi rendeléssel biztosított. A praxisban jelenleg nyilvántartottak száma 2265 fő.
A szakorvosi ellátást igénylő betegeket a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház Szakorvosi
Rendelője illetve a Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum látja el. Fogorvosi ellátás
Szécsényben, fogorvosi szakrendelésen történik. Az orvosi ügyeleti ellátás szintén a szécsényi
Egészségügyi Centrumban biztosított.
A községben védőnői szolgálat működik. A védőnő feladatkörébe tartozik: a terhes- és
gyermekágyas gondozás, 0-6 éves korig az egyéni és családgondozás, a községben működő
oktatási intézmények – óvoda, iskola – védőnői ellátása. Ezt a munkát tanácsadás és
családlátogatás keretében végzi részben a háziorvossal, részben önállóan.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés

A népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára
biztosított. Az életkor és neme által meghatározott kockázati faktor lehetőségével bíró célzott
korosztály számára kétévente rendszeresen van mammográfiai szűrővizsgálat, melyet az
érintettek igénybe is vesznek a salgótarjáni Rendelőintézetben. Méhnyakrák-szűrést a védőnők
helyben végeznek a célzott korosztály számára. Ez azért jó, mert sokkal kevesebben vennének
részt a szűrővizsgálaton, ha ezért utazni kellene.
A kisgyermekek és iskoláskorú gyermekek számára kötelező szűrővizsgálatok rendszeresek. A 0-2
éves korú gyermekek évenkénti státusz vizsgálatát, az iskoláskorú gyermekek kötelező
szűrővizsgálatát a védőnő, a háziorvos bevonásával végzi, a gyógytestnevelésre sorolás védőnő,
házi orvos, és szakorvos bevonásával történik. A férfiak részére nincs kötelező szűrés.
A Művelődési Ház – IKSZT egyik kötelező feladata az egészségfejlesztési programok
megvalósítása. Ezeket a programokat szakemberek bevonásával valósítják meg, és a település
mindenlakóját célozzák meg a rendezvényekkel.
Ennek keretében rendszeresek az egészségfejlesztési programok és az egészségügyi
szűrővizsgálatok – pl. vérnyomás, vércukor, koleszterinszint mérés, hallásvizsgálat, előadások a
helyes táplálkozásról és egyéb felvilágosító programok, de emlőrák szűrésre való beutaztatás
megszervezésre is volt példa. A TÁMOP-3.2.3-08/2 pályázatunk keretében egészséges életmód-,
sport-, DADA szakkör valósult meg a 6-14 éves korosztály részére. A sportprogramok
szervezésének célja a mozgás népszerűsítése pl.: kerékpáros és gyalogos túrák, foci kupa, zumba.
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A szociális központban kifejezetten az idősek részére tartanak rendszeresen hasonló
programokat.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés

Az egészségügyi ellátás keretében az esetlegesen felmerülő fejlesztő és rehabilitációs ellátásra való
szükség esetén a salgótarjáni kórház vehető igénybe. Amennyiben speciális ellátásra szoruló beteg
jelentkezik ebben az esetben országos intézménybe való utalás megoldott.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése

Az önkormányzat a közétkeztetést a településen saját konyhával oldja meg. Innen történik az
óvodai, iskolai, szociális étkeztetés és a szociális központ ellátása.
A konyha naponta, előre elkészített étlap alapján, több korcsoport – gyermek, felnőtt - számára
főz, ezért fokozottan kell figyelni az egészséges táplálkozásra, amely megfelel az érintett korosztály
egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak.
A minőségi és mennyiségi ellenőrzése folyamatos, szakember bevonásával történik.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés

A helyi önkormányzatok számára törvény írja elő a sporttal kapcsolatos kötelező és ajánlott
feladatokat, és emellett illetékességi területükön a helyi gyermek- és ifjúsági sport, a nők és a
családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának,
illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának támogatását.
A településen 1 sportolásra alkalmas sportpálya van, amelyet az önkormányzat és a sportegyesület
tart rendben, de nagy szükség lenne az öltöző felújítása. Az általános iskolának tornaterme és
sportpályája, az óvodának tornaszobája van. Így a rendszeres testmozgás biztosított a 3-14 éves
korosztály számára. Az iskolai infrastruktúrát rendszeresen igénybe veszik a település lakói. A
legnagyobb tömeget megmozgató szabadidősport események szervezése terem és – kispályás
labdarúgó bajnokság, pl.: Farsang kupa, Szüret Kupa, Mikszáth Kupa, a Kihívás Napján való
részvétel rendszeres a településen. Az IKSZT szervezésében gyakoriak a kerékpáros és gyalogos
túrák az ifjúsági korosztály számára.
Pályázati forrásból is igyekszünk sportprogramokat megvalósítani – TÁMOP-3.2.3-08/2 – sport
szakkör, TÁMOP-3.2.13-12/1 kerékpáros vándortábort szervezünk az 10-14 éves korosztálynak.
A sport jelentőségét lehet kiemelni az egészségmegőrzésben, az ifjúság erkölcsi- fizikai
nevelésében, a közösségi magatartás kialakítása területén, a szabadidő eltöltésének társadalmilag
is hasznos módjaként. A sportot, mint eszközt kell tekinteni az egészségmegőrzésben, az
életminőség javításában, a testi és lelki harmónia megteremtésében- valamint a rehabilitáció
folyamatában.
A sportoláshoz, a sportprogramokhoz való hozzáférés a helyi lehetőségek tekintetében település
minden lakója számára elérhető.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat a Virágsziget Szociális Központ
biztosítja az egyenlő esélyű hozzáférést az állampolgárok számára.
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Ide sorolható: a szociális étkeztetés, az idősek nappali ellátása, és nem utolsó sorban az idősek
bentlakásos elhelyezését nyújtó intézményrésze. A szociális ellátások és a szolgáltatások
összehangoltan, koordináltan működnek, lefedik a szociális szükségleteket. A helyi szociális
ellátórendszer középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek
színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását. A helyi szociális
szolgáltatások gyakorlatában a személyközpontú szociálismunka folyamatosan biztosított, amely
megteremti a hátrányos helyzetben élők támogatásának, az esélyegyenlőség megteremtésének
feltételeit.
A települési önkormányzat az alapszolgáltatások megszervezésével segítséget nyújt a szociálisan
rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában,
valamint egészségi állapotukból – fogyatékosságukból -, mentális állapotukból vagy más okból
származó problémáik megoldásában.
•

Szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk miatt.
A halmozott, illetve mozgásszervi fogyatékossággal rendelkezők részére biztosított a napi
egyszeri meleg étkezés –a hét öt munkanapján - lakásra történő kiszállítása is. Az ellátást a
Virágsziget Szociális Központ biztosítja 20 fő részére.

•

Házi segítségnyújtás: Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a fogyatékos
betegekről is, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik
ellátásában segítséget igényelnek. A házi segítségnyújtás kistérségi társulás keretében
biztosított. Az ellátottak jelentős többsége időskorú, de fogyatékos személyek is igénylik ezt a
szolgáltatást. Jelenleg 9 főt lát el egy gondozónő, ebből 7 fő a lakását sem tudja elhagyni.

•

Nappali ellátás: Nappali ellátás keretében a Virágsziget Szociális Központ az idősek, a
fogyatékosok, részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra,
valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére

•

Az idősek ellátását a Virágsziget Szociális Központ végzi az idősek klubjában, összesen 35
férőhellyel, jelenleg 28 fő tagja az idősek klubjának. A klub akadálymentesített, hiszen több
klubtag is mozgáskorlátozott.

•

Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás: 2005. év végéig önkormányzati társulás keretében
működött, Magyargéc központtal. 2006 februárjától a feladatokat az Alapszolgáltatási Központ
látta el. 2011-től Szécsény Kistérség Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás keretein
belül biztosítjuk. A községben két fő dolgozik a törvényi feltételeknek megfelelően,
gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátására. A szolgálat jelenleg a Művelődési Ház –
IKSZT -ben működik. Fogadóóra munkanapokon van, irodai felszereltsége megoldott.
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás igénybevétele önkéntes. A családsegítés keretében biztosítani kell - többek közötta fogyatékossággal élők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére
tanácsadás nyújtását.
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•

A gyermekjóléti szolgálat igénybevétele is önkéntes, bárki igénybe veheti, aki problémái
érdekében segítséget igényel. A szolgálat nem lát el hatósági tevékenységet, de a törvény
rendelkezéseiből adódóan jelzési kötelezettséggel bír. A szolgálatnál nyilvántartott gyermekek
száma 2012-ben 95 fő volt. Alapellátás keretében jelenleg 20 gyermek részesül

családgondozásban, védelembe vétel keretében 9 fő. A veszélyeztetettség okai: a szülők
életvitele, alkoholizmus, alacsony jövedelmi viszonyok, fogyatékosság, egészségügyi
problémák, családi konfliktus, kapcsolattartási nehézségek, nevelési problémák. Egy-egy
családban a problémák halmozottan is jelentkeznek.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor

Az elmúlt tíz év távlatában ilyen irányú panasz nem érkezett az önkormányzathoz.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül

Az önhibájukon kívül súlyos helyzetbe került és önerőből problémáikat megoldani nem képes
személyek segítése soron kívül, akár a többiek hátrányára is megtörténik. Sokszor előfordul, hogy
a gyógyszereit kiváltani nem tudó beteg a rendelőben a praxis készletéből ingyen gyógyszert,
injekciót vagy kötözőszert kap. Azok, akiknél feltételezhető, hogy ételre sem jut pénz, elenyésző,
jelképes összegért meleg ételt kapnak.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai

Nógrádmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 42. § 1. pont és az 53 § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak megfelelően az önkormányzati
feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester
képviseli. Az önkormányzati feladatokat a képviselőtestület és szervei: a polgármester, a képviselőtestület bizottságai, a képviselő-testület hivatala látja el. A képviselő-testület tagjainak száma 6 fő.
A Képviselő-testület éves munkaterv szerint ülésezik, és az ülés napirendjére tekintettel nyilvános-,
zárt, rendkívüli és ünnepi ülés tart. Évente egy alkalommal nyilvános ülés keretében
közmeghallgatást tart. A nyilvános ülésre, a napirend érintettjei, a civilszervezetek is meghívást
kapnak. A település lakossága a hirdetőtáblákra kifüggesztett meghívóból értesül az ülés
időpontjáról, napirendjéről.
A legtöbb civilszervezet rendszeres üléseinek, próbáinak a Közösségi Ház ad otthont, ahol a
rendezvényeiket is megszervezhetik az intézménnyel kötött együttműködési megállapodások
szerint.
Azok számára, akiknek otthonában nincs internet hozzáférés szintén a Művelődési Ház – IKSZT-ben
a közművelődési lehetőségek mellett igénybe vehetik az eMagyarország Pont, és a könyvtár
szolgáltatásait is.
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A helyi lakosok az önkormányzat időszakonként megjelenő lapjából, a Nógrádmegyeri
Hírmondóból, valamint a település honlapjáról – www.nogradmegyer.hu – tájékozódhatnak a
település életét érintő kérdésekről, hírekről.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)

A településen etnikai konfliktusok nincsenek, azok kezelésére nincs szükség.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)

A helyi közösségi szolidaritásnak szép példái vannak a településen. Az önkéntes munkavégzés
településünk életében is jelen van. Elsősorban a település civilszervezetei munkáját jellemzi.
A Szívdobbanás Nógrádmegyerért Alapítvány 20 fő közérdekű önkéntest alkalmaz, akik havonta
két-három munkaórát töltenek el az alapítványnál. Feladatuk elsősorban a programok kísérése, a
fogyatékkal élő emberek segítése abban, hogy az alapítvány által szervezett programokon részt
tudjanak venni. Nevezetesen gyógyfürdőbe való kisérés, mentálhigiénés foglalkozásokon való
részvétel, színházba kísérés, az idősek látogatása, és a velük való kommunikáció.
A Nógrádmegyer Hagyományaiért Egyesület tagjai önkéntes munkájukkal rendszeres segítői a
közösségi rendezvényeknek, legyen szó települési szintű vagy intézményi rendezvényről. Idős
emberek lévén szívesen vesznek részt a gyermek programok - óvoda és iskolai rendezvények
segítésében, illetve más helyi egyesület jótékony célú rendezvényein is.
A KARITASZ csoport a beteg, idős embereket támogatja anyagilag az évente megrendezésre kerülő
Katalin napi KARITASZ rendezvényével.
A Híd az emberekért Egyesületet egy éve alapították az itt élő roma emberek. Idén már második
alkalommal rendeztek jótékonysági rendezvényt két beteg roma kisgyermek megsegítésére, de szívesen
segítenek a művelődési ház környékének rendbetételénél is.

A Nógrádmegyeri Polgárőr Egyesület a település minden rendezvényén jelen van, jelenlétükkel
erősítik a lakosság (kiemelten az idősek) biztonság érzetét.
Természetesen a felsorolás nem teljes körű, példák sorát lehetne említeni.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal

A helyi roma nemzetiségi önkormányzat a település közösségi életében aktívan részt vesz. A
települési önkormányzat bevonja a nemzetiségi önkormányzatot döntéseibe. A gyermekeknek és
az idősek otthona lakóinak szervezett eseményeken aktívan, támogatólag vesznek részt.
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

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

nő a regisztrált munkanélküliek száma

Rossz egészségügyi állapot, (megfelel az
országos
mutatóknak)
A
korábban
településünkön működő Vastömegcikk KTSZ
középkori munkabiztonsági körülményeinek
hatására, illetve az egyes emberek önpusztító
életmódja ( alkohol, dohány, drog ) szerepel
okként.

adathiány felnőttoktatásban résztvevőkről
A hátrányos helyzet generációkon keresztüli
átöröklődése.
alacsony iskolázottság

szerény körülmények között élők rendszeres
meleg/hideg étkezésének hiánya

fejlesztési lehetőségek

1. szociális szövetkezetek létrehozása, helyi
tájékoztatás
lehetősége,
helyi
munkahelyfejlesztések, munkahelyteremtés,
2. Start munkaprogramban való részvétel: pl. az
önkormányzat önállósodási törekvései a
foglalkoztatás terén, pl.: mezőgazdasági
növénytermesztés,
járdafelújításra
térkő
burkolat gyártása, ezek értékesítése
Egészségügyi szűrések népszerűsítése.
Az egészségtudatos életmódra nevelés a
felnőttek körében is, annak tudatosítása, hogy
a szűrővizsgálatokon való mind nagyobb számú
megjelenés az egészségesebb életet, a várható
élettartam megnövekedését eredményezheti.
Településünkön is problémát okoz a fiatalság
körében a különböző tudatmódosító szerek
használata, ennek visszaszorítása egyre
sürgetőbb.
helyi nyilvántartás kialakítása
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások bővítése.
Felzárkóztatási,
fejlesztési
programok
szervezése. Ösztöndíj alapítása a pályakezdés
megkönnyítése érdekében.
képzések, felnőttképzési helyek, képzési
programok feltérképezése az elhelyezkedés
esélyének növelése érdekében, pályázatok
figyelése
szociális étkezés igénybevételére történő
bevonás, rászorulók feltérképezése, EU-s
élelmiszer segélycsomagokra kiírt pályázatok
figyelése, pályázatokon való részvétel
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)

Nógrádmegyer állandó népességének száma:
1727 fő,
ebből a 0-17 évesek száma:
466 fő
A gyakorlatban ebből a korosztályból kerülhet, ki a veszélyeztetet és védelembe vett kiskorú
gyermekek száma.
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási
helyzete

Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán
veszélybe kerül, és ezt a családgondozó észleli és javasolja, a járási gyámhivatal védelembe veszi a
gyermeket. Nógrádmegyerben működő Gyermekjóléti Szolgálat, mely társulási formában a
Szécsény Térsége Humánszolgáltató Társulás keretében látja el feladatát, helyi munkatársa a
településen élő, azt jól ismerő, helyi lakos. A veszélyeztetett gyermekek feltérképezése, illetve a
veszélyeztető körülmények megszüntetésének elősegítése érdekében a gyermekjóléti szolgálat
kapcsolatot tart a jelzőrendszeri tagokkal, a jegyzővel, a családokkal és az oktatási intézményekkel
(óvoda, iskola). A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
a veszélyeztetettségének megelőzésére, megszűntetésére szolgál.
A gyermekek védelmét:
- A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése,
- pénzbeli és természetbeni ellátások,
- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások,
- gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések,
- az ellátások, intézkedések megtételének ellenőrzése, adatok kezelése szolgálja.
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma
év

védelembe vett 18
év alattiak száma

Megszűntetett esetek
száma
a 18 év alatti védelembe
vettek közül

2008
2009

5
8

n.a
0

44
52

2010

6

6

42

2011

4

1

53

2012

17

8

95

Veszélyeztetett
kiskorú gyermekek száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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A táblázat adataiból látható, hogy a településen 2012-ben az elmúlt évekhez viszonyítva duplájára
emelkedett veszélyeztetett és védelembe vett gyermekek száma. Természetesen, ha csak egyetlen
esetre kerülne sor, az is sok lenne, mert az a gyermek fejlődését, jövőjét veszélyezteti. Az életben
egy ilyen szituáció, indíttatás a felnőttkorra is kihatással lehet.
A korábbi években inkább iskolai hiányzás miatt volt szükség a védelembevételre, a jelenlegi
helyzetben már felmerülő probléma a családok megélhetése, és felmerül a gyermekek
elhanyagoltsága és a gyermek és fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések számának
emelkedése.
Veszélyeztető tényezők között szerepel még továbbá a családon belüli bántalmazás, szülői
elhanyagolás. Átmeneti nevelésben a községünkből 1 gyermek nevelkedik, nevelőszülőknél.
Pártfogói felügyelet alatt 3 gyermek áll, szabálysértést 5 fiatalkorú. követett el.
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Egyre többször tapasztalható, hogy a szülők elhanyagolják gyermekeiket, alapvető szülői
kötelezettségüket sem teljesítik.
Komoly problémát jelent a tanköteles korú gyermekek rendszeres óvodába, iskolába járásának
biztosítása. Településünkön magántanulói jogviszonyban 12 gyermek áll. A sok hiányzás miatt az
iskolában nem osztályozhatók, így még a magántanulói viszony ad lehetőséget tanulmányaik
folytatására. A középfokú oktatási intézményben tanuló gyermekek körében is egyre többször kap
a szolgálat jelzést arról, hogy igazolatlanul hiányoznak, mulasztanak.
Megyénkben a balassagyarmati Reménysugár Otthon gyermekotthoni részlegében otthont nyújtó
ellátás keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe
vett, 10 éven aluli gyermekek, a fogyatékos, magatartási zavarokkal küzdő, valamint koruk miatt
sajátos, speciális szükségletekkel bíró gyermekek ellátását.
A Salgótarjánban működő Megyei Gyermekvédelmi Központ otthont nyújtó ellátás keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek teljes
körű ellátását, továbbá befogadja az átmeneti gondozást igénylő gyermekeket, helyzetük
rendezése érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket. A területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatás és szakszolgálat ellátásával biztosítja a megyei önkormányzat gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatait.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
év

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

Ebből tartósan
beteg fogyatékos
gyermekek száma

Kiegészítő
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

2008
2009

311
362

n.a
n.a

n.a
n.a

2010
360
n.a
2011
373
n.a
2012
381
n.a
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

n.a
0
0

Ebből tartósan
beteg
fogyatékos
gyermekek
száma

Rendkívüli
gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek
száma

n.a
n.a

11
20

n.a
n.a
n.a

20
8
7
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Az adatok alapján megállapítható, hogy öt év távlatában, emelkedik a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek száma, míg a rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
száma csökken. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy
főre eső havi jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítható meg.
Kiegészítő és rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben akkor részesülhet a gyermeket nevelő
család, ha időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe kerül. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek számának
folyamatos növekedése is az bizonyítja, hogy a családoknak egyre kevesebb jövedelemből kell az
egyre növekvő kiadásokat fedezni.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a szociálisan rászoruló kiskorúak vagy közoktatási
intézményben tanuló nagykorúak támogatása.
Ennek formái:
- gyermekétkeztetés normatív kedvezmény,
- pénzbeli támogatás,
- külön jogszabály szerint egyéb kedvezmény.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya

A helyi óvodában minden nagycsoportos gyermek, a 2012/2013-as nevelési évben 25 fő, ingyenes
ellátást kap.
Az általános iskolás gyermekek – 170-190 fő - minden évben ingyen kapják a tankönyvet.
Az önkormányzat évek óta pályázik az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre,
melynek során – jelenleg 5 fő - a középiskolás gyermekek havi ösztöndíjban részesülnek.
A felsőoktatásban tanulók a Bursa Hungarica ösztöndíjat kaphatják (jelenleg 8 fő).
Az önkormányzat – pénzügyi lehetőségei függvényében – tanévkezdési pénz-támogatást nyújt.
Gyermek jogán járó helyi juttatás még a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

év

Ingyenes
étkezésben
résztvevők
száma
óvoda

Ingyenes
étkezésben
résztvevők
száma iskola
1-8.
évfolyam

50 százalékos
mértékű
kedvezményes
étkezésre
jogosultak száma
1-13. évfolyam

Ingyenes
tankönyvellátásban
részesülők
száma

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők
száma

Nyári
étkeztetésben
részesülők
száma

2008

76

93

n.a

181

n.a

n.a

2009

81

91

18

192

n.a

n.a

2010

79

77

6

177

51

75

2011

72

134

5

190

49

181

2012

74

135

4

189

52

178

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

38

Ez a juttatási forma is a rendszeres gyermekvédelmi támogatások jogosultságához kötődik. A
táblázat tanúsága szerint feltűnő, hogy a nyári étkeztetésben részesülő gyermekek száma 20112012 évben jelentősen emelkedett 2010 évhez képest. A szociális nyári gyermekétkeztetés
szabályait, az igénylés feltételeit miniszteri rendelet állapítja meg, és e szabályoktól függ az
étkeztetésben részesíthető gyermekek száma is.
Adatunk csak az 1-8 évfolyamon helyben tanulókra van.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Nem releváns.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

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

Az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és
ellátások a helyi önkormányzatok feladata. Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény adja, amely előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás
körébe gondoskodik:
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
• a fogorvosi alapellátásról,
• az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
• a védőnői ellátásról,
• az iskola-egészségügyi ellátásról
A gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokhoz a hátrányos és a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek egyaránt hozzájutnak.
Itt kell megemlíteni az óvodáztatási támogatás jelentőségét. Az óvodáztatási támogatásra való
jogosultság megállapításának a célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek minél korábbi
életkorban történő rendszeres óvodába járásnak elősegítése.
• A jegyző az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát – kérelemre – annak a szülőnek
állapítja meg, akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és a
gyermek legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetésig, amelyben a gyermek az
ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a
kérelem benyújtását közvetlenül megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül –
külön jogszabályban meghatározottak szerint – rendszeresen jár óvodába, és a szülő
önkéntes nyilatkozatot tesz arról, hogy a gyermekének hároméves korában legfeljebb az
iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.
• Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülő legfeljebb annak az óvodai nevelési
évnek a kezdetéig terjesztheti elő, amely évben gyermeke az ötödik életévét betölti.
• A jegyző az óvodáztatási támogatást első alkalommal, ha az óvodáztatási támogatásra való
jogosultság jogerős megállapítására az előző év december 5-e és a tárgyév június 4-e között
kerül sor, tárgyév június hónapjában, ha a tárgyév június 5-e és a tárgyév december 4-e
között kerül sor, a tárgyév december hónapjában folyósítja.
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•

Az első alkalmat követően a gyermek óvodai nevelési jogviszonyának fennállásáig kerül
folyósításra a szülőnek az óvodáztatási támogatás, ha a gyermek rendszeresen jár óvodába
és továbbra is rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Az óvodáztatási
támogatás összege első alkalommal gyermekenként húszezer forint ezt követően
esetenként (évente két alkalommal) és gyermekenként tízezer forint.

Fogyatékosokról nincs pontos adat.
a) Védőnői és gyermekorvosi ellátás jellemzői

Az önkormányzat a védőnői szolgáltatást vállalkozó védőnők közreműködésével biztosítja. A
védőnők, az orvosi rendelő épületében kialakított védőnői tanácsadóban látják el a kismamákat
és kisgyermekes anyukákat. Otthonukban is felkeresik a családokat, figyelemmel kísérve a
gyermekek egészségi állapotát, körülményeit.
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
év
védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma
2008
0
103
2009
2
50
2010

2

48

2011
2012

2
2

46
63

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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Nógrádmegyerben két védőnői körzet van kialakítva, de nem egyenlő arányban, mert a második
körzethez tartozik a szomszédos Magyargéc település is. Az egy védőnőre jutó gyerekek száma
így nem egyenlő arányban oszlik meg a két körzetben.
A védőnői feladatellátás körébe 0-14 éves korosztályig folyik gondozás. 0-6 éves korig jelenleg az
I. körzetben dolgozó védőnő 123 főt lát el. A II. körzetben dolgozó védőnőhöz 18 fő kisgyermek
tartozik.
A házi gyermekorvosi teendőket a felnőttek és gyermekek részére szervezett, vegyes körzetű
háziorvosi szolgálat látja el. Az önkormányzat házi gyermekorvosi praxist nem működtet.
Gyermekorvosi szakrendelés a salgótarjáni és a szécsényi egészségügyi központban érhető el.
b. A 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire vonatkozó adatok

Településünkön 1 fő a 0-7 éves korosztályba tartozó súlyosan beteg, fogyatékos gyermek.
Betegsége, fogyatékossága miatti speciális egészségügyi ellátása megoldott.
c) gyermekjóléti alapellátás

Nógrádmegyerben Gyermekjóléti Szolgálat is működik, annak képviselője a településen élő, azt jól
ismerő, helyi lakos. Jó kapcsolatot ápol a jegyzővel, a jelzőrendszer tagjaival, a családokkal és az
oktatási intézményekkel.
A gyermekjóléti szolgálat ügyfélforgalma magas, családlátogatások száma havonta- 10-12. Ezek a
látogatások segítik elő, hogy betekintést nyerjünk a családok életébe személyesen, mert csak így
tudunk együttműködni velük, ha folyamatosan jelen vagyunk mindennapjainkban és segítünk. A
gyermekjóléti szolgálat igénybevétele önkéntes, bárki igénybe veheti, aki problémái érdekében
segítséget igényel.
A szolgálatnál nyilvántartott gyermekek száma 2012-ben 95 fő volt. Alapellátás keretében jelenleg
20 gyermek részesül családgondozásban, védelembe vételre 9 fő esetében került sor.
e) gyermekvédelem

Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán
veszélybe kerül, a gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján a szécsényi Járási Gyámhivatal
védelembe veszi a gyermeket. Jelenleg 9 fő áll védelem alatt. Átmeneti nevelésben jelenleg 1 fő
került, családi konfliktusok, szülői elhanyagolás és alkoholizmus miatt.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatásként a Gyermekvédelmi és szociális támogatásokról
szóló rendeletében az önkormányzat kifejezetten a krízishelyzetben lévők számára rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást biztosít. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatáson túl a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek
gyermekétkeztetéshez történő hozzáférése biztosított.
A krízishelyzetben lévő gyermek bentlakásos ellátása a balassagyarmati Reménysugár Otthon
Gyermekotthoni egységében lehetséges.
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Az intézmény befogadja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett
gyermeket, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet és gyermekét.
A Salgótarjánban működő Megyei Gyermekvédelmi Központ otthont nyújtó ellátás keretében
biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek teljes
körű ellátását, továbbá befogadja az átmeneti gondozást igénylő gyermekeket, helyzetük
rendezése érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket.
A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás és szakszolgálat ellátásával biztosítja a megyei
önkormányzat gyermek- és ifjúságvédelmi feladatait.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés

Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés a helyi
lehetőségekhez mérten biztosított. A településen nincs sportcsarnok, de az iskolának tornaterme
az óvodának tornaszobája van. Az iskolának van salakos pályája is, illetve az önkormányzat és a
Sportegyesület összefogásával karbantartott futballpálya.
Játszótér az iskola és óvoda udvarban található, a településnek nincs. Amikor lehetőség van rá,
elsősorban pályázati lehetőségek kihasználásával, a gyerekek a Bátonyterenyei Tanuszodába
járnak úszásoktatásra.
A szabadidős és szünidős programokon a település minden gyermeke – érdeklődési körének
megfelelően – részt vehet a Művelődési Ház – IKSZT-ben megszervezésre kerülő szabadidős
foglalkozásokon, pl: kézműves foglalkozások, könyvtári foglalkozások, kirándulások, internet
elérhetőség, nyári táborok, stb.
Az általános iskolában tömegsport foglalkozás van az 5-8 évfolyamon tanulók részére. Foci; sakk,
KRESZ, és angol szakkör működik, valamint a Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola zene és báb
kihelyezett tagozata valamint a Savária Alapfokú Művészeti Iskola moderntánc tagozatán
tanulhatnak az érdeklődő diákok.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv

Az intézményi gyermekétkeztetést az önkormányzat saját konyhával oldja meg. A konyha nyújt
ellátást az óvodai, iskolai napközis, szociális központ és a szociális étkeztetést igénylők számára.
Hétvégén a konyha nem üzemel, a szünidei (nyári) szervezett gyermekétkeztetés biztosított.
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma
50 százalékos
Ingyenes
mértékű
étkezésben
kedvezményes
résztvevők
étkezésre jogosultak
száma iskola
száma 1-13.
1-8. évfolyam
évfolyam

Ingyenes
tankönyvellátásban
részesülők
száma

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők száma

Nyári
étkeztetésben
részesülők
száma

év

Ingyenes
étkezésben
résztvevők
száma óvoda

2008

76

93

n.a

181

n.a

n.a

2009

81

91

18

192

n.a

n.a

2010

79

77

6

177

51

75

2011

72

134

5

190

49

181

2012

74

135

4

189

52

178

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
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A nyári gyermekétkeztetés biztosítására pályázati támogatással, több éve lehetősége van az
önkormányzatoknak, de az egyszeri meleg étel biztosítására több esetben tartós élelmiszer,
konzerv formájában került sor, amely nem garantálta a gyermekek szükségleteinek figyelembe
vételét. 2012-ben már a nyári étkeztetésre meleg étel biztosításával került sor a helyi konyháról.
Az önkormányzat ingyenesen biztosítja a tankönyveket minden helyben tanuló 1-8 évfolyamon
tanuló gyermek részére. Ezen felül a helyi önkormányzat minden iskoláskorú gyermek számára
biztosít tanévkezdési támogatást.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei

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

A településen egy-egy általános iskola és óvoda működik. Az iskola fogadja a más településekről
bejárókat is. Folyamatosan működik az IPR, melynek keretein belül a hátrányos helyzetű
gyermekek számára biztosítják a differenciált oktatást, nevelést és az órán kívüli fejlesztést. Az IPR
program keretén belül a rászoruló, HHH helyzetű gyerekeknek egyéb támogatást is biztosítanak,
pl.: tisztálkodási eszközök, ruhanemű, tanszercsomag, tanulást segítő szakkönyvek vásárlásával.
Ezen kívül mindkét intézményben hozzájárulnak a kirándulások, sport és kulturális rendezvények
költségeihez a rászoruló gyerekek arányában.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

Nkntv. 4. §-ának 13. pontja szerint kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

Az óvoda telephelyeinek száma

1

Hány településről járnak be a gyermekek

1

Óvodai férőhelyek száma
Óvodai csoportok száma
Az óvoda nyitvatartási ideje (7h-tól 16h-ig):

75
3
9 óra
29 nap

A nyári óvoda-bezárás időtartama: (2013.07.15-2013.08.26)
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő

Fő
5
4
0
3

Hiányzó létszám
1
2
0
0

Kisegítő személyzet

1

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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A falu óvodája központi helyen található, három csoportszobával, kiszolgáló helyiségekkel ellátott
épület. 1983-ban a falu lakói, társadalmi összefogásban építették. 2005-ben az épület felújítására
került sor, és a mozgáskorlátozottak számára is készült feljáró, 2010-ben tornateremmel bővült az
épület. Jelenleg a nyílászárók cseréjére lenne nagy szükség. Az óvoda udvarán játszópark
kialakításával segítjük a gyerekek szabad levegőn tartózkodását.
Az óvodai férőhelyek száma 75, az óvodába járó gyerekek száma 80 fő. Az intézmény 100 %-os
kihasználtsággal, kis- középső és nagycsoporttal működik. Jelenleg három felsőfokú végzettségű
óvodapedagógus, egy középfokú végzettségű óvónő és egy főiskolát végzett, de még nem
diplomás óvónő, három szakképzett dajka és egy konyhai kisegítő biztosítja a gyermekek
napközbeni ellátását. Egy fő felsőfokú végzettségű óvónő jelenleg GYES-en van. Egy felsőfokú
végzettségű óvónőre van szükség.
4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.

