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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP)
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi
esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31.§-a írja elő a
települési önkormányzatok számára.
A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat
ötévente, öt év időtartamra fogad el.
Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi területeket és a HEP célcsoportjait a helyi
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról
szóló 321/2011.(XII.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: esélyegyenlőségi Korm. rendelet)
tartalmazza.
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012.(VI.5.)
EMMI rendelet 1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és
tartalmi elemeket, amelyek a HEP elkészítésének alapját képezik.
Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (továbbiakban: HEP IT)
A HEP IT a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket tartalmazza az Ebktv. 31.§-ának (2) bekezdése szerint. Az intézkedéseket a
321/2011.(XII.27.) Korm. rendelet 5.§-ában foglalt célok figyelembe vételével kell
meghatározni.

Bevezetés
Érsekvadkert Község Önkormányzata a 42/2009.(VI.30.) határozatával fogadta el az első
esélyegyenlőségi tervét, melyet a megvalósítás és érvényesülés érdekében az Önkormányzat
folyamatosan figyelemmel kísért. Az első felülvizsgálat 2010 májusában történt, a második
felülvizsgálatra a 2012. évben került sor. Ekkorra már több változás és fejlesztés indokolta az
aktualizálást.
Az átdolgozott tervezetet Érsekvadkert Község Képviselő-testülete a 90/2012.(XII.12.)
határozatával fogadta el. A legutóbbi felülvizsgálatra 2017-ben került sor, miután a Képviselőtestület áttekintette és 58/2017.(VIII.22.) határozatával hatályban tartotta a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot.
Összhangban az Ebktv., az esélyegyenlőségi Korm. rendelet, és a 2/2012. (VI. 5.) EMMI
rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) rendelkezéseivel, Érsekvadkert Község
Önkormányzata új Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében
szükséges feladatokat.
Az Önkormányzat célja, hogy
-

az elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a már meglévő stratégiákat,
fejlesztési terveket, koncepciókat, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését.
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A helyzetelemzés adatai az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálják.
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
intézményfenntartójára.

A település bemutatása
ÉRSEKVADKERT
A település története napjainkig
Érsekvadkert Nógrád megye nyugati részén, a 22. sz. közút mentén, Rétság és Balassagyarmat
között helyezkedik el. A Balassagyarmati járáshoz tartozik, önálló önkormányzati hivatala van.
A megye 6. legnagyobb települése, lakónépessége 2018. január 1-én 3529 fő.
A település a Börzsöny hegység lábánál, a Nógrádi-medencében helyezkedik el. Természeti
adottságait tekintve, kezdetben „vadkert”- azaz vadaskert volt, kiterjedt erdőséggel, majd
talajának jó minőségét kihasználva egyre több területet vontak művelés alá. Jó mezőgazdasági
adottságait mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az 1700-as évek elején mezővárosi rangot
kapott, évi négy vásár tartásának jogával. Nevében az „Érsek” előtag a helység egykori
birtokosára, az esztergomi érsekre utal. Érsekvadkert (régebben csak Vadkert) Nógrád megye
legrégibb településeinek egyike. A király által gyakran járt útvonal mellett, szolgálófaluként
tartották számon. Plébániáját először egy 1223-as irat említi, 1283-ban az érsek udvarnokainak
(udvari cselédjeinek) lakóhelye. A Szent András templomot a feljegyzések szerint Esterházy
Imre esztergomi érsek építette újjá 1745 előtt egy korábbi épület felhasználásával barokk
stílusban. A templom ma országos védettségű építészeti emlék. Érsekvadkert község életében
a keresztény értékrend mind európai, mind helyi társadalmi szervező erő, terjesztésében az
egyházat támogatja.
A mai Érsekvadkert története a korabeli összeírásokban szereplő három falu: Felső-Vadkert,
Közép-Vadkert és Alsó-Vadkert történetéből tevődik össze. A történelem viharai nem kímélték:
a 16. század közepén a török hódoltság részeként lakossága igen megfogyatkozott, a török
hadak nagy pusztítással többször is átvonultak a településen. Az új honfoglalás folyamata a
török uralom megszűntével 1688 körül kezdődött. A régi lakosság bujkáló maradéka visszatért,
és kiegészülve az érsekség más falvaiból érkezőkkel, újjáépítette a falut, ami a Rákóczi
szabadságharc alatt már a megye egyik legnagyobb településének mondható.
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Ezt követően, – mint az esztergomi érsek hűbérbirtoka – elnyeri a mezővárosi rangot. A
községhez több puszta – így Szentlőrinc-puszta, Hajduárok, Káposztás és Mogyoróspuszta – is
tartozott.
A kuruc-labanc összetűzés során a terület ismét hadszíntérré vált. Ahogy a közelben zajló
Romhányi csatából 1710-ben, úgy az 1848-49-es szabadságharcból is kivette Vadkert a részét.
A 19. század végén a település lakossága (jobbágyok, cselédek) az úrbéresi tagosítás során
jutott földhöz. Újabb fellendülés következett a falu életében a kiegyezést követően: a lakosok
hitelszövetkezetet tartottak fenn, két gőzmalom is működött, egyre többen foglalkoztak iparosi,
kereskedelmi tevékenységgel. A gazdasági fejlődés töretlensége egészen a trianoni határok
meghúzásáig tartott, ám ekkor az addig élénk kereskedelmi utak lezárultak.
Az első, majd a második világháború és az azt követő 40 év újabb gátakat vetett a fejlődés
útjába. A főtéren lévő hősi emlékmű őrzi az I. és II. világháború harcaiban elesettek, a
deportáltak és a bevonuló szovjet csapatok áldozatainak nevét.
A község a rendszerváltás utáni időkben osztozik a magyar vidékre, és a Nógrád megyei
falvakra különösen jellemző negatív gazdasági társadalmi folyamatokban – elöregedés,
elvándorlás, növekvő munkanélküliség – de ez a negatív tendencia az utóbbi években megállt,
sőt visszájára fordult. A magas színvonalú óvodai és iskolai nevelő munkának köszönhetően
egyre több fiatal választja lakóhelyül a települést.
A község lakossága számára a megélhetést az elmúlt időszakban egyrészt az építőipar
(„vadkerti ácsok” hagyományos kisipari tevékenység folytatásaként), valamint a
mezőgazdaság biztosította. Sokan foglalkoztak burgonya és bogyós gyümölcsök
termesztésével.
Érsekvadkerten máig élnek a néphagyományok, az itteni népviselet a nógrádi viseletek
legdíszesebbje közül való. A palóc tájjelleg kultúrájának jelentős tárgyi emlékeit, értékeit a
község Helytörténeti Emlékháza őrzi. Múltidéző Néphagyományőrző Egyesület működik az
Emlékházban, ahol a régi palóc népszokásokról tartanak bemutatókat, foglalkozásokat.
Felelevenítették a jellegzetes helyi étel, a vadkerti nagygönc készítésének hagyományait is.
Az évente megrendezésre kerülő Falunapon minderről a községbe látogató vendégek, turisták
is meggyőződhetnek.
Érsekvadkert község két testvértelepüléssel írt alá együttműködési megállapodást. A képviselőtestület a szlovákiai Slovenské Darmoty (Szlovákgyarmat) településsel 2008-ban, a
lengyelországi Spytkowice településsel 2015-ben írta alá az egyezményt.
Népesség alakulása
Érsekvadkert Község népességszámát, illetve tényleges szaporodását alapvetően a természetes
szaporodás és a vándorlási egyenleg határozza meg. A természetes reprodukció az élve
születések és a halálozások számának alakulásától függ, amelyeket egyenként is több
meghatározó tényező befolyásol. A vándorlási egyenleget az állandó és ideiglenes jellegű beés kivándorlások különbsége adja, amelyek szintén több külső és belső tényező eredményeként
alakulnak.
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Lakónépesség (fő)
A lakónépesség az adott területen lakóhellyel rendelkező és másutt tartózkodási hellyel nem
rendelkező személyek, valamint az ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező
személyek együttes száma.
Érsekvadkert lakónépességének száma az elmúlt 10 évben csökkenő tendenciát mutat.
Népességszám változása 2007-2017 között

Lakónépesség száma az évek
végén
Év

Fő

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

3680
3650
3597
3526
3497
3574
3512
3461
3468
3504
3545

Forrás: TeIR, KSH

Állandó népesség 2017.
fő
Összesen,
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti
Forrás: Központi népességnyilvántartó

nők
1831
261
59
1005
175
345

férfiak
1818
290
84
1112
125
226

%
összesen
3649
551
143
2117
300
571

nők
50%
47%
41%
47%
58%
60%

férfiak
50%
53%
59%
53%
42%
40%
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Érsekvadkert - Természetes szaporodás

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

élve születések száma

halálozások száma

40
39
26
36
24
40
42
44
42

47
58
54
47
52
47
57
60
33

természetes
szaporodás (fő)
-7
-19
-28
-11
-28
-7
-15
-16
9

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Érsekvadkert - Belföldi vándorlások

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

állandó jellegű odavándorlás

elvándorlás

egyenleg

72
47
34
43
47
52
60
86
82

68
52
50
73
55
79
80
85
60

4
-5
-16
-30
-8
-27
-20
1
22

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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Az elvándorlások kiemelkedő számánál az aktív korú munkavállalók körében komoly szerepet
játszott a helyi munkalehetőségek megszűnése, valamint a fiatalok – képzettségükből
kifolyólag – városokba történő költözése. Utóbbiak inkább a fővárost és a fővárosi
agglomerációt választották munka- és lakóhelyül.
A jelzett háttértényezők változásával, illetve azok becslésével kapcsolatosan problémát jelent,
hogy alakulásukról legtöbb esetben nem állnak rendelkezésre adatok (pl. nők életkor szerinti
termékenysége, korcsoport szerinti élve születési és halálozási megoszlás, koréves tovább élési
valószínűségek), más adatok hosszú évtizedek folyamán, lassan változnak (pl. átlagos
gyermekszám, várható élettartam.) Egy részük pedig olyan tényező, amely nehezen mérhető fel
(pl. ingatlanárak, települési előnyök és hátrányok, családi okok). Ezek azok az elemek, amelyek
a különböző becslések és trendek esetében csak a főbb demográfiai jellemzőkbe integráltan,
azok változásának követésében jelennek meg.
Infrastruktúra
a) Intézményi infrastruktúra
Érsekvadkert községben minden alapellátás működik, s ehhez korszerű, felújított és jól
felszerelt intézményi hátteret biztosít az önkormányzat.
Az alapfokú egészségügyi ellátás keretében háziorvosi, házi gyermek-orvosi, valamint
fogorvosi rendelő működik. Területi védőnői szolgálatot tart fenn az önkormányzat, két
védőnői körzettel. Az orvosi- fogorvosi rendelők, és a védőnői rendelő felújított épületben,
korszerű felszereltséggel működik.
Az óvodai alapellátást 6 csoportos óvodával biztosítja az önkormányzat, két helyszínen.
Folyamatban van új óvoda építése, benne 2 férőhelyes bölcsődei ellátással.
Az alapfokú oktatás 8 osztályos általános iskolával, 300 fő felvehető tanulólétszámmal
ugyancsak két helyszínen valósul meg. Az iskolát a Balassagyarmati Tankerületi Központ
működteti.
Az idősek nappali ellátása és a szociális étkeztetés intézményi keretek között valósul meg.
A nappali ellátás 20 férőhelyes, a szociális étkeztetést kb. 50 fő veszi igénybe, amely
házhozszállítással is kérhető.
A köz- és szociális étkeztetés önkormányzati konyha működtetésével valósul meg.
Az önkormányzati fenntartású kulturális intézmény-komplexum magában foglal egy községi
könyvtárat, művelődési házat, közösségi házat, valamint egy helytörténeti emlékházat és egy
Zsidó Emlékházat. A kulturális rendezvények, a helyi sajátosságokra épülő közösségi
összejövetelek, falunapok és a régi hagyományok népszerűsítése nagy hangsúlyt kapnak a
település közéletében. A művelődési házban korszerű felszereltségű teleház működik.
b) Műszaki és technikai infrastruktúra
Érsekvadkert község jól kiépített műszaki infrastruktúrával rendelkezik. A település minden
utcája szilárd burkolatú, vezetékes gázzal, vezetékes vízzel, szennyvízcsatorna hálózattal,
kábeltelevíziós hálózattal, telefonhálózattal ellátott. A rendszeres szilárd hulladékszállításban
bevont lakások száma közel 1200 db.
A községben korszerű, szélessávú internet-elérhetőség van.
Az intézményi és műszaki infrastruktúrát az önkormányzat a GAMESZ intézményén keresztül
üzemelteti. Ugyancsak ez az intézmény a felelős a közfoglalkoztatási programok
8

végrehajtásáért, a kisebb út-és épület felújításokért, karbantartásokért, a köztemető
üzemeltetéséért.

Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek
esélye legyen jó minőségű szolgáltatásokra, segíti 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.
Érsekvadkert Község Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi
szempontokat az önkormányzat 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 közakarat (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 kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak,
elősegítve ezzel a település lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei
szabályozás, támogatás és a jó gyakorlati megvalósítás bemutatása.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Érsekvadkert Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával
érvényesíteni kívánja:
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
- a diszkriminációmentességet,
- a szegregációmentességet,
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén
a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket.
Az Önkormányzat az általános iskolát érintő intézkedések érdekében együttműködik az
intézményfenntartó központ területi szervével (tankerülettel).
Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkrimináció- és szegregációmentesség,
a szegregációmentes kommunikáció biztosítása.
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni az esélyegyenlőségi Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen.
9

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat
a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az
HEP IT tartalmazza.

A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének
javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés,
ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a
hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP, HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján
végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási
rendeletei,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet (továbbiakban:
esélyegyenlőségi 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 (továbbiakban: EMMI rendelet)
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.)
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.)
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény)
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben
átalakult. A járási hivatalok hatáskörébe kerültek bizonyos ellátások, továbbá az
önkormányzatnál néhány ellátási forma megszüntetésre került, úgy mint:
- aktív korúak ellátása
- méltányossági ápolási díj
- méltányossági közgyógyellátás
- lakásfenntartási támogatás
- óvodáztatási támogatás.
A fentieken túl az önkormányzati segély is átalakult, ugyanis a rendkívüli élethelyzetre
tekintettel rendkívüli települési támogatás nyújtható.
A rendszeres szociális segélyre jogosultak részére az új egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás, vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság
állapítható meg. Mindegyik járási hivatali hatáskörben történik.
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1.2. Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
A önkormányzat rendeletalkotási jogkörében eljárva, kiemelt figyelmet fordít a hátrányos
társadalmi csoportok támogatására. A képviselő-testület helyi szabályozási tevékenysége során
az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe véve két olyan önkormányzati rendeletet alkotott
meg, amelynek célja a törvényi előírásokon túl, hogy településünkön olyan támogatási rendszer
működjön, amely az állampolgárok szempontjából a prevencióra helyezik a hangsúlyt, valamint
a hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére szolgálnak. A helyi rendeletek, szociális
ellátások, szolgáltatások középpontjában a hátrányos helyzetűek, az idősek, a gyermekek,
valamint a családok állnak.
A megalkotott hatályos önkormányzati rendeletek a következők:
-

2/2015.(II.25.) rendelet a szociális gondoskodás helyi szabályairól
10/2004. (VII.1.) rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről [és az azt módosító 9/
2005.(IX.30.), valamint 2/2014. (I. 29.) rendeletek].

