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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok
elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Nógrádsipek Község Önkormányzata Helyi 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
Földrajzi adottságok
Nógrádsipek Szécsénytől déli irányban, attól 10 km-re fekvő, az Északi-középhegység részét képező, Cserhát dombjai között megbúvó kis község.
A szlovák-magyar határtól mindössze 12 km-re lévő település a balassagyarmati határátkelőtől 27 km-re, az ipolytarnócitól 30 km-re, a somoskőújfaluitól 45
km-re fekszik.
A 2012 hektáron elterülő falu északról nyitott, patakokkal tagolt, 300-400 m magas vulkanikus kúpok közötti völgyben fekszik. A település összterületének
több mint felét erdő borítja. A falu szerkezetét a természetes vízfolyások mentén kiépült, párhuzamos, ill. azokat összekötő utcák jellemzik, ami alól kivételt
képez a település központja, ahol körforgalmi buszmegállót alakítottak ki, lévén a község zsáktelepülés.
Nógrádsipek megközelíthető közúton Budapest irányából a 2. számú, majd a 22. számú főúton, Balassagyarmaton, Szécsényen és Varsányon át, illetve az
M3-ason Hatvannál a 21-es főúton Salgótarján felé, majd Szécsényen és Varsányon keresztül. Vasútállomással nem rendelkezik, Szécsényből rendszeres
autóbuszjárat biztosítja a közlekedést. A községet déli irányban Herencsénnyel, északkeleti irányban pedig Rimóccal földút köti össze, ahonnan kiépített
kerékpárúton közelíthető meg a világörökség részét képező Hollókő.
A csendes nyugodt környezet, a jó levegő és a közeli erdők vonzzák ide a városi élet zajától menekülő embereket.
1
Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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Vallási és kulturális élet
A településen élők 98%-a római katolikus vallású. A településnek van papja. Kedden, csütörtökön és vasárnap van mise a településen. Legfőképpen a felnőtt
korosztály látogatja a vallási szertartásokat. A fiatalabb korosztály 20%-a jár a templomba.
Az egyház részt vesz a helyi gazdasági és kulturális életben. Aktív részesei a családgondozásnak, kisebb-nagyobb beruházásoknak, rendezvények
szervezésének (Passió, Élő Betlehem).
A településen mozgókönyvtár, művelődési ház és 5 civil szervezet működik. Több különböző rendezvénynek is helyt ad a község: falunap, szüreti
felvonulás, Passiójáték, Élő Betlehem, Idősek Napja, Tábortűz, Nemzeti ünnepeink, nemzetközi triál bajnokság.
Civil jelenlét
5 civil szervezet működik a településen.
Vadrózsa Hagyományőrző Egyesület: a település kulturális, népművészeti, természeti értékeinek és örökségének ápolása, feltárása, megőrzése és
bemutatása.
Polgárőr Egyesület Nógrádsipek: a vagyon és személyek elleni szabálysértések és bűncselekmények megelőzése érdekében önkéntes és rendszeres
figyelőszolgálat szervezése, annak működtetése, a bűnüldözéssel hivatásszerűen foglalkozó szervezetek hatékony munkájának elősegítése. A községi
rendezvények polgárőr biztosítása, járőrözés.
Doboskút Sportkör: Általánosságokban a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a
társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakozása, a szabadidő hasznos eltöltése.
Nógrádsipeki Fiatalok Közhasznú Egyesülete: céljuk hatékonyan közreműködni az ország, elsősorban Nógrádsipek fiataljainak érdekképviseletében, a
hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének megteremtésében, az épített, valamint a természeti környezet védelmében.
Pincehegyi Borbarátok Egyesülete: Nógrádsipek község és a térség borászati hagyományainak felkutatása, ápolása.
Infrastruktúra helyzete
A helyi lakosok Mihálygergéről kapják az ivóvizet. Saját vízellátó rendszer nincs a településen. A lakóingatlanokon vannak kutak, melyeket locsolásra
használnak. A lakóingatlanok 96%-ban vannak rácsatlakozva a vezetékes vízhálózatra, a szennyvízcsatorna ellátottság 90%, gázvezeték ellátottság 78 %,
elektromos áram minden ingatlanban van.
Tömegközlekedés helyzete
Nógrádsipek-Szécsény hétköznap:
A délelőtt folyamán (500 - 1200) 4 busz indul,
délután: (1300-2000): 8 busz indul.
Nógrádsipek-Szécsény hétvégén:
szombaton (500 – 2000): 5 busz indul,
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vasárnap (500 – 2000): 5 busz indul.
Szécsény-Nógrádsipek hétköznap:
Délelőtt (500 – 1200): 3 busz indul,
Délután (1200-2400): 9 busz indul.
Szécsény-Nógrádsipek hétvégén:
Szombat (500 – 2400): 5 busz indul,
Vasárnap (500 – 2400): 5 busz indul.
Üzletek a településen
A településen 3 bolt és 1 presszó működik.
Ezen kívül számos mozgóbolt is jelen van a településen. (kenyeres, húsos, zöldséges, fagyasztott termékek).
Úthálózat
A faluban lévő utak állapota elfogadható, némelyik felújításra szorul. A településre vezető főút nagyon jó állapotban van, 2009-ben lett felújítva Uniós
forrásból. Nincsen kerékpárút a településen. Megfontolandó lenne a Nógrádsipek-Rimóc közötti földút szakaszon, egy kerékpárút építése, mely
csatlakozhatna a Hollókői kerékpárúthoz.
Vízelvezetési rendszer
Jó állapotban van a település vízelvezetési rendszere, amely az árkok és vízelvezető csatornák folyamatos karbantartásának, valamint több sikeres pályázati
támogatásból megvalósult fejlesztésnek köszönhető. A település külterületén 2013. évben készült el egy záportározó.
Sportpálya - játszótér
Belterületen 3 sportpálya található: 1 füves nagypályás labdarúgó pálya, 1 salakos kézilabdapálya, valamint 1 salakos röplabdapálya. A nagypályát a
Doboskút Sportkör használja bajnoki labdarúgó mérkőzésekre, a kispályákat a helyi fiatalok és iskola használja sportolásra.
Nincs játszótér a településen, kialakítása tervben van. Az óvodában EU szabványoknak megfelelő kültéri játszó eszközök vannak.
Szálláshelyek
3 magánszálláshely működik a településen, viszonylag kevés férőhellyel.
Postai szolgáltatás
A településen postahivatal működik.
Kommunális feladatok
A szilárd hulladékot Salgótarjánba szállítják el és szelektív hulladékgyűjtés is van községünkben.
A szennyvízelvezetés megoldott a településen. 10 kilométerre fekszik a tisztító a településünktől és elválasztó rendszerű (mechanikai + biológiai) rendszerű.
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Lakásállomány
A településen 305 lakóház van. Az önkormányzat nem rendelkezik sem bérlakással, sem szolgálati lakással.

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.
Nógrádsipek Község Önkormányzat 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.
Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti.
Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozása és magvalósítása során
érvényre jusson az esélyegyenlőség biztosításának követelménye.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Nógrádsipek Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
•
•
•
•
•

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése
érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményt fenntartó Váci
Egyházmegyével.
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A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő
célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a
területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő
bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT (Intézkedési Terv) tartalmazza.

A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi
célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a
megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
(továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A
helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és
a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)
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.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
2008. évben a képviselő-testület elfogadta az 1/2008. (I.31.) rendeletét a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól. E rendelet évente – illetve
jogszabályi változások függvényében - felülvizsgálatra kerül annak érdekében, hogy településünkön olyan támogatási rendszer működjön, amely az
állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére szolgálnak. A szociális ellátások, szolgáltatások középpontjában a
család áll.
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A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell megfelelnie a különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a
betegségből, a fogyatékosságból eredő szükségletek, eltartottak, gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése miatt.
A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi szempontokat is figyelembe veszi.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal
A településfejlesztési koncepció célja, hogy megfogalmazza Nógrádsipek település hosszú távú jövőképét és ahhoz igazítsa középtávú fejlesztési céljait.
A település hosszú távú jövőképe a nyitottság az értékőrzés és a megújulás.
A stratégiákat átszövő, a mozgáskorlátozottak, idősek és kisgyerekesek érdekeit figyelembevevő kiemelt horizontális szempont az akadálymentesség. Az
egyes programok, koncepciók a saját területre vonatkozólag határozzák meg az esélyegyenlőséget előmozdító célokat, intézkedéseket.
Az önkormányzat 2011-2014 közötti gazdasági programjában is szerepel több a HEP által érintett terület, így a foglalkoztatás bővítése, intézmények
akadálymentesítése.
2.2 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok
kimutatása
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR és a KSH adatbázisból, valamint a helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az
ágazati beszámolók megállapításait, szakemberek tapasztalatait. Természetesen azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs és nem is lehet, ott a
népszámlálás adataiból indultunk ki.

3. A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége
A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a szegénységben élők helyzetének fokozatos romlása. Ennek
következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén.
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
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versenyképesség javításától.”
A KSH adatai szerint Nógrádsipek településen nincs roma nemzetiségű személy.
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 nők. Tapasztalataink
szerint a munkaerő-piacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
A KSH adatai alapján. 2013 III. negyedévében a munkanélküliek 434 ezer fős létszáma 24 ezerrel csökkent 2012 azonos időszakához viszonyítva, a
munkanélküliségi ráta 0,6 százalékponttal, 9,8%-ra mérséklődött. 2013. július–szeptemberben a 15–74 éves munkanélküli férfiak száma 232 ezer fő volt, 18
ezer fővel kevesebb, mint a tavalyi év harmadik negyedévében, munkanélküliségi rátájuk pedig 0,9 százalékponttal, 9,7%-ra csökkent. A munkanélküli nők
száma 202 ezer fő, munkanélküliségi rátájuk 10,0% volt, ami 0,2 százalékponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál. A munkanélküliek 54,3%-a
egy éve vagy annál régebben keresett állást. A munkanélküliség átlagos időtartama 19,1 hónap volt.
Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti lakónépesség
nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
(fő)
év

nő

férfi

összesen

2008
2009
2010
2011

fő
249
241
241
244

fő
255
210
258
269

fő
504
451
499
513

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

nő
fő
25
27
36
30

%
10,0%
11,2%
14,9%
12,3%

férfi
fő
36
52
50
44

%
14,1%
24,8%
19,4%
16,4%

összesen
fő
61
79
86
74

%
12,1%
17,5%
17,2%
14,4%
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Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
2008
nyilvántartott álláskeresők
száma összesen
20 éves és fiatalabb
21-25 év
26-30 év
31-35 év
36-40 év
41-45 év
46-50 év
51-55 év
56-60 év
61 év felett