év

3-6 éves korú
gyermekek
száma

óvodai
gyermekcsoportok
száma

óvodai
férőhelyek
száma

óvodai
feladatellátási
helyek
száma

óvodába beírt
gyermekek
száma

óvodai
gyógypedagógiai
csoportok száma

2008

81

3

75

1

81

0

2009

86

3

75

1

86

0

2010

84

3

75

1

84

0

2011

80

3

75

1

80

0

2012

80

3

75

1

80

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

Az óvodai férőhelyek számánál valamivel magasabb az óvodába beírt gyermekek száma, de az
ellátás során meg tudnak felelni a törvényben előírtak betartására. Kérdés azonban, hogy a
jelenlegi igény az évek múlásával is ilyen mértékű marad-e. Felmerül a kérdés, mi lesz, ha pár év
múlva esetlegesen lecsökkenő gyermeklétszám miatt kihasználatlan lesz az óvoda?
Az általános iskolánk ebben az épületben már 1965-től nyolc osztályos intézményként működik, és
mindig fontos szerepet töltött be a község életében.
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma
Általános iskola 1-4
évfolyamon tanulók
száma

Általános iskola 5-8
évfolyamon tanulók
száma

általános
iskolások száma

fő

fő

fő

fő

%

2010/2011

101

76

177

48

27,1%

2011/2012

96

94

190

52

27,4%

2012/2013

97

93

190

53

28,0%

tanév

napközis tanulók
száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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A Mikszáth Kálmán Általános Iskola fő tevékenysége a nappali rendszerű, elemi ismereteket
nyújtó, általános műveltséget megalapozó oktatás. SNI és BTM-es tanulók ellátása integrált
keretek között valósul meg fejlesztőpedagógus irányítása mellett a rászoruló tanulók logopédiai
ellátása, valamint a hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatása szintén kiemelt feladata.
Jelenleg az 1-2 évfolyam részesül napközi ellátásban.
A gyerekek a település közösségi programjainak fontos szereplői. A tanulói létszám: 190 fő, ebből 7
fő magántanuló. A tanulók 87,4%-a roma származású, hátrányos helyzetű. Az intézmény 2011
augusztusától a rimóci Szent István Általános Iskola tagiskolaként működik. Jelenleg az oktatás a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ keretében valósul meg.
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai
általános iskolai osztályok száma
tanév

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

5

4

9

0

0

0

1

2011/2012

5

5

10

0

0

0

1

2012/2013

5

5

10

0

0

0

1

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Az általános iskolába 1-8. évfolyamig tanulnak a gyerekek, 10 osztályban. Jelenleg a 2. és a 6.
évfolyamon van párhuzamos osztály. A fenti adatokból kitűnik, hogy annak ellenére, hogy az 1-8.
évfolyamos tanulók létszámából több gyermeket a szülők más települések iskoláiba íratnak be a
tanulói létszám állandónak mondható.
4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban
tanév

8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali rendszerű oktatásban

2010/2011

fő
14

%
93,33

2011/2012

15

93,75

18
94,7
Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
2012/2013

A 2012/2013 tanévben a nyolcadik osztályból 1 fő évismétlésre kötelezett. Magántanulók a
tanévben általános iskolások között 9 fő, középiskolások között 3 fő.
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása

A hátrányos helyzetű (helyzetbe kerülhető) gyermekek/tanulók helyzete
• A hh és hhh tanulók együtt tanulnak társaikkal, képesség-kibontakoztató és integrációs
oktatásban-nevelésben részesülnek.
• Osztály- és csoportbontásnál a hhh és roma tanulók eloszlása egyenletes.
• Sajátos nevelési igényű tanulóink 100 %-ban integráltan, többségi társaikkal együtt
tanulnak.
• Intézmények szegregációmentesek.
• Az érintett tanulók ugyanúgy hozzáférnek minden – az intézmény által nyújtott –
szolgáltatáshoz.
• A hhh gyermekek óvodáztatásának feltételei biztosítottak.
• Az sni tanulók intézményen belüli aránya: 5,2 %.
• Intézményünk nem folytat szegregáló oktatásszervezési gyakorlatot.
• Az sni tanulók oktatásához szükséges, jogszabályban meghatározott (Kt. 1993. évi LXXXIX.
Tv. 30 §, 14/1994. MKM rendelet) feltételek rendelkezésre állnak.
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•
•
•
•
•
•

Az intézményi lemorzsolódás és a hhh tanulók tovább tanulási mutatói terén javítani
szükséges.
A hhh tanulók – a kritériumok függvényében – bekapcsolódnak a „Roma ösztöndíj”,
„Útravaló ösztöndíj” és az „Arany János Tehetséggondozó” programba.
Szakos ellátottság megfelelő.
fejlesztő pedagógus alkalmazottal bír az intézmény. A logopédiai ellátás a szakszolgálaton
keresztül biztosított.
Az eredményes oktatás-nevelés infrastrukturális feltételei adottak.
A szülőkkel és az intézmény környezetében működő társadalmi és szakmai szervezetekkel,
szereplőkkel rendszeres (szinte mindennapos) a kapcsolat.

Az óvodában magas a hátrányos helyzetű gyermekek száma: 71 fő. Ebből 54 fő a HHH-s és 2 fő az
SNI-s gyermekek száma.
Gyógypedagógus heti 4 órában, logopédus heti 8 órában foglalkozik a rászoruló gyermekekkel és a
nap folyamán a csoportokban dolgozó óvónők fejlesztik a gyermekeket.
A védőnővel, a gyermekjóléti szolgálattal folyamatos a kapcsolat. Az óvodapedagógusok közül
gyermekvédelmi felelős segíti az óvónők és a szülők eredményes együttműködését. Minden évben
van 1-2 család, ahol a gyermekek rendszertelenül járnak óvodába. Ilyen esetekben igénybe vesszük
a gyermekjóléti szolgálat és a jegyző segítségét. Sajnos a szülők egy részét nehezen lehet
meggyőzni az otthoni, a családi nevelés jelentőségéről, fontosságáról, a szülők kötelességeiről.
A 80 gyermekből 73 ingyenesen étkezik. Az óvodáztatáshoz nem kell anyagi hozzájárulást fizetni. A
nagycsoportban minden gyermek ingyenes ellátást kap, ezzel segítjük az iskola-előkészítésben való
rendszeres részvételt.
Minden beiratkozott kisgyermek bekerül az óvodába, hely hiánya miatt senkit nem utasítanak el,
de felvételnél előnyben részesül a HHH-s, vagy a körülményei miatt a védőnő, vagy gyermekjóléti
szolgálat által javasolt gyermek. Az esélyegyenlőség jegyében az Önkormányzat az óvoda
akadálymentesítésére pályázatot nyújtott be, és meg is valósította azt.
Az alapító okiratban a maximális létszám csoportonként 25-25 fő, ám a Képviselő-testület saját
hatáskörében ezt 20 %-kal megemelheti. Az óvodában 2012/2013. tanévben a gyerekek száma 80
fő, HH-s 71 fő, HHH-s 54 fő. 4 óvónő és 3 dajka gondoskodik a gyermekek szakszerű fejlesztéséről.
A Mikszáth Kálmán Általános Iskola a község főutcáján helyezkedik el. Az épület két szintjén
található hat osztályterem, hat szaktanterem, amelyből egy számítástechnikai terem, egy nagy
tornaterem, szertárak, öltözők, étkező, tanári szoba és az igazgatói iroda is. Az iskolának külön
könyvtára, tankonyhája, orvosi szobája és fejlesztő szobája és gazdasági iroda is van.
Az épület felújítását a ROP program keretében 2006-ban fejeződött be. A felújítás során az épület
nyílászáróit, tantermek padlózatát cseréltük, a mosdókat átalakítottuk, taneszközöket szereztünk
be. Az udvar rendezésére és a salakpálya felújítására is sor került, melyet jó idő esetén a
testnevelés órákon a napközi ideje alatt és a délutáni szabadidős foglalkozásokon használnak a
tanulók.
Tanulói létszáma a 2012/2013-as tanévben 190 fő volt. Ebből bejáró tanuló 3 fő. A tanulói
látszámból 180 fő hátrányos helyzetű és ebből 132 fő HHH-s tanuló.
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Az integrációs oktatást 2003-2004. tanévtől folyik az iskolában, mert alsó tagozatos tanulók között
egyre több lett a hátrányos helyzetű.
Ezeknek a tanulóknak a szociális helyzetükből és képességeik fejlettségéből eredő hátrányaikat
szerettük volna kompenzálni, ezért a hátrányok ellensúlyozását célzó oktatást szerveztük meg. Az
integrációs felkészítés igazodik a gyerekhez. A saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább
megfelelő, számára optimáló fejlesztést biztosít, figyelembe véve előző tudását, annak gyengébb
területeit, a tanuló igényeit, érdeklődését, speciális erősségeit és gyengeségeit.
Az első évben a képesség-kibontakoztató integrációs felkészítést vezették be, majd a következő
évtől felmenő rendszerben az integrációs felkészítést. A tantestület az óvoda nevelőtestületével
közösen valósított meg egy HEFOP projektet, amelynek keretében pedagógus továbbképzésen
sajátították el az IPR alapelveit, a kooperatív technikákat és a tevékenység központú pedagógiákat.
Az új módszertanok beépítésre kerültek a pedagógiai programba, és a helyi IPR-be.
Az előző tanévekben a sni tanulóink szegregált és integrált formában is tanultak a
szakvéleménynek megfelelően. A 2007/2008-as tanévtől csak integrált oktatás folyik az iskolában.
Jelenleg 10 sajátos nevelési igényű tanulót oktatnak integráltan a többi gyerekkel együtt.
Nagyon fontosnak, hogy ezek a tanulók a megszokott környezetükben kellő figyelmet és törődést
kapjanak. A gyerekek lassú fejlődési tempója következtében, a kis lépéseket szem előtt tartva
mindig elérhető célokat állítanak a gyerekek elé. Arra törekszenek, hogy a tanuló ne tárgya, hanem
alanya, aktív részese legyen a fejlesztésnek. Az sni tanulókkal való eredményesebb munkavégzést
fejlesztőpedagógus és logopédus segíti.
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók száma 29 fő. 59 fő
veszélyeztetett, 15 fő évismétlő, 9 fő pedig a szülő kérésére magántanuló.
Évközben 2 fő tankötelezettsége szűnt meg életkoruk miatt, nem fejezték be a 8 osztályt. 2 tanuló
más intézményben folytatja tanulmányait, helyettük 7 új tanuló kezdte meg a tanulmányait.
Középfokú oktatásban 68 fő hátrányos helyzetű nógrádmegyeri tanuló vesz részt, 50%-a HHH-s.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)

A közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások teljesítése érdekében gyógypedagógus heti
négy órában, logopédus heti nyolc órában foglalkozik a rászoruló gyermekekkel az óvodában.
Az iskolában az SNI-s tanulókkal saját alkalmazott, fejlesztőpedagógus foglalkozik illetve a
rászorulókat logopédus segíti.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs

Településünkön működő általános iskolában egyaránt tanulhat sajátos nevelési igényű gyermek,
beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő gyermek éppúgy, mint a kiemelten tehetséges gyermek.
Az iskolai oktatásban és az óvodai nevelésben sem tapasztalható hátrányos megkülönböztetés,
szegregáció.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó
eltérések

A 2012. évi Országos kompetenciamérések a 6. és a 8. évfolyamos tanulók körében mérték a
matematikai és a szövegértési képességeket. Az eredmények azt mutatják, hogy a település
oktatási intézményébe a 6. évfolyam eredménye összességében szignifikánsan nem különbözik az
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országos átlagnál. Az iskola eredményét tekintve viszont szignifikánsabb magasabb érték született
a 2011 évi eredményhez képest ezen az évfolyamon.
A 8. évfolyam esetében szignifikánsan alacsonyabbak az átlagok az országos átlagnál. A diákok
eredményeit vizsgálva megállapítható, hogy az országos átlaghoz képest rosszabb teljesítményt
mutatnak. A 2011 évi iskolai eredményhez viszonyítva szignifikánsan nem különbözik ez a
teljesítmény.7
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

Az általános iskolában kiemelt figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra. KRESZ- kerékpáros és
sakk tehetséggondozás zajlik az intézményben. Ezeken a területeken szép eredményeket érnek el
az iskola tanulói.
Évről-évre rendszeres szereplői a megyei és országos versenyeknek és nem ritkán előkelő
helyezésekkel térnek haza. Megemlíthetjük a zenei oktatást valamint az irodalmi
tehetséggondozást is. Mindkét területen értek el országosan elismert helyezést az itt tanuló
gyerekek – pl. meseíró pályázat, hangszeres versenyek.
Ezeket a lehetőségeket igyekszünk pályázatok útján is kiegészíteni. Pl.: TÁMOP-3.2.3-08/2 pályázat
keretében a sakkos gyerekek felkészítést országos bajnok sakkmester irányította.
Rendszeresen pályáznak az Útravaló programba, illetve vesznek részt roma mentorprojektben az
itt tanuló gyerekek, tanulnak tovább az Arany János tehetséggondozó programban.
Évközben rendszeresek a DÖK által hirdetett tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők, a legjobb
eredményt elérők díjazásban részesülnek. Évvégén a kiemelkedő tanulók könyvjutalomban
részesülnek.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
Csellengő gyermekek a nyári szünetben
Szabadidős programok szervezése, biztonságos,
kulturált színterek működtetése, pályázatok
figyelése, megvalósítása
Nő
a
rendszeres
gyermekvédelmi megelőzés, prevenció- védőnői, családsegítő
kedvezményben
részesítettek
és
a szolgálat erősítése, Biztos kezdet program
veszélyeztetett gyerekek száma
Nyári étkeztetésben részesülők száma nő
gyea, minden gyerek lakjon jól, EU-s élelmiszer
pályázat, segélycsomagok osztása
Drog
és
alkoholfogyasztás,
dohányzás szülő, iskola, környezet együttes odafigyelése,
felbukkanása, fiatalkori bűnelkövetés
jelzőrendszer működése, felvilágosítás a helyi
körzeti megbízottal, védőnővel közösen
hátrányos
és
halmozottan
hátrányos cél, hogy minden érintett gyermek vegye
gyermekek étkeztetése
igénybe a kedvezményes étkeztetést, erről az
elutasító szülőket meg kell győzni
Gyerekek késő estig, éjszaka felügyelet nélküli Polgárőrszolgálat fokozott ellenőrzése
előfordulása a településen
Korai érdeklődés a szexualitás iránt
Felvilágosító
programok,
szóróanyagok
biztosítása
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez:
• Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket,
mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági,
szociális, kulturális jog tekintetében.
• a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a
munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek
terén történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv,
• a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a
szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról,
• a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról.
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a
munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód
követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az
elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges
szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci
viszonyokat kell figyelembe venni.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

év

Munkavállalási korúak száma
férfiak

nők

Foglalkoztatottak
férfiak

nők

Munkanélküliek
férfiak

nők

2008
570
536
215
201
168
107
2009
450
537
255
213
177
138
2010
562
542
318
253
150
119
2011
569
547
211
170
163
146
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés
(a helyzet elemzés készítésekor a 2012. évi adatok nem álltak még nem álltak rendelkezésre)
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A táblázatok adatai arról adnak tájékoztatást, hogy milyen arányban érinti a nemeket a
településen a munkanélküliség. A munkanélküliek és a foglalkoztatottak körében is alacsonyabb a
nők száma.
A nők, amíg lehet gyesen, gyeten vannak otthon, így ezért is alacsonyabb a nők száma a
munkanélküliek között. Viszont az is igaz, hogy a munkaképes korú -18-64 év közötti - lakosság
tekintetében kevesebb a nők aránya a településen. A foglalkoztatottak alacsonyabb száma a nők
körében visszavezethető az alacsony iskolai végzettségre – hamar elmennek szülni, nem tanulnak
tovább.
A település legnagyobb munkáltatója az Önkormányzat. A fenntartása alá eső intézmény hálóztat
típusa miatt nagyobb arányú a nők foglalkoztatása – pl.: óvoda, idősek otthona, amely jellemzően
női munkaerőt foglalkoztat.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban

Településünkön 2013-ban indult először foglalkoztatást segítő és képzési program. Ez jelenleg 9 nő
részvételével zajlik, a Start Mezőgazdasági programelem – konyhakerti növénytermesztés program
keretében. Ők növénytermesztés és tartósítás képzésben vesznek részt.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség
15-X éves legalább
15 éves és idősebb
általános iskolát
lakosság száma összesen
végzettek száma
év
összesen

nő

férfi

fő
fő
fő
2001
1391
734 657
2011
1335
702 633
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

összesen

nő

férfi

fő
1146
1132

fő
598
565

fő
548
567

általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezők 15-x évesek száma
Összesen
fő
245
203

%
17,6%
15,2%

nő
fő
136
137

%
18,5%
19,5%

férfi
fő
109
66

%
16,6%
10,4%

Településünkön a munkaképes korúak között 19,5 % az általános iskolai végzettséggel nem
rendelkező nők aránya. Általános iskolai végzettséggel egyforma arányban rendelkeznek a nők és
férfiak. Az alacsony iskolai végzettség befolyásolja a nők munkaerő-piaci helyzetét is.
2011-ben 146 nő volt nyilvántartott álláskereső a településen, feltételezhető, hogy ezek zöme az
alacsony iskolai végzettségűek közül került ki. Mivel a lakóhelyen és a környező városokban is
fokozatosan megszűntek a szakképzetlen, betanított és segédmunkásokat alkalmazó gyárak,
üzemek, az alacsony iskolai végzettségűeknek esélyük sincs az elhelyezkedésre. Egyedüli lehetőség
számukra a közmunkaprogramokban való részvétel, illetve az általános iskola befejezése,
szakképesítés megszerzése.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)