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal
Érsekvadkert Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját a település már
meglévő, több évre előre megtervezett stratégiával való illeszkedés jegyében, a közös élhető
jövő megteremtését szem előtt tartva alkotta meg.
Településünk hosszú távú jövőképe az értékek és hagyományok megőrzése mellett a
fenntartható fejlődés, az értékőrzés és a megújulás. Az önkormányzat középtávú stratégiai
céljai:
- fenntartható fejlesztés az alapfunkciók harmóniájában,
- a település, mint az élhető, értékőrző, hagyományőrző környezet,
- példaértékű gondoskodás és egyenlő esélyek biztosítás
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Érsekvadkert Község Önkormányzata a helyi stratégiákat a település elhelyezkedése
szempontjából adódóan a Balassagyarmati Kistérségi Társulás tagjaként, a térségi
programokkal való illeszkedés megteremtésével alkotta meg. Településünk még számos kisebb
társulás tagja, amelyek stratégiai programja elősegíti Érsekvadkert gazdasági,
szociális-egészségügyi és turisztikai programjainak megvalósítását, a lakosság érdekeinek
szolgálatát és mindennapi ellátását.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a KSH-, TEIR adatbázisokból, valamint
helyi nyilvántartásokból állítottuk össze. Felhasználtuk az ágazati éves beszámolók
összegzéseit, megállapításait, a helyi szakemberek tapasztalatait.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: „Ma
Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él,
közülük 1,2 millióan mélyszegénységben.”
A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű felnőtteket,
időseket. A romák nagy része ehhez a csoporthoz tartozik. Ezért Magyarországon a romák
felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet elválasztani a szegénység elleni általános
küzdelemtől. A romák esetében jellemző az, hogy még a halmozottan hátrányos helyzetű
csoportokon belül is a legkedvezőtlenebb helyzetben lévőkhöz tartoznak.
A mélyszegénység egy összetett jelenség, okai többek között a társadalmi és gazdasági
hátrányok, iskolai képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli eltérésekben mutatkoznak meg. A
szegénység kialakulása a rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a
munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére vezethető vissza. A mélyszegénység
hatása az érintettek lakhatási, táplálkozási, egészségügyi állapotában jelentkezik elsősorban.
Településünkön a 2011. évi népszámlálás során a lakosságból magukat cigány (romani, beás)
nemzetiségűnek vallók aránya 5,03 % volt. (2011-ben Érsekvadkert lakosságszáma: 3497 fő,
annak 5,03%-a kerekítve 176 fő.)
Érsekvadkert roma-lakosság aránya az összlakossághoz viszonyítva (2011.)

2017. évben a roma lakosság aránya a település lakónépességéhez viszonyítva 11 % . (a
rendszeres gyermekvédelmi és szociális támogatások kimutatásai alapján). A növekedés
javarészt a családok betelepülésének, valamint a gyermekszám növekedésének eredménye.
Örvendetes, hogy a romák arányának növekedése nem jár együtt a mélyszegénységben élő
romák számának emelkedésével. Ez mindenképpen egy szociális és jövedelmi gyarapodás
következménye. A romák közül egyre többen dolgoznak, részt vesznek a közfoglalkoztatási
programokban, ami a családjaik anyagi és élethelyzetében pozitív változásokat eredményez.
A romák közül a mélyszegénységben élők aránya jelenleg kb. 10 %. Ez gyakorlatilag 4-5
családot jelent, akik semmiféle közmunkaprogramokban nem vesznek részt, és magas náluk a
gyermeklétszám. Tovább nehezíti a mélyszegénységben élő családok helyzetét az a tény is,
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hogy a fiatal nők túlságosan korai életszakaszukban, még kiskorúként vállalnak gyermekeket,
akiknek eltartása szintén a nagyszülőkre hárul. Ezeknél a családoknál így bezárul a
problémakör és kitörés sem lehetséges a mélyszegénységből.
A szegénység (csakúgy, mint a mélyszegénység) 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 legfőbbképpen a
jövedelmi viszonyok alapján lehet ezt megállapítani.
Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások
rendszereiből.
Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő alacsony iskolai végzettségűek,
megváltozott munkaképességűek. Tapasztalataink szerint a munkaerő-piacra jutás fő akadályai:
az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák.
A szegénység (különösen a mélyszegénység) felszámolására, csökkentésére Érsekvadkert
Község Önkormányzata komoly erőfeszítéseket tesz. Közfoglalkoztatási programokban vesz
részt, különböző szociális ellátásokat működtet, intézményesített ingyenes gyermekétkeztetést
biztosít (ezen belül óvodatej programban vesz részt). A képviselő-testület az önkormányzat
költségvetésében évről-évre magasabb előirányzatot tervez be pénzbeli szociális ellátás, eseti
segély juttatásának céljából. A mélyszegénységben élő és a roma lakosság elsődlegesen
részesülnek ezekből a juttatásokból. Az önkormányzat így (valamint ezen felül sok más
intézményesített lehetőségen keresztül) biztosítja az esélyegyenlőségüket.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A helyi önkormányzatnak az Flt-ben és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján a településünkre
jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek
változásainak bemutatásával.

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
Regisztrált munkanélküli az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges
feltételekkel rendelkezik, és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat,
és öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül, és az
alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll és
egyéb kereső tevékenységet sem folytat, elhelyezkedése érdekében az illetékes kirendeltséggel
együttműködik, és akit az illetékes kirendeltség álláskeresőként nyilvántart.
A KSH adatai alapján településünkön a regisztrált munkanélküliek aránya és száma az utóbbi
6 évben az alábbiak szerint alakult:
- 2012. decemberében a regisztrált munkanélküliek száma 296 fő volt, amely a
munkavállalási korú lakónépesség 12 %-a.
- 2013. decemberében a regisztrált munkanélküliek száma 244 fő volt, amely a
munkavállalási korú lakónépesség 9,5 %-a.
- 2014. decemberében a regisztrált munkanélküliek száma 197 fő volt, amely a
munkavállalási korú lakónépesség 7,6 %-a.
- 2015. decemberében a regisztrált munkanélküliek száma 178 fő volt, amely a
munkavállalási korú lakónépesség 7 %-a.
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-

2016. decemberében a regisztrált munkanélküliek száma 142 fő volt, amely a
munkavállalási korú lakónépesség 5,6 %-a.
2017. decemberében a regisztrált munkanélküliek száma 150 fő volt, amely a
munkavállalási korú lakónépesség 5,8 %-a

b) Foglalkoztatási jellemzők, problémák
Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt
álló korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a
megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a 15-24 éves
korosztály munkaerő-piaci részvétele is. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, képzési
idő meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni
munkahelykeresés ideje is.
A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek száma, a nem megfelelő
szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya, és az iskolai végzettség befolyásolja. Az ifjúsági
munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai ma már nemcsak a
végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes kompetenciákra, szakmai és
gyakorlati tudásra vonatkoznak.
Településünkön munkalehetőséget jellemzően az önkormányzat és intézményei, a
mezőgazdaság, valamint a kisvállalkozások biztosítanak. Az önkormányzati intézményekben
foglalkoztatottak száma jelenleg 51 fő. A közfoglalkoztatotti létszám előirányzat 2018-ban 28
fő.

c) Közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, amely létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét.
Önkormányzatunk a közfoglalkoztatást GAMESZ útján látja el.
A közfoglalkoztatás alakulása 2011. évtől:
-

2011. évben kb. 20 fő közfoglalkoztatott dolgozott általános közfoglalkoztatási
programban,
2012. évben kb. 50 fő közfoglalkoztatott dolgozott általános közfoglalkoztatási
programban,
2013. évben kb. 80 fő közfoglalkoztatott dolgozott nemcsak az általános-, hanem az
újonnan bevezetett START-mintaprogramban,
2014. évben kb. 80 fő dolgozott ugyanezen programokban,
2015-ben kb. 60 fő közmunkás foglalkoztatását szervezte meg az önkormányzat
ezekben a programokban,
2016-ben kb. 65 fő2017-ben kb. 52 fő dolgozott Start és általános közfoglalkoztatási programokban.
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Forrás: Önkormányzat adatai

A 2018. évben közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma előreláthatóan 50 fő. A Start
munkaprogram keretében mezőgazdasági közfoglalkoztatás, belterületi közúthálózat
karbantartása és helyi sajátosságokra épülő mintaprogram valósul meg.
Érsekvadkert Község Önkormányzata, valamint a GAMESZ intézmény 2016-2017. években
olyan kiemelkedő sikereket ért el ezekben a közfoglalkoztatási programokban, hogy
minisztériumi kitüntetéssel jutalmazták az eredményeket.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői
Településünkön a foglalkoztatás csak részben megoldott, illetve korlátozott számú a
munkalehetőség. A hozzáférés adva van, a helyi foglalkoztató cégek, mezőgazdasági
vállalkozások, valamint az önkormányzat és intézményei elérhetőek, még közlekedési eszközt
sem kell igénybe venni. A foglalkoztatással kapcsolatos információk, álláshirdetések elérhetőek
az önkormányzat honlapján, a képújságon és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin.
Szórólapok formájában is eljut a lakossághoz, és a község közterein álló nyilvános
hirdetőtáblákon is olvasható.
A foglalkoztatás javítása és a munkalehetőségek megteremtése érdekében Érsekvadkert
Önkormányzata ipari park létrehozását tervezi. Itt munkahelyteremtő beruházások, vállalkozási
területek alakulnának.
Mivel ez helyben valósulna meg, közlekedés szempontjából a legelőnyösebb megoldás lenne
a munkavállalóknak.
Az érsekvadkerti aktív korú munkavállalók közül jelenleg nagyon sokan Rétságra, a 15 km-re
fekvő kisvárosba, valamint Balassagyarmatra, az ugyancsak 15 km-re lévő járási központba
járnak dolgozni, de jelentős hányaduk a fővárosban vállal munkát. A közlekedés mindhárom
irányba kielégítő: sűrű távolsági autóbuszjárat megy Rétságra és Balassagyarmatra, továbbá
óránkénti közlekedés van Budapestre is. A nagyfoglalkoztató multi cégek általában saját
autóbusszal oldják meg munkavállalóik utaztatását. Az alkalmi munkát, napszámot vállalók a
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szomszédos, illetve közeli falvakba járnak, ők menetrendszerinti buszjáratokat vesznek
igénybe, illetve néhány kilométeres távolságot kerékpárral tesznek meg.
A fiatalok foglalkoztatását az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalban és más intézményeiben
oldja meg, ám ezek kizárólag szakirányú végzettséget követelő munkakörök, amik csak
pályázat útján tölthetők be és speciális foglalkoztatási jogszabályok alá tartoznak (Kjt. Kttv.).
Egy-egy pályázat elbírálása során ugyanakkor előnyt élveznek a fiatal és pályakezdő
jelentkezők.
Rendszeresen alkalmaznak az önkormányzati intézmények fiatal, kisegítő munkaerőt, részben
a Kormányhivatal Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya (továbbiakban: járási
foglalkoztatási osztály) támogatási programján keresztül, részben közfoglalkoztatottként. Az
oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a járási székhelyen,
Balassagyarmaton zajlanak, a fiataloknak a képzésekhez, továbbképzéshez való hozzáférésük
megoldottnak tekinthető. A felnőttképzések és egyéb foglalkoztatási programok ugyancsak a
járási székhelyen folynak, a járási foglalkoztatási osztály szervezésében. A járási székhely,
Balassagyarmat városa tizenöt perc alatt elérhető közlekedési eszközzel.
A mélyszegénységben élők és romák önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő
foglalkoztatása közmunkaprogramok útján történik. A különböző programokban
foglalkoztatottak száma évről-évre növekszik.
Érsekvadkert Község Önkormányzata hátrányos megkülönböztetést a foglalkoztatás területén
sem alkalmaz.
3.3. Pénzbeli és természetbeni szociális
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások

ellátások,

aktív

korúak

ellátása,

Az Szt. az elmúlt években többször is módosult.
Az aktív korúak ellátásának körében megállapított rendelkezésre állási támogatást felváltotta a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Fht.), melynek feltételei több szempontból is
átalakultak. Alapvető módosítás, hogy az Fht-ra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni,
míg a rendelkezésre állási támogatást csak kétévente kellett. A két felülvizsgálat között eltelt
időben minden támogatottnak legalább 30 nap munkaviszonyt kell létesítenie, olyan módon,
hogy az igazolható legyen a felülvizsgálatkor. Erre lehetősége van több módon. Nyílt
munkaerőpiacon folytat keresőtevékenységet, egyszerűsített foglalkoztatottként létesít
munkaviszonyt, munkaerőpiaci-programban vesz részt, közérdekű önkéntes tevékenységet
folytat, vagy közfoglalkoztatásban vesz részt.
Az aktív korúak ellátása 2015. március 1-től jelentősen átalakult. A jegyzői hatáskörben lévő
aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe került. Az aktív korúak
ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:
- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, korábban a rendszeres
szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá).
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1. Aktív korúak ellátása változása 2015. március 1-től
1.1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban – azon túl, hogy a járási hivatalok
hatáskörébe került – nem történt számottevő változás.
1.2. A rendszeres szociális segély 2015. március 1-től a régi formájában megszűnt. A
jogosultsági kör az átalakítást követően más ellátásokra vált jogosulttá.
1.3. 2015. február 28-ával meg kellett szüntetni azon személy aktív korúak ellátására való
jogosultságát, aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek részére
előírt együttműködési kötelezettség teljesítését nem vállalja.
Az aktív korúak ellátásában részesülőknek továbbra is előírás a járási foglalkoztatási
osztállyal való együttműködés.
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Az anyagi helyzet romlásának következményeként a munkanélküli emberek kapcsolatai
beszűkültek, megváltozott az énképük és életvitelükben is jelentős változás figyelhető meg. Az
anyagi nehézségek konfliktusokat idéznek elő a munkanélküliek családjában, sok esetben az
alkoholizmus is ennek a folyamatnak a kiteljesedésében jelenik meg.
Az elmúlt évben, 2017-ben szociális kérelemként iktatott ügyiratok száma összesen 998 db,
előtte lévő évben 915 db volt. A szociális igazgatási kérelmek száma évről évre növekszik.
Önkormányzatunk Szociális Bizottsága a kérelmek elbírálásánál az életvitelszerűen egy
háztartásban élőket vizsgálja. A segélyek némely esetben természetbeni juttatásként kerülnek
megállapításra. (Pl. gyógyszerkiváltás) Azonban a segélyeket mégis szinte teljes egészében
pénzbeli ellátásként, juttatásként kapják a rászorultak.
Érsekvadkert Község Önkormányzata helyi szociális rendeletében – szociális rászorultság
esetén – az alábbi pénzbeli ellátási formákat állapítja meg a jogosultak számára:
a)rendkívüli települési támogatást – ennek keretében:
aa) temetési támogatást,
ab) krízistámogatást,
ac) eseti támogatást,
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b) rendszeres települési támogatást; lakhatási támogatás címén és étkezési térítési díj
kedzveményként, természetbeni támogatásként.
Az önkormányzat ezen túlmenően, az Szt. 48.§-ában foglaltak szerint biztosítja a köztemetést
is.
Rendkívüli települési támogatások:
Temetési támogatás állapítható meg annak a személynek,
a) aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt
köteles, vagy
b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve
családja létfenntartását veszélyeztetik, és
c) akinek családjában az egy főre jutó családi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedül élő esetén annak 2,5-szeresét.
Krízistámogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg:
a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának
előkészítése érdekében (a kérelemhez csatolni kell a szakorvos vagy védőnő általi igazolást a
várandósság és a terhes-gondozás tényéről),
b) akinek Érsekvadkert község közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri és az érintett
ingatlanban életvitelszerűen lakik,
c) életmentő gyógyszer beszerzésére (számlabemutatás kötelezettsége mellett).
Elemi kárnak minősül a tűz, robbanás, földrengés, árvíz és belvíz.
Eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a
személynek, aki, vagy akinek a családja önhibáján kívül átmenetileg létfenntartási gondokkal
küzd, illetve gyógyszer-, vagy lakhatási költségét nem tudja megfizetni.
Eseti támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek
a) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén a 200 %-át és
b) vagyona nincs.
Eseti támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.
Eseti támogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb 2
alkalommal részesíthető.
Az eseti támogatás egy alkalommal folyósított összege nem lehet kevesebb 2.500 Ft-nál és nem
lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél. Ettől eltérni csak különösen
indokolt esetben lehet.
Rendszeres települési támogatásként, természetbeni ellátásként az Önkormányzat
a) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást nyújt, a támogatás közüzemi
szolgáltatóhoz való utalásával,
b) és étkezési térítési díj-kedvezményt (mértéke 50%) is biztosít az arra rászoruló
személyeknek
a helyi szociális rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén.
3.4. Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
Az önkormányzat nem rendelkezik szociális bérlakással. A településen önkormányzati
tulajdonú egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan nincs.
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Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2 db bérlakás van tulajdonában, amelyeket az
önkormányzat dolgozói vehetnek igénybe (mint szolgálati lakást).
Lakhatást segítő támogatások a rendkívüli és rendszeres települési támogatás, mely ellátások
az Önkormányzat helyi szociális rendeletében – az előbbiekben jelzettek szerint –
szabályozottak. A villanyáram díjának mérsékléséhez megállapítható rendszeres települési
támogatás összege 2.500 Ft/hó.
A lakásviszonyok jellemző problémái a közműdíj-, illetve lakáshitel tartozások, hátralékok
felhalmozódása. Az eladósodottság mértéke évente változik, legtöbbször negatív irányban.
Némi segítséget jelentenek ezeknek a családoknak/személyeknek az önkormányzat által
nyújtott lakhatást segítő támogatások, ugyanakkor sok esetben nem kerülhetők el az ingatlanvégrehajtások, árverések.
Érsekvadkert községben a lakásállomány száma 1290 db, ebből körülbelül 3-4 db olyan
ingatlan van, amely nem felel meg a szociális és lakhatási körülményeknek. Ezekben a rossz
állapotú lakásokban élő családok az önkormányzat állandó segélyezettjei, nemcsak pénzbeli,
hanem jelentős természetbeni segítségnyújtásban (pl. illemhely, egyéb szociális helyiség
kialakítása önkormányzati megoldással) részesülnek. Településünkön veszélyeztetett személy,
illetőleg hajléktalan személy nincs.
Nem lakóövezetben nincsenek lakások, a község egyik külterületén (Göröcz-puszta) egy
gazdálkodó család él, akik nemcsak szántóföldeket művelnek, hanem lovastanyát is
fenntartanak.
A minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz való hozzáférés minden
érsekvadkerti lakosnak biztosított.
3.5. Telepek, szegregátumok helyzete
Érsekvadkert a balassagyarmati kistérség legnagyobb, és egyik legrendezettebb községe,
szilárd burkolatú utcákkal, virágos-fás közterületekkel rendelkezik. Három alkalommal nyert
első díjat a „Virágos Nógrádért” megyei környezetszépítő versenyen. Az egységes településkép
is mutatja, hogy községünkben nem alakultak ki szegregátumok. A lakások belterületen épültek
és mindenkinek egyformán biztosított a közszolgáltatásokhoz, a közmű-szolgáltatásokhoz való
hozzáférés.
3.6. Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A településünkön élő állampolgárok a közszolgáltatások többségét helyben eléri. Az
Önkormányzat minden kötelező feladatát ellátja.
Egészségügy
Érsekvadkerten az egészségügyi ellátás magas színvonalúan szervezett és biztosított az
alapellátás körébe tartozó települési önkormányzati feladatok tekintetében:
- háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
- fogorvosi alapellátás,
- alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás,
- védőnői, iskolavédőnői ellátás,
- iskolaorvosi ellátás.
20