2009

2010

2011

fő

61

79

86

74

fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%

3
4,9%
7
11,5%
7
11,5%
5
8,2%
14
23,0%
10
16,4%
6
9,8%
7
11,5%
2
3,3%
0
0,0%

3
3,8%
9
11,4%
9
11,4%
8
10,1%
12
15,2%
11
13,9%
7
8,9%
14
17,7%
5
6,3%
1
1,3%

6
7,0%
5
5,8%
8
9,3%
7
8,1%
13
15,1%
16
18,6%
12
14,0%
14
16,3%
5
5,8%
0
0,0%

5
6,8%
8
10,8%
4
5,4%
7
9,5%
13
17,6%
11
14,9%
9
12,2%
13
17,6%
4
5,4%
0
0,0%
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A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya
nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli
180 napnál régebben regisztrált munkanélküli
év
fő
fő
%

2008
2009
2010
2011

nő
25
27
36
30

férfi
36
52
50
44

összesen
61
79
86
74

nő
14
10
26
21

férfi
18
22
27
23

összesen
32
32
53
44

Nő
56,0%
37,0%
72,2%
70,0%

férfi
50,0%
42,3%
54,0%
52,3%

összesen
52,5%
40,5%
61,6%
59,5%

Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma

18-29 évesek száma
év

nő

férfi

összesen

2008
2009
2010
2011

fő
30
35
35
40

fő
48
55
52
55

fő
78
90
87
95

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
nő
fő
1
1
2
2

%
3,3%
2,9%
5,7%
5,0%

Férfi
fő
6
8
6
7

%
12,5%
14,5%
11,5%
12,7%

összesen
fő
7
9
8
9

%
9,0%
10,0%
9,2%
9,5%

Az utóbbi években megnőtt a munkanélküliek között az 50 éven felüliek aránya. A tartósan munkanélküliek aránya meghaladja a nyilvántartott
munkanélküliek felét. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma évek óta 10 % körül mozog.
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
Alacsonyan iskolázott népesség
15 éves és idősebb lakosság száma
összesen

15-X éves legalább általános iskolát
végzettek száma

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők
15-x évesek száma

év

2001
2011

összesen

nő

férfi

összesen

nő

férfi

fő
637
673

fő
319
352

fő
318
321

fő
621
656

fő
310
341

fő
311
315

Összesen
fő
16
17

%
2,5%
2,5%

nő
fő
9
11

%
2,8%
3,1%

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint
A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai
végzettség szerint
év

2008
2009
2010
2011

nyilvántartott álláskeresők száma összesen

Fő
78
92
106
96

8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség
fő
%
18
23,1%
14
15,2%
22
20,8%
23
24,0%

8 általános
fő
14
18
21
19

%
17,9%
19,6%
19,8%
19,8%

8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség
fő
%
46
59,0%
60
65,2%
63
59,4%
54
56,3%

Közel 50 % a 8 általánosnál alacsonyabb és a csak 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya.

férfi
fő
7
6

%
2,2%
1,9%

15

c) közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatásban résztvevők száma
év

Közfoglalkoztatásban
résztvevők száma

Közfoglalkoztatásban résztvevők
aránya a település aktív korú
lakosságához képest

Közfoglalkoztatásban
résztvevő romák/cigányok
száma

Közfoglalkoztatásban résztvevők
romák aránya az aktív korú
roma/cigány lakossághoz képest

2010

18

3,6%

0

2011

34

6,6%

0

2012

28

5,7%

0

0%

2013

23

4,7%

0

0%

0%
0%

2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CVI. törvény, amely létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét. A foglalkoztatás szervezését, a munkaügyi, bérszámfejtési feladatokat az
önkormányzat polgármesteri hivatala látja el.
2012. évben összesen 28 fő munkanélküli dolgozott közfoglalkoztatásban, amelynek fele a Start közmunka-program keretében került foglalkoztatásra.
A közfoglalkoztatást nem minden személy vállalta. Akiket nem tudtunk bevonni, azoknak a nagy része igazolni tudta a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
továbbfolyósításához szükséges legalább 30 napos munkavégzést.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett
beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
A közlekedési feltételek jelenleg nem kedveznek a munkavállalási lehetőségek kihasználásának. Már a salgótarjáni munkahelyek vonatkozásában sem
megoldható a 6 órai munkakezdés. A különböző vállalatok saját járatokat indítanak a munkavállalóik részére, azonban ebben az esetben kötöttségek
jelentkeznek (korlátozott számú munkavállaló – a járműben szállítható személyek száma, nincs elég képzett munkavállaló – nem indítanak járatot, stb.)
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való
hozzáférésük
Diákmunka szervezésével segítünk a fiataloknak a gyakorlati tapasztalatok megszerzésében. A Munkaügyi Központtal együttműködve néhány fiatalnak
lehetőséget biztosítunk arra, hogy a képzési területüknek megfelelő nyári munkát végezhessenek. Szécsényben évek óta megszervezésre kerülnek különféle
tanfolyamok.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való
hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
A Start közmunka-program keretén belül, a TKKI-vel kötött szerződés alapján felnőttképzést szervezünk a mezőgazdasági projektben alkalmazott 11 fő
részére. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a munkaügyi központ által kiírt képzéseket, melyről a lakosságot tájékoztatjuk.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása
Nem releváns.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem releváns.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások

Álláskeresési segélyben részesülők száma
15-64 év közötti lakónépesség
év
száma
2008
2009
2010
2011

504
451
499
513

segélyben részesülők fő

segélyben részesülők %

17
15
33
31

3,4%
3,3%
6,6%
6,0%
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Járadékra jogosultak száma
álláskeresési
járadékra
jogosultak

nyilvántartott álláskeresők száma
év

2008
2009
2010
2011

fő

fő

%

244
247
331
343

42
54
74
45

17,2%
21,9%
22,4%
13,1%

Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma

év

2008
2009
2010
2011
2012

rendszeres
szociális
segélyben
részesülők
15-64
fő
évesek %ában

17
3
2
1
1

1
1

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatás (álláskeresési támogatás)

fő

28
27

munkanélküliek %ában

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

8

0

37

Jól látható, hogy a regisztrált munkanélküliek száma magasabb, mint az ellátásában részesülők száma. Ez a családi segélyezés beiktatására vezethető vissza,
ami azt jelenti, hogy egy családban csak egy ember részesülhet ellátásban.
A nyilvántartott munkanélküliek száma nő, viszont az álláskeresési támogatásban részesülők száma csökken. Ennek az az oka, hogy egyre kevesebben tudják
felmutatni az ellátás megállapításához szükséges ledolgozott napokat.
A rendszeres szociális segélyben részesülők száma csökkent, mivel a szociális törvény megemelte a jogosultságra irányadó korhatárt. Az ebből a támogatási
formából kikerülő személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek, így ez a szám jelentősen emelkedett.
A szociális juttatások inkább az alacsony iskolai végzettségű és alacsony jövedelmű lakosságot érintik.
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú
ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást
segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Nógrádsipeken összesen 305 lakóingatlan található.
A lakóingatlanok 96%-ban vannak rácsatlakozva a vezetékes vízhálózatra, a szennyvízcsatorna ellátottság 90%, gázvezeték ellátottság 78 %, elektromos
áram minden ingatlanban van.
Lakásállomány
év

összes
lakásállomány (db)

bérlakás
állomány (db)
ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

egyéb lakáscélra
használt nem
lakáscélú
ingatlanok (db)

szociális
lakásállomány (db)
ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

2008

304

0

0

0

0

2009

305

0

0

0

0

2010

305

0

0

0

0

2011

305

0

0

0

0

2012

305

0

0

0

0
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a) bérlakás-állomány
Nem releváns.
b) szociális lakhatás
Nem releváns.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Nem releváns.
e) lakhatást segítő támogatások
Támogatásban részesülők
év

lakásfenntartási támogatásban
részesítettek száma

adósságcsökkentési
támogatásban részesülők
száma

2008

6

0

2009

7

0

2010

15

0

2011

31

0

2012

44

0

A megélhetés javítására bevezetésre került a lakásfenntartási támogatás. Településünkön csak normatív támogatások kerültek megállapításra. Az ellátásban
részesülők száma folyamatosan emelkedik. Nagy ugrás 2011-ben volt tapasztalható. Akkor szűnt meg a gázár támogatás és azzal egy időben megemelték a
támogatási feltételként meghatározott egy főre jutó jövedelmet. A támogatás a közüzemi szolgáltatók részére kerül folyósításra.
Az adósságcsökkentési támogatás intézménye nem került bevezetésre a településen, mivel az ehhez szükséges anyagi eszközökkel az önkormányzat nem
rendelkezik.
f) eladósodottság
Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes, továbbá a
devizában eladósodott családoknak. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a
közszolgáltatásokat.
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g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi
közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Külterületen egyetlen lakás található, amelyben 1 család lakik. Az ingatlan a belterülettől 20 méterre található. A településen teljes a közszolgáltatás:
vezetékes ivóvíz, szennyvíz, gáz, villany, telefon, internet, kábeltv, 3 mobilszolgáltató elérhető. Buszközlekedés megfelelőnek mondható, 4 fedett váró van a
településen, vasút nincs.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Telep/szegregátum nincs a településen.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
A településen egy háziorvosi körzet működik. Az alapellátást vállalkozó háziorvos végzi, aki ellátja Varsány községet is. Gyermekorvos és fogorvos nem
praktizál a településen, mindkettő Szécsényben elérhető.
Orvosi ellátás
év