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

A településünkön nincs bölcsőde, óvodai és iskolai ellátás az igényeknek megfelelően biztosított. Az
óvodai férőhelyek száma 75 fő. Az óvodába beíratott gyermekek száma 80 fő. A számokból kitűnik,
hogy a csoportlétszám magasabb a törvényben megengedettnél. A két és féléves korú gyermek
csak abban az esetben vehető fel az óvodába, ha minden harmadik életévét betöltött gyermek
számára biztosított az elhelyezés és még van üres férőhely. A nők elhelyezkedése szempontjából
fontos tényező, hogy a gyermekek napközbeni ellátása megoldott legyen.
A Szociális Központban dolgozó három gyermekes anyukáknak, akik erre igény tartanak, biztosítjuk
a GYET mellett – a 4 órás munkaidőben való foglalkoztatást. Más önkormányzati intézményben
ilyen igény nem jelentkezett. Jelenleg 2 fő dolgozik ilyen munkakörben.
A községben családbarát munkahelyi megoldásra, rugalmas munkaidőkezdésre azért nincs példa,
mert munkahely sincs.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

A család- és nővédelmi gondozást az Eütv. 41. §-a rögzíti, ennek értelmében biztosítani szükséges a
gyermekvállalás körülményeinek elősegítését a tanácsadás és gondozás eszközeivel, a
családtervezéssel összefüggő ismeretek átadását és a nők egészségvédelmét szolgáló
intézkedéseket. A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét szolgálja. A
családtervezéssel, gyermekvállalással kapcsolatos ismeretek átadása megfelelő.
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
év

védőnők száma

2008
0
2009
2
2010
2
2011
2
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

0-3 év közötti
gyermekek száma

átlagos gyermekszám
védőnőnként

103
100
96
91

50
48
46
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A védőnő nem csak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem a kismama
gyakorlati és lelki segítése is feladata. Szoros kapcsolatban áll a családokkal, rálátása van a
gyermek családi körülményeire. Kapcsolatot tart a kisgyermekellátó intézményekkel,
gyermekorvosi feladatokat is ellátó házi orvossal.
Minden tanévben, különböző témákban szervezünk egészségnevelési előadásokat az iskolások
részére, pl.: a napjainkban jelenlévő szenvedélybetegségekről – drog, alkohol, a dohányzás
rizikótényezőiről, azok káros hatásairól és megelőzésükről. A 7.-8. osztályban a kamaszkori lelki,
későbbi testi kapcsolatokról, barátságokról és a fogamzásgátlás lehetőségeiről, a serdülőkori
élettani változásokról esett szó.
Az iskolásaink körében magas a szociálisan veszélyeztetett leányok száma. Többen igen fiatal
korban szülnek. Bár előadás keretében hallanak a családi életre nevelésről, a csecsemőgondozást
is sokan kistestvéreiken gyakorolhatják. Megfelelő demons-eszközök beszerzésével, tapasztalatok
szerzésével felkészíthetnénk őket ezeknek a dolgoknak a helyes, szakszerű elsajátítására.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók
közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv. és a Büntető
törvénykönyv tartalmazza.
A családon belüli, nők ellen irányuló erőszak nem jellemző a településen. Ez nem jelenti azt, hogy
nem fordulhat elő, azonban erre nem mindig derül fény, mert az érintett nem szívesen beszél róla.
Ha súlyosabb eset előfordulna, azt nem lehetne eltitkolni, hiszen a településen mindenki ismer
mindenkit és a bántalmazás hamar kiderül.
Természetesen a kisebb bántalmazást, vagy lelki terrort sem szabad figyelmen kívül hagyni, és
szigorúan fel kell lépni ellene. Ha valakit ilyen atrocitás ér a Családsegítő Szolgálathoz fordulhat,
illetve rendőrségi feljelentést tehet.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)

Nógrádmegyerben anyaotthon, családok átmeneti otthona nem működik. A balassagyarmati
Reménysugár Otthon a települési Önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján befogadja a
krízishelyzetben lévőket: a gyermekükkel otthontalanná vált szülőket és a válsághelyzetben lévő
várandós anyákat.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben

Önkormányzat példamutatással hívja fel a figyelmet a nők társadalmi szerepvállalásának
erősítésére. Ha az önkormányzati intézmény hálózatot vizsgáljuk, akkor a vezetők felső és
középvezetők 72 %-a nő.
A választott képviselők közötti arány a 2010 évi önkormányzati választások óta 50-50%, az
önkormányzati képviselők körében 3 nő található.
Településünkön nincs olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére alakult volna.
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5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben
év
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Forrás: Helyi adatgyűjtés

Képviselőtestület tagja
Férfi
6
6
3
3
3
3

Nő
3
3
3
3
3
3

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

A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák,
valamint a 45 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a
munkaerőpiacon. Ennek oka egyebek között a magyar társadalom hagyományos
családmodelljében keresendő: még ma is sokan vallják, hogy a nők helye a ház körül, a családban
és nem a munkaerőpiacon van. Ezt a szemléletet tovább súlyosbítják a nőkkel kapcsolatos negatív
sztereotípiák. A munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma,
amelyen komplex programokkal lehet enyhíteni.
Tapasztalataink szerint a gyermek születését követően az otthon maradó szülő magányosnak érzi
magát. Hirtelen az eddigi aktív életéből minden háttérbe szorul, a megszokottól eltér, és fellép a
félelem a „más”- tól, sokszor nagyon nehéz kimozdítani őket ebből az „állapotból” Ezért az
Önkormányzat a közművelődés, a szabadidő eltöltésének terén olyan családbarát környezetet
kíván teremteni, amely közösségi teret nyújt számukra is. Színvonalas programokat,
rendezvényeket kínálnak mindazoknak, akik hasznosan kívánják eltölteni szabadidejüket. A helyi
hagyományos programok mellett a kiállítások, színházi előadások, játszóház, gyermek- és családi
programok, tanfolyamok, bálok, ünnepi és művészeti események, nyugdíjas programok egyaránt
megtalálhatók.
Jelenleg 9 nő vesz részt a Start Mezőgazdasági programelem – konyhakerti növénytermesztés
program keretében zajló növénytermesztés és tartósítás képzésben.
A TÁMOP-2.1.2 Informatikai és idegen nyelvi jártasságok megszerzésére irányuló projekt helyben
megvalósuló képzésein eddig 44 nő vett részt.
A TÁMOP-3.2.3-08/2 projektben 2009-ben és 2010-ben két hetes nyári kompetenciafejlesztő
táborunkban vehettek részt az otthon lévő anyukák gyermekeikkel együtt. Míg a gyerekek saját
korosztályuknak megfelelő programon vettek részt, addig a szülők megismerkedhettek a
kosárfonás, szövés, fakanál faragás fortélyaival. Önismereti programokon vettek részt, meg
tanultak önéletrajzot írni. A táborban résztvevők később a művelődési ház vezetőjének hívására
összejártak, egy kis színkört alakítottak, és a gyerekeknek adtak elő mesedarabokat. E pályázat
keretén belül 8 nő ECDL Start bizonyítványt szerzett. Folyamatosan szerveztünk közös autóbuszos
kirándulásokat, jártak a családok a parlamentben, cirkuszban.
Ezeket a programokat elsősorban a közművelődés fejlesztésére kiírt UNIÓS pályázatok segítségével
valósítottuk meg, ezért továbbra is célunk e pályázatokban való részvétel.
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek

nem minden munkanélküli van regisztrálva
elszigetelődés megszüntetése

tájékoztatás
a település közösségi életébe történő
bevonás, közösségi munkára való ösztönzés a
feleslegesség érzetének megszüntetésére,
szabadidős

nagyarányú munkanélküliség
szakképesítés hiánya

programok

szervezése

(Nógrádmegyer Hagyományaiért Egyesület,
Népdalkör, színjátszó kör, Baba-mama klub),
parkok, játszóterek kialakítása
közfoglalkoztatásba
történő
bevonás,
önkéntes
munkára
való
ösztönzés,
felvilágosítás, tájékoztatás
képzési
programokhoz
juttatás
az
elhelyezkedés esélyének növelése érdekében

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

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXI. törvény értelmében a kötelező
társadalombiztosítási nyugdíjrendszeren belül két féle nyugdíjszerű ellátás van:
• saját jogú nyugdíj
öregségi nyugdíj
rehabilitációs járadék
• hozzátartozói nyugdíj
özvegyi
árvaellátás
szülői
baleseti hozzátartozói nyugellátás
özvegyi járadék
Az időskorúak járadéka az Szt. értelmében azoknak az idős személyeknek biztosít ellátást, akik
szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem
jogosultak, illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek. A Szt. 25. §-a szerint az ellátást a
települési önkormányzat jegyzője állapítja meg. Jelenleg ilyen ellátás a településen nem kerül
folyósításra.
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek
szerint
nyugdíjban, nyugdíjszerű
nyugdíjban, nyugdíjszerű
év
ellátásban részesülő férfiak
ellátásban részesülő nők
összes nyugdíjas
száma
száma
2008
181
274
455
2009
175
264
439
2010
174
264
438
2011
169
253
422
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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A táblázat adataiból kitűnik, hogy folyamatosan csökken a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
részesülők száma mind a férfiak, mind a nők között. Ennek oka lehet a halálozás, illetve a
nyugdíjrendszer olyan jellegű átalakítása, melynek során sokan kikerültek a nyugdíjszerű
ellátásokból (rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék…) vagy a nyugdíj korhatárt elérők nem
szereztek jogosultságot az ellátásra.
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete

Az idős korosztály (jellemzően az 55 év felettiek) foglalkoztatási mutatói a településen nagyon
alacsonyak. Annak a személynek, aki ebben a korban munkanélkülivé vált, az elhelyezkedési esélye
a nullával egyenlő, sokkal kiszolgáltatottabb a munkaerő-piacon. Ebben az esetben látványos a
diszkrimináció, hiszen nem csak az elhelyezkedési esélye rosszabb, a létszámleépítés is hamarabb
eléri a korosztályt.
A településen mindenki kertes házban lakik. Az idős, nyugdíjas emberek örülnek, hogy otthon a
ház körüli teendőket el tudják látni, megtermelik az élelmük egy részét.
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága

A településen a regisztrált munkanélküliek száma 2011. évben 309 fő, ebből 40 fő 50 év feletti,
vagyis a regisztrált munkanélküliek 12,9%-a. Az önkormányzat intézményeiben 8 fő 55 éven felüli
munkavállalót foglalkoztat, ami az önkormányzat által foglalkoztatottak (33 fő) számának 24,2%-át
teszi ki.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)

A tevékeny időskor bizonyos szinten jelen van a településen. Működik a Népdalkör, tagja idős
emberek, az Életet az Éveknek Országos Klubszövetség alapító tagjai a helyi klubtagok. A Szociális
központban működő Idősek Klubja is több hasznos elfoglaltsági lehetőségét nyújt a tagjainak.
Az élethosszig tartó tanulás nem jellemző e korosztályra. A TÁMOP-2.1.2 projektben
településünkön is folynak képzések. 1 fő nyugdíjas vett részt az eddigi képzésen.
A településen nincs munkahely a fiatalok számára sem, így a nyugdíjasok foglalkoztatására sincs
lehetőség. Az sem jellemző, hogy a lakosság köréből többen élnének a nyugdíj melletti/helyetti
munkavégzés lehetőségével.
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A nyugdíjasok foglalkozatása közalkalmazottként 2013. július 1-tól csak a nyugdíj folyósításának
szüneteltetésével lehetséges, így a továbbfoglalkoztatás lehetősége megszűnt a településen is,
mert inkább a biztos nyugdíjat választják az érintettek.
2012. évi CXLVI. törvény négy új, a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmény
bevezetéséről rendelkezik. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény szerint pedig további két kedvezménnyel bővül a
foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételének lehetősége. Mindezek értelmében
2013. január 1-jétől a munkáltató az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállalók után igénybe
veheti a szociális hozzájárulási adókedvezményt, ami kedvező változást hozhat a munkaerő-piaci
szempontokból leghátrányosabb helyzetű munkavállalók foglalkoztatásában.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

Az idősebb korosztály foglalkoztatás területén ért hátrányos megkülönböztetés miatt nem
érkezett jelzés az önkormányzathoz. Településünkön a regisztrált 55 év feletti munkanélküliek
száma 12 fő, a nyilvántartott állás keresők száma 309 fő. A tartós munkanélküliek között 3,8%-az
55 év felettiek aránya. Megállapítható, hogy nem éri e korosztályt hátrányos megkülönböztetés.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés

Az önkormányzat kötelező feladataként biztosítja a rászoruló, településen élő idősek számára a
szociális alapszolgáltatásokat, továbbá a nem kötelező alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást. Az
önkormányzat a Virágsziget Szociális Központ működtetésével látja el feladatát. Az önkormányzat
szociális rendelete szerint az idősek számára biztosított a szociális alapszolgáltatás, az étkeztetés
és a nappali ellátás
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
év

64 év feletti lakosság száma

fő
2008
214
2009
221
2010
222
2011
219
2012
208
Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi adatgyűjtés

nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
fő
28
28
29
34
28

%
13%
13%
13%
16%
13%
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A települési önkormányzat a Virágsziget Szociális Központ által látja el:
• a szociális étkeztetést, amit 20 fő részére biztosítunk.
• Napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, a rászorulok részére, szükség szerint
lakásra történő kiszállítással is.
• a nappali ellátást.
• Az idősek részére lehetőséget biztosítunk a napközbeni tartózkodásra, társas
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.
• az idősek ellátása az idősek klubjában történik, jelenleg 28 fővel (összes férőhely: 35 fő).
• a házi segítségnyújtást kistérségi társulás keretében oldjuk meg.
• Jelenleg 9 fő veszi igénybe ezt a szolgáltatást.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2005. év elejétől 10 készülékkel üzemelt. A feladat ellátását a
Szécsény és Környéke Önkormányzatainak Többcélú Társulása végezte, jelenleg ez a szolgáltatás
igény hiányában nem működik.
Az adattáblákból kiderül, hogy a 64 éven felüliek arányához viszonyítva a nappali ellátást 13,4%
veszi igénybe, így a férőhely kihasználtság 80%-os.
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése

Az egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális vagy mentális támogatásra szorulók szívesen
veszik az önkormányzat megkeresését és veszik igénybe a szolgáltatásokat saját otthonukban.
Nappali ellátásra is van lehetőség, de az idősebb és betegesebb személyek szívesebben maradnak
otthon. Szociális étkeztetésben 20 fő vesz részt, bár a faluban jelentős az idősek száma, sok az
egyedül élő nő. Az idősek választhatnak, hogy elvitellel vagy kiszállítással kérik az ebédet.
A célcsoport az egészségügyi szakellátást helyben nem tudja igénybe venni, a legközelebbi
szakrendelő Szécsényben, illetve Salgótarjánban van. Aki betegsége folytán, vagy mozgásában
korlátozott, annak lehetősége van betegszállítót igényelni.
Az önkormányzat intézményei akadálymentesítettek, a hivatalt és a GAMESZ kivételével. Az
érintettek zöme tájékozott a szociális szolgáltatások igénybevétele tekintetében.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés

A településen aktív nyugdíjas élet folyik, melynek mozgatója a Nyugdíjas Klub és az Idősek Klubja,
ahol rendszeresen összegyűlnek. Jó kapcsolatot ápolnak más települések klubjaival is.
Az Idősek Klubja rendszeresen szervez strandbuszokat, színházlátogatás, Szentkúti látogatást,
mentálhigiénés foglalkozásokat, ismeretterjesztő előadásokat a szociális központ lakói és a
klubtagok számára.
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A nyugdíjas klub az országos „Életet az éveknek” Klubszövetség alapító tagja, és aktív életet folytat
a megyei klubszövetségben is. Rendszeresen vesznek részt a különböző megyei versenyeken.
Hosszúéveken keresztül rendezték meg a megyei Ki mit Tud? döntőjét, majd a sport
rendezvényeket, közösen járnak nyaralni is.
2013-ban már második alkalommal rendezték meg a művelődési házzal közösen, a nyugdíjas
klubok megyei Mesemondó találkozóját. Munkájukra mindig lehet számítani a településen
megszervezésre kerülő rendezvények bonyolításában, vendéglátásban.
A Hagyományőrző Népdalkör a Nógrádmegyer Hagyományaiért Egyesület keretében működik,
tagjai az idősebb korosztályból kerülnek ki, a KÓTA ezüst és arany minősítésével büszkélkedhetnek.
A helyi rendezvények mellett szívesen lépnek fel más településeken is. Ezekbe a programokba a
klubtagok mellett a település időseit is igyekszenek bevonni.
c) idősek informatikai jártassága

Azt mondjuk, hogy a XX. század és az azt megelőző korok analfabétizmusa az egyszerű
írástudatlanság, a XXI. századé az információszerzés és feldolgozás képességének a hiánya lesz,
ezért az informatikai tudást minden számára hozzáférhetővé kell tenni: kortól és minden egyéb
feltételektől függetlenül.
Az idősebb korosztály digitális tudása, informatikai jártassága a többi korosztályhoz viszonyítva
rosszabb képet mutat. Településünkön 2008-ban volt először kezdeményezés az idősek
számítógépes oktatásra, az „Internet mindenkié” programunk keretében 8 idős személy
ismerkedett a számítástechnikával.
A 2009-2011 között zajló „Esély a tanulásra” TÁMOP-3.2.3-08/2 projekt keretében belüli is
ismerkedhettek az informatikával az 50 éven felüliek is, 11 fő élt ezzel a lehetőséggel.
Elmondható, hogy a település időseire nem jellemző az informatikai jártasság, inkább
csodálkozással és hitetlenkedve, idegenkedve szemlélik a fejlődést.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen

Az idősebb, tettre kész nyugdíjasok egyaránt aktívak a civil, az egyházi és települési eseményeken.
Vannak, akik koruk és egészségi állapotuk miatt nehezebben mozdulnak ki otthonról, az Idősek
napi rendezvényre azonban a legtöbb idős ember elmegy.
Aki mozgásában korlátozott azt elviszik, aki pedig egészségi állapota miatt nem tud részt venni az
ünnepségen, otthonában keresik fel. A rendezvényt, amelynek a művelődési ház ad helyet, az
Önkormányzat, a szociális központ valamint a Szívdobbanás Nógrádmegyerért Alapítvány közösen
valósítja meg.
1982-ben alakult meg a helyi Hagyományőrző Népdalkör, tagja idős, nyugdíjas asszonyok. Ma már
a 2005-ben alakult Nógrádmegyer Hagyományaiért Egyesület keretén belül működnek.
Nem csak énekelni szeretnek az egyesület tagjai, hanem rendszeres részvevői a különböző
főzőversenyeknek ahol mindig szép eredményeket érnek el. Szívesen vesznek részt a gyerekeknek
rendezett programokon is.
60

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

Magas az egyedül élők aránya.