A községben az egészségügyi alapellátást jelenleg 3 vállalkozó háziorvos (egy felnőtt és egy
gyermekszakorvos, valamint egy fogszakorvos) biztosítja.
A hétvégi orvosi ügyelet Balassagyarmaton érhető el, mely 15 km-re található Érsekvadkerttől.
Érsekvadkert központi részén önálló, folyamatosan nyitva tartó gyógyszertár működik.
Az érsekvadkerti egészségházban működik a Védőnői Szolgálat is. A település két védőnői
körzetre van felosztva, jelenleg mindkettő körzet feladatait 1 védőnő látja el.
A fogyatékos személyek egészségügyi ellátása az egészségügy általános rendelőiben történik.
Érsekvadkert Község Önkormányzata az egészségügyi ellátást biztosító orvosokkal, védőnővel
karöltve nagy hangsúlyt fektet a prevencióra. Ennek érdekében különböző szűrő-vizsgálatok
történnek, amelyek nemcsak az egészségházban, hanem a község művelődési házában is helyet
kapnak. Évente véradó-napot szervez a Vöröskereszt megyei szervezete.
A Védőnői Szolgálatnál rendszeresek a méhnyakrákszűrések, amelyek a női lakosságnak
nagy könnyebbséget jelentenek, mivel a vizsgálatokra helyben kerül sor.
Az iskolaorvosi,- iskolafogászati, iskolavédőnői ellátások keretében évente minden kötelező
szűrővizsgálat megtörténik a tanulóifjúság körében.
A fejlesztő és rehabilitációs ellátások a járási székhelyen, Balassagyarmaton, az ottani
szakrendelőkben vehetők igénybe. Az autóbusz óránként közlekedik.
Az egészségügyi alapellátást, a prevenciós-, és szűrőprogramokat valamennyi lakos (felnőtt és
gyermek egyaránt) helyben, térítésmentesen igénybe tudja venni, a hozzáférés mindenki
számára egyformán biztosított. Az orvosi, fogorvosi és védőnői rendelők akadálymentesítettek.
Az egészséges életmódhoz az egészséges étkezés is hozzátartozik. Önkormányzatunk önálló,
korszerűen felszerelt, 400 adagos konyhát működtet, ahol szakképzett élelmezésvezető által
összeállított menüt főznek, amely megfelel minden érintett korosztály egészséges étrendjére
vonatkozó elvárásoknak. A heti étrend kialakítása az egészséges táplálkozás szempontjainak
figyelembe vételével történik. A konyha végzi az intézményi, óvodai, iskolai, valamint a
szociális étkeztetést is. A minőségi és mennyiségi ellenőrzés folyamatos.
A különböző ételallergiában szenvedő gyermekek külön, érzékenységüknek megfelelő diétás
élelmezésben részesülnek. Az önkormányzati konyha ezeknek a feladatoknak minden
szempontból meg tud felelni.

Háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő épülete
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Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés
Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az alábbiakat biztosítja az
Önkormányzat:
-szociális étkeztetés
-házi segítségnyújtás
-családsegítés
-közösségi ellátás (azon belül: pszichiátriai ellátás, szenvedélybeteg-ellátás)
-támogató szolgálat
-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
-idősek nappali ellátása.
A szociális étkeztetést az Érsekvadkerti Intézmények Konyháján keresztül az ÖESZI
önkormányzati intézmény oldja meg. Az önkormányzat házhozszállítást is biztosít.
A közösségi ellátások biztosítása társulásban, a Balassagyarmati Kistérségi Társulás keretében
történik, a feladatot a Balassagyarmati Kistérség Szociális Szolgáltató Központ látja el.
Ugyanez a szolgáltató biztosítja a támogató szolgálat, illetve a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás alapellátásokat.
Érsekvadkert községben egy civil szervezet is bekapcsolódott a személyes gondoskodást nyújtó
alapellátások közül a támogató szolgálat biztosításába. A Kolping Támogató Szolgálat 2006.
évtől látja el ezt a feladatot.
Családsegítés
Érsekvadkerten 1999 óta működik a családsegítés. A feladatot a Nagyoroszi központú „NyugatNógrád Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat” intézménye látja el 25 társult településen,
mely társulásnak Érsekvadkert Önkormányzata is tagja.
A Szolgálat célja: az Szt. 64.§-ban foglalt családsegítő alapellátási szolgáltatás magas
színvonalú megvalósítása.
Tevékenységi kör:
- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,
- az anyagi nehézségekkel küzdők és krízishelyzetbe került személyek, családok számára
pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való
hozzájutás megszervezése, koordinálása,
- családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítése,
- közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezése,
- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságteherrel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékkal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek,
a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan
rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása,
- a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
konfliktuskezelő programok és szolgáltatások, valamint a nehéz élethelyzetben élő
családokat segítő szolgáltatások megszervezése,
- a problémás helyzetekhez vezető okok megelőzése, felvilágosítással,
figyelemfelhívással.
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A családsegítést jelenleg 1 fő családgondozó látja el a településen, aki a Nyugat-Nógrád
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés a település
minden lakosa számára biztosított.
Az egyenlő bánásmód követelménye
Az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell minden egészségügyi és szociális,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások igénylése
és biztosítása során. Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ez maradéktalanul meg
is valósuljon. Minden korosztály számára térítésmentesen igénybe vehető az összes
betegségmegelőző program, a népegészségügyi és gyermekkori szűrővizsgálatok. Az évente
megrendezésre kerülő Falunapon elmaradhatatlan programokként szerepelnek az
Egészségsátorban végzett egészségügyi ellenőrző mérések, melyeket a kulturális rendezvény
látogatói évről-évre egyre nagyobb számban vesznek igénybe.
Sportprogramokhoz való hozzáférés
Önkormányzatunk a települési sporttevékenységeket messzemenően támogatja. Az általános
iskola mellett önkormányzati fenntartású, korszerű, új, multifunkciós műfüves sportpálya
szolgálja mind az ifjúság, mind pedig a felnőtt lakosság rekreációs és szabadidős tevékenységét,
beleértve a testnevelést, a testedzést és az egészségmegőrzést is. A községi szabadtéri
Sportpálya ad otthont a falu futballcsapatának. Az Érsekvadkerti Sportegyesület, valamint az
Érsekvadkerti Utánpótlás Football Club minden futballozni vágyó fiatalnak lehetőséget nyújt a
tömegsporthoz.
A pálya felújított, világítása korszerű, a sportöltözők nemrég bővültek és korszerűsödtek.
Érsekvadkert Község Önkormányzata pályázatot nyert sportparkra a „Nemzeti szabadidősegészség sportpark” program keretében. A megvalósítás az idei évben várható.
A sportlétesítmények és programok mindenki számára hozzáférhetőek, csakúgy, mint a
települési ellátórendszer többi eleme. Az alapellátások és szolgáltatások (egészségügyi,
szociális, nevelési-oktatási, közművelődési és sport) intézményesítettek és az érintettek
szakmai programjuk megvalósítása során együttműködnek.
Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások (intézményi és műszaki közszolgáltatások)
nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének
megsértése miatt sem eljárásra, sem szankció megállapítására nem került sor.
A pénzbeli ellátások és a közszolgáltatások szervezése során pozitív diszkriminációval
segítjük a rászoruló célcsoporthoz tartozókat.
3.7. Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) A közösségi élet színterei, fórumai
A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a munkahelyek, önkormányzati intézmények, a
templom és egyházközség, a civil szervezetek. Településünk kedvező természeti adottságokkal, értékekkel rendelkezik. A lakosság helyi közösségi, kulturális igénye jelentős
mértékben a településre jellemző palóc hagyományok ápolása, hagyományőrző csoportok
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működésének irányába terelődött. Településünk lakosai mindig a palóc hagyományoknak
megfelelően éltek. A palóc kultúrát, szokásokat a mai napig őrzik. Ennek ékes bizonyítéka,
hogy ez a hagyomány jelenleg is megnyilvánul az egyházi, vallási szokásokban, egyéb
ünnepeken, társadalmi eseményeken, kulturális rendezvényeken.
Kiemelt rendezvényünk az évente, szeptember utolsó szombatján megrendezésre kerülő
Falunap, ahol találkozik a község apraja-nagyja, akik aktív résztvevői, szereplői az egész napos
rendezvénysorozatnak.
A község Múltidéző Néphagyományőrző Egyesülete rendszeresen szervez helyi találkozókat,
bemutatókat, fiatalok számára foglalkozásokat. A Falunapon mindig jelen vannak
hagyományos palóc ételek készítésével, a régi palóc életforma bemutatásával.
A helyben működő népdalkör évente több alkalommal fellép – szép sikereket elérve – nemcsak
Érsekvadkerten, de szomszédos és távolabbi településeken, városokban is. Ahogyan a
Néphagyományőrző Egyesület, ők is közösségépítő munkát végeznek.
Érsekvadkerten komoly eredményekkel, díjakkal rendelkező, fesztiválkórusként minősített
Pedagógus Kórus működik. Országszerte és Európa több országában is fellépnek, koncerteket
adnak, és sikerük Érsekvadkert jó hírét elviszi szerte a világban.
Önkormányzatunk mindent igyekszik megtenni a kultúrához való hozzáférés biztosítása
érdekében. Elsősorban jól kiépített intézményi infrastruktúrával, kiváló szakemberekkel
gondoskodik a folyamatos színvonalas működésről.
A Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézményben integrálva működik a Könyvtár,
Ifjúsági Ház, Érsekvadkerti Teleház, Helytörténeti Emlékház és a Közösségi Ház.
A település szívében található a Közösségi Ház, egy 220 főt befogadó korszerű, modern, jól
felszerelt épület, amelynek nagytermében számtalan kulturális és egyéb rendezvényt tartanak.
Ugyancsak a település-központban van a modern, akadálymentesített Ifjúsági Ház (Művelődési
Ház), ami magában foglalja az Érsekvadkerti Teleházat és a Könyvtárat is, valamint egy
nagytermet, mely kiállítások megrendezésének, különböző üléseknek, ismeretterjesztő
előadásoknak adnak otthont.
Gazdag helytörténeti gyűjteménynek helyszíne a Helytörténeti Emlékház, mely 2005-től
nyitotta meg kapuit. Itt működik a Múltidéző Néphagyományőrző Egyesület.
Érsekvadkert Község Önkormányzata – más ingatlanjaihoz hasonlóan – ezen épületeit is
folyamatosan karbantartja, felújítja, korszerűsíti. Az ingatlanok akadálymentesítése megtörtént,
illetve folyamatban van.
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Ifjúsági Ház, Könyvtár

A Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény fő tevékenységi körét a lakosság részéről
felmerülő igények határozzák meg. Az intézmény működésének céljai többek között az iskolai
rendszeren kívüli, öntevékeny felnőttoktatási lehetőségek megteremtése, iskolai képzést
kiegészítő lehetőségek biztosítása (nyelvi, számítástechnikai, stb. tanfolyamok szervezése,
lebonyolítása), Érsekvadkert környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárása, megismertetése, a helyi szokások gondozása, gazdagítása.
Az intézmény kiemelt feladatai közé tartozik településünk természeti, környezeti, kulturális,
közösségi értékeinek és azok állapotának, adottságainak közismerté tétele, a helyi tudás, a
lokálpatriotizmus erősítése, a helyi értékeket védő helyi ünnepek, műsorok, bemutatók,
találkozók lebonyolítása, az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, a
megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, a helyi kultúra
értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak folyamatos biztosítása.
Az intézmény nagy hangsúlyt fektet színházi előadások, faluklubok szervezésére. Részt vesz
az évenkénti állami és községi ünnepek lebonyolításában. A különböző korosztályok eltérő
szórakozási és közösségi igényeihez kulturált lehetőségeket biztosít.
A közművelődési intézmény egyik fő feladata a népművészet hagyományos tevékenységeinek
gyakorlásához ének-, zene-, táncegyüttes szervezése, működtetése. Ugyancsak kiemelt feladata
a település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű – civil közösségeinek igény szerinti
segítése, művelődési szándékainak támogatása.
Településünk évtizedek óta jól működő, önálló könyvtári feladatokkal bíró, közkönyvtárral
büszkélkedhet. A könyvtár 20 ezer kötetes könyvállománnyal, internet hozzáféréssel, Európai
Uniós gyűjteménnyel rendelkezik, az utóbbi pályázati eredménynek köszönhető. A Könyvtár
egyúttal közösségi tér is: agora és fórum egyszerre, ahol emberek, gondolatok, ismeretek,
eszmék, tervek, szellemi műhelyek találkoznak. Rendszeresek az irodalmi, néprajzi stb.
rendezvények, ahol nagyhírű előadók, országosan elismert szakemberek színvonalas előadásait
hallgathatja meg az érdeklődő lakosság. Az 1997-es törvény, amely a nyilvános könyvtárak
működését szabályozza és rendezi, biztosítja a demokrácia és esélyegyenlőség feltételeit
azáltal, hogy megteremti a hálózati kapcsolatok infrastruktúráját, hiszen az információhoz való
hozzáférés mindenkinek joga.
Ebbe a rendbe, rendszerbe illeszkedik be és fejleszti szolgáltatásait az érsekvadkerti könyvtár
is. Évtizedek óta biztosítja a lakosságnak térítésmentesen a hagyományos könyvtári
szolgáltatásokat, így a könyvkölcsönzést, folyóiratok hozzáférhetőségét (30 féle folyóirat + 3
napilap), tájékoztató adatszolgáltatást, könyvtárközi kölcsönzést. Beiratkozott olvasóinak
száma 500-600 fő körül mozog. A gyermekek folyamatos könyvtárismertető, könyvtárhasználatot bemutató órákon vesznek részt. A középiskolás korosztály mindennapos
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felkészüléséhez nélkülözhetetlen a könyvtár. Ők a legintenzívebb használók. A felnőtteket
legtöbbször a kikapcsolódás vágya vagy a gyors információszerzés hozza be az intézménybe.
Az utóbbi években sokat változott, bővült a könyvtár munkája. Az új igényeknek megfelelően
kulturális szolgáltató hellyé nőtte ki magát.