Felnőttek és gyermekek részére tervezett háziorvosi
szolgálatok száma

Csak felnőttek részére szervezett
háziorvosi szolgáltatások száma

házi gyermekorvosok által ellátott szolgálatok száma

2008

1

0

0

2009

1

0

0

2010

1

0

0

2011

1

0

0

2012

1

0

0
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Védőnői ellátás
év

védőnők száma

0-3 év közötti gyermekek száma

2008
2009

1
1

15
19

átlagos gyermekszám védőnőnként
Nógrádsipeken
15
19

2010

1

19

19

2011

1

18

18

2012

1

16

16

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés
A védőnő és a háziorvos rendszeresen szervez szűréseket minden korosztály számára: hallás, látás, cukorszint, vérnyomás, nőgyógyászati.
Az alapszűrésekhez helyben hozzá lehet jutni.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Logopédiai fejlesztés megoldott mind az óvodában, mind az iskolában. Oktatási-nevelési intézményeinkben foglalkoztatunk fejlesztő pedagógusokat.
Balassagyarmaton (30 km) működik nevelési tanácsadó, ahol a gyermekek megvizsgálása és szakemberhez történő irányítása történik.
Speciális iskolák Balassagyarmaton és Pásztón (35 km) találhatók.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A közétkeztetés az önkormányzat üzemeltetésében lévő konyháról történik. Szakemberek rendszeresen ellenőrzik az étrend összetételét mind a gyermekek,
mind az idősek vonatkozásában. A START Közmunka-program keretein belül megtermelt zöldségféléket a konyha bevonja az étkeztetésbe.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés, sportpálya, iskolai tornaterem
A településnek öltözővel, fürdőhelyiséggel ellátott sportpályája van. Gond viszont, hogy az óvoda és az iskola egyáltalán nem rendelkezik tornateremmel.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az alapszolgáltatásokhoz (gyermekjóléti szolgálat, családsegítés, házi segítségnyújtás, étkeztetés) helyben lehet hozzáférni. A szociális étkezők száma az
utóbbi években megnőtt. Ez az idős, egyedül élő lakosság számának emelkedésére vezethető vissza. Szakosított ellátásokat Balassagyarmaton,
Ludányhalásziban, Salgótarjánban lehet elérni.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor
Nem releváns.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Az idősek és a gyermekek szakrendelésekre történő szállítását – igény esetén - elvégzi az önkormányzat a tulajdonában lévő gépjárművel.
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
Hagyományőrzés, közösségi célú ingatlanfejlesztések, vallási ünnepek, falunapok, idősek napja szervezése.
Művészeti nevelés- énektanulás- kézműves programok.
Sportfoglalkozások (felnőtt focicsapat, triálbajnokság).
A szabadtéri programok és rendezvények szervezésébe bevonjuk a helyi civil szervezeteket.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Nem releváns.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
A 2010. évi árvíz kapcsán jelentős mennyiségű ruha- és élelmiszeradomány gyűlt össze a településen.

3.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Az álláskeresők száma nő.

1. Kapcsolat
a
munkaügyi
kirendeltséggel,
álláshirdetések közzététele honlapon, hirdető táblán
2. Közfoglalkoztatás folytatása
Magas
a
lakásfenntartási
támogatásban Az érintettek adósságkezelési szolgáltatásba történő
részesülők száma.
bevonása, szakemberek bevonásával
Magas az alacsonyan iskolázottak száma.
Felnőttoktatás és szakmai képzések megszervezése

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek, stb.)
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Nógrádsipeki Keresztény Általános Iskola és Óvoda
A településen a születések száma stagnál, így az óvodás gyerekek számában sem várható csökkenés. Az óvodai nevelés magas színvonalú és vonzó a szülők
számára, olyannyira, hogy a környező településekről is járnak gyermekek a nógrádsipeki óvodába.
Az óvoda 1979-től 2007. augusztus 31-ig önkormányzati fenntartásban működött, majd 2007. szeptember 1-jétől jelenleg is a Váci Egyházmegye a fenntartó.
Az intézmény egy épületben van az önkormányzat konyhájával. Egy vegyes életkorú gyermekcsoportban 25 gyermek nevelését tudja ellátni az óvoda.
Az épületben meglévő helyiségeink elég szűkösnek bizonyulnak a 20 fő feletti gyermeklétszámhoz képest, ezért szükséges lenne legalább a csoportszoba
bővítése vagy különálló fektető helyiség kialakítása. Az épületen nem történt átfogó felújítás az elmúlt években. 2008-ban megtörtént a külső
akadálymentesítés, azonban szükséges lenne a tető és nyílászárók cseréje, valamint az épület belső felújítása, vezetékek cseréje.
Az 1-2. és a 3-4. osztályban összevont osztályokban iskolaotthonos oktatás folyik. Az 5-6-7-8. osztályosok önálló tanulócsoportokban tanulnak. Az
összevonás ellenére a tanulók a fő tantárgyakat az évfolyamoknak megfelelően különválasztva tanulhatják.
Iskolánkban a pedagógusok létszáma 8 fő, és a szakos ellátást hat óraadó tanár emeli. A hittan tantárgy heti 2 órában kötelező tantárgy minden évfolyamon.
A hitéleti nevelést két hitoktató segíti. A felzárkóztatást fejlesztő és gyógypedagógus kollégáink segítik.
A személyi és a tárgyi feltételeink jók, jövőbeni célunk egy tornaterem létesítése, mert a téli időszakban nem megoldott a gyerekek testi nevelése.
Iskolánknál két kézműves csoport működik. A jövőben is módunkban áll, hogy a gyerekek ezen képességét fejlesszük.
Nyaranta gyermekeinknek különböző ingyenes programokat szervezünk.
Tanulóink között nemcsak helybéli gyerekek vannak, hanem bejárók is. Arányuk a 2012/13-as tanévben 40% volt.
Iskolánkat 2005-ben egy sikeres uniós pályázatnak (ESZA) köszönhetően felújítottuk, így informatikai ellátottságunk kiemelkedő, és egy minden tekintetben
esztétikusabb intézményben tölthetjük napjainkat.
Az intézmény már a 4. Comenius projektjén munkálkodik. Ezen pályázatok keretében a munkanyelv az angol. Szorgos diákjaink szívesen vesznek részt a
munkában. Jutalmunk sok érdekes program, utazás és a megismerkedés lehetősége különböző európai kultúrákkal, gyermekekkel.
Tehetségfejlesztés:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény a tehetségek felismerését és fejlesztését a tanulók alapvető jogaként határozta meg. (10.§, 41.§, 48.§) Olyan
tehetségnevelési eszközöket kerestünk, melyek az egyén és a közösség fejlődését is elősegítették.
„Minden gyermek tehetséges valamiben" (majdnem), ebből a gondolatból indultunk ki. A tehetség felismerése után további feladatunknak tekintettük a
tehetség gondozását. A lehetséges utak közül a gazdagítást, dúsítást választottuk. A tehetséges gyermekek normál általános iskolai osztályban tanulva
fejlődhettek az évek során.
A különféle életkori szakaszokban a feladataink eltérőek. Alsó tagozatban, ahol az általános intellektuális fejlesztés megalapozása történik, meg kell
teremteni a lehetőséget ahhoz, hogy a gyermek kipróbálja a képességeit. A felső tagozat az általános intellektuális képességek erősítésének időszaka. Meg
kell teremteni annak a lehetőségét, hogy minél több területbe „kóstolhasson bele a gyermek".
Általános iskolában:
- Emelt szintű, emelt óraszámú általános iskolai képzést vezettünk be angolból
- Az informatika, angol tantárgy oktatását már 3. osztálytól bevezettük.
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- Tanórai keretek között kiemelt figyelmet fordítottunk, és fordítunk a mai napig is a megfelelő differenciálásra.
- Művészeti oktatás tanórán kívüli tevékenység keretében (képzőművészet).
- Tanulók felkészítése tanulmányi és művészeti versenyekre egyéni foglalkozásokon.

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma
és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete
Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma

év

védelembe vett 18 év
alattiak száma

Megszűntetett esetek száma a 18 év
alatti védelembe vettek közül

veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma

2008

0

0

0

2009

0

0

0

2010

5

0

5

2011

6

0

6

2012

0

6

0

Jelenleg 7 védelembe vett gyerek van a településen, mindannyian egy családban élnek. A veszélyeztetettség oka a szülők életvezetési problémái. Lakhatási
helyzet miatt nyilvántartott veszélyeztetett kiskorú nincs a településen.
A tartósan beteg, fogyatékos gyermekek száma nem jelentős.
A településen nem rendel gyermekorvos, ezt a szolgáltatást Szécsényben lehet igénybe venni. A felnőtt háziorvos, valamint a védőnő látja el a gyermekekkel
kapcsolatos egészségügyi, valamint iskola-egészségügyi szolgáltatást.
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

év

Rendszeres gyermekvédelmi Ebből tartósan
Kiegészítő gyermekvédelmi
kedvezményben
beteg fogyatékos
kedvezményben
részesítettek száma
gyermekek száma
részesítettek száma

2008

36

0

2009

47

0

2010

55

0

2011

57

0

Ebből tartósan beteg
fogyatékos
gyermekek száma

Rendkívüli
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

Rendkívül magas a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma. A Képviselő-testület helyi rendeletben nem szabályozta a
rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményt, valamint a kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményt, a szűkös pénzügyi források miatt.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Nem releváns
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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

2008

1

7

25

30

0

2009

3

16

28

42

0

2010

9

32

13

43

1

2011

8

24

11

35

0

25

2012

12

27

8

33

0

27

2013

10

33

9

40

0
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Nyári étkeztetésben
részesülők száma

Az óvodáztatási támogatásban jelenleg nem részesül senki. A nyári gyermekétkeztetéshez szükséges anyagi feltételeket saját erőből nem tudja megteremteni
az önkormányzat, azonban minden évben pályázunk az Emberi Erőforrás Miniszter által kiírt forrásra.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya - tábla
Az előző pont táblázatából kitűnik, hogy a kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma magas. Nagy segítség az önkormányzatnak, hogy a START
Közmunka-program keretei között megtermelt javakat fel tudja használni a konyha.
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e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma
év

Magyar állampolgársággal
nem rendelkező óvodások
száma (fő)

Ebből
hátrányos
helyzetű (fő)

Magyar állampolgársággal
nem rendelkező általános
iskolások száma (fő)

Ebből
hátrányos
helyzetű (fő)

Magyar állampolgársággal
nem rendelkező, 18 év alatti
középiskolások száma (fő)

Ebből
hátrányos
helyzetű (fő)

2008

0

0

0

0

0

0

2009

1

1

0

0

0

0

2010

1

1

0

0

0

0

2011

1

1

0

0

0

0

2012

0

0

1

1

0

0

1 fő romániai magyar gyermek jár az oktatási intézménybe.
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
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok) – táblázat 0-14 éves gyerekek,
iskola-egészségügyi szolgálat is
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Védőnői álláshelyek száma
év

védőnői álláshelyek száma

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma
(Varsánnyal együtt)
0-14 év