Bűnelkövetők
számára
veszélyeztetett korosztály
Nehezen intézik ügyeiket.

fejlesztési lehetőségek

Az aktivitást és a függetlenséget megőrző
programok,
szolgáltatások
szervezése,
Önkéntesek szervezése a házkörüli munkák
elvégzésére
leginkább Megelőző
előadások
szervezése
a
rendőrség/polgárőrség bevonásával,
Pályázat térfigyelő kamerarendszer bővítésére.
A hivatali ügyek intézésében, nyomtatványok
beszerzésében, kitöltésében önkéntesek és a
családsegítő szolgálat bevonásával

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunkkal egy olyan felzárkózási folyamat vette kezdetét,
amelynek egyik legfontosabb tényezője az esélyegyenlőség biztosítása az élet minden területén. A
fogyatékkal élő embertársainknak nap, mint nap meg kell küzdeniük a mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi és egyéb hátrányukkal, hogy el tudjanak jutni a munkahelyükre, ügyeik intézése során a
különböző hivatalokba, szolgáltatásokat biztosító intézményekbe.
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

A fogyatékos személyek demográfiai összetételére jellemző, hogy közöttük jelentősebb számban
vannak az időskorúak, mivel nagy részük nem születésüktől fogva sérült, hanem életkora
előrehaladtával, betegség vagy baleset következtében vált azzá. Az időskori diabetes problémák
miatt a látásfogyatékosok és végtag amputáltak száma, a balesetek miatt pedig a mozgássérültek
köre gyarapszik. Erre vonatkozóan pontos adattal nem rendelkezünk.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)

Fogyatékkal élők foglalkoztatására a településen nincs mód, de nem a hátrányos
megkülönböztetés miatt, hanem mert szervezett-munkahelyi foglalkoztatásra nem lenne meg a
létszám. A fogyatékkal élők legtöbbje saját lakókörnyezetükben él, de a mozgásukban
korlátozottak ellátása a szociális alapszolgáltatás keretén belül is megoldott.
Megváltozott munkaképességű munkavállalót az önkormányzat saját intézményeiben 2 főt
foglalkoztat.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

A fogyatékosok körében a foglalkoztatottsági arány meghatározásánál a 2001.évi népszámlálás
adataiból tudunk kiindulni, mely 9%.
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Az önkormányzat saját intézményeiben a megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya
6%. A település más munkáltatóinál foglalkoztatott megváltozott munkaképességűek,
fogyatékosok száma nem ismert, de mivel a vállalkozások többnyire „kényszer”vállalkozások
nincsenek felkészülve fogyatékos személyek alkalmazására. Az is igaz, hogy a munkáltató részéről
egyre szigorúbbak és túlzott adminisztrációt igényelnek, a fogyatékkal élők oldaláról pedig
jövedelmi értékhatár szab gátat a munkavállalásnak.
Településünkön hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos problémáról nem tudunk.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok

Fogyatékos személyek számára az önálló életvitelét támogató igénybe vehető alap- és szakosított
ellátási formák a településen: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató
szolgáltatás
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei

A településen élő ellátásban részesülő fogyatékosok számát a TeIR, KSH Tstar forrásokból
szereztük be. Ezzel összevetésben lehetséges megbecsülni, hogy az egészségügyben vagy
önkormányzati szolgáltatásokban pl. szociális érkeztetés, milyen létszámban fordulnak meg
fogyatékosok. Településünkön nincs a fogyatékos embereknek helyi érdekvédelmi szervezete.
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők
száma
megváltozott munkaképességű személyek
egészségkárosodott személyek szociális
év
ellátásaiban részesülők száma
ellátásaiban részesülők száma
2008

57

2

2009

52

1

2010

50

6

2011
2012
Forrás: TeIR, KSH Tstar

n.a
n.a

6
n.a

62

A szociális ellátásokat igénybevevők között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos
személyek is, nyilvántartott adattal azonban csak az alanyi jogon közgyógyellátásban részesülők
(2012. évben 128 fő), súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában (2011. évben 63 fő),
ápolási díjban hozzátartozó ápolása címén (2012. évben 18 fő), részesülőkre vonatkozóan
rendelkezünk.
Rokkantsági és rehabilitációs ellátásban 2011 –ben 109 fő részesült.
Fogyatékos személyek számára igénybe vehető alap- és szakosított ellátási formák a településen:
• Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató
szolgáltatás
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés

A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, érzékelhető és biztonságos épített
környezetre. A fogyatékos személyek egészségügyi ellátása az egészségügy általános rendelésében
történik, ezért fontos, hogy az ellátáshoz való hozzáférés biztosított legyen számukra. A körzeti
orvosi rendelő akadálymentes, mozgáskorlátozott vizesblokk kialakítására is sor került.
Az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények akadálymentesítettek, az általános iskola
épülete részben akadálymentesített. A fogyatékos személy számára a művelődési, kulturális,
sport- és más közösségi célú létesítmények látogatása így biztosított. Parkolás nem okoz gondot, a
mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyek kialakítása megtörtént.
A hivatal, a GAMESZ és az gyógyszertár épületének akadálymentesítése még megoldandó feladat,
illetve a járdák állapotának folyamatos javítása is cél. Ehhez biztonságosan lerakott lapokból,
térkőből készített járda elkészítése, a régi járdák felújítás szükséges. Ezek megfelelő megoldása
pályázati források bevonásával valósulhat meg.
A szociális ellátórendszerrel, támogató szolgálatokkal együttműködve elő kell segíteni, hogy a
fogyatékkal élők is részt vegyenek az egészségügyi szűrővizsgálatokon.
Az érdekvédelmi szervezetekkel, szervekkel kialakított kapcsolatokat tovább kell építeni, keresni az
együttműködési formákat.
A civil szervezetek kezdeményezéseit, rendezvényeit a fogyatékosok számára is elérhetővé kell
tenni. Fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségek megfelelő kihasználására, a
fogyatékos ellátás és feltételrendszer kialakítása érdekében.
7.3.2. táblázat – Akadálymentesítés a foglalkozatóknál

Lift
Községi
Önkormányzat
intézményei

1

Vakvezető Mozgáskorlátozottak
Hangos
Indukciós Tapintható Jelnyelvi
Rámpa
Egyéb
sáv
részére mosdó
tájékoztatás hurok
információ segítség
1

3

3

0

0

1

0

0

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

Településünkön egyházi, vagy civil fenntartású intézmény a nappali ellátásban részesülő
fogyatékos személyek számára nincs. Az önkormányzat által fenntartott szociális központban 20
mozgásában korlátozott személyt - akik halmozottan sérültek - gondoznak.
A balassagyarmati Reménysugár Otthon látja el a megyére kiterjedően a súlyos értelmi
fogyatékosok, illetve halmozottan sérült 1-30 év közötti beutaltak ápolását, gondozását ápoló gondozó célú lakóotthoni ellátással. Településünkről jelenleg 1 fő gyermek ellátása történik az
intézményben.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

A településen a közművelődési, könyvtári szolgáltatások igénybe vehetők a fogyatékos személyek
számára is, hiszen a felújított, korszerűsített épület akadálymentesített. Ezeket a szolgáltatásokat
viszont a fogyatékos személyek kevés számban látogatják.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

fogyatékkal élőkről nincs pontos nyilvántartás
hiányzó, akadálymentesítettség, – hivatal.
Gyógyszertár, GAMESZ – és a járdák
biztonságossá tétele

helyi nyilvántartás kialakítása
Az akadálymentesítési munkák folytatása,
járdák felújítása - pl: közcélú foglalkoztatottak
által gyártott térkőből,
pénzforrások felkutatása, szakértők, bevonása
a tervezésbe.
érdekvédelmi szervezetek megkeresése,
különféle információs adatbázisok használatára
való
figyelemfelhívás,
pályázatfigyelés,
szakemberek bevonása, vagy saját állományban
foglalkoztatottak továbbképzése
az
önkormányzati
dolgozók
részéről
segítségnyújtás, hivatalos ügyeik intézésben
(nyomtatványok beszerzése, kitöltése)
Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél
nagyobb számban részt vegyenek az
egészségügyi szűrővizsgálatokon.

A fogyatékos személyek információkhoz és
eszközökhöz való hozzáférés akadálya

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a
szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen
korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe.
Szükséges a támogatásuk a szűrőprogramokra
történő eljutásuk (eljuttatásuk) terén.
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva,
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)

A helyi önkormányzatnak, a kulturális és oktatási intézményeknek, a községben működő kis- és
mezőgazdasági vállalkozóknak, az egyházak képviselőinek, a falu lakosságának, kicsiknek és
nagyoknak, időseknek és fiataloknak közös érdeke és felelőssége, hogy Nógrádmegyer a jövőben
még inkább élhető településsé váljon. Ennek érdekében szívesen és sokat tesznek.
Nógrádmegyerben az alábbi civilszervezetek működnek:
• Ipoly menti Ifjúságért Alapítvány
• Híd az Emberekért Egyesület
• Nógrádmegyer Baráti Sportegyesület
• Nógrádmegyer Hagyományaiért Egyesület
• Nógrádmegyeri Polgárőr Egyesület
• Szívdobbanás Nógrádmegyerért Alapítvány
melyek a közös célok, kulturálódási, szórakozási, sport, környezetvédelmi és fejlesztési célok
megvalósításához mozgósíthatóak és szívesen veszik ki részüket a munkából, a közösségi célok
megvalósítása érdekében tevékenykedve. Legyen az szüreti felvonulás, advent, falunap,
sportesemény, társadalmi munka, jótékonysági rendezvény, gyermek-, illetve idősek napja,
közbiztonság, stb.
A helyi civilszervezetek kapcsolata a környező települések hasonló szervezeteivel jónak mondható,
gyakran szerveznek közös rendezvényeket.
A településen roma nemzetiségi önkormányzat működik, más nemzetiségi önszerveződések nem
alakult.
A kulturális és közösségi élet fő színtere a 2011. évben IKSZT pályázat keretében megújult
művelődési ház, melyben helyet kaptak a már említett civilszervezetek is rendezvényeikhez.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása:

A polgármester, a képviselők, civilszervezetek és a lakosság kapcsolata sikeresnek értékelhető. A
civil szervezetek függetlenségét elismerjük és tiszteletben tartjuk. Partneri viszonyt alakítottunk ki
velük.
A civil szervezetek közül a legszorosabb az együttműködés a Nógrádmegyeri Polgárőr Egyesülettel,
a Nógrádmegyer Hagyományaiért Egyesülettel és a Szívdobbanás Nógrádmegyerért Alapítvánnyal.
Az együttműködés az egymás rendezvényeinek támogatásában, a pályázati célok közös
megvalósításában történik.
Az együttműködés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a mindkét fél által aláírt és elfogadott
megállapodás alapján történik.
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Az RNÖ közreműködik a közfoglalkoztatási pályázatoknál, a személyek kiválasztásánál, és némely
esetben a felügyeletnél is. Önálló irodát biztosítunk az RNÖ számára a Petőfi út 68 szám alatt. A
megállapodás keretében az önkormányzat pénzügyi eszközökkel biztosítja a roma nemzetiségi
önkormányzat működési feltételeit. A településen élő szlovák nemzetiségűeknek helyben nincs
nemzetiségi önkormányzatuk.
Biztosítjuk a nemzetiségiek számára a településen elérhető közszolgáltatásokhoz történő egyenlő
esélyű hozzáférést, támogatjuk a nemzetiségek szellemi örökségének védelmét.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség

A környező települések önkormányzataival való kapcsolat elsősorban a közös feladat-ellátásban
valósul meg. A szomszédos Magyargéc településsel összeköt a háziorvos – egy körzethez
tartozunk – a védőnői szolgálat, ahol szintén átnyúlik a körzethatár. Rimóc községgel a közös
hivatal létrehozásában fonódott szorosra a kapcsolat. A szécsényi kistérség vonatkozásában a
társulásban való részvétel – családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás,
közösségi szolgálat, központi orvosi ügyelet, és még sorolhatnánk – köti össze a településeket.
Közös fejlesztés volt a szécsényi Járóbeteg Egészségügyi Centrum, amelyben minden – 13 –
település részt vett.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A nemzetiségi önkormányzat – településünkön csak roma nemzetiségi alakult – ilyen irányú
tevékenységéről nem rendelkezünk információval.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

A civil szervezeteknek, mindegyiknek más-más, vagy több célcsoporttal van kapcsolata. A
Nógrádmegyer Hagyományaiért Egyesület elsősorban nőkből áll, a kapcsolatuk gyerekekkel és
idősekkel egyaránt meg van. Fő céljuk a hagyományok ápolása, átadása a gyerekeknek,
fiataloknak.
A Szívdobbanás Nógrádmegyerért Alapítványt Varga Istvánné hozta létre, és a tevékenységük
nagyrészt az időskorú emberek élethelyzetének, életminőségének javításával kapcsolatos,
természetesen a nemzetiséghez tartozók, a fogyatékosok egyaránt, megkülönböztetés nélkül.
A Polgárőrség a település teljes lakosságával kapcsolatot tart, tagjai között sok a fiatal.
Feladatuknak tekintik többek között az idősekre való odafigyelést, a gyermekek biztonságának
őrzését.
A sportegyesületet fiatal férfiak alakították azzal a céllal, hogy a futballt népszerűsítsék, és
öregnek, fiatalnak, nőnek, férfinak lehetőséget nyújtsanak a kikapcsolódásra.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.