Közösségi Ház

Érsekvadkert Önkormányzata a település közösségi életét a médiákon keresztül is támogatja.
A helyi újság, az Érsekvadkerti Hírek, amely kéthavonta-negyedévente jelenik meg, minden
jelesebb eseményt, rendezvényt bemutat, ami a községben történik. Az újság minden helyi
lakoshoz eljut.
Ugyancsak mindenki által hozzáférhető az önkormányzat hivatalos honlapja, mely nagyon
színesen mutatja be a helyi közösségi életet, társadalmi eseményeket.
A településen kábeltelevízió is működik, ahol nemcsak a kulturális élet hirdetései, hanem
hasznos gazdasági hirdetések is olvashatók.
b) A közösségi együttélés jellemzői
A már említett civil szervezetek aktívak, sokszínű tevékenységeikkel járulnak hozzá
településünk közéletéhez, fejlődéséhez. Az Önkormányzat pénzbeli támogatással, rendszeres
tájékoztatással, valamint a folyamatos párbeszéd fenntartásával segíti a helyi civil közösségek
munkáját. Némely szervezet, egyesület önkéntes munkával, adományok közvetítésével, helyi
börzék megszervezésével segíti a hátrányos helyzetű családokat.
Településünk lakosságának egészségét, gazdasági és társadalmi jólétét, életminőségének
javítását úgy lehet biztosítani, ha tevékenységeink során a környezet és fejlődés, illetve a
gazdaság, társadalom és környezet problémáit együtt kezeljük, együtt próbálunk megoldásokat
kidolgozni.
A helyi kötelező közszolgáltatási feladatok megszervezése, a humán szolgáltatások, a szociális
és gyermekjóléti ellátások, a településüzemeltetési feladatok, valamint a közterületek
tisztántartása biztosított, jól megoldott. A település lakói számára elérhetőek, megfelelő
színvonalon működnek és minden jogos igényt kielégítenek. Erről az Önkormányzat és
intézményei gondoskodnak.
Az egyes feladatok ellátása során, a helyi kulturális élet sokszínűségének biztosítása érdekében
együttműködik a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel, az egyházzal, a nemzetiségi
önkormányzattal és egyéb szervezetekkel.
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A közszolgáltatások esetében folyamatos cél az ellátás minőségének további javítása, a
szolgáltatási biztonság fenntartása.
A településen élők életminősége tartalmazza a mindennapi élet alapfeltételeit, amelyhez
hozzátartoznak a fizikai környezettel kapcsolatos tényezők, a humánszolgáltatások, a
gyermekjóléti, a szociális, egészségügyi, nevelési-oktatási, közművelődési, sport és egyéb
szabadidős tevékenységek. Alapvető cél az állampolgári elégedettség, a jó közérzet elérése,
hosszú távon való minőségi fenntartása.
3.8. A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
Településünkön 179 fő vallotta magát roma származásúnak a 2011-es népszámlálás alkalmával.
Ez a szám az azóta eltelt években kissé emelkedett.
Érsekvadkerten 2006 óta működik Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 fővel. Kiemelt
feladatuk pályázati lehetőségek keresése a roma lakosság – elsősorban a roma gyermekek –
segítése érdekében, valamint közösségépítő programok szervezése a fiatalok családi életre való
felkészítése céljából. Ennek érdekében együttműködnek különböző közhasznú szervezetekkel,
más települések nemzetiségi önkormányzataival. Jótékonysági akció keretében támogatják a
roma családokat, különösen a mélyszegénységben élőket.
Érsekvadkert Roma Nemzetiségi Önkormányzata jó partnerségi kapcsolatban áll a települési
önkormányzattal. A két önkormányzat együttműködési megállapodást kötött, melyet évente
felülvizsgálnak az esélyegyenlőség minél hatékonyabb megvalósulása érdekében.
3.9. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A szegénység, az elszegényedés folyamatának felszínre kerülő problémái között elsősorban a
lakosság munkaerő-piaci helyzete, a munkanélküliségből eredő problémák, illetve a lakhatással
összefüggő problémák, a hátralékok felhalmozódása, a lakossági adósságállomány növekedése,
folytonos újra-termelődése szerepel.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A lakossági adósságállomány újratermelődése

A lakosok életminőségének folyamatos
vizsgálata, szükséglet alapú szolgáltatások
szervezése,
használtárucikk-börze szervezése
öntevékenységre nevelés
A településen élők egészségügyi állapotának Az egészségügyi szűrések népszerűsítése,
javítása
Az egészégtudatos életmódra nevelés,
A szűrővizsgálatokon való nagyobb számú
megjelenés – mindez az egészségesebb
életet eredményezheti
A szegénység oka és következménye a
Közfoglalkoztatás tovább folytatása,
tartós munkanélküliség
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Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek
felkutatása,
Munkahelyek teremtése,
Munkaközvetítés helyi szinten.

A hátrányos helyzet generációkon keresztüli
átöröklődése

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások
bővítése,
Felzárkóztatási, fejlesztési programok
szervezése

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
A Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló
ENSZ Egyezményt, majd 47/2007.(V.31.) OGY határozatával elfogadta a „Legyen Jobb a
Gyermekeknek 2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentumok fő célja volt, hogy
csökkentse a gyermekek és a gyermekeket gondozó családok nélkülözését, javítsa a gyermekek
fejlődési esélyeit. Ez minden gyermekre egyenlően kiterjed, de azokra a gyermekekre kell
különösen nagy hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a megvalósítás és a hozzáférés során ezt a
legjobban igénylik.
Az Országgyűlés 1997-ben megalkotta Gyvt-t. Ez a szabályozás nagyon időszerű volt a
kilencvenes évek második felében, amikor az akkori gyermekvédelem és intézményrendszere
nem tudott már lépést tartani a rendszerváltást követő második nagy társadalmi átalakulással.
Igaz azonban, hogy kissé előre szaladt az időben a jogszabály, ráadásul célszerű lett volna
megtartani a régi gyermekvédelmi intézményrendszer néhány jól működő elemét, de a
jogalkotó a megújítást már az európai társadalmi mércékhez igazította. Természetesen az eltelt
21 év alatt a törvény sokat módosult, a társadalmi normák is változtak, ahogyan a gyermekek
helyzete is. Nemcsak az állandóan jelenlévő szegénységgel kellett szembenézni, hanem a
negatív össztársadalmi változásokkal is, amelyek soha nem látott mértékben fokozták a
gyermekek veszélyeztetettségét.
A gyermekszegénység-csökkentés minden ágazatra kiterjedő intézkedések megfogalmazását és
megvalósítását igényli. Az egyes részterületeken - mint a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy,
az egészségügy, a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások -egymással
összhangban álló és egymásra épülő intézkedéseket kell meghatározni. Ezen intézkedések célja,
hogy a gyermekek már megszületésük pillanatától egyenlő esélyekkel induljanak az életbe,
avagy az intézkedések az esélyeik javításában segítsenek.

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői Érsekvadkerten (gyermekek száma,
aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek)
A gyermekek aránya az állandó népesség megoszlásában (2017. év)
(Forrás: Központi Népességnyilvántartó)
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Állandó népesség - férfiak
60-64 éves
7%

65 év
feletti 0-14 éves
16%
12%

15-17 éves
5%

18-59 éves
60%

Állandó népesség - nők
65 év
0-14 éves
feletti
14%
19%

15-17 éves
3%

60-64 éves
10%
18-59 éves
54%

Érsekvadkert község lakosságszámában a 0-14 éves korú gyermekek aránya alacsonyabb,
mint a 65 év feletti lakosságé. Éppen ezért kiemelten fontos célkitűzése önkormányzatunknak
a fiatalok településünkön való megtartása, mely célkitűzést szem előtt tartva a helyi rövid,
közép- és hosszú távú stratégiáink fő szempontja ezen törekvés megvalósításához szükséges
eszközök megteremtése.
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a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya,
egészségügyi, szociális és lakhatási helyzete
A gyermekek védelmének rendszere a Gyvt. 14.§ (1) bekezdése szerint épül fel, a
veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer az 55/2015.(XI.30.) EMMI rendelet alapján
működik.
Településünkön 2017. évben:
88 fő veszélyeztetett, (34 család)
23 fő védelembe vett (13 család)
61 fő hátrányos helyzetű (25 család) és
84 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket tartottak nyilván és gondoztak a
gyermekvédelmi és gyámügyi szervek.
A hátrányos helyzetű gyermekek aránya az össz. gyermeklétszámhoz viszonyítva 8,7 %,
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya: 12%
A családok száma, amelyben hátrányos helyzetű gyermekek élnek 25, a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek családjainak száma 34.
A fogyatékossággal élő gyermekek száma: 35.
A védelembe vett, a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,
valamint a fogyatékossággal élő gyermekek aránya az összes gyermeklétszámhoz viszonyítva:
29,2 % .
A szegénységben, vagy a szegénység kialakulásának kockázatával élő gyermekek egy sajátos
csoportját alkotják a fogyatékos gyermekek. Az átlagosnál sokkal nehezebb helyzetben vannak
családjaik, különösen a halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok.
Ezek a gyermekek fokozott odafigyelést kapnak mind az egészségügyi és védőnői rendszertől,
mind pedig a gyermekvédelmi és gyámügyi szakemberek részéről. Mindegyikük gondozásban
van, családi körülményeiket jól ismerik. Szociális és lakhatási körülményeikre jellemző a
szegénység, a létminimum. (Természetesen a fogyatékkal élő gyermekek között olyanok is
vannak, akiknek rendezett a családi körülménye és viszonylagos jómódban él, de ezek száma
és aránya elenyésző).
A gyermekvédelmi rendszerben meghatározhatjuk a veszélyeztetettségi okokat, figyelve arra,
hogy egy-egy gyermek, fiatal több szempontból is érintett lehet. A veszélyeztetettségi tényezők
akár halmozottan is jelentkezhetnek.
A veszélyeztetettség okai között elsődlegesen megállapítható a rossz szociális helyzet. A
szociális helyzetből adódó veszélyeztetettség a gyermekek több, mint a felét foglalja magába.
A másik nagy veszélyforrás a családok szétesése. E veszélyeztetési ok gyakran párosul a
szociális helyzet romlásával és a gyermek mentális állapotának sérülésével. A család szétesése
(válások) a gyermek számára nagy veszteség. Az elfojtott érzelmek a személyiségfejlődésben
rendellenességeket, zavarokat eredményezhetnek, amely szakember beavatkozását igényli. A
következő probléma meghatározása a szülő részéről a nevelés, gondozás, törődés, szeretet
hiánya, valamint a bántalmazás. Az elhanyagolás is a bántalmazás egyik formája
(egészségügyi-, oktatási elhanyagolás, a gyermek magára hagyása, elhagyása). A tünetek
jelentkezhetnek testi, viselkedésbeli és érzelmi szinteken is.
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A betegség, mint veszélyeztetettségi tényező – amely lehet súlyos, vagy középsúlyos –
mindenképpen veszélyforrás bármely családtag esetén. A családtagok hosszú, vagy súlyos
betegsége, az egészségtelen életmód, tartósan rossz lakhatási körülmények a gyermek testi
fejlődését és egészségét is veszélyeztetik. A gyermek számára problémát okozhat az említett
körülményekkel történő szembesülés, a megszokott normától való eltérés, a megváltozott
élethelyzet elviselése, az ahhoz való alkalmazkodás. A család életmódját megfigyelve lehet a
megfelelő következtetéseket levonni.
A családi életet legsúlyosabban veszélyeztető ártalmak egyike a deviáns viselkedési formák
jelenléte a család hétköznapjaiban: alkoholizmus, brutalitás, bűnöző családi környezet. A
gyermek mentális állapota, személyiségzavara is fontos veszélyforrásra figyelmeztető jel.
Az utóbbi években érzékelhető a mentálisan sérült gyermekek számának növekedése. Az okok
között a családi nevelés jellemző hibái – szülői érdektelenség, közömbösség a gyermek iránt, a
szigor, vagy a kényeztetés eltúlzása, következetes nevelés hiánya, vagy ellenkező esetben: a
gyermek képességeit meghaladó, magas mérce állítása, az ellenőrzés, az odafigyelés hiánya –
tapasztalhatók. Gyakran lehet találkozni idegrendszeri betegségük miatt rendszeresen
gyógyszert fogyasztó kisgyermekekkel.
A gyermekbántalmazás jelei sokszor nem egyértelműek. Nehezíti a helyzetet, hogy a testi jelek
hiánya nem zárja ki a bántalmazás lehetőségét, tényét, hiszen a szexuális-, vagy a verbális
bántalmazás – sajnos – még mindig nehezen felismerhető.
Településünkön a veszélyeztetett és védelembe vett gyermekek létszáma az elmúlt évekhez
viszonyítva növekedési tendenciát mutat.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fogalmának meghatározása nem egységes a
gyermekvédelem területén. A Gyvt. szerint hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi körülményei, szociális
helyzete miatt megállapították. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek,
akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek esetén a gyermek három éves
korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte csak be, a szülő tartósan munkanélküli,
vagy a gyermek lakókörnyezete elégtelen.
Érsekvadkerten a hátrányos helyzetű, és a halmozottan hátrányos helyzetű családok, gyermekek
aránya az elmúlt években – és jelenleg is – változó képet mutat.
b) rendszeres és rendkívüli juttatások, kedvezmények
Érsekvadkerten a 2017. évben:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült 163 fő – családok száma: 96 (ebből
egyedülálló szülő 27).
Települési támogatásban részesülők száma (gyermek jogán járó, pénzbeli és természetbeni):
273 fő, ebből lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 101 fő kapott
támogatást.
Rendkívüli települési támogatásban 172 fő,
egyéb önkormányzati támogatásban 185 fő részesült.
Kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma: 289-300 fő.
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Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma

A tartósan beteg fogyatékos gyermekek nyilvántartása 2014. év előtt nem
létezett. A Központi Statisztikai Hivatal csak 2014. évtől kérte az adatokat az
önkormányzatoktól.