2008

1

367

2009

1

367

2010

1

345

2011

1

328

2012

1

315

A védőnő Varsány és Nógrádsipek vonatkozásában látja el feladatait, Ő végzi az iskola-egészségügyi teendőket is.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok
száma)
Gyermekorvosi ellátás a 10 km-re lévő Szécsényben vehető igénybe. Azonban nem jellemző, hogy a megszületett gyermekeknek gyermekorvost választanak
a szülők. A felnőtt háziorvos látja el a gyermekeket is.
Gyermek szakorvosi ellátás Balassagyarmaton (30 km) vehető igénybe.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
Korai fejlesztést az óvodában biztosítunk.
d) gyermekjóléti alapellátás
A gyermekjóléti szolgáltatást társulásban látjuk el, a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ fenntartásával, amelynek Szécsényben van a
székhelye.
A községben egy családgondozó látja el a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás gondozói feladatait, rendelkezik a megfelelő szakmai végzettséggel.
A gyermekjóléti szolgáltatás 2012-ben 1 családot és 6 gyermeket érintett. Az érintett családnál a szociális, az anyagi, a gyermeknevelési és gondozási,
valamint az életvezetési problémák jelentik a gondozói feladatokat.
Családgondozónk péntek délelőttönként tart ügyfélfogadási időt és ekkor látja el a terepmunkát is. Szakmai továbbképzéseken vesz részt, aktívan tartja a
kapcsolatot a jelzőrendszer tagjaival, a község intézményeivel.
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e) gyermekvédelem
A gyermekek védelmét szolgálják a
- pénzbeli és természetbeni ellátások: a szociálisan rászorulók által igénybe vehető pénzbeli, természetbeni és gyermekjóléti alapellátások.
- gyermekjóléti alapellátások: a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ látja el.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
A településen nincs rá lehetőség, a krízishelyzetbe kerülő gyermekeket keret megállapodás alapján Salgótarjánban fogadják. Anyával együtt történő
elhelyezés Etesen oldható meg.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Iskolánknál két kézműves csoport működik. Nyaranta gyermekeinknek különböző ingyenes programokat szervez az iskola.
Művészeti oktatás tanórán kívüli tevékenység keretében (képzőművészet).
Az iskola keretein belül sportköri foglalkozásokat tart a testnevelő tanár. A tornaterem hiányzik, a művelődési ház nagytermét használjuk tornaszobának
télen és rossz idő esetén.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
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

1

7

25

30

0

0

2009
2010
2011
2012
2013

3
9
8
12
10

16
32
24
27
33

28
13
11
8
9

42
43
35
33
40

0
1
0
0
0

0
0
25
27
28

A gyermekek étkeztetése az önkormányzat fenntartásában működő konyháról történik. A hétvégi és nyári étkeztetéshez szükséges anyagi feltételeket nem
tudja megteremteni az önkormányzat, azonban minden évben pályázunk az Emberi Erőforrás Miniszter által kiírt forrásra.
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A táblázatából kitűnik, hogy a kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma magas. Nagy segítség az önkormányzatnak az, hogy a START
Közmunka-program keretei között megtermelt javakat fel tudja használni a konyha.
Ingyenes tankönyvellátásban a tanulók 50 %-a részesül.
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
Az óvodás és iskolás gyerekek szállítása az önkormányzat üzemeltetésében lévő kisbusszal történik a különböző sportrendezvényekre, vizsgálatokra,
szűrésekre, versenyekre.

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
Óvodai ellátás

beíratott hátrányos
Nógrádsipek helyzetű gyermekek
létszáma

az intézménybe beíratott,
20%-ot meghaladóan
hiányzott hátrányos
helyzetű gyermekek száma
(az adott évből eltelt
időszakra vetítetten)

fejlesztő foglalkozásban
részesülő hátrányos
helyzetű gyermekek
száma

beíratott halmozottan
hátrányos helyzetű
gyermekek létszáma

az intézménybe beíratott, 20%ot meghaladóan hiányzott
fejlesztő foglalkozásban
halmozottan hátrányos
részesülő halmozottan
helyzetű gyermekek száma (az
hátrányos helyzetű
adott évből eltelt időszakra
gyermekek száma
vetítetten)

Csoport 1

19

0

5

9

0

0

Összesen

19

0

5

9

0

0
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Iskolai ellátás
2012-2013.
tanév
HHH
SNI
Létszám,
HH tanulók
Sajátos
SNI tanulók
Halmozottan
tanulók
tanulók
amelynek
Tagozat
Hátrányos
aránya az
nevelési
aránya az
ÉvMagánhátrányos
aránya az
számából
alapján
Nógrádsipek
megLétszám Napközis Bejáró helyzetűek
osztály
igényű
osztály
ismétlők tanulók
helyzetűek
osztály
a hhh
integrációs
nevezése
létszáma létszámához
tanulók létszámához
száma
száma
létszáma
létszámához
tanulók
normatívát
viszonyítva
létszáma viszonyítva
viszonyítva
száma
igényelnek
1. évfolyam

nappali

12

0

7

6

50%

1

8%

0

0%

0

1

0

2. évfolyam

nappali

5

0

3

2

40%

0

0%

0

0%

0

0

0

3. évfolyam

nappali

7

0

4

2

29%

2

29%

0

0%

0

0

0

4. évfolyam

nappali

6

0

3

4

67%

0

0%

1

17%

0

0

0

5. évfolyam

nappali

16

0

10

6

38%

0

0%

0

0%

0

1

0

6. évfolyam

nappali

11

0

9

6

55%

0

0%

0

0%

0

0

0

7. évfolyam

nappali

13

0

8

3

23%

0

0%

0

0%

0

0

0

8. évfolyam

nappali

10

0

4

4

40%

0

0%

0

0%

0

0

0

2013. augusztus 31-éig a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló fogalmát a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény tartalmazta.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben azonban e fogalom már nem szerepel.
2013. szeptember 1-jei hatállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fiatal felnőtt) fogalma és e tény fennállásának megállapítása, mint a
gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike, a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben került
szabályozásra. A szabályozás célja a gyermek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése kora gyermekkortól fiatal koráig, minél sikeresebb
társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.
A táblázatokban szereplő adatok még a régi fogalomhasználat alapján kerültek feltüntetésre. Az új fogalomhasználat szerint az intézményben jóval
alacsonyabb a hátrányos helyzetű gyermekek száma, halmozottan hátrányos helyzetű tanulónk pedig nincs.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
Az óvodában zajlik fejlesztés, az iskolában gyógypedagógust alkalmaznak és logopédiai fejlesztés is történik az intézményben.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Nem releváns.
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d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések
Nem releváns.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Az önkormányzat hosszú évek óta minden évben csatlakozott a BURSA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz. Átlagosan 6 hallgatót
támogattunk anyagilag. Sajnos 2014-ben – az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzete miatt – ne tudunk csatlakozni a pályázati rendszerhez. Az Arany János
Tehetséggondozó Programban is évek óta részt veszünk. Jelenleg 2 középiskolás gyermek tanul a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziumban, akiket
ösztöndíjjal támogat a képviselő-testület.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Iskolai tornaterem hiánya
Magas a gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek száma

fejlesztési lehetőségek
Pályázat benyújtása
1. Igény
felmérés
nyári
ingyenes
étkeztetésre, felügyeletre vonatkozóan.
2. Nyári étkeztetés pályázat útján történő
megszervezése
3. Pályázat nyári táboroztatásra

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem mindig könnyű észrevenni: sokszor maguk a nők – különösen, ha vezető pozíciót töltenek be – tiltakoznak a
leghevesebben, amikor arról esik szó, hogy az otthoni, a munkahelyi vagy a közéleti szférában személyesen ők maguk vagy a nők általában hátrányt
szenvednének el a férfiakhoz képest.
A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést néhány jogszabály tiltja ugyan (pl. Alaptörvény, Munka Törvénykönyve és természetesen az Ebktv), de a nők
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és férfiak között a társadalmi élet minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének okainak feltárását és persze felszámolását nem írja elő
jogszabály.
A Települési Esélyegyenlőségi Program – mint minden más fejlesztési program – két úton is szolgálhatja az egyenlőséget: közvetlen, célzott, a nők és férfiak
egyenlőségének előmozdítását szolgáló eszközökkel, és általánosságban, mindenre kiterjedően, „horizontálisan”: a folyamatokban mindenütt a nők és a
férfiak eltérő helyzetét és szükségleteit feltáró, ezekhez igazodó tervezés és tevékenység révén.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya
nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli
180 napnál régebben regisztrált munkanélküli
év
fő
fő
%

2008
2009
2010
2011

nő
25
27
36
30

férfi
36
52
50
44

összesen
61
79
86
74

nő
14
10
26
21

férfi
18
22
27
23

összesen
32
32
53
44

Nő
56,0%
37,0%
72,2%
70,0%

férfi
50,0%
42,3%
54,0%
52,3%

A tartós munkanélküliek között magasabb a nők aránya, mint a férfiaké.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
év

Foglalkoztatást segítő
programok száma

Képzési programok
száma

résztvevők száma

résztvevő nők
száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
2

0
0
0
0
11
14

0
0
0
0
10
11

összesen
52,5%
40,5%
61,6%
59,5%
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A nők foglalkoztatására nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat. A START Közmunka-program mezőgazdasági ágában – egy kivétellel - csak nők kerülnek
foglalkoztatásra. Ugyanezen program keretein belül mezőgazdasági (zöldség és növénytermesztés) képzésben is részesülnek. Hetente egy alkalommal
elméleti oktatáson vesznek részt, melynek anyagát a hét többi napján gyakorlati oktatás, munkavégzés keretein belül hasznosítják.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Alacsonyan iskolázott népesség
15 éves és idősebb lakosság száma
összesen

15-X éves legalább általános iskolát
végzettek száma

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők
15-x évesek száma

év

2001
2011

összesen

nő

férfi

összesen

nő

férfi

fő
637
673

fő
319
352

fő
318
321

fő
621
656

fő
310
341

fő
311
315

Összesen
fő
16
17

%
2,5%
2,5%

nő
fő
9
11

%
2,8%
3,1%

férfi
fő
7
6

%
2,2%
1,9%

2001-hez viszonyítva stagnál az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező nők száma.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem releváns.