A település vállalkozásai pl.: a Megyerkenyér Bt, a Megyervad Kft, a KAL-CO Kft, több egyéni
vállalkozó és őstermelő anyagi és természetbeni támogatásával segíti a kulturális és egyéb
rendezvények megvalósítását, így ingyenesen férhetnek hozzá a település lakói a kulturális és
egyéb programokhoz, szolgáltatásokhoz.
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Javíthat a for-profit szereplők foglalkoztatási szokásain, hogy a 2012. évi CXLVI. törvény és a 2012.
évi CLXXVIII. törvény bővíti a foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételének
lehetőségét. 2013. január 1-jétől a kifizető következő új jogcímeken:
- a szakképzettséget nem igénylő munkakörben,
- a huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti,
- a tartósan álláskereső személyek,
- a gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély, valamint a
gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy folyósítását követően,
- a kutatóként, illetve
- a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások által foglalkoztatott munkavállalók után
vehet igénybe szociális hozzájárulási adókedvezményt
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása esetén a rehabilitációs kártyával rendelkező
munkavállalók esetében szociális hozzájárulási adókedvezmény vehető igénybe.
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek,
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába:

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába a nemzetiségi önkormányzat, az
egyház és a civil szervezetek bevonása az alábbi módon valósult meg: adatszolgáltatás, lehetőség a
véleményezésre, nyilvános testületi ülésen való részvétel, illetve a megvalósításba való részvételi
lehetőség is adott az érintetteknek.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását
szolgáló eszközök bemutatása

A Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezetét Nógrádmegyer Község Önkormányzat Képviselőtestülete, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, az állami és önkormányzati intézmények, egyházak,
civil szervezetek, a település lakossága előzetes véleményezés, esetleges módosító javaslatok
megtétele céljából tanulmányozhatja. Helyi Esélyegyenlőségi Program a Polgármesteri Hivatalban,
valamint a Művelődési Ház – IKSZT-ben bárki számára elérhető, a település honlapján –
www.nogradmegyer.hu - olvasható és véleményezhető.
Nógrádmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fentebb felsorolt intézmények,
civilszervezetek, valamint a lakosság meghívása mellett, nyilvános képviselő-testületi ülésen
tárgyalja és fogadja el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.
Az Esélyegyenlőségi terv kétévente felülvizsgálatra kerül. :A felülvizsgálat lehetséges módjai: pl.
elégedettségi mérés, honlapon keresztül elektronikus kitöltési lehetőség, írásban lehet
véleményezni a megvalósulás folyamatát, írásos visszacsatolás, az Önkormányzat saját fenntartású
intézményeitől éves beszámoló kérése.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
A HEP IT négy részből áll:
1. Tartalmazza mindazokat a részleteket, amelyek a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési
Terve végrehajtásához elengedhetetlen információnak tekintendők.
2. Része a 2/2012 EMMI rendeletben megadott táblázat, mint a részletes tartalmakat összefoglaló
projekttáblázat. Az első két rész elválaszthatatlan és csak együtt értelmezhető.
3. A megvalósítást segítő részletek szerves részét képezik a HEP IT-nek. Az egyes alfejezetekben
rögzítettek biztosítják, hogy strukturálisan és széleskörűen beágyazottak legyenek az
esélyegyenlőség érdekében tervezett tevékenységek.
4. A zárófejezet megadja, hogy milyen legitimáció szükséges az elkészült dokumentumhoz.
1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

Idősek

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

1. Figyelemfelhívás az önkormányzat
általi
közfoglalkoztatásba
történő
-Nő a regisztrált munkanélküliek száma,
bevonás lehetőségéről, menetéről,
-Alacsony iskolázottság,
pályázatok figyelése
-Adathiány felnőttoktatásban részt2.
Tájékoztatás
a
környékbeli
vevőkről,
felnőttoktatási lehetőségekről
3. Adatgyűjtés, helyi nyilvántartás
készítése
1. Szabadidős programok szervezése,
biztonságos,
kulturált
színterek
működtetése, pályázatok figyelése,
megvalósítása,
-csellengő gyermekek a településen,
2.Polgárőrszolgálat
fokozott
-Nő a rendszeres gyermekvédelmi ellenőrzése,
kedvezményben részesítettek száma,
3. Az érintett szülők figyelmének
- Korai érdeklődés a szexualitás iránt
felhívása a határidőre, HHH státuszban
beálló változásokra, kedvezményekre
4.
Felvilágosító
programok,
szóróanyagok biztosítása, megelőzés,
prevenció
1. Az aktivitást és a függetlenséget
megőrző programok, szolgáltatások
szervezése,
-Magas az egyedül élők aránya,
2.Önkéntesek szervezése a házkörüli
-Bűnelkövetők
számára
leginkább munkák elvégzésére
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veszélyeztetett korosztály,
- Nehezen intézik ügyeiket

Nők

Elszigeteltség megszüntetése

Fogyatékkal
élők

-Fogyatékkal élőkről nincs pontos
nyilvántartás
-Hiányzó, akadálymentesítettség, –
hivatal. Gyógyszertár, GAMESZ – és a
járdák biztonságossá tétele,
-A fogyatékos személyek információhoz
és eszközökhöz való hozzáférésének
akadálya
-Az
egészségügyi
prevenciós
szolgáltatásokat, a szűrővizsgálatokat a
mozgásukban
erősen
korlátozott
személyek kevésbé veszik igénybe.

3.Megelőző előadások szervezése a
rendőrség/polgárőrség bevonásával,
Pályázat térfigyelő kamerarendszer
bővítésére.
4.A
hivatali
ügyek
intézésében,
nyomtatványok
beszerzésében,
kitöltésében
önkéntesek
és
a
családsegítő szolgálat bevonásával
1. A település közösségi életébe történő
bevonás, közösségi munkára való
ösztönzés a feleslegesség érzetének
megszüntetésére, szabadidős programok
szervezése
(Nógrádmegyer
Hagyományaiért Egyesület, Népdalkör,
színjátszó kör, Baba-mama klub)
1. Helyi nyilvántartás kialakítása, érdekvédelmi szervezetek megkeresése, különféle információs adatbázisok
használata
2. Az akadálymentesítési munkák
folytatása, járdák felújítása - pl: közcélú
foglalkoztatottak által gyártott térkőből,
pénzforrások felkutatása, szakértők,
bevonása a tervezésbe.
3. Az önkormányzati dolgozók részéről
segítségnyújtás,
hivatalos
ügyeik
intézésben (nyomtatványok beszerzése,
kitöltése),
4. Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is
minél nagyobb számban részt vegyenek
az egészségügyi szűrővizsgálatokon

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Aktorok: Önkormányzat és intézményei
dolgozók – polgármester, jegyző, ügyintéző,
családsegítők, óvoda és szocközp. vezetője,
Munkanélküliek a településen
művelődésszervező, munkaügyi központ
Felnőttoktatásban
résztvevők
a
Partnerek: CKÖ, iskola vezetője, civilszerveztek,
településen
orvos, védőnők, tankerület, egyház, vállalkozók
Felelős: Polgármester, jegyző és az általa
megbízott munkatárs
Aktorok: Önkormányzat és intézményei
A 2 és 3 H-s gyermekek támogatása
dolgozók: polgármester, jegyző, ügyintéző,
Gyermekek
hasznos
időtöltésének
családsegítők, óvoda vezetője,
biztosítása
művelődésszervező
69

Idősek

Nők

Fogyatékkal
élők

Partnerek: CKÖ, iskola vezetője, civilszerveztek,
orvos, védőnők, tankerület, egyház
Felelős: Polgármester, jegyző és az általa
megbízott munkatárs
Aktorok: Önkormányzat és intézményei
dolgozók – polgármester, jegyző, ügyintéző,
családsegítők, óvoda és szocközp. vezetője,
Időskorban is aktívan
művelődésszervező
Bűnmegelőzés az idősek körében
Partnerek: CKÖ, civilszerveztek, orvos,
Idősek segítése a hivatali ügyintézésben
polgárőrség, egyház, rendőrség
felelős: Polgármester, jegyző és az általa
megbízott munkatárs
Aktorok: Önkormányzat és intézményei
dolgozók – polgármester, jegyző, ügyintéző,
családsegítők, óvoda
Otthon lévő nők elszigetelődésének partnerek: CKÖ, civilszerveztek, orvos, védőnő,
csökkentése
polgárőrség, munkaügyi központ, vállalkozók,
családsegítő szolgálat
Felelős: Polgármester, jegyző és az általa
megbízott munkatárs
Aktorok: Önkormányzat és intézményei
dolgozók – polgármester, jegyző, ügyintéző,
Közintézmények akadálymentesítése
családsegítők, óvoda és szociális központ.
Fogyatékossággal élők a településen
vezetője, művelődésszervező
Fogyatékosok tájékozódásának segítése
Partnerek: CKÖ, civilszerveztek, orvos,
Fogyatékos személyek szűrővizsgálatokon polgárőrség, vállalkozók, munkaügyi központ,
családsegítő szolgálat
való részvétele
Felelős: Polgármester, jegyző és az általa
megbízott munkatárs

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák azonos jogokkal és kötelezettségekkel élnek.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők száma egyre kisebb legyen.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek életesélyeinek javítását.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek tiszteletére és jólétére.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenjogú és egyenrangú önrendelkezést.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők hátrányainak minimalizálására.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
Mélyszegénységben élők, romák
Intézkedés sorszáma:
Az
intézkedés
megnevezése:

1.
címe,

Munkanélküliek a településen

A
helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt Nő az álláskeresők száma, ezen belül főként a pályakezdő munkanélküliek
esélyegyenlőségi probléma száma.
megnevezése:
Az intézkedéssel
kívánt cél:

elérni

A munkanélküliek álláshoz jutásának segítése.

A célkitűzés összhangja - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
egyéb
stratégiai ellátásáról
dokumentumokkal:
- "Első munkahely garancia" munkaerő-piaci program
- Kapcsolatfelvétel és információk kérése a területileg illetékes munkaügyi
kirendeltségtől.
- Az érintettek tájékoztatása a munkahelyvédelmi akcióról, állás- és
Az intézkedés tartalma:
átképzési lehetőségekről, támogatási formákról.
- Álláshirdetések, információk megjelentetése a honlapon, helyi újságban,
önkormányzati hirdetőtáblán.
Az intézkedés felelőse:

Polgármester/az
önkormányzat

általa

megbízott

személy/

roma

Az
intézkedés
megvalósításának
2014. július 1.
határideje:
- munkanélküliek száma
Az
intézkedés
- álláslehetőségek száma
eredményességét
mérő
- megjelentetések/tájékoztatási formák száma
indikátor(ok):
- átképzési lehetőségek száma
Az
intézkedés
megvalósításához
- humán: polgármesteri hivatal munkatársa
szükséges erőforrások
- pénzügyi: (humán,
pénzügyi, - technikai: honlap, számítógép, papír
technikai):
- Folyamatos kapcsolattartás a területileg illetékes
Az
intézkedés
kirendeltséggel.
eredményeinek
- Technikai felszereltség megléte.
fenntarthatósága:
- Folyamatosan közzétett állás- és képzési hirdetések.

Intézkedés sorszáma:
Az
intézkedés
megnevezése:

nemzetiségi

munkaügyi

2.
címe,

Munkanélküliek a településen
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A
helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt Nő az álláskeresők száma, ezen belül főként a pályakezdő munkanélküliek
esélyegyenlőségi probléma száma.
megnevezése:
Az intézkedéssel
kívánt cél:

elérni

A munkanélküliek álláshoz jutásának segítése.

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
A célkitűzés összhangja
ellátásáról
egyéb
stratégiai
- 2011. évi CVI. Törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
dokumentumokkal:
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
- Közfoglalkoztatás szervezése a településen a területileg illetékes
munkaügyi kirendeltséggel együttműködve, és a civil szervezetek
Az intézkedés tartalma:
bevonásával.
Az intézkedés felelőse:

Polgármester

Az
intézkedés
megvalósításának
2014. július 1.
határideje:
- munkanélküliek száma
Az
intézkedés
- közfoglalkoztatásban részt vevők száma
eredményességét
mérő
- közfoglalkoztatási programok száma
indikátor(ok):
- elnyert támogatás összege
Az
intézkedés
megvalósításához
- humán: polgármesteri hivatal munkatársa
szükséges erőforrások
- pénzügyi: támogatás összege
(humán,
pénzügyi, - technikai: közfoglalkoztatáshoz szükséges technikai felszereltség
technikai):
Az
intézkedés
- A munkahelyi kirendeltség által kiírt közfoglalkoztatási programok.
eredményeinek
- Támogatási forrás rendelkezésre állása.
fenntarthatósága:

Intézkedés sorszáma:
Az
intézkedés
megnevezése:

3.
címe,

Felnőttoktatásban résztvevők a településen

A
helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
Adathiány felnőttoktatásban résztvevők számáról
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:
Az intézkedéssel
kívánt cél:

elérni

Adatgyűjtés, helyi nyilvántartás készítése

A célkitűzés összhangja
-2001. év CI: Felnőttképzési tv.8; 2011. évi CXC Köznevelési tv.;
egyéb
stratégiai
-Nm-i Köznevelési fejlesztési terv
dokumentumokkal:
Az intézkedés tartalma:

Adatgyűjtés a felnőttképzésben részvevőkről – alapfokú oktatás, középfokú
oktatás, szakképzés, felsőoktatás

8

. - 2001. évi CI. törvény teljes egészében hatályát veszti, helyébe a 2013. évi LXXVII. törvény lép. A törvény két
lépcsőben lép hatályba: 2013. július 1-jén és 2013. szeptember 1-jén.
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Az intézkedés felelőse:

Jegyző/ az általa megbízott személy/személyek

Az
intézkedés
meg2014. augusztus 31.
valósításának határideje:
Az
intézkedés
eredményességét
mérő
indikátor(ok):
Az
intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi, technikai):
Az
intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

Felnőttoktatásban résztvevők száma, nyilvántartás, legf. 8 ált rendelkezők
számának változása, felnőttképzési intézmények száma
- humán erőforrás: civil szervezetek, intézmények, védőnő, családsegítők,
hivatal munkatársa
- technikai háttér: számítógép, internet,
Évenkénti aktualizálás, intézményekkel kialakított együttműködés

Gyermekek
Intézkedés sorszáma:
Az
intézkedés
megnevezése:

1.
címe,

A 2 és 3 H-s gyermekek támogatása

A
helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
Nő a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:
Az intézkedéssel
kívánt cél:

elérni

Minden érintett gyermek támogatásának biztosítása

- 1997. évi XXXI. Tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
A célkitűzés összhangja
- 55/2012. (XI.29.) költségvetési rendelet
egyéb
stratégiai
- a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
dokumentumokkal:
- a 2011 évi CXC. Tv. a nemzeti köznevelésről
Az intézkedés tartalma:

Szülői tájékoztatás a nyilatkozatról, támogatási lehetőségekről a partnerek
bevonásával.

Az intézkedés felelőse:

polgármester/ az általa megbízott személy/személyek

Az
intézkedés
meg2013.szeptember 15.
valósításának határideje:
Az
intézkedés
eredményességét
mérő
indikátor(ok):
Az
intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi, technikai):

Tájékoztatási formák, meghívók száma, jelenlévők száma
- humán erőforrás: polgármesteri hivatal dolgozója, intézmények dolgozói,
védőnő, családsegítők,
- technikai háttér: meghívók előállításának költségei, számítógép

- A partneri együttműködés és jelzőrendszer protokollja révén
Az
intézkedés
- Az önkormányzati költségvetésbe tervezett támogatási forrás
eredményeinek
biztosításával
fenntarthatósága:
- Az érintettek folyamatos tájékoztatásával
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Intézkedés sorszáma:
Az
intézkedés
megnevezése:

2.
címe,

Gyermekek hasznos időtöltésének biztosítása

A
helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt Csellengő gyermekek a településen
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:
Az intézkedéssel
kívánt cél:

elérni Hasznos időtöltés biztosítása az iskoláskorú gyermekek számára

- 1997. évi XXXI. Tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- 55/2012. (XI.29.) költségvetési rendelet
A célkitűzés összhangja -2011 évi CXC. Tv. a nemzeti köznevelésről
egyéb
stratégiai -1997. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
dokumentumokkal:
ellátásról és a közművelődésről
-Nógrádmegyer község közművelődési rendelete,
-Települési sportkoncepció
Az intézkedés tartalma:

Szabadidős programok biztosítása a közművelődési és közoktatási
intézménnyel, civil szervezetekkel összefogásban

Az intézkedés felelőse:

polgármester/ az általa megbízott személy/személyek

Az
intézkedés
meg2018. június 30.
valósításának határideje:
Az
intézkedés - igények száma
eredményességét
mérő -programok száma
indikátor(ok):
- résztvevők száma
- humán erőforrás: partner intézmények dolgozói, védőnő, családsegítők,
Az
intézkedés
megcivilszervezetek
valósításához
szükséges
- technikai háttér: számítógép, sporteszközök, megfelelő színtér,
erőforrások
(humán,
irodaszerek
pénzügyi, technikai):
pénzügyi: programok - eszközök anyagi fedezete, közreműködők költségei,
- A partneri együttműködés protokollja révén
Az
intézkedés
- Az önkormányzati költségvetésbe tervezett támogatási forrás
eredményeinek
biztosításával
fenntarthatósága:
- Az érintettek folyamatos tájékoztatásával

Nők
Intézkedés sorszáma:
Az
intézkedés
megnevezése:

1.
címe,

Otthon lévő nők elszigetelődésének csökkentése

A
helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
Gyed, Gyes után nem tudnak visszatérni a munkába
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:
Az intézkedéssel
kívánt cél:

elérni

A tartósan munkanélküli, otthon lévő nők helyzetének javítása.
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- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról
A célkitűzés összhangja - Nők és Férfiak Társadalmi Esélyegyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia
egyéb
stratégiai -Nógrádmegyer község közművelődési rendelete,
dokumentumokkal:
-1997. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről
-Települési sportkoncepció
- A település közösségi életébe történő bevonás, közösségi munkára
Az intézkedés tartalma:
való ösztönzés a feleslegesség érzetének megszüntetésére ,
szabadidős programok szervezése
Az intézkedés felelőse:

- polgármester/az általa megbízott személy/személyek, roma nemzetiségi
önkormányzat

Az
intézkedés
meg2018. június 30.
valósításának határideje:
Az
intézkedés - igények száma
eredményességét
mérő -programok száma
indikátor(ok):
- résztvevők száma
- humán erőforrás: partner intézmények dolgozói, védőnő, családsegítők,
Az
intézkedés
megcivilszervezetek
valósításához
szükséges
- technikai háttér: számítógép, sporteszközök, megfelelő helység,
erőforrások
(humán,
irodaszerek
pénzügyi, technikai):
pénzügyi: programok - eszközök anyagi fedezete, közreműködők költségei,
A partneri együttműködés protokollja révén
Az
intézkedés
- Az önkormányzati költségvetésbe tervezett támogatási forrás
eredményeinek
biztosításával
fenntarthatósága:
- Az érintettek folyamatos tájékoztatásával

Idősek
Intézkedés sorszáma:
Az
intézkedés
megnevezése:

1.
címe,

Időskorban is aktívan

A
helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
Magas az egyedül élők aránya, ezen belül is a nőké.
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:
Az intézkedéssel elérni Az aktivitást és a függetlenség megőrzése programok, szolgáltatások
szervezésével,
kívánt cél:
- 2005. évi LXXXVIII. tv. a közérdekű önkéntes tevékenységről
- 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
A célkitűzés összhangja
-1997. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
egyéb
stratégiai
ellátásról és a közművelődésről
dokumentumokkal:
-Nógrádmegyer község közművelődési rendelete,
-Települési sportkoncepció
Az aktivitást és a függetlenséget megőrző programok, szolgáltatások
Az intézkedés tartalma:
szervezése, Önkéntesek szervezése a házkörüli munkák elvégzésére
Az intézkedés felelőse:

Polgármester/általa megbízott személy.
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Az
intézkedés
meg2018. június 30.
valósításának határideje:
Az
intézkedés
eredményességét
mérő
indikátor(ok):
Az
intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi, technikai):
Az
intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

- időskorúak (65-x éves) száma
- programok száma
-résztvevők száma
- humán: polgármesteri hivatal munkatársa, családgondozó, szociális
központ dolgozói, művelődésszervező, civilszervezetek
- pénzügyi: programok költségei
- technikai: papír, számítógép, fénymásoló, nyomtató

Intézkedés sorszáma:

2.