Az Önkormányzat épülete

4.2. Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Az egységes településkép is mutatja, hogy nem alakultak ki településünkön szegregátumok. A
lakások belterületen épültek, külterületen és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások
nincsenek.
Mindenkinek
egyformán
biztosított
a
közszolgáltatásokhoz,
a
közműszolgáltatásokhoz, és a helyi gyermekvédelmi ellátó rendszerhez való hozzáférés. Így a
településen élő gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása ugyancsak megoldott.
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4.3. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A helyi gyermekvédelmi ellátó rendszer segíti az arra rászoruló családokat a gyermek(ek)
nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával, elérhetőségével. A helyi
rendszer működtetésének fő feladata, célkitűzése, hogy a veszélyeztetettség kialakulását
megelőzze.
A megelőző tevékenység a teljes szolgáltató rendszert átfogó: köznevelési, egészségügyi,
szociális, közművelődési és sport intézményhálózaton keresztül valósul meg, és az egyes
ágazatok megfelelő színvonalú együttműködésén alapul. Településünkön a gyermekvédelmi
alapellátások működnek, mindenki számára biztosított az egyenlő hozzáférés, a
gyermekvédelem minden, gyermekekkel foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen
van.
a) védőnői ellátás jellemzői
Érsekvadkert községben két védőnői körzet van, a két körzetet jelenleg 1 főállású védőnő látja
el; a védőnői ellátás biztosított.
A védőnői tanácsadás újonnan kialakított helyiségekben történik, amely egy épületben van a
háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőkkel. Az ún. „egészségház”-ként működő komplexum
család-és ügyfélbarát megoldás, amely mind a betegek, mind pedig a tanácsadást igénybe vevő
kisgyermekes anyák számára könnyebbséget jelent.
Egy védőnőre jutó gyermekek száma (fő)
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Településünkön a védőnő ellátja a család-és nővédelmi feladatokon kívül az iskolavédőnői
feladatokat is. Az iskolaegészségügyben nemcsak a tanácsadás, hanem a felvilágosítás és
prevenció, az egészséges életmódra nevelés is hangsúlyos szerepet kap. A védőnő és a
gyermekorvos az ezzel kapcsolatos munkáikban együttműködnek.
A gyermekek egészségügyi szűrése biztosított, részben a védőnőn, részben a gyermekorvoson
keresztül. Az óvodában, iskolában zajló általános szűrőprogramok rendszeresek. A védőnő
családlátogatásai során a várandós kismamák, gyermekes anyák problémáira is javasol
megoldást. A rendelőben történő tanácsadáskor az anya- és csecsemővédelem a fő feladat, de
mindemellett a nővédelem kérdései is jelentős részét képezik a napi teendőknek.
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A védőnő munkaköri kötelezettségei közé tartozik a méhnyakrák-szűrővizsgálatok
lebonyolítása. A település lányai, asszonyai számára ez az egészségügyi szolgáltatás jelentős
előrelépés a betegségek kialakulásának megelőzése terén.
A szolgáltatások nyújtásakor hátrányos megkülönböztetés miatt, az egyenlő bánásmód
követelményeinek megsértése miatt panasszal még soha nem fordultak önkormányzatunkhoz.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői
Érsekvadkerten egy házi gyermekorvosi körzet működik 1 gyermekorvossal.
A gyermekorvosi ellátásban a gyógyító-megelőző munka a 0-14 éves korú lakosságra terjed ki.
Ugyanúgy, mint a védőnői ellátásnál, itt is nagy hangsúlyt kap a prevenció, a kisgyermekes
szülők részére megtartásra kerülő folyamatos tanácsadói munka. A gyermekorvos minden
évben tart felvilágosító napot az anyatejes táplálás, szoptatás jelentőségéről. Az előadások a
Művelődési Házban kerülnek megtartásra, jól előkészítettek, kellően meghirdetettek és minden
kismama számára hozzáférhetőek.
A gyermekorvos látja el az iskolaorvosi teendőket is.
A házi gyermekorvosi rendelésen való megjelenések számát és a házi gyermekorvos által
végzett beteg- és preventív látogatások számát tíz éves kimutatásban az alábbi grafikon
mutatja:

c) 0-7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire
(pl.korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
Érsekvadkert községben e tárgyra vonatkozó adatok nincsenek, mert a település nem rendelkezik az ehhez szükséges szakintézménnyel. Nógrád megyében gyógypedagógiai tanácsadás,
korai fejlesztés és gondozás a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményben létezik.
Az intézményben folytatott komplex koragyermekkori intervenció és prevenció célja a
komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas kommunikációs és nyelvi készségek
fejlesztése, mozgásfejlesztés és pszichológiai segítségnyújtás. Feladata a 0-6 éves korú, eltérő,
vagy megkésett fejlődésű gyermekek hátrányainak enyhítése, az elmaradások csökkentése,
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felzárkóztatás, a család kompetenciáinak erősítése, a társadalmi inklúzió támogatása, a gyermek
felkészítése az intézményes nevelésbe történő bekapcsolódásra.
A Szakszolgálat salgótarjáni székhelyű, de egyik tagintézménye, ahol gyógypedagógiai
tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás folyik, Balassagyarmaton található. A város jól
megközelíthető tömegközlekedési eszközökkel is, a szolgáltatás mindenki számára
hozzáférhető.
d) gyermekjóléti alapellátás
Érsekvadkert településen a gyermekjóléti alapellátás 1999-től működik. A család-és
gyermekjóléti szolgáltatást a községben 2001. évtől a Nyugat-Nógrád Család-és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Társulás keretében a Nyugat-Nógrád Család-és Gyermekjóléti Szolgálat által
biztosítja.
Fő feladatai:
• a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése,
- információk átadása,
- jogok és kötelességek ismertetése,
- hivatali ügyekben való eligazodás segítése,
- önállóságra nevelés,
• a veszélyeztetettség megelőzésének támogatása: jelzőrendszer működtetése,
okelemzés, javaslattétel a megoldásra,
• a veszélyeztetettség megszüntetésének segítése: családgondozás, egészségügyi és
szociális ellátás kezdeményezése, javaslatkészítés.
A gyermekek védelmének rendszere a Gyvt. 14. § (1) A gyermekek védelme a gyermek
családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és
megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek
helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.
A Gyvt. 40. § (1) bekezdése szerint: „Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és
gyermekjóléti szolgálat keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a 39. § és a (2) bekezdés szerinti
gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.”
A Gyvt. 39. § (1) bekezdése szerint: „A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális
személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt
gyermek visszahelyezését.”
A Gyvt. 39.§ (4) bekezdése szerint: „A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetése érdekében a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek
problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását.”

A gyermekvédelem középpontjában a meghatározó szerepet betöltő jelzőrendszer áll. A
gyermekjóléti szolgálat egyik fő feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer
működtetése, melyet a prevenciós munka első számú eszközének tekintünk. A
veszélyeztetettség jelzésére épülő gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyságát jelentősen
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befolyásolja a jelzőrendszer működésének minősége. A jelzőrendszer tagjai: a családsegítő,
gyermekjóléti szolgáltató, az önkormányzat szakemberei, az egészségügy intézményei:
orvosok, védőnő, közoktatási intézmények, rendőrség.
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer
A Gyvt. 17.§ (1) és (2) bekezdése szerint: „ 17. § (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi
rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el – a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében – a törvényben meghatározott alaptevékenység
keretében
a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
b)a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
c)a köznevelési intézmények,
d) a rendőrség,
e) az ügyészség,
f) a bíróság,
g)a pártfogó felügyelői szolgálat,
h)az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
i)a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
j)az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
k)a munkaügyi hatóság,
l)a javítóintézet,
m)a gyermekjogi képviselő,
n)a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
o)az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek
a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál,
b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más,
súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása
esetén.
Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi
szervezet is élhet.”
Az Szt. 64.§ (2) bekezdése szerint: „A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet
észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény,
valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási
közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre
szoruló családról, személyről szereznek tudomást.”
A gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszer (a tov. Jelzőrendszer)
működtetése körében a család –és gyermekjóléti szolgálat:
a) figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét,
gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági
beavatkozást igénylő helyzetét,
b) a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet esetén utólagosan –
történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,
c) tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a
veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,
d) fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásairól tájékoztatást
ad,
e) a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez
igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség
megszüntetése érdekében.
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A jelzőrendszertől érkezett jelzések száma a 2017. évben:
Küldő
01

03

04
05
06
07

08
09
10
11
12
13
14
15

16
17
18

Egészségügyi szolgáltatók: ebből

02 - Védőnő
Háziorvos
Kórház
Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (család-és gyermekj .szolg.)
Család-és Gyermekvédelmi Központ
Javítóintézet,
Kisgyermekek napközbeni ellátást nyújtók
- Óvoda
Átmeneti gondozást biztosítók
Menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása
Köznevelési intézmények:
- Általános Iskola
- Középiskola
- Nevelési Tanácsadó
Rendőrség
Ügyészség, Bíróság
Pártfogó felügyelő szolgálat
Egyesületek, alapítványok, egyházi jogi személyek
Áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek
Állampolgár, gyermek érdekeit képviselő társadalmi szervezet
Önkormányzat, jegyző, gyermekjogi képviselő, betegjogi képviselő
Gyámhivatal
Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal
Munkaügyi hatóság
Katasztrófavédelem
Közüzemi szolgáltatók
Egyéb
Összesen

jelzések
száma

10
2
2
5
5
-

32
10
3
2
3

6

80
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2017. évben a gondozásba kerülés okai:
- igazolatlan iskolai mulasztások, tankötelezettség teljesítésének az elmulasztása
- gyermeknevelési problémák, a gyermekek magatartászavara, szülők nem megfelelő
nevelési attitűdje, nem megfelelő nevelési eljárások
- szülők életvitele, családi konfliktusok, feszült családi légkör, gyermekelhelyezés körüli
viták
- kiskorú várandósok
- szabálysértések, lopások
A gyermekjóléti szolgáltatatás olyan gyermekeknek és családtagjaiknak nyújtott speciális
személyes szociális ellátás, melynek célja, hogy elősegítse a gyermekek testi és lelki
egészségének megőrzését, családban történő nevelkedését, valamint megelőzze a gyermek
veszélyeztetettségét, segítséget nyújtson a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében,
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésében, de nem hagyja figyelmen kívül az
olyan társadalmi problémákat (iskolázatlanság, munkanélküliség, alkoholizmus), amelyek a
családon keresztül hatnak a gyermekre. A gyermekjóléti feladatok megvalósulását a komplex
családgondozás, a családlátogatások, a felvilágosítások, információnyújtás, a tanácsadás, vagy
családterápia, a családkonzultációs lehetőségek, a segítő beszélgetések, kérelmek, beadványok
segítése, adományok közvetítése, intézményi támogató levelek megküldése, csoportok
szervezése, vagy a kliens csoportba való eljuttatása szolgálja.
Alapellátásban gondozott gyermekek fő problémái:
Alapellátás keretében kerülnek gondozásra azok a gyerekek, családok, ahol nincs szükség
hatósági (gyámhivatal) beavatkozásra, de a gyermek/ek veszélyeztetettsége fennáll, vagy
fennállhat. A családok önkéntesen vehetik fel a szolgálattal a kapcsolatot, vagy a jelzőrendszer
által érkezett jelzés alapján a szolgálat keresi fel őket. A szolgálat működésének egyik
legfontosabb alappillére, a problémákat, információkat egymás között áramoltató észlelő és
jelzőrendszer. Azonban a felgyorsult világ, a nagymértékű szegénység, a szülők
gyermeknevelési problémái miatt jellemző az is, hogy a gyermekjóléti szolgálathoz önként
fordultak segítségért.
A jelzést követően a családdal való kapcsolatfelvétel után a segítő munka tartalma és menete
írásbeli együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre. A megállapodás tartalmazza a
szolgáltatást igénybe vevő személy problémáit, az elérendő cél érdekében megvalósítandó
feladatokat, az együttműködés módját, a folyamatba bevonandó szolgáltatókat, intézményeket,
a találkozások rendszerességét. A gyermekjóléti szolgáltatás a szolgáltatást igénybe
vevőszemély otthonában, családi környezetében tett látogatások, illetve a család és
gyermekjóléti szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és segítő munkaformák útján valósul
meg. Az esetfelelős kíséri figyelemmel, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy problémája
kezeléséhez igénybe vette-e az elérhető szolgáltatásokat, valamint – a szolgáltatást igénybe
vevő beleegyezésével – együttműködik más szociális és egyéb szolgáltatást nyújtó
szolgáltatókkal és intézményekkel. Amennyiben szükségletfelmérés során az derül ki, hogy a
szolgáltatást igénylő nehézségei a szociális segítőmunka keretében adekvátan kezelhetők, és a
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feltárt problémák megoldásában az ügyfél együttműködő, úgy a megállapodás aláírásával
kifejezi szándékát a segítő szolgáltatás igénybevételére. A probléma megoldására úgynevezett
cselekvési terv készül, a rövid és hosszú távú célok, valamint az egyéb bevonásra kerülő
intézmények/szolgáltatások meghatározásával. A család külső és belső erőforrásainak,
dinamikai, illetve kommunikációs törvényszerűségének ismeretében az igénybe vevő segítése
történik abban, hogy erőforrásait használni tudja, képes legyen, vagy tagjai képesek legyenek
megelőzni vagy kezelni szociális, illetve gyermekvédelmi jellegű gondjaikat. További cél a
szociális, gyermekvédelmi probléma enyhítésére, illetve megszüntetésére kialakítandó terv
együttes elkészítése és megvalósítása az igénybe vevővel. A cél érdekében a szülők
gyermeknevelési készségeinek támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása; segíteni a
háztartás pénzügyi helyzetének javítását (munkához, pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése); tájékoztatni az igénybe vevőt a bevonható
egyéb források elérhetőségéről, a problémamegoldás érdekében igénybe vehető egyéb
szociális, egészségügyi, stb. szolgáltatásokról, képzésekről, támogatásokról, civil
szervezetekről, alapítványokról; képviselni az igénybe vevő érdekeit. A segítés folyamatában
arra törekszünk, hogy az igénybe vevőkben tudatosítsuk jogaikat, kötelezettségeiket,
megtanítsuk őket mindazokra a technikákra, mellyel a szülői készségek és kompetenciák
fejleszthetőek, amelyek segítségével képessé válnak ügyeik intézésére, konfliktusaik
kezelésére. A gondozott családoknál a fő probléma mellett több hátráltató tényező is előfordul
így például, anyagi gondok, a pénz beosztásának hiánya, munkanélküliség /bár nem
nagyarányú/, közüzemi tartozások, napi megélhetési problémák.
Ellátások közvetítése:
A szolgáltatást igénybe vevők rendszeresen kapnak információt, valamint adományokat.
Leggyakrabban ügyintézéshez, nyomtatványok kitöltéséhez való segítség miatt, azonkívül
anyagi- és foglalkoztatási problémák okozta nehézségek miatt keresik fel a szolgálatot. Az
adományok leggyakrabban lakossági felajánlások keretében kerülnek a Szolgálathoz.
A Szolgálat a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által szervezett adománygyűjtésekben is
rendszeresen részt vesz. A rászoruló családok havonta élelmiszercsomagot kapnak.
e) gyermekvédelem
A gyermekek védelméről alapvetően két központi jogszabály rendelkezik: a Gyvt., és a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.)
Korm. rendelet. Kiegészítő, illetve részletszabályként a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló, többször módosított 10/2004. (VII.1.) önkormányzati rendelet kerül alkalmazásra.
A gyermekek védelmét szolgálják a pénzbeli és természetbeni ellátások, amelyekről a fenti
szabályozások rendelkeznek.
2017. évben a pénzbeli és természetbeni és gyermekvédelmi ellátásokban a következő változások történtek:
a Gyvt. 20/A.§ -a alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében adott fogyasztásra kész étel,
ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalványformájában biztosított természetbeni
támogatás összege a 2017-es évtől emelésre és differenciálásra került. A differenciálás alapján a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és egyben hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
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számára emelt összegű támogatás, az e feltételnek nem megfelelő, de a természetbeni támogatásra jogosult
gyermekek számára alapösszegű támogatás kerül biztosításra, első alkalommal 2017. augusztus hónapjában.
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény az emelt összegű támogatás
értékét 6.500 Ft-ban, az alapösszegű támogatást 6.000 Ft-ban határozta meg.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: természetbeni ellátás, rendszeres pénzellátással
nem jár.
Az alábbiakra jogosít:
• az óvodában és az általános iskolában ingyenes étkezés, ingyenes tankönyvellátás,
• augusztus 1-jén, illetve november l-jén fennálló jogosultság esetén - differenciálás
alapján - gyermekenként 6.000, vagy 6.500 Ft értékű Erzsébet utalvány,
• külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevétele.
- Szünidei gyermekétkeztetés,
- Fiatalok Életkezdési Támogatása – 2005.évi CLXXIV. törvény 9/B. § értelmében,
- Rászoruló Személyeket Támogató Program meghatározott célcsoportjainak
támogatása a 290/2014. (XI. 26.) számú Korm. rendelet alapján.
A gyermekvédelem feladata a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
nyilvántartása is. Megállapításához minden kérelmezésnél szükséges a kérelmező
lakókörnyezetének és lakáskörülményeinek a vizsgálata (környezettanulmány), valamint
nyilatkozattétel a kérelmező iskolai végzettségéről és a foglalkoztatottságról.
Érsekvadkert településen a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
létszámának alakulása 2015. évtől, januári és októberi adatok tükrében:
Időszak