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány;
közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
A családi, magánéletbeli feladatok és felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik. A település nem rendelkezik adatokkal a nők családon belüli
túlterheltségéről.
Nógrádsipeken nem működik bölcsőde és családi napközi. Az óvodai férőhelyek száma kielégíti az igényeket, férőhely hiánya miatt senkit nem kellett
visszautasítani. Az intézményi dolgozók szükség esetén megoldhatják a sürgős problémáikat munkaidőben is.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe - védőnő
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A fogamzásszabályozás és szexualitás gyakran még a mai családokban is tabu témának számít. Ezért kiemelten fontos szerepet kapnak a közoktatási
intézmények a gyerekek felvilágosításában. A gyerekek szexuális felvilágosítását célzó programok, tanórák már az általános iskolában megkezdődnek, majd
a középiskolákban folytatódnak; osztályfőnöki, biológia óra keretében előadást tart a védőnő. A gyerekágyas gondozás során a szülés után mindenki
megkapja a kellő tanácsadást. Várandós tanácsadást kétheti rendszerességgel tart a védőnő a településen. A védőnő koordinálja a terhesség idejének
megfelelő vizsgálatok megtörténtét. A védőnő otthonában is meglátogatja a várandósokat és életvezetési-, lakásrendezési tanácsokat ad, hogy megfelelő
legyen a csecsemő fogadása.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Nincs ismeretünk róla.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
év

önkormányzati
önkormányzati
anyaotthon a település 50
anyaotthon a településen
km-es körzetében

Nem önkormányzati
(egyházi, alapítványi)
anyaotthon a településen

Nem önkormányzati (egyházi,
alapítványi) anyaotthon a
település 50 km-es körzetében

2008

0

0

0

1

2009
2010
2011
2012

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
1

Környezetünkben csak egy anyaotthon található, melyet igénybe lehet venni. A családgondozó nyilvántartást vezet az anyaotthonokról és családok átmeneti
otthonairól.
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A nők szerepe a helyi közéletben
Képviselő-testület tagja
év

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Férfi

Nő

6
6
6
5
5
5

2
2
2
0
0
0

Az önkormányzati képviselő-testületben (5 fő) jelenleg nincs női képviselő.
Az önkormányzati hivatalban, konyhán és a közoktatási intézményben többségben vannak a női alkalmazottak.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló kezdeményezések
A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák közül a munkanélküliség a legjelentősebb, amelyet az önkormányzat közfoglalkoztatással próbál kezelni.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Magas a tartósan munkanélküli nők száma

közmunka-program folytatása
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
Az Európai Unió a tagországok számára fontos esélyegyenlőségi ajánlásokat fogalmaz meg a szakpolitikai stratégiák fejlesztésének érdekében. Az európai
jogalkotásban az idősebb személyek csak 1987-ben, illetve 1989-ben szerepeltek először úgy, mint a közösségi cselekvés kedvezményezettjei.
Az ageizmus az életkor alapú diszkriminációt jelöli. E fogalmat Európában és a világban is főként az idősekkel szembeni diszkriminációval összefüggésben
használjuk. Az ageizmus, akárcsak a más típusú megkülönböztetések, megvalósulhat direkt vagy indirekt módon és következményei is hasonlóak az egyéb
típusú diszkriminációnál tapasztaltakhoz.
Az idevágó tudományos elméletek szerint, a korszerinti diszkriminációt elkövetők az idősödésről alkotott negatív nézeteket teszik magukévá és ennek a
negatív képnek megfelelően kezdenek el viselkedni.
Habár a társadalom egy jelentős csoportját érinti ez a fajta diszkrimináció, mégis alig van jelen a köztudatban. Az időseket az élet számos területén éri
hátrányos megkülönböztetés Magyarországon.
Habár az Ebktv. és a Munka Törvénykönyve is tiltja az életkor alapú diszkriminációt, a magyarországi idősebb korosztály már 45–50 éves kortól nagyobb
mértékben kitett a foglalkoztatásbeli diszkriminációnak, mint a hasonló korú Uniós állampolgárok. A kor alapú megkülönböztetés az új állások betöltésénél,
a létszámleépítésnél és az elbocsátásoknál is gyakori.
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.)
Állandó népesség (2013.01.01.)
fő

0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti

nők
32
10
188
28
115

férfiak
39
14
232
18
52

%
összesen
71
24
420
46
167

nők
45%
42%
45%
61%
69%

férfiak
55%
58%
55%
39%
31%
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Öregedési index
65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
2001
207
2008
205
2009
166
2010
164
2011
160
2012
167

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
114
77
84
88
78
71

Öregedési index (%)
181,6%
266,2%
197,6%
186,4%
205,1%
235,2%

Az öregedési index jól mutatja, hogy 2011-ben már több, mint kétszer akkora a lakosság legidősebb rétegének aránya a legfiatalabb réteghez viszonyítva. Ez
az adat figyelmeztet arra, hogy az idősödő lakosságra nagyobb figyelmet kell fordítani.
Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint
év

nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
részesülő férfiak száma

nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő nők száma

összes nyugdíjas

2008
2009
2010
2011

97
92
88
85

172
169
166
163

269
261
254
248

A lakosság közel egy harmada részesül valamilyen nyugellátási formában. Összességében elmondható, hogy a férfiakkal összehasonlítva jóval magasabb,
megközelítőleg kétszerese, a nyugdíjas korú nők száma. Ez a mutató egyértelműen a már vizsgált demográfiai folyamatokkal magyarázható, tudniillik a nők
magasabb életkort élnek meg, mint a férfiak.
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága – munkanélküliség, közszféra (vagy nyugdíj v. munka)
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Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
Regisztrált
55 év feletti regisztrált
munkanélküliek
munkanélküliek
száma
év
száma

2008
2009
2010
2011

fő
61
79
86
74

fő
2
6
5
4

%
3%
8%
6%
5%

Tartós
munkanélküliek
száma
fő
18
32
53
44

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma
fő
1
2
2
1

%
6%
6%
4%
2%

A munkanélküliségi ráta a térségben meghaladja az országos átlagot.
A magas munkanélküliségi adatok kedvezőtlenek az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának előmozdítására. A munkanélküliek korcsoportonkénti
megoszlásából kivehető, hogy településünkön az idősebb korosztályokat arányaiban nem sújtja jobban a munkanélküliség problematikája. Ez köszönhető
többek között annak, hogy az önkormányzat igyekszik figyelembe venni a közmunkaprogram tervezésekor az idősebb korosztály igényeit és a lehető
legnagyobb számban próbálja bevonni a dolgozni akaró személyeket a közmunkába. A kormány által bevezetett munkahelyvédelmi program esetleg segíthet
az idősebb lakosság elhelyezkedési problémáján, hiszen az 55 év felettieket foglalkozatók szociális hozzájárulási adó-kedvezményben részesülnek.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató
egyéb programok a településen)
A falusi környezet, a térség mezőgazdasági jellegéből adódóan az idősek a kertekben és földjeiken dolgoznak. A házkörüli teendők ellátása, gyermekek,
unokák segítése jellemző tevékenység. Élethosszig tartó tanulás nem jellemző.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem releváns.
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
év

2008
2009
2010
2011
2012

64 év feletti lakosság száma
fő
158
166
164
160
167

házi segítségnyújtásban részesülő időskorúak száma
fő
13
12
9
9
9

%
8%
7%
5%
6%
5%

A szociális alapszolgáltatások közül elérhető az étkeztetés és a házi segítségnyújtás. Az étkezők száma az elmúlt években minimális emelkedést mutat.
Házi segítségnyújtás keretében: gyógyszeríratás és kiváltás, bevásárlás, házkörüli teendőkbe besegítés.
A szociális alapszolgáltatásokat az önkormányzat 1 főállású házi gondozó alkalmazásával biztosítja. A jövőben feltehetően nagyobb igény mutatkozik majd
a házi segítségnyújtásra és az étkeztetésre a lakosság elöregedésével.
Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosított az idősebb korosztály számára is. A településen működik háziorvosi praxis. Szakrendelés és kórházi
ellátás igénybe vételére Szécsényben (10 km) és Balassagyarmaton (30 km) van lehetőség.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Idősek Klubja 2007-ig működött a településen, ekkor a képviselő-testület megszüntette, mert nem volt rá igény.
Minden évben megszervezzük az Idősek Napját, amelyre a település 65 év feletti lakosságát szoktuk meghívni. Színvonalas műsort biztosítunk, valamint
vendégül látjuk Őket.
c) idősek informatikai jártassága
Az idősek informatikai jártasságáról nem készült felmérés, így nem rendelkezünk pontos adatokkal arról, hogy az idősebb korosztály mennyire képes
kihasználni ezeket a lehetőségeket. A könyvtárban számítógép és az internet elérés is biztosított.
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Településünkön erős a vallási identitás. Ez az idősek körében van jelen leginkább. Az egyházközség szervezésében rendszeresek a közös imádkozások,
Mátraverebély-Szentkútra zarándoklatok szervezése.

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

fejlesztési lehetőségek

Növekvő igény a házi segítségnyújtásra.
Növekvő igény az étkeztetésre.

További házigondozói álláshely létesítése.
Pályázat a konyha bővítésére, felújítására.

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy az állampolgárok –köztük a fogyatékossággal élő emberek –számára megteremtődjön az
esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén; a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és
egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is.
A fogyatékossággal élő emberek számára megszervezendő hatékony ellátórendszer kialakításához szükség van helyi, kistérségi és regionális szinten
szerveződő civil szervezetekre, amelyek a klasszikus érdekvédelmi feladatok ellátása mellett aktívan szerepet vállalnak az államtól átvállalt közfeladatok
megvalósításában.
Biztosítani kell az esélyegyenlőséget az intézményes ellátások szolgáltató jellegének erősítésével, az intézmények kiépítésével, korszerűsítésével és
átalakításával, illetve a lakókörnyezeti és az integrált formában történő ellátásszervezés erősítésével.
A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják, évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek,
boldogulásukat ezernyi tényező hátráltatja.
Magyarországon a 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékos ember van.
A fogyatékosságügy – és általában az esélyegyenlőség – talán legfontosabb feladata, hogy az államigazgatás területén meghonosodjon az a szemlélet, hogy a
fogyatékos emberek ügye nem (csak) szociális kérdés: valamennyi ágazat, minden közigazgatási szereplő kötelessége és felelőssége, hogy a saját területén
érvényesítse a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének szempontjait, és megtegye az ehhez szükséges szakmapolitikai lépéseket.
Mint általában az esélyegyenlőség területén, a fogyatékosságügyben is a társadalmi szemléletformálás az egyik legnagyobb kihívás. Komoly kihívás, és
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súlyos feladat hárul a döntéshozókra és végrehajtókra a társadalom egésze tekintetében: mindenki számára világossá kell tenni, hogy a fogyatékos emberek
integrációja mindannyiunk feladata.
Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi
fogyatékossági csoporthoz tartozó ember –azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista és súlyosan-halmozottan
fogyatékos emberek – speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt
érteni.
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
Nógrádsipeken nincs pontos felmérés a fogyatékkal élőkről, ezért nehéz pontos elemzést készíteni a fogyatékkal élők helyzetéről, szükségleteiről.
Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
megváltozott munkaképességű személyek
egészségkárosodott személyek szociális
év
ellátásaiban részesülők száma
ellátásaiban részesülők száma
2008

28

2

2009

27

2

2010

24

2
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A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi intézmények, szociális szolgáltatások
Állami/önkormányzati