Az
intézkedés
megnevezése:

címe,

- Kétévente elégedettségi kérdőív az érintett célcsoport körében.
- Együttműködés civilszervezetekkel, intézményekkel

Bűnmegelőzés az idősek körében

A
helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
Az idősebb korosztály könnyen válik bűncselekmények áldozatává.
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:
Az intézkedéssel
kívánt cél:

elérni

Az idősek áldozattá válásának megelőzése.

A célkitűzés összhangja - 115/2003. (X. 28.) OGY határozat a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti
egyéb
stratégiai stratégiájáról
dokumentumokkal:
- Bűnmegelőzési koncepció
Felmérés, kérdőív: a tapasztalatokról, problémákról a rendőrség,
Az intézkedés tartalma:
polgárőrség bevonásával.
Az intézkedés felelőse:

Polgármester/általa megbízott személy.

Az
intézkedés
meg2013. december 31.
valósításának határideje:
- időskorúak (65-x éves) száma
Az
intézkedés
- problémák száma
eredményességét
mérő
- kiküldött kérdőívek száma
indikátor(ok):
- visszaérkezett kérdőívek száma
Az
intézkedés
meg- - humán: polgármesteri hivatal munkatársa, családgondozó, helyi körzeti
valósításához
szükséges megbízott, rendőrség
erőforrások
(humán, - pénzügyi: sokszorosítási költség
pénzügyi, technikai):
- technikai: papír, számítógép, fénymásoló, nyomtató
Az
intézkedés
- Kétévente elégedettségi kérdőív az érintett célcsoport körében.
eredményeinek
- Együttműködés a rendőrséggel, polgárőrséggel.
fenntarthatósága:
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Intézkedés sorszáma:
Az
intézkedés
megnevezése:

3.
címe,

Bűnmegelőzés az idősek körében

A
helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
Az idősebb korosztály könnyen válik bűncselekmények áldozatává.
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:
Az intézkedéssel
kívánt cél:

elérni

Az idősek áldozattá válásának megelőzése.

A célkitűzés összhangja - 115/2003. (X. 28.) OGY határozat a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti
egyéb
stratégiai stratégiájáról
dokumentumokkal:
- Bűnmegelőzési koncepció
A rendőrség és polgárőrség közreműködésével prevenciós előadások
Az intézkedés tartalma:
tartása a bűnmegelőzéssel kapcsolatban.
Az intézkedés felelőse:

Polgármester/általa megbízott személy

Az
intézkedés
meg2014. december 31.
valósításának határideje:
- időskorúak (65-x éves) száma
Az
intézkedés
- előadások száma
eredményességét
mérő
- kiküldött meghívók száma
indikátor(ok):
- fórumon részt vevők száma
- humán: polgármesteri hivatal munkatársa, helyi körzeti megbízott,
Az
intézkedés
megrendőrség
valósításához
szükséges
- pénzügyi: sokszorosítási költség
erőforrások
(humán,
- technikai: fórum megtartására alkalmas terem, számítógép,
pénzügyi, technikai):
formanyomtatvány
Az
intézkedés
- Kétévente elégedettségi kérdőív az érintett célcsoport körében.
eredményeinek
- Együttműködés a rendőrséggel, polgárőrséggel.
fenntarthatósága:

Intézkedés sorszáma:
Az
intézkedés
megnevezése:

4.
címe,

Idősek segítése a hivatali ügyintézésben

A
helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
Az idősebb korosztály tagja nehezen intézik ügyeiket.
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:
Az intézkedéssel
kívánt cél:

elérni

Az idősek ügyintézésének segítése.

A célkitűzés összhangja
- 2005. évi LXXXVIII. tv. a közérdekű önkéntes tevékenységről
egyéb
stratégiai
- 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
dokumentumokkal:
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Az intézkedés tartalma:

A hivatali ügyek intézésében, nyomtatványok beszerzésében, kitöltésében
önkéntesek és a családsegítő szolgálat bevonásával

Az intézkedés felelőse:

Polgármester/általa megbízott személy/személyek

Az
intézkedés
meg2014. december 31.
valósításának határideje:
Az
intézkedés
eredményességét
mérő
indikátor(ok):
Az
intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi, technikai):
Az
intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

- időskorúak (65-x éves) száma
- segítség kérések száma
- humán: polgármesteri hivatal munkatársa, családsegítők, önkéntesek
- technikai: nyomtató, számítógép, internet
- Kétévente elégedettségi kérdőív az érintett célcsoport körében.

Fogyatékkal élők
Intézkedés sorszáma:
Az
intézkedés
megnevezése:

1.
címe,

Fogyatékossággal élők a településen

A
helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
Adathiány fogyatékossággal élők számáról
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:
Az intézkedéssel
kívánt cél:

elérni

Adatgyűjtés, helyi nyilvántartás készítése

A célkitűzés összhangja
-1998. évi XXVI. törvény a
egyéb
stratégiai
esélyegyelőségük biztosításáról
dokumentumokkal:

fogyatékos

személyek

Az intézkedés tartalma:

Adatgyűjtés a fogyatékossággal élő személyekről a településen

Az intézkedés felelőse:

Jegyző/ az általa megbízott személy/személyek

jogairól

és

Az
intézkedés
meg2014. augusztus 31.
valósításának határideje:
Az
intézkedés
eredményességét
mérő
indikátor(ok):
Az
intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi, technikai):
Az
intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

-Fogyatékosok száma,
-Nyilvántartás,
-Fogyatékosság formája
- humán erőforrás: civil szervezetek, intézmények, védőnő, családsegítők,
hivatal munkatársa, orvos
- technikai háttér: számítógép, internet,
Évenkénti aktualizálás, intézményekkel kialakított együttműködés
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Intézkedés sorszáma:
Az
intézkedés
megnevezése:

2.
címe,

Közintézmények akadálymentesítése

A
helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
A település közintézményei nincsenek 100%-ban akadály mentesítve.
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:
Az intézkedéssel
kívánt cél:

elérni

A közintézmények akadálymentesítetté válnak.

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
A célkitűzés összhangja
- Településfejlesztési koncepció,
egyéb
stratégiai
-1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és
dokumentumokkal:
esélyegyelőségük biztosításáról
Az intézkedés tartalma:

Az akadálymentesítés felmérése, lehetőleg szakember bevonásával.

Az intézkedés felelőse:

Polgármester/általa megbízott személy.

Az
intézkedés
meg2013. december 31.
valósításának határideje:
Az
intézkedés
eredményességét
mérő
indikátor(ok):
Az
intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi, technikai):
Az
intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

- középületek száma
- akadálymentesítéssel nem rendelkező középületek száma
- akadálymentesítési lehetőségek száma

Intézkedés sorszáma:

3.

Az
intézkedés
megnevezése:

címe,

- humán: szakember
- pénzügyi: szakértői díj
- technikai: fényképezőgép, videokamera, számítógép
megfelelő, megfizethető szakember, szakértői díj finanszírozására pénzügyi
fedezet

Közintézmények akadálymentesítése

A
helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
A település közintézményei nincsenek 100 %-ban akadálymentesítve.
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:
Az intézkedéssel
kívánt cél:

elérni

A közintézmények akadálymentesítetté válnak.

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
A célkitűzés összhangja
- Településfejlesztési koncepció,
egyéb
stratégiai
-1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és
dokumentumokkal:
esélyegyenlőségük biztosításáról
Az intézkedés tartalma:

Az akadálymentesítés megvalósítására pályázatok figyelése
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Az intézkedés felelőse:

Polgármester/általa megbízott személy.

Az
intézkedés
meg2015. december 31.
valósításának határideje:
Az
intézkedés
eredményességét
mérő
indikátor(ok):
Az
intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi, technikai):
Az
intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

Intézkedés sorszáma:
Az
intézkedés
megnevezése:

- pályázati kiírások
- humán: szakemberek – tervező, pályázatíró, kivitelező és helyi erőforrás
- pénzügyi: tervek, kivitelezés költségei
- technikai: számítógép, nyomtató, internet
Megfelelő tervezés, és kivitelezés finanszírozására pénzügyi fedezet,
források rendelkezésre állása.

4.
címe,

Fogyatékosok tájékozódásának segítése

A
helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt A fogyatékos személyek információkhoz és eszközökhöz való
esélyegyenlőségi probléma hozzáférés akadálya
megnevezése:
Az intézkedéssel
kívánt cél:

elérni

Megfelelő tájékoztatáshoz való hozzáférés segítése

A célkitűzés összhangja
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és
egyéb
stratégiai
esélyegyelőségük biztosításáról
dokumentumokkal:
-érdekvédelmi szervezetek megkeresése,
-különféle információs adatbázisok használatára való figyelemfelhívás,
-pályázatfigyelés,
Az intézkedés tartalma:
-szakemberek bevonása, vagy saját állományban foglalkoztatottak
továbbképzése
-az önkormányzati dolgozók részéről segítségnyújtás, hivatalos ügyeik
intézésben (nyomtatványok beszerzése, kitöltése)
Az intézkedés felelőse:

Jegyző/ az általa megbízott személy/személyek

Az
intézkedés
meg2018. június 30.
valósításának határideje:
Az
intézkedés
eredményességét
mérő
indikátor(ok):
Az
intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi, technikai):
Az
intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

Fogyatékosok száma,
Megjelenések/segítségkérések száma,
Érdekvédelmi szervezetek száma
- humán erőforrás: civil szervezetek, intézmények, védőnő, családsegítők,
hivatal munkatársa, orvos
- technikai háttér: papír, számítógép, nyomató, akadálymentes
infrastruktúra, internet, telefon
Évenkénti aktualizálás, intézményekkel kialakított együttműködés
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Intézkedés sorszáma:
Az
intézkedés
megnevezése:

5.
címe,

Fogyatékos személyek szűrővizsgálatokon való részvétele

A
helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a szűrővizsgálatokat a
esélyegyenlőségi probléma mozgásukban erősen korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe.
megnevezése:
Az intézkedéssel
kívánt cél:

elérni Fogyatékosok egészségügyi szűrő vizsgálatokon való részvételének
növelése.

A célkitűzés összhangja
-1998. évi XXVI. törvény a
egyéb
stratégiai
esélyegyelőségük biztosításáról
dokumentumokkal:

fogyatékos

személyek

jogairól

és

Az intézkedés tartalma:

A szűrőprogramokra történő eljutás támogatása, segítése,
Szórólapok az egészségügyi szűrések időpontjáról, helyéről

Az intézkedés felelőse:

Jegyző/ az általa megbízott személy/személyek

Az
intézkedés
meg2014. augusztus 31.
valósításának határideje:
Az
intézkedés
eredményességét
mérő
indikátor(ok):
Az
intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi, technikai):
Az
intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

-fogyatékosok száma,
-szűrési vizsgálatok száma,
-szűrésen részt vettek száma
- humán erőforrás: civil szervezetek, intézmények, védőnő, családsegítők,
hivatal munkatársa, orvos
- technikai háttér: papír, számítógép, nyomató, szállító eszközgépjármű
Évenkénti aktualizálás, intézményekkel kialakított együttműködés

.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
A
Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

B
C
D
A helyzetelemzés
következtetéseiben
A célkitűzés összhangja
feltárt
Az intézkedéssel elérni
egyéb stratégiai
esélyegyenlőségi
kívánt cél
dokumentumokkal
probléma
megnevezése

E
Az intézkedés
tartalma

F

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés eredményességét
Az intézkedés felelőse megvalósításának
mérő indikátor(ok)
határideje

I

J

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

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

2

Munkanélküliek a
településen

Nő az álláskeresők
száma, ezen belül
A munkanélküliek
főként a
álláshoz jutásának
pályakezdő
segítése.
munkanélküliek
száma.

Munkanélküliek a
településen

Nő az álláskeresők
száma, ezen belül
A munkanélküliek
főként a
álláshoz jutásának
pályakezdő
segítése.
munkanélküliek
száma.

- Kapcsolatfelvétel
és információk
kérése a
területileg
illetékes
munkaügyi
- 1991. évi IV.
kirendeltségtől. törvény a
Az érintettek
foglalkoztatás
tájékoztatása a
Polgármester/az
elősegítéséről és a munkahelyvédelmi
általa megbízott
munkanélküliek
akcióról, állás- és
személy/ roma
ellátásáról - "Első
átképzési
nemzetiségi
munkahely
lehetőségekről,
önkormányzat
garancia"
támogatási
munkaerő-piaci
formákról. program
Álláshirdetések,
információk
megjelentetése a
honlapon, helyi
újságban,
önkormányzati
hirdetőtáblán.
- 1991. évi IV.
- Közfoglalkoztatás
törvény a
szervezése a
foglalkoztatás
településen a
elősegítéséről és a területileg
munkanélküliek
illetékes
Polgármester
ellátásáról - 2011. munkaügyi
évi CVI. Törvény a kirendeltséggel
közfoglalkoztatásról együttműködve,
és a
és a civil
közfoglalkoztatáshoz szervezetek

2014.07.01.

Folyamatos
kapcsolattartás a
területileg
illetékes
- humán:
- munkanélküliek száma munkaügyi
polgármesteri hivatal
álláslehetőségek száma kirendeltséggel. munkatársa megjelentetések/tájékoztatási
Technikai
pénzügyi: - formák száma - átképzési
felszereltség
technikai: honlap,
lehetőségek száma
megléte. számítógép, papír
Folyamatosan
közzétett állás- és
képzési
hirdetések.

2014.07.01.

- munkanélküliek száma közfoglalkoztatásban részt
vevők száma közfoglalkoztatási programok
száma - elnyert támogatás
összege

- humán:
polgármesteri hivatal
munkatársa pénzügyi: támogatás
összege - technikai:
közfoglalkoztatáshoz
szükséges technikai
felszereltség

- A munkahelyi
kirendeltség által
kiírt
közfoglalkoztatási
programok. Támogatási forrás
rendelkezésre
állása.
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A
Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

B
C
D
A helyzetelemzés
következtetéseiben
A célkitűzés összhangja
feltárt
Az intézkedéssel elérni
egyéb stratégiai
esélyegyenlőségi
kívánt cél
dokumentumokkal
probléma
megnevezése

kapcsolódó,
valamint egyéb
törvények
módosításáról

3

Adathiány
Felnőttoktatásban
Adatgyűjtés, helyi
felnőttoktatásban
résztvevők a
nyilvántartás
résztvevők
településen
készítése
számáról

-2001. év CI:
Felnőttképzési tv. ;
2011. évi CXC
Köznevelési tv.; Nm-i Köznevelési
fejlesztési terv

E
Az intézkedés
tartalma

F

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés eredményességét
Az intézkedés felelőse megvalósításának
mérő indikátor(ok)
határideje

I

J

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

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

bevonásával.