2015/01
2015/10
2016/01
2016/10
2017/01
2017/10
2018/01

Óvodás Óvodás Ált.
HH
HHH
Isk.
HH
6
20
41
6
24
29
6
25
23
8
25
15
15
24
22
14
13
18
13
18
21

Ált.
Isk.
HHH
58
103
62
60
60
34
50

Középfokú Középfokú Összes
Isk.
Isk.
HH
HH
HHH
13
27
60
6
10
41
5
30
34
5
16
28
5
16
42
4
3
36
2
9
36

Összes
HHH
137
105
114
79
126
98
100

Örvendetes, hogy a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma
az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat. Ez részben a munkaerőpiaci pozitív
változásoknak, részben a közmunkaprogramnak – melyben önkormányzatunk évente részt vesz
– köszönhető.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Érsekvadkert településen krízishelyzetbe jutott személyek számára intézményesített ellátás
nincs. Önkormányzatunk pénzbeli segítséget tud krízishelyzetben nyújtani rendkívüli települési
támogatás formájában.
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g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Érsekvadkert községben a Mikszáth Kálmán Közművelődési intézmény keretében működik
ifjúsági ház, amely színvonalas és változatos szabadidős programokkal várja a település
gyermek- és fiatalkorú lakosságát is.
Az intézményben teleház is működik, ahol korszerű számítógépeken tanulhatnak,
gyakorolhatnak, játszhatnak az érdeklődők.
A településen kettő sportegyesület működik, melyek biztosítják a fiatalok számára a szabadidő
kulturált, aktív eltöltését. Az önkormányzat minden igényt kielégítő, korszerű műfüves
sportpályát épített a diákoknak és a sportolni vágyó fiataloknak.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, szünidei) ingyenes tankönyv
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A
mélyszegénységben élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű
egészséges táplálékhoz. Ezért nagy jelentőségű az önkormányzat által szervezett intézményi
közétkeztetés, amelyet a 400 adagos Intézmények Konyhája önkormányzati szerv lát el.
A Gyvt. 21.§ (1) bek. g) pontja, a 21. §, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29) Korm. rendelet 3/A.
alcíme, a 13/A. és a 13/B.§ – ában
rendelkezik a szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételének lehetőségéről, módjáról, időtartamáról.
A gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén
lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés
keretében a szülő, törvényes képviselő nyilatkozata alapján a déli meleg főétkezést a hátrányos,
halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja az őszi, téli, tavaszi tanítási
szünetben; valamint a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon keresztül.
Fent leírt ellátások nyújtásával kapcsolatban hátrányos megkülönböztetés miatt, valamint az
egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése miatt panasz nem érkezett
önkormányzatunkhoz.
4.4. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek 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
Érsekvadkerten a nevelési-oktatási feladatok ellátása önálló intézményekben történik. Az Ary
Erzsébet Óvoda önkormányzati intézmény, míg a 8 osztályos Petőfi Sándor Általános Iskola a
Balassagyarmati Tankerületi Központ fenntartásában működik. Nemcsak a községben élő
óvodás, általános iskolás gyermekek elhelyezése megoldott, hanem néhány környező
településről is járnak gyermekek közoktatási intézményeinkbe.
Az integrált oktatás, különleges gondozás a gyermekek életkorától és állapotától függően – a
fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak alapján – a korai
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fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás
keretében kerül megszervezésre.
A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók, gyermekek nevelését-oktatását a köznevelési
intézmények vállalják. Egyéni fejlesztésüket gyógypedagógus segíti. Az óvoda-és
iskolapedagógusok felkészültek, folyamatos képzéseken vesznek részt. A segítő szakemberek
jelenléte a gyermekvédelmi munka eredményességét erősíti az intézményekben.

Óvodai nevelés
Az Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda 1 székhelyen és 1 telephelyen működő 135 férőhelyes
önkormányzati fenntartású nevelési intézmény. Az óvodában 6 gyermekcsoport működik,
13 fő óvodapedagógussal és 9 fő nevelő-oktató munkát közvetlen segítő dolgozóval. A 2016os nevelési évben 36 gyermeket, 2017-ben 48 főt vettek fel az intézménybe.
A gyermekcsoportokban 2 óvónő és 1dajka dolgozik. 2015. évtől 1 fő, 2017. évtől két fő
pedagógiai asszisztens segítette haté konyan az óvodapedagógusok tevékenységét. A pedagógiai asszisztensek alkalmazását a gyermekek eltérő ütemű fejlettsége és a nevelési nehézségek
fokozódása egyre inkább indokolttá teszi.
Az óvodába 1 fő sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek jár, akinek szakszerű ellátása érdekében
egy fő gyógypedagógust alkalmaz az intézmény. Ugyancsak egy fő logopédus segíti
munkájával a beszédhibás, beszéd- és nyelvi zavarral küzdő gyermekek fejlesztését, nevelését.
A részképesség zavarral küzdő gyermekekkel egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozások
keretében fejlesztő óvodapedagógusok foglalkoznak.
Az óvoda kiemelt feladatai közé tartozik a gyermekek személyiségének fejlesztése, az egyéni
bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek sikeres nevelése, oktatása. Ha az óvodapedagógusok tanulási, vagy egyéb rendellenességet észlelnek, azonnal jelzik a szülőnek, és ha
kell, szakember segítségét kérik a probléma megoldásához.
A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek eredményes
nevelésének-fejlesztésének megvalósítására, hátrányaik kompenzálására integrációs programot
(IPR) dolgozott ki az intézmény. 2008. évtől folyamatosan részt vett az országos integrációs
pályázaton. A továbbiakban az „esélyteremtő óvoda” pályázat keretein belül folytatják tovább
ezt a tevékenységet.
Az óvoda a pedagógiai céljainak megfelelően választja meg a gyermekek egyéniségének,
képességének megfelelően a fejlesztés módszereit.
Az óvodába felvett és az adatfelvétel eszmei időpontjában az óvoda nyilvántartásában szereplő
gyermek (gyógypedagógiai neveléssel együtt):
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2017. évben az óvoda gyermeklétszáma: 130 fő
2018. évben az óvoda gyermeklétszáma: 135 fő.
Az óvoda gyermeklétszáma az idei évben jelentősen emelkedett. Sajnos, egyre több a hátrányos
helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, problematikus, nehezen kezelhető gyermek, akikre
a pedagógiai munka során kiemelt figyelmet kell fordítani. Nagyon fontos, hogy ezek a
gyermekek minél több időt tölthessenek az óvodában, ezért rendszeres óvodába járásukra nagy
figyelmet kell fordítani. Szükség esetén a védőnővel, gyermekorvossal, és a gyermekjóléti
szolgálattal együttműködve kell elérni, hogy a lehető leghamarabb az intéz-ménybe kerüljenek.
Fontos fejlemény, hogy az elmúlt években már elérte az óvoda, hogy a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek többsége rendszeresen és szívesen jár az intézménybe. A köznevelési
törvény előírása szerint 2014. év szeptemberétől 3 éves kortól kötelező az óvodába járás. Ez is
megkönnyíti a mielőbbi szocializációt a kisgyermekek számára.
Gyermekvédelem az óvodában: a gyermekvédelmi tevékenység a nevelőmunka szerves része,
feladata minden óvodapedagógusnak.
- Célja, hogy a hátrányokkal óvodába kerülő gyermekek is az esélyegyenlőség
lehetőségével kerüljenek majd az iskolába.
- Feladata: a hátrány okainak felkutatása, felszínre hozása, segítségnyújtás, a
hátrányok kompenzálása az óvoda körülményei között, egyéni odafigyeléssel, a
szeretet, a tolerancia érvényesítésével, a gyermekek biztonságérzetének
fejlesztésével.
Az óvoda gyermekvédelmi felelőse folyamatosan kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal,
nyilvántartást vezet a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekekről.
Az utóbbi nevelési években emelkedett a száma a gyermekek és családok körüli problémáknak,
ezért az intézmény folyamatosan kapcsolatban áll a családsegítő szolgálattal, gyámhatósággal,
védőnővel, szociális ügyintézővel.
Az óvoda egyik leglényegesebb nevelési alapelve a kisgyermekek emberi méltóságának,
jogainak biztosítása. Az intézmény arra törekszik, hogy az esélyteremtés tükrében minden
gyermeknek biztosítsa az egyenlő hozzáférést és minden gyermek megkaphassa a neki járó
sajátos bánásmódot. Az óvodafejlesztő munkájának eredményeként a gyermekek – egyéni
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fejlettségi ütemüket, értelmi és egyéb képességeiket figyelembe véve – képessé válnak az
iskolai élet megkezdésére, a tanulásra.

Ary Erzsébet Óvoda (Felső óvoda)

Iskolai nevelés-oktatás
Az Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskolát 2013 januárjától a Balassagyarmati
Tankerületi Központ működteti, az önkormányzat támogatásával. Az intézmény ellátja a
település tanköteles gyermekek nevelését-oktatását, de szomszédos településekről is járnak
gyermekek iskolánkba.

Petőfi Sándor Általános Iskola

Az iskola két, egymástól elkülönült helyen működik. A régi épület 4 tantermes, ahová a 8-10
éves korosztály jár. Az újabb épületben 4 tanterem működik a 6-8 éves korosztály számára, míg
10 tanterem van a 11-14 éves korosztály tanítására-nevelésére. Az iskola rendelkezik továbbá
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technika teremmel, tornateremmel, könyvtárteremmel és két fejlesztő szobával is. Van napközis
és a tanulószobai ellátás. Az ebédlő a kulturált étkezés minden feltételét biztosítja.
Az iskolához tartozik sportudvar szilárd burkolatú kézilabdapályával és játszótérrel, valamint
egy műfüves labdarúgópálya is. Ezek a létesítmények és a tornaterem maximálisan kielégítik a
sportolni, mozogni vágyó gyermekek, fiatalok mozgásigényét és mindenki által hozzáférhetőek.
Az intézményben sport tagozat működik, ahol a tanulók magasabb óraszámban vesznek részt
a sportfoglalkozáson. A délutáni sportfoglalkozások sokszínűségével minden iskolai
korosztálynak lehetőséget nyújtanak a sportolásra. Az iskolai egészségnevelés – amely a
megelőzésre helyezi a hangsúlyt – nagymértékben épít a sportra, mint legfőbb és mindenki által
hozzáférhető egészségmegőrző tevékenységre.
Általános iskolai tanulók száma (fő)
Általános iskolába beiratkozott, az adatfelvétel eszmei időpontjában az intézménnyel tanulói
jogviszonyban lévő személy (gyógypedagógiai oktatással együtt):
Általános iskolai tanulók (fő)
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Az intézményben gyermekközpontú iskolai tevékenység folyik, melynek minden eleme a
sokoldalú személyiségfejlesztést szolgálja.
A pedagógiai munkát a tanítókon és szaktanárokon kívül főállású gyógypedagógus és fejlesztő
pedagógus, valamint óraadó logopédus segíti.
Az iskola egyik fő célja az, hogy a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek is sikereket érhessen el. Minden tanuló esélyt kap szociokulturális hátrányainak
leküzdésére.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek több szempontból is
fokozott figyelmet és törődést igényelnek.
Esetükben fő cél,
- az ideje korán történő kiszűrés, személyiségük megismerésével a problémák
okainak feltárása,
- a gyermekek személyiségének fejlesztése,
- az érintett tanulók számára a legcélravezetőbb pedagógiai módszerek
alkalmazásával beilleszkedési-, tanulási és magatartási nehézségek enyhítése
- a másodlagos következmények kialakulásának megelőzése.
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Az intézmény feladatai között kiemelt helyen szerepel a felzárkóztató iskolai tevékenység a
rászoruló tanulók részére, a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók
integrált nevelésének biztosítása.
Sajátos nevelési igényű tanuló az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum-zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
Az Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskolában azon sajátos nevelési igényű tanulóknak,
akiknél a szakértői és rehabilitációs bizottság megállapítja a tanulási akadályozottságot, vagy
részképesség-zavart, egyénre szabott fejlesztési terv alapján végzik számukra a fejlesztő
foglalkozásokat.
A segítő munka aktív részesei a fejlesztő pedagógusok és a logopédus. Prevenciós céllal, és a
feltárt esetek enyhítésére – gyógypedagógussal, védőnővel, gyermekvédelmi felelőssel
együttműködve.
A hatékony nevelő-oktató munka egyik feltétele a szociális hátrányok lehetőség szerinti
csökkentése, a tanulók társadalmi beilleszkedési esélyeinek javítása. Az iskola egyik feladata
az esélyteremtés, az eltérő családi, anyagi helyzet különbségeinek mérséklése, kompenzálása,
a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a képességkibontakoztató és integrációs felkészítés szervezésével.
Az esélyteremtés hosszú távú feladat, amely csak társadalmi összefogással valósítható meg. A
szociális hátrányok enyhítéséért végzett hatékony munka elengedhetetlen feltétele a szülők, a
pedagógusok és a diákok jó kapcsolata.
Az oktatás területén hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés, szegregáció nincs
és korábban sem történt.
Gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok az iskolában: ezek a feladatok átfogják
az iskola teljes pedagógiai tevékenységét. Három területre terjed ki: a gyermek fejlődését
veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére. A legnagyobb hangsúlyt a
preventív gyermekvédelem megerősítésére helyezik.
A feladatok koordinálása és nagyobb részben az elvégzése a gyermek-és ifjúságvédelmi
felelősre hárul. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók kiszűrése a tünetek alapján
elsősorban az osztályfőnökök feladata, de a nyilvántartásba vétel, gondozás, a
veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése, a gondozás segítése a
gyermekvédelmi felelőssel együtt történik.
A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola
a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel
súlyosabbá válásukat.
A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében az iskola együttműködik
a nevelési tanácsadóval, a gyermekjóléti- és családsegítő szolgálattal, a Gyámhivatallal,
gyermekorvossal, védőnővel, a rendőrséggel és a polgárőrséggel.
A helyi gyermekvédelmi rendszer sajátossága, hogy minden gyermek számára gondoskodást
nyújt és fokozott védelemben részesíti az arra rászorulókat. Az egyes szolgáltatások, ellátások
szociális rászorultság alapján, más ellátások ún. alanyi jogon járnak a gyermekek részére.
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Az Önkormányzat hozzájárul a gyermekekkel kapcsolatos költségekhez, illetve a gyermekek
gondozásával kapcsolatos feladatokhoz.
4.5. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák
A család működését zavaró és akadályozó
okok közül a családok anyagi, valamint a
család széteséséből, a nevelés, gondozás,
törődés, szeretet hiányából adódó
veszélyeztetettség megemelkedett.

fejlesztési lehetőségek
Felvilágosító munka a szociális és
gyermekvédelmi ellátások lehetőségeiről,
Iskolai napközis és tanulószobai ellátás
biztosítása,
A hátrányos helyzetű gyermekekkel és
családjukkal foglalkozó szakemberek
továbbképzése,
Családsegítés továbbfejlesztése.

A szülők, gyermekek testi-, lelki és mentális Fokozott figyelem a családgondozó, a
egészségi állapota romlott.
védőnő, a gyermekorvos, a pedagógusok
részéről, felvilágosító munka,
szakemberekkel való rendszeres
együttműködés a családok részéről,
mentálhigiénés programok szervezése.
Családlátogatások keretében a rendszeres
Az iskolai mulasztások száma
iskolába járás, tanulás fontosságát
nagymértékben emelkedett, különösen a
hangsúlyozó pedagógiai felvilágosító
felső tagozatos tanulóknál.
munka gyermekvédelmi szakemberrel
együtt,
Gyermekek iskolaszünetekben történő
A nagyobb gyermekek társadalmi munkára
„csellengése”.
való nevelésének elősegítése,
nyári táborok, gyakorlati-ismereti,
tanfolyamok szervezése (életre-nevelés)
A „közösségi érzés” hiánya a
Nyári kirándulások megszervezése, annak
gyermekeknél.
keretein belül a felelősségvállalás, az
egymást segítés, a másikra való odafigyelés
erősítése.