Egyházi

Civil

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

étkeztetés

I

I

I

I

N

N

N

N

N

N

N

N

házi segítségnyújtás

I

I

I

I

N

N

N

N

N

N

N

N

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

családsegítés

I

I

I

I

N

N

N

N

N

N

N

N

közösségi ellátás szenvedélybetegek részére

N

I

I

I

N

N

N

N

N

N

N

N

közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

támogató szolgáltatás

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

nappali ellátás

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)
Nem releváns.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nincs róla tudomásunk.
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c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Nem releváns.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékkal élő személyek számára külön pénzbeli és természetbeli ellátást és kedvezményeket az önkormányzat nem nyújt.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei,
akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Akadálymentesítés
Igen/nem

Lift

Vakvezető
sáv

Mozgáskorlátozottak részére
mosdó

Indukciós
hurok

Tapintható
információ

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Rámpa

óvoda

Igen

iskola

Igen

Hangos
tájékoztatás

oktatási intézmények

egészségügyi
intézmények

alapellátás

Igen

Igen

kulturális, művelődési intézmények
önkormányzati, közigazgatási
intézmény

Igen

szociális ellátást nyújtó intézmények

Igen

Igen

Jelnyelvi
segítség

Egyéb
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Az önkormányzat tulajdonában lévő középületek akadálymentesítése még nem teljes. Az egészségügyi intézmények komplex akadálymentesítése 2008.
évben uniós pályázatból megtörtént. A Polgármesteri Hivatal, ahol a szociális alapellátás is történik komplex akadálymentesítése pedig 2010. évben szintén
uniós pályázatból valósult meg. A két intézmény egy épületben található, mozgáskorlátozottak számára parkolóhely került kialakításra, korlátlifttel
közelíthető meg mindkét intézmény. A Közösségi Ház szintén akadálymentes. Az óvoda, általános iskola külső akadálymentesítése megoldott, az illemhely,
mosdó nem akadálymentes.
Az önkormányzat saját honlapot üzemeltet, ahol a települést érintő friss hírek, információk is elérhetők. A honlapon, amely akadálymentesített a gyengén
látók számára, nem működik e-ügyintézés, de elérhetők és letölthetők az ügyintézéshez szükséges dokumentumok.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség,
lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
A programok a Közösségi Házban, a sportpályán és a Polgármesteri Hivatalban kerülnek megszervezésre, melyek akadálymentesek.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Nincs róla ismeretünk.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Járdáink, parkjaink nagy része akadálymentesen megközelíthető.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Az önkormányzat által üzemeltetett kisbuszhoz van mozgáskorlátozott rámpa, valamint a kerekesszék rögzítése is megoldható.
A fogyatékosok számára nem rendelkezünk intézménnyel.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A szervezett kirándulásokra, zarándoklatokra – igény esetén – biztosítjuk az önkormányzat tulajdonát képező – kerekes szék szállítására is alkalmas –
járművet.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Óvoda, iskola komplex akadálymentesítése nem
megoldott.

Az intézmények akadálymentesítése pályázati
forrásból.
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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.)
Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta a 2003. évi L. törvényt, a Nemzeti Civil Alapprogramról. Ezzel elismerte a szervezetek működési feltételeihez források
biztosításának szükségességét. A Nemzeti Civil Alapprogram célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése.
Nógrádsipeken több civil szervezet működik. Erős az összefogás, példaértékű a civilek jelenléte a település kulturális, művelődési életében. Számos
rendezvény szervezésében, lebonyolításában is aktívan kiveszi a részét a civil társadalom, illetve saját programokat, rendezvényeket is szerveznek.
Vadrózsa Hagyományőrző Egyesület: a település kulturális, népművészeti, természeti értékeinek és örökségének ápolása, feltárása, megőrzése és
bemutatása.
Polgárőr Egyesület Nógrádsipek: a vagyon és személyek elleni szabálysértések és bűncselekmények megelőzése érdekében önkéntes és rendszeres
figyelőszolgálat szervezése, annak működtetése, a bűnüldözéssel hivatásszerűen foglalkozó szervezetek hatékony munkájának elősegítése. A községi
rendezvények polgárőr biztosítása, járőrözés.
Doboskút Sportkör: Általánosságokban a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a
társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakozása, a szabadidő hasznos eltöltése.
Nógrádsipeki Fiatalok Közhasznú Egyesülete: céljuk hatékonyan közreműködni az ország, elsősorban Nógrádsipek fiataljainak érdekképviseletében, a
hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének megteremtésében, az épített, valamint a természeti környezet védelmében.
Pincehegyi Borbarátok Egyesülete: Nógrádsipek község és a térség borászati hagyományainak felkutatása, ápolása.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
Írásba foglalt együttműködés nincs az egyesületekkel, azonban a civil szervezettek szoros együttműködést ápol az önkormányzat minden területen, így az
esélyegyenlőség megteremtése és fenntartása területén is.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Nem releváns.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Az a) pontban került kifejtésre.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Nem releváns.
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy
önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
folyamatába
Az együttműködő partnerek (közoktatási intézmény, háziorvos, védőnő, egyházközség, egyesületek) részére a programtervezet elküldésre került
véleményezésre. A lakosság figyelmének felhívása a program elérhetőségére az önkormányzat honlapján megtörtént.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
Folyamatos visszacsatolás, kötelező felülvizsgálat vagy módosítás esetén: honlap fórumán, kérdőív kitöltésével, a programot tárgyaló képviselő-testületi
ülésre történő meghívás révén.
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Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Következtetések
Célcsoport
problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
Az álláskeresők száma nő.

Romák és/vagy
mélyszegénységben élők

Magas
a
lakásfenntartási
részesülők száma.

támogatásban

Magas az alacsonyan iskolázottak száma.

Iskolai tornaterem hiánya

Gyermekek

Nők

Magas a gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek száma

Magas a tartósan munkanélküli nők száma
Növekvő igény a házi segítségnyújtásra.

Idősek

Fogyatékkal
élők

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
1. Kapcsolat a munkaügyi kirendeltséggel,
álláshirdetések közzététele honlapon, hirdető
táblán
2. Közfoglalkoztatás folytatása
Az érintettek adósságkezelési szolgáltatásba
történő bevonása, szakemberek bevonásával
Felnőttoktatás és szakmai képzések megszervezése

Pályázat benyújtása

1. Igény felmérés nyári ingyenes étkeztetésre,
felügyeletre vonatkozóan.
2. Nyári étkeztetés pályázat útján történő
megszervezése
3. Pályázat nyári táboroztatásra
közmunka-program folytatása
További házigondozói álláshely létesítése.

Növekvő igény az étkeztetésre.

Pályázat a konyha bővítésére, felújítására.

Óvoda, iskola komplex akadálymentesítése nem
megoldott.

Az intézmények akadálymentesítése pályázati
forrásból.
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A beavatkozások megvalósítói
Célcsoport
Romák és/vagy
mélyszegénységben élők
Gyermekek

Nők

Idősek
Fogyatékkal
élők

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
álláskeresők száma nő, magas a lakásfenntartási
támogatásban részesülők száma, magas az
alacsony iskolai végzettségűek aránya
Iskolai tornaterem hiánya
Magas a gyermekvédelmi
részesülő gyermekek száma

kedvezményben

Magas a tartósan munkanélküli nők száma

Növekvő igény
étkeztetésre

a

házi

segítségnyújtásra,

Óvoda, iskola komplex akadálymentesítése nem
megoldott.

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Partner: NMKH Szécsényi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
Felelős: polgármester
Partner: Nógrádsipeki Keresztény Általános Iskola és
Óvoda, Nógrádsipek Község Önkormányzatának
Konyhája
Felelős: polgármester, aljegyző
Partner: NMKH Szécsényi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
Felelős: polgármester
Partner: Nógrádsipek Község Önkormányzatának
Konyhája
Felelős: polgármester, aljegyző
Partner: Nógrádsipeki Keresztény Általános Iskola és
Óvoda
Felelős: polgármester, aljegyző
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
Mély szegénységben élők
Intézkedés sorszáma:

1.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Munkanélküliség csökkentése

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

Nő az álláskeresők száma

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél:

A munkanélküliek álláshoz jutásának segítése.

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal:

Az intézkedés tartalma:

Az intézkedés felelőse:

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról
- "Első munkahely garancia" munkaerő-piaci program
- Kapcsolatfelvétel és információk kérése a területileg illetékes járási munkaügyi
kirendeltségtől.
- Az érintettek tájékoztatása az álláslehetőségekről, munkahelyvédelmi akcióról,
állás- és átképzési lehetőségekről, támogatási formákról honlapon, helyi újságban,
önkormányzati hirdetőtáblán.
Polgármester/az általa megbízott személy

Az intézkedés
2014. július 1.
megvalósításának határideje:
Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok):
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai):
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

- munkanélküliek száma
- álláslehetőségek száma
- megjelentetések/tájékoztatási formák száma
- átképzési lehetőségek száma
- humán: polgármesteri hivatal munkatársa
- pénzügyi: - technikai: honlap, számítógép, irodaszer
- Folyamatos kapcsolattartás révén a területileg illetékes járási munkaügyi
kirendeltséggel a közzétett állás- és képzési hirdetések függvényében.
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Intézkedés sorszáma:

2.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Munkanélküliség csökkentése

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

Az álláskeresők száma nő.

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél:

A munkanélküliek álláshoz jutásának segítése.

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal:

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról
- 2011. évi CVI. Törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

Az intézkedés tartalma:

- Közfoglalkoztatás szervezése a településen a területileg illetékes járási munkaügyi
kirendeltséggel együttműködve, az egyházak és a civil szervezetek bevonásával.

Az intézkedés felelőse:

Polgármester/általa megbízott személy

Az intézkedés
2015. június 30.
megvalósításának határideje:
- munkanélküliek száma
Az
intézkedés
- közfoglalkoztatásban részt vevők száma
eredményességét
mérő
- közfoglalkoztatási programok száma
indikátor(ok):
- elnyert támogatás összege
Az
intézkedés
megvalósításához szükséges - humán: polgármesteri hivatal munkatársa
- pénzügyi: támogatás összege
erőforrások
(humán,
pénzügyi, - technikai: közfoglalkoztatáshoz szükséges technikai felszereltség
technikai):
Az intézkedés
A munkaügyi kirendeltség által kiírt közfoglalkoztatási programok függvényében.
eredményeinek
fenntarthatósága:

52

Intézkedés sorszáma:

3.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Munkanélküliség csökkentése

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

Az álláskeresők száma nő.

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél:

A munkanélküliek álláshoz jutásának segítése.