Adatgyűjtés a
felnőttképzésben
részvevőkről –
Jegyző/ az általa
2014.08.31.
alapfokú oktatás, megbízott
középfokú oktatás, személy/személyek
szakképzés,
felsőoktatás

- humán erőforrás:
civil szervezetek,
Felnőttoktatásban résztvevők
intézmények,
száma, nyilvántartás, legf. 8
védőnő,
ált rendelkezők számának
családsegítők, hivatal
változása, felnőttképzési
munkatársa intézmények száma
technikai háttér:
számítógép, internet,

Évenkénti
aktualizálás,
intézményekkel
kialakított
együttműködés

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

2

A 2 és 3 H-s
gyermekek
támogatása

Nő a rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek
száma

Gyermekek hasznos Csellengő
időtöltésének
gyermekek a
biztosítása
településen

- 1997. évi XXXI. Tv.
a gyermekek
védelméről és a
gyámügyi
Szülői tájékoztatás
igazgatásról a nyilatkozatról,
Minden érintett
55/2012. (XI.29.)
polgármester/ az
gyermek
támogatási
általa megbízott
költségvetési
2013.09.15.
lehetőségekről a
támogatásának
rendelet - a szociális
személy/személyek
biztosítása
partnerek
ellátásokról szóló
bevonásával.
önkormányzati
rendelet - a 2011 évi
CXC. Tv. a nemzeti
köznevelésről
- 1997. évi XXXI. Tv.
a gyermekek
Szabadidős
védelméről és a
programok
gyámügyi
Hasznos időtöltés
biztosítása a
igazgatásról polgármester/ az
biztosítása az
közművelődési és
2018.06.30.
55/2012. (XI.29.)
általa megbízott
iskoláskorú
közoktatási
költségvetési
személy/személyek
gyermekek számára
intézménnyel, civil
rendelet -2011 évi
szervezetekkel
CXC. Tv. a nemzeti
összefogásban
köznevelésről -1997.
évi CXL. Törvény a

Tájékoztatási formák,
meghívók száma, jelenlévők
száma

- A partneri
- humán erőforrás: együttműködés és
polgármesteri hivatal jelzőrendszer
protokollja révén dolgozója,
intézmények
Az önkormányzati
költségvetésbe
dolgozói, védőnő,
családsegítők, tervezett
támogatási forrás
technikai háttér:
meghívók
biztosításával - Az
előállításának
érintettek
költségei, számítógép folyamatos
tájékoztatásával

- igények száma -programok
száma - résztvevők száma

- humán erőforrás: - A partneri
partner intézmények együttműködés
dolgozói, védőnő,
protokollja révén családsegítők,
Az önkormányzati
civilszervezetek költségvetésbe
technikai háttér:
tervezett
számítógép,
támogatási forrás
sporteszközök,
biztosításával - Az
megfelelő színtér,
érintettek
irodaszerek pénzügyi: folyamatos
programok tájékoztatásával
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A
Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

B
C
D
A helyzetelemzés
következtetéseiben
A célkitűzés összhangja
feltárt
Az intézkedéssel elérni
egyéb stratégiai
esélyegyenlőségi
kívánt cél
dokumentumokkal
probléma
megnevezése

E
Az intézkedés
tartalma

F

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés eredményességét
Az intézkedés felelőse megvalósításának
mérő indikátor(ok)
határideje

muzeális
intézményekről, a
nyilvános könyvtári
ellátásról és a
közművelődésről Nógrádmegyer
község
közművelődési
rendelete, Települési
sportkoncepció

I

J

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

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

eszközök anyagi
fedezete,
közreműködők
költségei,

III. A nők esélyegyenlősége

1

Gyed, Gyes után
Otthon lévő nők
nem tudnak
elszigetelődésének
visszatérni a
csökkentése
munkába

- 1991. évi IV.
törvény a
foglalkoztatás
elősegítéséről és a
munkanélküliek
ellátásáról - Nők és
- A település
Férfiak Társadalmi
közösségi életébe
Esélyegyenlőségét
történő bevonás,
Elősegítő Nemzeti
közösségi munkára - polgármester/az
A tartósan
Stratégia való ösztönzés a általa megbízott
munkanélküli,
Nógrádmegyer
feleslegesség
személy/személyek, 2018.06.30.
otthon lévő nők
község
érzetének
roma nemzetiségi
helyzetének javítása közművelődési
megszüntetésére, önkormányzat
rendelete, -1997. évi
szabadidős
CXL. Törvény a
programok
muzeális
szervezése.
intézményekről, a
nyilvános könyvtári
ellátásról és a
közművelődésről Települési
sportkoncepció

IV. Az idősek esélyegyenlősége
Időskorban is
Magas az egyedül Az aktivitást és a
1
aktívan
élők aránya, ezen függetlenség

- 2005. évi LXXXVIII. Az aktivitást és a
tv. a közérdekű
függetlenséget

Polgármester/általa
2018.06.30.
megbízott személy

- igények száma -programok
száma - résztvevők száma

- humán erőforrás:
partner intézmények
dolgozói, védőnő,
A partneri
családsegítők,
együttműködés
civilszervezetek protokollja révén Az önkormányzati
technikai háttér:
számítógép,
költségvetésbe
sporteszközök,
tervezett
megfelelő helység, támogatási forrás
irodaszerek pénzügyi: biztosításával - Az
programok érintettek
eszközök anyagi
folyamatos
fedezete,
tájékoztatásával
közreműködők
költségei

- időskorúak (65-x éves) száma - humán:
- Kétévente
- programok száma polgármesteri hivatal elégedettségi
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belül is a nőké

2

3

megőrzése
programok,
szolgáltatások
szervezésével

E
Az intézkedés
tartalma

F

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés eredményességét
Az intézkedés felelőse megvalósításának
mérő indikátor(ok)
határideje

önkéntes
megőrző
tevékenységről programok,
1993. évi III. tv. a
szolgáltatások
szociális igazgatásról szervezése,
és szociális
Önkéntesek
ellátásokról -1997. szervezése a
évi CXL. Törvény a házkörüli munkák
muzeális
elvégzésére
intézményekről, a
nyilvános könyvtári
ellátásról és a
közművelődésről Nógrádmegyer
község
közművelődési
rendelete, Települési
sportkoncepció

résztvevők száma

Bűnmegelőzés az
idősek körében

- 115/2003. (X. 28.)
OGY határozat a
Az idősebb
társadalmi
korosztály
Az idősek áldozattá
bűnmegelőzés
könnyen válik
válásának
nemzeti
bűncselekmények megelőzése
stratégiájáról áldozatává.
Bűnmegelőzési
koncepció

Felmérés, kérdőív:
a tapasztalatokról,
problémákról a
Polgármester/általa
2013.12.31.
megbízott személy.
rendőrség,
polgárőrség
bevonásával.

Bűnmegelőzés az
idősek körében

- 115/2003. (X. 28.)
OGY határozat a
Az idősebb
társadalmi
korosztály
Az idősek áldozattá
bűnmegelőzés
könnyen válik
válásának
nemzeti
bűncselekmények megelőzése.
stratégiájáról áldozatává.
Bűnmegelőzési
koncepció

A rendőrség és
polgárőrség
közreműködésével
prevenciós
előadások tartása
a bűnmegelőzéssel
kapcsolatban.

2014.12.31.

I

J

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

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

munkatársa,
családgondozó,
szociális központ
dolgozói,
művelődésszervező,
civilszervezetek pénzügyi: programok
költségei - technikai:
papír, számítógép,
fénymásoló,
nyomtató

kérdőív az érintett
célcsoport
körében. Együttműködés
civilszervezetekkel,
intézményekkel

- humán:
polgármesteri hivatal
- Kétévente
munkatársa,
elégedettségi
- időskorúak (65-x éves) száma családgondozó, helyi
kérdőív az érintett
- problémák száma - kiküldött körzeti megbízott,
célcsoport
kérdőívek száma rendőrség - pénzügyi:
körében. visszaérkezett kérdőívek
sokszorosítási költség
Együttműködés a
száma
- technikai: papír,
rendőrséggel,
számítógép,
polgárőrséggel.
fénymásoló,
nyomtató
- humán:
- Kétévente
polgármesteri hivatal elégedettségi
- időskorúak (65-x éves) száma munkatársa, helyi
kérdőív az érintett
- előadások száma - kiküldött körzeti megbízott,
célcsoport
meghívók száma - fórumon
rendőrség - pénzügyi: körében. részt vevők száma
sokszorosítási költség Együttműködés a
- technikai: fórum
rendőrséggel,
megtartására
polgárőrséggel.

85

A
Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

B
C
D
A helyzetelemzés
következtetéseiben
A célkitűzés összhangja
feltárt
Az intézkedéssel elérni
egyéb stratégiai
esélyegyenlőségi
kívánt cél
dokumentumokkal
probléma
megnevezése

E
Az intézkedés
tartalma

F

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés eredményességét
Az intézkedés felelőse megvalósításának
mérő indikátor(ok)
határideje

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges erőforrások
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Az intézkedés
eredményeinek
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alkalmas terem,
számítógép,
formanyomtatvány

4

Idősek segítése a
hivatali
ügyintézésben

Az idősebb
korosztály tagja
nehezen intézik
ügyeiket

Az idősek
ügyintézésének
segítése.

A hivatali ügyek
- 2005. évi LXXXVIII.
intézésében,
tv. a közérdekű
nyomtatványok
önkéntes
beszerzésében,
tevékenységről kitöltésében
1993. évi III. tv. a
önkéntesek és a
szociális igazgatásról
családsegítő
és szociális
szolgálat
ellátásokról
bevonásával

Polgármester/általa
megbízott
2014.12.31.
személy/személyek

- humán:
polgármesteri hivatal
munkatársa,
- időskorúak (65-x éves) száma
családsegítők,
- segítség kérések száma
önkéntesek technikai: nyomtató,
számítógép, internet

- Kétévente
elégedettségi
kérdőív az érintett
célcsoport
körében.

Adatgyűjtés a
Jegyző/ az általa
fogyatékossággal
megbízott
2014.08.31.
élő személyekről a
személy/személyek
településen

- humán erőforrás:
civil szervezetek,
intézmények,
-Fogyatékosok száma, védőnő,
Nyilvántartás, -Fogyatékosság
családsegítők, hivatal
formája
munkatársa, orvos technikai háttér:
számítógép, internet

Évenkénti
aktualizálás,
intézményekkel
kialakított
együttműködés

Az
akadálymentesítés
felmérése,
Polgármester/általa
2013.12.31.
lehetőleg
megbízott személy.
szakember
bevonásával

- humán: szakember - - megfelelő,
- középületek száma pénzügyi: szakértői megfizethető
akadálymentesítéssel nem
díj - technikai:
szakember,
rendelkező középületek száma
fényképezőgép,
szakértői díj
- akadálymentesítési
videokamera,
finanszírozására
lehetőségek száma
számítógép
pénzügyi fedezet

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1

2

3

Adathiány
Adatgyűjtés, helyi
Fogyatékossággal
fogyatékossággal nyilvántartás
élők a településen
élők számáról
készítése

-1998. évi XXVI.
törvény a
fogyatékos
személyek jogairól
és esélyegyelőségük
biztosításáról

- 1997. évi LXXVIII.
törvény az épített
környezet
alakításáról és
A település
védelméről közintézményei A közintézmények
Közintézmények
Településfejlesztési
nincsenek 100%- akadálymentesítetté
akadálymentesítése
koncepció, -1998.
ban
válnak
évi XXVI. törvény a
akadálymentesítve
fogyatékos
személyek jogairól
és esélyegyelőségük
biztosításáról
A település
- 1997. évi LXXVIII.
A közintézmények
Közintézmények
közintézményei
törvény az épített
akadálymentesítetté
akadálymentesítése nincsenek 100 %környezet
válnak.
ban
alakításáról és

Az
akadálymentesítés Polgármester/általa
2015.12.31.
megvalósítására megbízott személy
pályázatok

- pályázati kiírások

- humán:
szakemberek –
tervező, pályázatíró,
kivitelező és helyi

Megfelelő
tervezés, és
kivitelezés
finanszírozására
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4

5

E
Az intézkedés
tartalma

F

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés eredményességét
Az intézkedés felelőse megvalósításának
mérő indikátor(ok)
határideje

védelméről figyelése
Településfejlesztési
koncepció, -1998.
évi XXVI. törvény a
fogyatékos
személyek jogairól
és
esélyegyenlőségük
biztosításáról
-érdekvédelmi
szervezetek
megkeresése, különféle
információs
adatbázisok
használatára való
figyelemfelhívás, A fogyatékos
1998. évi XXVI.
pályázatfigyelés, személyek
törvény a
szakemberek
Fogyatékosok
Megfelelő
Jegyző/ az általa
információkhoz és
fogyatékos
bevonása, vagy
tájékozódásának
tájékoztatáshoz való
megbízott
2018.06.30.
eszközökhöz való
személyek jogairól saját állományban
segítése
hozzáférés segítése
személy/személyek
hozzáférés
és esélyegyelőségük foglalkoztatottak
akadálya
biztosításáról
továbbképzése -az
önkormányzati
dolgozók részéről
segítségnyújtás,
hivatalos ügyeik
intézésben
(nyomtatványok
beszerzése,
kitöltése)
Az egészségügyi
-1998. évi XXVI.
A
Fogyatékosok
Fogyatékos
prevenciós
törvény a
szűrőprogramokra
Jegyző/ az általa
egészségügyi szűrő
szolgáltatásokat, a
fogyatékos
történő eljutás
személyek
vizsgálatokon való
megbízott
2014.08.31.
szűrővizsgálatokon szűrővizsgálatokat
személyek jogairól támogatása,
személy/személyek
részvételének
való részvétele
a mozgásukban
és esélyegyelőségük segítése,
növelése.
erősen korlátozott
biztosításáról
szórólapok az

I

J

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

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

erőforrás - pénzügyi: pénzügyi fedezet,
tervek, kivitelezés
források
költségei rendelkezésre
technikai:számítógép, állása.
nyomtató, internet

- humán erőforrás:
civil szervezetek,
intézmények,
védőnő,
családsegítők, hivatal
Fogyatékosok száma,
Megjelenések/segítségkérések munkatársa, orvos technikai háttér:
száma, Érdekvédelmi
papír, számítógép,
szervezetek száma
nyomató,
akadálymentes
infrastruktúra,
internet, telefon

Évenkénti
aktualizálás,
intézményekkel
kialakított
együttműködés

- humán erőforrás:
civil szervezetek,
-fogyatékosok száma, -szűrési
intézmények,
vizsgálatok száma, -szűrésen
védőnő,
részt vettek száma
családsegítők, hivatal
munkatársa, orvos -

Évenkénti
aktualizálás,
intézményekkel
kialakított
együttműködés
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igénybe.
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technikai háttér:
papír, számítógép,
nyomató, szállító
eszközgépjármű
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3. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve
támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési
Tervében szereplővállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű
akcióterveket, cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozását és megvalósítását, értékelését, ellenőrzését és az
ennek során nyert információk visszacsatolását, valamint a programba történő beépítésének
garantálását a program megvalósításában érintett partnerek együttműködése révén
biztosítja.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.
A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében
önkormányzatunk vállalja:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérését, a kötelezettségek teljesítésének
nyomon követését, dokumentálását, és mindezekről a településen élők, érintettek,
partnerek rendszeres tájékoztatását,
- annak figyelemmel kísérését, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján szükséges-e
esetleges új beavatkozások meghatározása,
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálatát, a HEP IT aktualizálását,
- az esetleges változások beépítését a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítését
véleményezésre, döntésre,
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatását,
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárását, kommunikálását.
Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a képviselő-testület a
partnerintézmények, érintettek bevonásával ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP szükség
szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, megvalósítóinak.
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Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségét a programot
napirendre tűző képviselő-testületi ülés révén biztosítjuk a véleményformálás lehetőségét
biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala is.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település
döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi
partnerek képviselőit.
- A nyilvánosság folyamatos biztosítására az önkormányzat honlapja áll rendelkezésre www.nogradmegyer.hu -, melynek révén tájékoztatjuk településen élőket a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről. Az eredményekre
felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein,
beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának
fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi
környezet kialakítása érdekében.
Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
a Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester
felel:
• Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
• Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
• Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
• Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
• felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi
szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden
alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen,
egyéb programon részt vegyenek.
• Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és
közreműködjenek annak megvalósításában.
• Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
• Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak
az Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő
maradéktalan érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló,
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számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve
kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a
jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt
feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal
kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet
vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)
Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt, vagy ennél korábbi időpontban elvégzett felülvizsgálat során
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a beavatkozási terület
felelőse bemutatja a képviselő-testületnek az indikátorok teljesülése elmaradásának okait,
és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési
tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre
vonásáról. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős
személy megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés
következményeinek elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak
hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
4. Elfogadás módja és dátuma
I. A Nógrádmegyer község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési
Tervébe beépítettük.
III. Ezt követően Nógrádmegyer község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és a 42/2013.(VII.18.) számú
határozatával elfogadta.
Mellékletek:

Dátum

Aláírás
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A Nógrádmegyer Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei
ismerik a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt
kívánnak venni.
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