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
2011-ben az Európai Unió tagországainak szociális ügyekkel foglalkozó miniszterei
megerősítették az EU politikai elkötelezettségét a nemek közti egyenlőség iránt. A tagállamok
- köztük hazánk is- tudják, tapasztalják, hogy a nemek közti egyenlőség fontos gazdasági
tényező. A nők és férfiak közötti egyenlőség a közösségi jog egyik alapelve. Az Európai
Uniónak a nemek közötti egyenlőség terén kitűzött céljai között van az esélyegyenlőség és az
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egyenlő bánásmód megteremtése, valamint a nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés
minden formájának eltörlése. Az EU kétágú megközelítést fogadott el e téren, amely az egyedi
intézkedéseket a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésével kombinálja. A téma erős
nemzetközi dimenzióval is rendelkezik a szegénység elleni küzdelem, az oktatáshoz és
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a gazdaságban és a döntéshozatali
folyamatokban való részvétel, valamint a nők jogai és az emberi jogok tekintetében.
Az egységes humánerőforrás nem különbözteti meg a női és férfi munkavállalókat, hanem
felismeri, hogy nemtől függetlenül csak munkavállaló, mint a gazdaság motorja fontos, nem
pedig az, hogy melyik nemhez tartozik. Az esélyegyenlőség megvalósítása tehát egy lényeges
tényezője a gazdasági növekedésnek.
Magyarországon a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőségi politikának nincsen nagy
hagyománya, általában családpolitikai és gyermekjóléti kérdésekkel szokták összekapcsolni. A
nemek közötti egyenlőség tekintetében a jogi szabályozás megfelel az EU-konformnak, a
jogérvényesítés terén azonban tapasztalhatók problémák. Hazánkban a nők helyzete hasonló a
közösség tagállamainak női lakosaiéhoz, de az eltérő történelmi fejlődés miatt több területen is
– különösen munkaerőpiaci helyzetüket tekintve – különböznek attól. A köztudatban az él,
hogy a nők csak az emancipáció kezdete óta dolgoznak, azonban a nők „többet dolgoznak”,
mint a férfiak, de ez a munka mondhatni „láthatatlan munka”, ami az évszázadok során
természetessé vált. A nők a történelem folyamán az élet több területén is helyt álltak mindig,
dolgoztak, nevelték a gyermekeket, főztek, mostak, ellátták a családot. Így egy sor munkának
aránytalanul nagy része hárult rájuk, ezen felül még a munkahelyükön is elvégezték
feladataikat.
5.1. A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
Magyarországon a 15-64 éves népességnek az 51 %-a nő, tehát a magyar aktív népesség több,
mint a felét teszik ki. Viszont, ha megvizsgáljuk ugyanennek a csoportnak a foglalkoztatott sági
szintjét, akkor láthatjuk, hogy csak 45 %-a nő. A foglalkoztatottaknak kevesebb, mint a fele a
női munkaerő.
Érsekvadkert szempontjából nézve a demográfiai és közszolgáltatási adatok vizsgálatából az
alábbi összefüggések állapíthatók meg:
- a település összlakosságszámának 50,1 %-a nő (1845 fő),
- a női lakosok több, mint fele 18-59 éves, tehát aktív korú (1005 fő),
- nyilvántartott álláskeresők aránya (nők 18-59 év) az összlakosság 5,93 %-a,
- közfoglalkoztatásban résztvevő nők aránya 48,6 %
- ápolási díjban részesülő nők száma 38 fő,
- nyugdíjas nők száma 432 fő.
A nők mint gazdasági szereplők közül is kiemelten hátrányos helyzetben vannak:
- a 45 év feletti nők, életkoruk és a változó képzettségi követelmények miatt,
- a pályakezdő nők a szakmai tapasztalat hiánya miatt,
- a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyák a munkából való kiesés miatt.
A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást
igényel. Anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt.
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Településünkön a munkanélküliek foglalkoztatását az Önkormányzat jelenleg közmunkaprogramok keretein belül oldja meg. A munkaügyi központ az elmúlt években és jelenleg is –
szinte folyamatosan - szervez foglalkoztatást-, valamint elhelyezkedést segítő képzési
programokat. A munkaerőpiacon való elhelyezkedés lehetőségei lényegesen nehezebb azok
számára, akik alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek.
A gazdasági és szociális ágazatban a nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése,
valamint a munka és a családi élet összeegyeztetése mind a férfiak, mind a nők számára fontos
cél. A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség. A
hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén, mint például a bérkülönbségek, mind a
mai napig tapasztalhatók. Nagyon sok munkáltató az adott munkakör betöltéséhez szükséges
alkalmasság fennállásának esetében sem a női munkaerőt alkalmazza elsődlegesen.
Még mindig jelenség az azonos munkáért járó eltérő bérezés, vagy - a nők számára - az
előmeneteli lehetőségek beszűkülése. A közigazgatásban a közalkalmazottak és köztisztviselők esetében e problémaforrás nem olyan erőteljesen megfigyelhető jelenség, mint a
vállalkozói szektorban.
Önkormányzatunk, mint munkáltató eleget tesz az „egyenlő munkáért egyenlő bér”-, valamint
a nemek közötti esélyegyenlőség követelményének a foglalkoztatás egészében. E célok
megvalósulását példamutatásával tudja segíteni, hiszen szükséges a tudatformálás és
szemléletváltás ezen a területen is.
5.2. A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások
A kisgyermeket nevelő nők és férfiak (családok) munkavállalási esélyeit a szolgáltatási
hiányosságok alapvetően megnehezítik és ez a probléma kisebb településeken, falvakban
sokkal erőteljesebben jelentkezik, mint városokban.
A kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a gyermekek napközbeni
ellátását biztosító bölcsődei-óvodai elhelyezési lehetőségek, férőhelyek.
Érsekvadkerten – reményeink szerint – 2019. január 1-től lesz bölcsődei ellátás. Néhány év óta
az óvoda felvesz két és fél éves gyermekeket is. Ez némileg megkönnyíti a munkaerőpiacra
visszatérő szülők helyzetét. Érsekvadkerten magas színvonalon működő óvoda funkcionál, ahol
a férőhelyek száma 135 fő.
Az óvoda a szülői igényekhez igazodva reggel 7,00 órától délután 17,00 óráig tart nyitva. A
nyári szünidőben mindössze 1 hétig tart zárva az óvoda minkét helyszíne, így egész évben
biztosítva van a gyermekek óvodai nevelése-ellátása.
Az általános iskolában biztosított a gyermekek délutánig tartó felügyelete a napközivel és a
tanulószobai ellátás megszervezésével. A közintézményekben a családbarát megoldások szem
előtt tartásával könnyítik meg az alkalmazottak munkaidő-beosztását.
5.3. Családtervezés, anya és gyermekgondozás területe
A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik
meg. Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anyákra és gyermekeikre
fokozott figyelmet kell fordítani. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos
ismeretek átadását már várandós korban megkezdik beszélgetések, védőnői rendelések,
családlátogatások formájában. Segítséget nyújtanak a családi-, szociális juttatások
megismerésében és az igénylésükhöz szükséges nyomtatványok kitöltésében.
Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában kerül
sor.
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5.4. A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Az erőszak, mint cselekmény és annak következményei – jellemzően – a családban marad,
hiszen a nőket, illetve a gyermekeket érő erőszakos cselekedetek nagy része ma még
felderítetlen. E sajnálatos ténynek egyik alapja az, hogy a család, a házastársak/élettársak a
környezetük felé igyekeznek „jó képet” mutatni. Az erőszakot elkövető családtag sok esetben
ezzel él vissza, mert szerinte úgyis a négy fal között marad, amit elkövet. A másik táptalaja az
erőszaknak maguk a nők, az agresszió elszenvedői. Legtöbbször - mert szégyellik - elfedik,
letagadják, elsimítják az ellenük elkövetett erőszakot – és sajnos a gyermekeiket ért
atrocitásokat is. A magyar társadalmi felfogásban még mindig az áldozathibáztatás a jellemző.
Az erőszakot elszenvedő nők tudják, hogy szűkebb-tágabb környezetük is őket marasztalja el,
ha valami agresszív cselekmény történik a családban, vagy velük. Ezért inkább elhallgatják az
őket ért sérelmeket.
Természetesen a dolog nem ilyen egyszerű, hiszen a nők esetében sokszor az érzelmi/anyagi
függés is közrejátszik abban, hogy az erőszakot elszenvedő nem kér segítséget, nem hozza
nyilvánosságra a problémáját.
A családon belüli erőszakot elszenvedők közül a gyermekek vannak – némileg – jobb
helyzetben, ugyanis az ő bántalmazásuk nem maradhat minden esetben titokban. A gyermekvédelmi szervek, az iskola, óvoda, gyermekorvos, védőnő legtöbb esetben felfigyel a
bántalmazott gyermekre. Sajnos erre sincs mindig garancia, mert a megfélemlített családtagok,
köztük a gyermekek nem minden esetben mernek szólni még a velük foglalkozó felnőtteknek
sem.
Mindezen problémákról könyvtárnyi szakirodalom, tanulmány, elemzés született. Ennek
ellenére a gyakorlatban számottevő előrelépés nem történt. Márpedig addig nem is fog, amíg
maguk az érintettek és környezetük nem jutnak el arra a felismerésre, hogy beszélni kell róla,
cselekedni kell, segítséget kérni, mert csak így fékezhető meg a családon belüli durvaság,
erőszak, agresszió.
Településünk esetében – remélhetőleg – javuló tendenciáról szólhatunk. A gyermekvédelmi,
szociális szolgáltatások, a védőnői munka, a rendőri tevékenység eredményeként, a
jelzőrendszerek alapján egyre több esetre derül fény, egyre többen tudják, hogy problémáikkal
hová fordulhatnak segítségért. Sajnos a megtörtént erőszakos cselekmények kimeneteléről
nincs az önkormányzatnak tudomása.

5.5. Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
A rendszerváltás éveiben egyre több igény merült fel - gazdasági okok és családi konfliktusok
miatt – hajléktalanná vált anyák és gyermekeik együttes elhelyezésére.
A családok átmeneti otthona a gyermekvédelmi alapellátások rendszerébe tartozik. Legfőbb
tevékenységi körükhöz tartozik az anyaotthoni elhelyezés. A Gyvt. 51.§ (1) bekezdése szerint
az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el
a gyermek és szülője, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és emiatt el
kellene választani a gyermeket a szülőjétől.
Az anyaotthonok elsődleges feladata a prevenció, a gyermek állami gondozásba vételének
megakadályozása.
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Településünkön a gyermekjóléti szolgáltatást és családgondozást a Nyugat-Nógrád Család-, és
Gyermekjóléti Szolgálat látja el. A krízis helyzetben lévő családokat a Szolgálat segíti a
megfelelő tájékoztatással. Településünkhöz a legközelebb lévő anyaotthon Salgótarjánban van.
Önkormányzatunk a krízishelyzetben lévő családoknak pénzügyi támogatást – ún. rendkívüli
települési támogatást, „krízistámogatást” tud nyújtani egy naptári éven belül egy alkalommal.

5.6. A nők szerepe a helyi közéletben
A helyi közéletben, azon belül is az önkormányzati képviselő-testületben a polgármester nő,
valamint a 6 képviselő közül 1 nő képviselő van. Az arány 28,5 %.
Ezzel szemben az önkormányzati hivatal és a közoktatási intézmények többségében női
alkalmazottakat foglalkoztatnak. Ha az önkormányzati intézmények vezetését vizsgáljuk, akkor
jelenleg az intézményvezetők 43 %-a nő.
Érdekes jelenség, hogy civil szervezeteink tagjai döntő többségükben nők. Ez alól – már
jellegénél fogva is - csak a két sportegyesület, valamint a helyi horgászegyesület a kivétel.
A jótékonysággal, kultúrával foglalkozó szervezetek - kevés kivétellel – mind nőket tudhatnak
soraikban. Összességében elmondható, hogy Érsekvadkert községben a nők közéleti szerepe
egyre hangsúlyosabb.
Településünkön azonban nincs olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére alakult volna.

5.7. A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
A kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, a roma nők,
valamint a 45 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a
munkaerőpiacon. Ennek oka egyebek között a magyar társadalom hagyományos családmodelljében keresendő: még ma is sokan vallják, hogy a nők helye a ház körül, a családban
van, nem a munkaerőpiacon. Ezt a szemléletet tovább súlyosbítják a nőkkel kapcsolatos negatív
sztereotípiák.
Nők foglalkoztatási helyzete (fő)
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A munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma, amelyen komplex
programokkal lehet enyhíteni. Tapasztalataink szerint a gyermek születését követően az otthon
maradó szülő magányosnak érzi magát. Hirtelen az addigi aktív életéből minden háttérbe szorul,
a megszokottól eltér. Ezért kell a közművelődés, a sport, a szabadidő eltöltésének terén olyan
családbarát környezetet teremteni, amely közösségi teret nyújt számukra is. Önkormányzatunk
a kisgyermekek részére már több játszóteret kialakított a településen. Most ismét folyamatban
van pályázati forrás segítségévek egy újabb park és játszótér kialakítása. A Művelődési Ház ad
otthont a baba-mama klubnak, ahol a kismamák együttesen, egymást segítve tartanak közös
programokat a kisgyermekekkel együtt.
5.8. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A nők helyzete és esélyegyenlősége, az ezzel kapcsolatos problémák tekintetében a legtöbb
önkormányzat és intézmény – így Érsekvadkert Község Önkormányzata sem rendelkezik napra
kész adattal és e területen szakértelemmel is bíró munkatárssal. Az önkormányzat tevékenysége
szempontjából releváns területeken és témakörökben szükségesek a nők és férfiak közötti
egyenlőség vizsgálatához az adatok és információk összegyűjtése.
A nők helyzete, esélyegyenlőségének vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
A gyermeket egyedül nevelő, vagy több
gyermeket nevelő család esetében a
szegénység kockázata magas

A GYES-ről való visszatérés a
munkaerőpiacra

A tartós munkanélküliség aránya a nők
esetében magasabb

fejlesztési lehetőségek
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások,
ellátások során célzott támogatások
körének kialakítása. Időszakos gyűjtések
szervezése a rászorulók részére.
Önkormányzati támogatások a
gyermekek közösségi programjaihoz való
hozzáféréshez.
Gyermekek napközbeni ellátását biztosító
intézmények működtetése, az
önkormányzat pénzügyi helyzetének
figyelembevételével az ellátás
költségeinek átvállalása.
Önkormányzati közfoglalkoztatás
keretében a női foglalkoztatottak
létszámának emelése, mint áthidaló
megoldás.
Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a
munkaerőpiactól hosszabb időre távol
maradó aktív korú családtagok (nők) által
kedvezményesen igénybe vehető,
korszerű ismeretek megszerzését célzó
speciális képzési programok körét.
(elsősorban munkaügyi központ felé
történő ajánlás).
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
Az esélyegyenlőségi szempontok fejlesztése az európai uniós közösségi politikában
elsődlegesen gazdasági és foglalkoztatáspolitikai szempontok szem előtt tartásával kerültek
megfogalmazásra. Fokozatosan teret nyert az a felismerés, hogy az esélyegyenlőség elvének e
téren történő biztosítása önmagában nem képes a már kialakult társadalmi egyenlőtlen-ségeket
felszámolni. Ezek az egyenlőtlenségek negatív irányba befolyásolják az országok gazdasági
teljesítményét és versenyképességét.
A társadalmi egyenlőtlenségek egyik ága az életkor alapú diszkrimináció. Talán ez a hátrányos
megkülönböztetés tartja legszívósabban magát még fejlett társadalmakon belül is. Sajnálatos,
hogy az élet számos területén éri hátrányos megkülönböztetés az időskorúakat
hazánkban is.
Legjelentősebb az idősek foglalkoztatásával kapcsolatos diszkrimináció, amely súlyos
következményekkel jár, különösen a nők esetében. Magyarországon több törvény is tiltja az
életkor alapú diszkriminációt, ennek ellenére már 45-50 éves kortól kiszolgáltatottak az
idősebbek a foglalkoztatás területén.
6.1. Az időskorú népesség főbb jellemzői
Az időskorúak családi életciklusára jellemző állapot, hogy korban előre haladva fokozatosan
csökken a házasságban élők aránya és növekszik az egyedülállók száma. Településünkön az
egyedül élő idősek aránya magas.
A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze:
- növekszik az emberi átlag életkor
- magasabb a középkorú korosztály halandósága
- a nők élettartama hosszabb, mint a férfiaké
- a korszerkezet struktúrájának kedvezőtlen alakulása miatt az időskorúak, ezzel együtt az eltartottak száma emelkedik.