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal:

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról
- 2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről
- 2011. évi CLXXXVII. törvény - a szakképzésről

Az intézkedés tartalma:

- Felnőtt oktatás és szakképzés megszervezése a TKKI-vel és a területileg illetékes
járási munkaügyi kirendeltséggel együttműködve

Az intézkedés felelőse:

Polgármester/általa megbízott személy

Az intézkedés
2015. július 1.
megvalósításának határideje:
Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok):
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai):
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

- munkanélküliek száma
- felnőttoktatásban részt vevők száma
- képzésben részt vevők száma
- humán: polgármesteri hivatal munkatársa
- pénzügyi: támogatás összege
- technikai: képzéshez szükséges technikai felszereltség

Támogatási forrás rendelkezésre állása révén.
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Intézkedés sorszáma:

4.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Adósságrendezési szolgáltatás biztosítása

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

Magas a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma.

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél:

A szociálisan rászorultak támogatása.

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal:

1993. évi III. törvény - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Az intézkedés tartalma:

A rendszeres szociális segélyben részesülők és lakásfenntartási támogatást igénybe
vevők tájékoztatása/bevonása az adósságkezelési szolgáltatásba a családsegítő
szolgálat segítségével.

Az intézkedés felelőse:

Polgármester/általa megbízott személy

Az intézkedés
2015. július 1.
megvalósításának határideje:
Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok):
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai):
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

- rendszeres szociális segélyben részesülők száma
- lakásfenntartási támogatást igénybe vevők száma
- az adósságkezelési szolgáltatásba bevont személyek száma
- humán: polgármesteri hivatal és családsegítő szolgálat munkatársa
- pénzügyi: központi és önkormányzati támogatás összege
- technikai: számítógép
Az érintettek folyamatos tájékoztatása révén.
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Gyerekek
Intézkedés sorszáma:

1.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Tornaterem építése

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

A gyermekek egészséges fejlődésének biztosításához nem rendelkezik a település
tornateremmel.

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél:

A gyermekek testi fejlődésének elősegítése.

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal:

- 2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről

Az intézkedés tartalma:

Pályázati kiírások figyelése, pályázat benyújtása.

Az intézkedés felelőse:

Polgármester/általa megbízott személy

Az intézkedés
2018. június 30.
megvalósításának határideje:
Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok):
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai):
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

-

gyermekek száma
kiírt pályázatok száma
benyújtott pályázatok száma

- humán: pályázat figyelő és író
- pénzügyi: támogatás összege
- technikai: tornaterem létesítésére alkalmas terület
Pályázati kiírások függvényében, a forrás rendelkezésre állása révén.
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Intézkedés sorszáma:

2.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek helyzetének javítása

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

Magas a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél:

Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek helyzetének javítása.

A célkitűzés összhangja egyéb
stratégiai dokumentumokkal:

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Az intézkedés tartalma:

A szülők tájékoztatása az elérhető szociális ellátások feltételeiről,
kedvezményekről. Igényfelmérés a nyári étkeztetésre és felügyeletre
vonatkozóan.

Az intézkedés felelőse:

Aljegyző/általa megbízott személy

Az intézkedés
megvalósításának határideje:

2013. december 31.

Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok):

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma
- hátrányos helyzetű gyermekek száma
- óvodáztatási támogatást igénybe vevők száma
- igénylők száma

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

- humán: polgármesteri hivatal + gyermekjóléti szolgálat munkatársa
- pénzügyi: támogatás összege
- technikai: számítógép, nyomtató, irodaszerek

Az intézkedés eredményeinek
fenntarthatósága:

Az érintettek folyamatos tájékoztatása révén.

56

Intézkedés sorszáma:

3.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Gyermekek nyári étkeztetésének biztosítása

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

Magas a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél:

Gyermekek nyári étkeztetésének biztosítása

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal:

- „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégia
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
- 30/2013. (IV.30.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok részére szociális
nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás igénylésének,
döntési rendszerének folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és
ellenőrzésének részletes szabályairól

Az intézkedés tartalma:

Pályázati kiírások figyelése, pályázat nyári étkeztetésre.

Az intézkedés felelőse:

Polgármester/általa megbízott személy

Az intézkedés
2014. május 1.
megvalósításának határideje:
Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok):
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai):
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

-

gyermekek száma
igények száma
pályázatok száma

- humán: konyhai személyzet, polgármesteri hivatal munkatársa
- pénzügyi: támogatás összege
- technikai: tálalóhelyiség, étkező

Folyamatosan, az igények függvényében.
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Intézkedés sorszáma:

4.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Gyermekek nyári felügyeletének biztosítása

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

Magas a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél:

Gyermekek nyári felügyeletének biztosítása

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal:

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- Óvodai és általános iskolai pedagógia program

Az intézkedés tartalma:

Gyermekek nyári felügyeletének megszervezése, táboroztatással, lehetőség szerint
pályázat révén.

Az intézkedés felelőse:

Polgármester/általa megbízott személy

Az intézkedés
2018. június 30.
megvalósításának határideje:
Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok):
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai):
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

- óvodáskorú gyermekek száma
- általános iskolai tanulók száma
- igénylések száma
- pedagógusok száma
- humán: pedagógusok
- pénzügyi: pedagógusok óradíjának összege
- technikai: felügyeletre alkalmas helyszín
Folyamatosan, az igények függvényében.
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Nők
Intézkedés sorszáma:

1.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Tartósan munkanélküli nők helyzetének segítése

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

A településen magas a tartósan munkanélküli nők száma.

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél:

A tartósan munkanélküli nők helyzetének javítása.

Az intézkedés tartalma:

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról
- Nők és Férfiak Társadalmi Esélyegyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia
- START munkaprogram mezőgazdasági ágának folytatásába az állásnélküli nők
bevonása.

Az intézkedés felelőse:

- polgármester/általa megbízott személy

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal:

Az intézkedés
2014. július 1.
megvalósításának határideje:
Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok):
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai):
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

- munkanélküli nők száma
- foglalkoztatott nők száma
- START munkaprogramok száma
- humán: polgármesteri hivatal munkatársa, közfoglalkoztatottak
- pénzügyi: támogatás összege
- technikai: számítógép, irodai eszközök, eszközök a programhoz

A pályázati kiírások függvényében.
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Idősek
Intézkedés sorszáma:

1.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Házi segítségnyújtás bővítése

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

Növekvő igény a házi segítségnyújtásra

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél:

A házi segítségnyújtásban részesülők számának növelése.

A célkitűzés összhangja egyéb
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
stratégiai dokumentumokkal:
Az intézkedés tartalma:

Igényfelmérés, tájékoztató kampány készítése a szolgáltatásra vonatkozóan.

Az intézkedés felelőse:

polgármester/általa megbízott személy

Az intézkedés
megvalósításának határideje:

2014. július 1.

Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok):
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi, technikai):
Az intézkedés eredményeinek
fenntarthatósága:

- igények száma
- időskorúak száma
- humán: polgármesteri hivatal munkatársa, házi gondozó
- pénzügyi:- technikai: irodaszer

Igény esetén.
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Intézkedés sorszáma:

2.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Szociális étkeztetés bővítése

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

Növekvő igény az étkeztetésre

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél:

A szociális étkeztetésben részesülők számának növelése.

A célkitűzés összhangja egyéb
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
stratégiai dokumentumokkal:
Az intézkedés tartalma:

Igényfelmérés, tájékoztató kampány készítése a szolgáltatásra vonatkozóan.

Az intézkedés felelőse:

polgármester/általa megbízott személy

Az intézkedés
megvalósításának határideje:

2014. július 1.

Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok):
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi, technikai):
Az intézkedés eredményeinek
fenntarthatósága:

- igények száma
- időskorúak száma
- humán: polgármesteri hivatal munkatársa, házi gondozó
- pénzügyi: - technikai: irodaszer

Igény esetén.
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Intézkedés sorszáma:

3.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Főzőkonyha bővítése

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

Növekvő igény az étkeztetésre.

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél:

A szociális étkezés igénylők ellátásának biztosítása.

A célkitűzés összhangja egyéb
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
stratégiai dokumentumokkal:
Az intézkedés tartalma:

Pályázatok figyelése, írása

Az intézkedés felelőse:

polgármester/általa megbízott személy

Az intézkedés
megvalósításának határideje:

2018. június 30.

Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok):
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi, technikai):
Az intézkedés eredményeinek
fenntarthatósága:

- igények száma
- pályázatok száma
- humán: polgármesteri hivatal munkatársa, házi gondozó
- pénzügyi: támogatás összege
- technikai: irodaszer

A kiírt pályázatok, az elnyert támogatás függvényében.
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Fogyatékkal élők

Intézkedés sorszáma:

1.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Közintézmények akadálymentesítése

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

Óvoda, iskola komplex akadálymentesítése nem megoldott.

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél:

A közintézmények akadálymentesítetté válnak.

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal:

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
- Településfejlesztési koncepció

Az intézkedés tartalma:

Pályázat középületek akadálymentesítésére.

Az intézkedés felelőse:

Polgármester/általa megbízott személy.

Az intézkedés
2018. június 30.
megvalósításának 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
- pályázatok száma
- humán: pályázatíró
- pénzügyi: támogatás, önrész
- technikai: -

A pályázati kiírások függvényében.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

Intézkedés
sorszáma

1

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A
helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés
tartalma

F

G

H

I

J

Az intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)

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

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

2014. július 1.

- munkanélküliek
száma
- álláslehetőségek
száma
- megjelentetések /
tájékoztatási
formák száma
- átképzési
lehetőségek száma

- humán:
polgármesteri
hivatal munkatársa
- pénzügyi: - technikai:
honlap,
számítógép,
irodaszer

- Folyamatos
kapcsolattartás
révén a területileg
illetékes járási
munkaügyi
kirendeltséggel a
közzétett állás- és
képzési hirdetések
függvényében.

2015. június 30.

- 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 munkanélküliek
álláshoz jutásának
segítése.

- 1991. évi IV.
törvény a
foglalkoztatás
elősegítéséről és a
munkanélküliek
ellátásáról
- "Első munkahely
garancia"
munkaerő-piaci
program

A munkanélküliek
álláshoz jutásának
segítése.

- 1991. évi IV.
törvény a
foglalkoztatás
elősegítéséről és a
munkanélküliek
ellátásáról
- 2011. évi CVI.
Törvény a
közfoglalkoztatásról
és a
közfoglalkoztatásho
z kapcsolódó,
valamint egyéb
törvények
módosításáról

- Közfoglalkoztatás
szervezése a
településen a
területileg illetékes
Polgármester/által
járási munkaügyi
a megbízott
kirendeltséggel
személy
együttműködve, az
egyházak és a civil
szervezetek
bevonásával.

Munkanélküliek
a településen

Az
álláskeresők
száma nő.

E

- Kapcsolatfelvétel
és információk
kérése a területileg
illetékes járási
munkaügyi
kirendeltségtől.
- Az érintettek
tájékoztatása az
álláslehetőségekről, Polgármester/az
munkahelyvédelmi általa megbízott
személy
akcióról, állás- és
átképzési
lehetőségekről,
támogatási
formákról
honlapon, helyi
újságban,
önkormányzati
hirdetőtáblán.

Munkanélküliek
a településen

Nő az
álláskeresők
száma

2

C

A munkaügyi
kirendeltség által
kiírt
közfoglalkoztatási
programok
függvényében.
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Munkanélküliek
a településen

Az
álláskeresők
száma nő.

A munkanélküliek
álláshoz jutásának
segítése.

- 1991. évi IV.
törvény a
foglalkoztatás
elősegítéséről és a
munkanélküliek
ellátásáról
- 2011. évi CXC.
törvény - a nemzeti
köznevelésről
- 2011. évi
CLXXXVII.
törvény - a
szakképzésről

- Felnőtt oktatás és
szakképzés
megszervezése a
TKKI-vel és a
területileg illetékes
járási munkaügyi
kirendeltséggel
együttműködve

1993. évi III.
törvény - a szociális
igazgatásról és
szociális
ellátásokról

A
rendszeres
szociális segélyben
részesülők
és
lakásfenntartási
támogatást igénybe
Polgármester /
vevők tájékoztatása
általa megbízott
/
bevonása
az
személy
adósságkezelési
szolgáltatásba
a
családsegítő
szolgálat
segítségével.

4

Magas a
lakásfenntartáAdósságrendezési
si
szolgáltatás
támogatásban
biztosítása
részesülők
száma.

A szociálisan
rászorultak
támogatása.

Polgármester/által
a megbízott
személy

2015. július 1.

- munkanélküliek
száma
- felnőttoktatásban
részt vevők száma
- képzésben részt
vevők száma

- humán:
polgármesteri
hivatal munkatársa
- pénzügyi:
Támogatási forrás
támogatás összege
rendelkezésre
- technikai:
állása révén.
képzéshez
szükséges
technikai
felszereltség

2015. július 1.

- rendszeres
szociális
segélyben
részesülők száma
- lakásfenntartási
támogatást
igénybe vevők
száma
- az
adósságkezelési
szolgáltatásba
bevont személyek
száma

- humán:
polgármesteri
hivatal és
családsegítő
szolgálat
munkatársa
- pénzügyi:
központi és
önkormányzati
támogatás összege
- technikai:
számítógép

Az érintettek
folyamatos
tájékoztatása
révén.
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II. A gyermekek esélyegyenlősége
A

Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés
címe,
megnevezése

1
Tornaterem
hiánya

B

C

A
helyzetelemzés
következtetéAz intézkedéssel
seiben feltárt
elérni kívánt cél
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése
A gyermekek
egészséges
fejlődésének
A gyermekek testi
biztosításához
fejlődésének
nem
elősegítése.
rendelkezik a
település
tornateremmel.

D
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

- 2011. évi CXC.
törvény - a nemzeti
köznevelésről

2
Gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő
gyermekek
helyzetének
javítása

3

4

Magas a
gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő
gyermekek
száma

Gyermekek nyári
Magas a
étkeztetésének
gyermekvébiztosítása
delmi
kedvezményben részesülő
gyermekek
száma
Gyermekek nyári
felügyeletének
Magas a
biztosítása
gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő
gyermekek
száma

Gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő
gyermekek
helyzetének
javítása.

Gyermekek nyári
étkeztetésének
biztosítása

Gyermekek nyári
felügyeletének
biztosítása

1997. évi XXXI.
törvény a
gyermekek
védelméről és a
gyámügyi
igazgatásról

- „Legyen jobb a
gyerekeknek”
Nemzeti Stratégia
- A nemzeti
köznevelésről szóló
2011. évi CXC.
törvény
- 30/2013. (IV.30.)
EMMI rendelet
- 2011. évi CXC.
törvény a nemzeti
köznevelésről
- 1992. évi XXXIII.
törvény a
közalkalmazottak
jogállásáról
- Óvodai és
általános iskolai
pedagógia program

E

Az intézkedés
tartalma

Pályázati kiírások
figyelése, pályázat
benyújtása.

F

Az intézkedés
felelőse

Polgármester /
általa megbízott
személy

A
szülők
tájékoztatása
az
elérhető szociális
ellátások
feltételeiről,
Aljegyző / általa
megbízott személy
kedvezményekről.
Igényfelmérés
a
nyári étkeztetésre
és
felügyeletre
vonatkozóan.

Pályázati kiírások
figyelése, pályázat
nyári étkeztetésre.

Polgármester /
általa megbízott
személy

G

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

2018. június 30.

2013. december
31.

2014. május 1.

H

Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
szükséges
eredményességét
erőforrások
mérő indikátor(ok)
(humán, pénzügyi,
technikai)
- gyermekek
száma
- kiírt pályázatok
száma
- benyújtott
pályázatok száma

- halmozottan
hátrányos helyzetű
gyermekek száma
- hátrányos
helyzetű
gyermekek száma
- óvodáztatási
támogatást
igénybe vevők
száma
- igénylők száma
- gyermekek
száma
- igények száma
- pályázatok
száma

2018. június 30.
Gyermekek nyári
felügyeletének
megszervezése,
táboroztatással,
lehetőség szerint
pályázat révén.

Polgármester /
általa megbízott
személy

I

- óvodáskorú
gyermekek száma
- általános iskolai
tanulók száma
- igénylések száma
- pedagógusok
száma

- humán: pályázat
figyelő és író
- pénzügyi:
támogatás összege
- technikai:
tornaterem
létesítésére
alkalmas terület
- humán:
polgármesteri
hivatal +
gyermekjóléti
szolgálat
munkatársa
- pénzügyi:
támogatás összege
- technikai:
számítógép,
nyomtató,
irodaszerek
- humán: konyhai
személyzet,
polgármesteri
hivatal munkatársa
- pénzügyi:
támogatás összege
- technikai:
tálalóhelyiség,
étkező

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Pályázati kiírások
függvényében, a
forrás
rendelkezésre
állása révén.

Az érintettek
folyamatos
tájékoztatása
révén.

Folyamatosan, az
igények
függvényében.

- humán:
pedagógusok
- pénzügyi:
Folyamatosan, az
pedagógusok
igények
óradíjának összege függvényében.
- technikai:
felügyeletre
alkalmas helyszín
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III. A nők esélyegyenlősége

Intézkedés
sorszáma

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A
helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

C

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

1

Tartósan
munkanélküli
nők helyzetének
segítése

A településen
magas a
tartósan
munkanélküli
nők száma.

A tartósan
munkanélküli nők
helyzetének
javítása.

- 1991. évi IV.
törvény a
foglalkoztatás
elősegítéséről és a
munkanélküliek
ellátásáról
- Nők és Férfiak
Társadalmi
Esélyegyenlőségét
Elősegítő Nemzeti
Stratégia

E

Az intézkedés
tartalma

F

G

H

I

J

Az intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)

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

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

- munkanélküli
nők száma
- foglalkoztatott
nők száma
- START
munkaprogramok
száma

- humán:
polgármesteri
hivatal
munkatársa,
közfoglalkoztatottak
- pénzügyi:
támogatás összege
- technikai:
számítógép, irodai
eszközök,
eszközök a
programhoz

- START
munkaprogram
mezőgazdasági
- polgármester /
ágának folytatásába általa megbízott
az állásnélküli nők személy
bevonása.

2014. július 1.

A pályázati
kiírások
függvényében.
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IV. Az idősek esélyegyenlősége

Intézkedés
sorszáma

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A
helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

C

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

Az intézkedés
tartalma

F

G

H

I

J

Az intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)

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

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

1
Házi
segítségnyújtás
bővítése

- 1993. évi III.
A házi
Növekvő igény
segítségnyújtásban törvény a szociális
a
házi
igazgatásról és
részesülők
segítségnyújszámának
szociális
tásra
növelése.
ellátásokról

Igényfelmérés,
tájékoztató
kampány készítése
a szolgáltatásra
vonatkozóan.

polgármester /
általa megbízott
személy

2014. július 1.

- igények száma
- időskorúak
száma

2

Szociális
étkeztetés bővítése

A szociális
étkeztetésben
Növekvő igény
részesülők
az étkeztetésre
számának
növelése.

- 1993. évi III.
törvény a szociális
igazgatásról és
szociális
ellátásokról

Igényfelmérés,
tájékoztató
kampány készítése
a szolgáltatásra
vonatkozóan.

polgármester /
általa megbízott
személy

2014. július 1.

- igények száma
- időskorúak
száma

3

Főzőkonyha
bővítése

- 1993. évi III.
A szociális étkezés
törvény a szociális
Növekvő igény igénylők
igazgatásról és
az étkeztetésre. ellátásának
szociális
biztosítása.
ellátásokról

Pályázatok
figyelése, írása

polgármester/által
a megbízott
személy

2018. június 30.

- igények száma
- pályázatok
száma

- humán:
polgármesteri
hivatal
munkatársa, házi
gondozó
- pénzügyi:- technikai:
irodaszer
- humán:
polgármesteri
hivatal
munkatársa, házi
gondozó
- pénzügyi: - technikai:
irodaszer
- humán:
polgármesteri
hivatal
munkatársa, házi
gondozó
- pénzügyi:
támogatás összege
- technikai:
irodaszer

Igény esetén.

Igény esetén.

A kiírt pályázatok,
az elnyert
támogatás
függvényében.
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V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

Intézkedés
sorszáma

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A
helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

C

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

Az intézkedés
tartalma

F

G

H

I

J

Az intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)

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

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

2018. június 30.

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

- humán:
pályázatíró
- pénzügyi:
támogatás, önrész
- technikai: -

1

Közintézmények
akadálymentesítése

Óvoda, iskola
komplex
akadálymentesítése nem
megoldott.

A közintézmények
akadálymentesítetté válnak.

- 1997. évi
LXXVIII. törvény
az épített környezet
alakításáról és
védelméről
Településfejlesztési
koncepció

Pályázat
középületek
akadálymentesítésére.

Polgármester /
általa megbízott
személy.

A pályázati
kiírások
függvényében.

3. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati
fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve
támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program elfogadását követően biztosítsák, hogy az
intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon
kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő
konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP 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.

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 az önkormányzat honlapja áll rendelkezésre, 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 megismerjék és kövessék a HEPben foglaltakat.
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- Biztosítja, hogy az önkormányzat, és az intézményvezetők megkapják a HEP végrehajtásához szükséges felkészítést és segítséget.
- Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket, a HEP 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, 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.

4. Elfogadás módja és dátuma
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I. Nógrádsipek Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a
megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.
II. Ezt követően Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési
Terv) megvitatta és az 53/2013. (XI.6.) számú határozatával elfogadta.
Melléklet: képviselő-testület elfogadó határozata
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