Érsekvadkert
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65 év feletti állandó lakosok
száma (fő)
23
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569
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

0-14 éves korú állandó
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Az időskorban jellemző betegségek – mint a keringési zavarok, szív- és érrendszeri
megbetegedések, daganatos megbetegedések, ízületi problémák, valamint a pszichés
problémák – megjelennek. Az idős ember egyedül marad, elmagányosodik, a szellemi és fizikai
aktivitása csökken, önellátási képessége romlik. Ez sokuknál okoz pszichés megbetegedéseket.
Különösen gyakran alakul ki depresszió és demencia. A betegségek általában együttesen
fordulnak elő, legfőképpen a 70 éves kor felettieknél jellemzőek a súlyos, krónikussá alakuló
testi-lelki bajok.
Érsekvadkerten a felnőtt háziorvosi ellátás zavartalan és kitűnő színvonalú. Az időskorú, beteg
lakosság részére két felnőtt háziorvosi körzet működik.
A település lakosai számára a hétvégi orvosi ügyelet Balassagyarmaton érhető el. Szakrendelés
és kórházi ellátás ugyancsak Balassagyarmaton van, a Kenessey Albert Kórházban. A
közösségi közlekedéshez való hozzáférés is megoldott távolsági és helyközi autóbuszjárattal.
A buszok félóránként, óránként járnak.
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Településünk sem hagyja magára az idős embereket. Érsekvadkerten már 35 éve működik az
„Öregek Egyesített Szociális Intézménye”(ÖESZI), amely az Szt. előírása szerinti alapellátás
keretében egy önkormányzati fenntartású nappali ellátást nyújtó intézmény. A 20 férőhelyes,
személyes gondoskodást nyújtó intézmény olyan idős emberek számára biztosít napi
háromszori - egyszeri meleg – étkezést, akik saját otthonukban élnek, de önmaguk ellátására
részben képesek. Az intézményben, amely önálló, e célra kialakított épület, gondozásban
részesülnek, kényelmesen elvégezhetik alapvető higiéniai szükségleteiket és tartalmasan
eltölthetik a napközbeni időt.
Érsekvadkerten az idős emberek aktív kulturális életet élhetnek. Számos civil szervezet
működik, amely tartalmas programot, kikapcsolódást kínál ennek a korosztálynak is.
Örvendetes az ÖESZI gondozottjainak, hogy évente több alkalommal is műsort adnak
számukra a helyi iskolások-óvodások. Így válik a gyermekek és idősek kapcsolata
bensőségesebbé, amire az idősek szempontjából egyre nagyobb szükség van.
Sajnos, a gondozásra szoruló idős emberek száma évről-évre növekszik. A személyes
gondoskodást nyújtó másik alapellátást, a házi segítségnyújtást is egyre többen igénybe veszik
a településen. Önkormányzatunk az ellátást a Balassagyarmati Kistérség Szociális Szolgáltató
Központján keresztül biztosítja.

Érsekvadkert, ÖESZI épülete

6.2. Az idősek munkaerő-piaci helyzete

Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetükre való tekintettel, valamint ha egészségi állapotuk
engedi, szívesen végeznének jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre azonban csekély az esélyük,
mert a munkaerőpiacon – életkoruknál fogva – lehetőségeik beszűkültek.
A rendszerváltás éveiben, sőt évtizedeiben a munkahelyeken, a munkaerő-piacon
nagyon erőteljesen felütötte fejét az idős munkavállalókkal szembeni negatív diszkrimináció.
az ún.”farkaskapitalizmus” éveiben, - részben nyugat-európai, ill. amerikai mintára - szinte
üldözötté vált az idősebb munkaerő, különösen a szolgáltató-iparban, de a gazdaság más területén is,
s ez végül a munkahely elvesztésével járt. Sok esetben ez a diszkriminatív eljárás már a 40 éves
munkavállalót is sújtotta. A cégek körében jelmondattá vált, hogy „a kapitalista társadalom nem tűri
el az öregedést”. Ezért az új eszménykép, a fiatalítás nevében elbocsátották a derékhadat, és vele
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együtt kidobták azt a hatalmas mennyiségű szakértelmet, gyakorlati tapasztalatot, amelyet
az idősebb munkavállalók képviseltek.
E szégyenteljes, ostoba és főleg káros szemlélet néha még most is tetten érhető némely
munkáltatók körében. Az ilyen szűk látókörű cégvezetők még most sem képesek felfogni,
hogy az életkor előre haladtával a szakmai gyakorlati tapasztalat erősödik, a tudás elmélyül,
érett lesz. Mindez a gazdasági fejlődés hasznára válik, több szempontból is. A gyakorlati
tapasztalat, tudás megléte mellett jelentős pozitívum, hogy az idősebb munkavállaló már felnevelte
gyermekeit, nem esik ki a munkából családi kötelezettségei miatt. Számítani lehet rá, lojális,
hűséges a munkahelyéhez. Amíg ezeket az értékeket a munkaerő-piac, a munkahelyek nem
ismerik el, addig marad a buta, szemellenzős nézet, amely káros gazdaságunkra,
társadalmunkra nézve egyaránt, és tovább mélyíti a hátrányos megkülönböztetést az idős
munkavállalóval szemben.
Községünkben az 55 év feletti munkanélküliek száma sajnos, emelkedő tendenciát mutat.
Az önkormányzat által történő foglalkoztatásuk szinte kizárólag közfoglalkoztatási
programokban lehetséges. Ez alól csak olyan személy kivétel, aki valamilyen speciális
szakirányú végzettséggel rendelkezik, és akit olyan szakterületen tud az önkormányzat
alkalmazni.
6.3. A közszolgáltatásokhoz, közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
Az idősekkel való foglalkozás helyi közszolgáltatások terén megfelelő színvonalú. Az
egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások biztosítottak számukra. Az
önkormányzat eleget tesz minden közszolgáltatási feladatának, melyek legnagyobb részét
önállóan, kisebbik hányadát társulásban oldja meg. A társulásban működtetett
alapszolgáltatások is elérhetőek mindenki – így az idős emberek – számára is.
Önkormányzatunk saját honlapot üzemeltet, ahol a lakosság teljes körű információkat kap
az ügyintézéssel, valamint az önkormányzat és intézményei működésével kapcsolatban.
Ugyancsak folyamatosan biztosított a települést érintő legfrissebb hírekhez való hozzájutás
is. A mindennapos, adminisztratív ügyek intézésében az idős embereknek az önkormányzat
hivatala nyújt segítséget. Sok információt nyújt az önkormányzat lapja, az Érsekvadkerti
Hírek is.
Az idős emberek is ismerkednek a mai kor vívmányai közül az informatikával. Azonban
nehezen mérhető, és nincs hiteles adat arról, hogy milyen arányban használja ez a korosztály
az internetet.
Akiknek otthonában nincs internet-elérés, azok számára lehetőség van csekély térítés
ellenébenigénybe venni erre a célra a Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézményben
működő, jól felszerelt Teleházat.

6.4. Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Az Érsekvadkerten élő idős korú lakosság helyi közösségi, kulturális igénye nagymértékben
a településre jellemző palóc-, valamint az egyházi hagyományok ápolása, kulturális
csoportok működésének irányába terelődött. A lakosság minden idős tagjának egyenlő
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hozzáférést biztosítva, ezen programok elérése, valamint a programokról szóló tájékoztatás
teljes körű. Minden év elején – az adott évre szóló és a képviselő-testület által elfogadott –
rendezvény naptárból értesülhetnek programjainkról az érdeklődők. A már hagyományosan
évente megrendezésre kerülő Falunap, adventi vásár mellett számos olyan – a palóc
hagyományokat is őrző – képzőművészeti kiállítás, irodalmi est kerül megszervezésre, amely
az idősebb korosztályt célozza meg. A közművelődés keretei között működik a Múltidéző
Hagyományőrző Egyesület, amely szinte csak idős emberekből áll. Egy nyugdíjas pedagógus
házaspár a gondozója és legfőbb értője a palóc világ tárgyi emlékeinek, és ők állították össze
ezekből az értékekből a Helytörténeti Emlékház kiállításának anyagát. A kiállítás
megtekintésére messze földről jöttek már érdeklődők, látogatók.
A községi Könyvtárban rendszeres – történelmi-néprajzi-irodalmi – előadások hallhatók, ún.
„Kedd esti beszélgetések” címmel. A műsorok tematikája iránt főként az idős lakosság
érdeklődik.
Hasonló kulturális programmal kirándulásokat is szerveznek ennek a célcsoportnak.
Rendszeresek a színházlátogatások, amelyeken nagy számban vesznek részt idősek.
6.5. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
Az idősek helyzete, esélyegyenlőségének vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Idősgondozás kiterjesztése szükséges
Egyedülálló idős emberek problémái
Elmagányosodás
Alacsony informatikai jártasság

fejlesztési lehetőségek
A már működő intézmény kapacitásának
feltöltése
Adatgyűjtés és a segítség megszervezése
Nagycsaládosokkal kapcsolatépítés,
idősekkel közös program szervezése
Informatikai eszközök népszerűsítése az
idős lakosság körében, segítségnyújtás

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
Az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik feltétele volt, hogy az állampolgárok – köztük a
fogyatékossággal élő emberek – számára biztosítva legyen az esélyegyenlőség a társadalmi élet
minden területén. Úgy a szociális és egyészségügyi ellátásban, mint a fizikai és kulturális
környezetben, valamint az iskoláztatási, a munkalehetőségek, a társadalmi élet, a sport és a
szórakozás területén is. Ezen emberek számára kiemelt célként a minőségi szolgáltatásokhoz
való egyenlő hozzáférés a fő cél. Biztosítani kell az esélyegyenlőséget az intézményi ellátások
területén is, az intézmények kiépítésével, átalakításával. A legsérülékenyebb társadalmi
csoportot a fogyatékos emberek és családjaik alkotják. Magyarországon kb. 580-600 ezer
fogyatékkal élő ember él a KSH adatai szerint. Az aktív korú megváltozott munkaképességű
személyek száma a Nyugdíjfolyósító szerv adatai szerint kb. 700 ezer főre tehető. Hazánkban
ezen célcsoport tagjainak 7-9 %-a dolgozik, az Európai Unióban ez az arány 40%-ra tehető.
Az esélyegyenlőség megteremtése területén az egyik legfontosabb célkitűzés a szemléletformálás. A fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata és érdeke. Az egyenlő
hozzáférést nem csak a rámpák, liftek, speciális táblák jelentik, hanem azt, hogy a fogyatékos
57

embert egyenrangúnak, egyenjogúnak kell tekinteni. Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik
eszköze a komplex akadálymentesítés, amely lehetővé teszi, hogy a látássérült, a mozgás-sérült
és más fogyatékkal élők is úgy férhessenek hozzá a különböző szolgáltatásokhoz, mint
egészséges embertársaik.
Hazánk is igyekszik különböző jogszabályokkal, intézkedésekkel, programokkal elősegíteni a
fogyatékosok esélyegyenlőségét.
7.1. A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
Településünkön nincs pontos felmérés, statisztikai adat a fogyatékkal élőkről, ezért nem is lehet
pontos elemzést készíteni szükségleteikről, egészségügyi, lakhatási és foglalkoztatási
helyzetükről. Ezen célcsoport részére szervezett szolgáltatásokat, ellátásokat, egyes
intézkedéseket az egyéni szükségletek alapján lehet csak tervezni.
Érsekvadkerten a megváltozott munkaképességű emberek száma a 2008-as évtől folyamatosan
csökkent, majd a 2012-es évben és utána ugrásszerűen megemelkedett a számuk.
Foglalkoztatásukra vonatkozó helyi adat nem áll rendelkezésünkre. A fogyatékkal élő
embereknek elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeniük. A közlekedési
eszközök használata, és a munkáltatók előítélete is nehezíti helyzetüket.
szociális ellátásban részesülők száma (fő)
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7.2. Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A szociális ellátásokat igénybe vevők között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos
személyek is, mint például az alanyi közgyógyellátásban részesülők körében, de hiteles
statisztikai adat, kimutatás erre vonatkozóan nincs.
A fogyatékkal élő személyek számára külön pénzbeli és természetbeni ellátást és kedvezményt
az önkormányzat nem nyújt, erre az ellátásra vonatkozó helyi rendeletünk nincs.
7.3. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi
élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
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Településünkön a közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése nagyrészt
megoldott, illetve folyamatban van. A fizikai akadálymentesítés az orvosi rendelőkben, a
védőnői rendelőben, a Polgármester Hivatal épületében, a Művelődési Házban teljes mértékben
megoldott. Részleges akadálymentesítés van az általános iskola központi épületénél, az Öregek
Egyesített Szociális Intézményének épületénél.
A hatályos jogszabályoknak megfelelően az új beruházások és a felújítások akadálymentesített
környezet biztosításával történnek. Az új óvoda épület kivitelezésénél teljes akadálymentesítés
kerül kiépítésre.
Ma már mindez törvényi előírás, amelynek betartatása az építésügyi hatóság feladata. A
településfejlesztési tervekben és más településfejlesztési dokumentációkban általános elvként
jelenik meg az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.
Az önkormányzat honlapján még nem működik az e-ügyintézés, de az ügyintézéshez szükséges
tájékoztatók, kérelmek, egyéb nyomtatványok letölthetők.
Az előzőekben ismertetett szociális ellátások, alapszolgáltatások a fogyatékkal élők számára is
elérhetők. Ugyanakkor a település nagyságából fakadóan a fogyatékos személyek,
szenvedélybetegek helyi ellátása, valamint a fogyatékosok szociális szakellátása helyben nem
megoldott.
Érsekvadkerten a közoktatási intézmények elhelyezkedésüket tekintve könnyen
megközelíthető helyen fekszenek. A közoktatási- köznevelési intézmények nem csupán a
település gyermekeit, hanem a környező községek óvodás és általános iskolás korú gyermekeit
is fogadják, beleértve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos
nevelési igényű (SNI) gyermekeket is. Az óvoda és az iskola alapító okiratában szerepel az
integráltan oktatható SNI-s gyermek felvétele, fogyatékosságának megfelelő korlátozással.

7.4. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlőségének vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Középületek akadálymentesítése nem
mindenütt megoldott
Megváltozott munkaképességű emberek
foglalkoztatása

fejlesztési lehetőségek
Fizikai akadálymentesítés
A megváltozott munkaképességű
emberek foglalkoztatásának támogatása,
munkahelyek, foglalkoztatók
létrehozásának elősegítése

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek társadalmi felelősségvállalása
Érsekvadkerten a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak. A helyi lakosság nagy
számban vesz részt a civil szervezetek programjain. Önkormányzatunk éves költségvetéséből
anyagi eszközzel, valamint tárgyi, természetbeni segítséggel támogatja a szervezeteket és azok
rendezvényei.
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Jelentős civil szervezetek településünkön:
Érsekvadkerti Tűzoltó Egyesület, Érsekvadkerti Polgárőr Egyesület, Érsekvadkerti Népdalkör,
Érsekvadkerti Pedagógus Kórus, Tizenhárom Almafa Alapítvány, Múltidéző Hagyományőrző
Egyesület, Érsekvadkerti Sportegyesület, Érsekvadkerti Utánpótlás Sport Club, Palóc Horgász
Egyesület, KALÁSZ Érsekvadkerti Csoportja, KARITÁSZ Érsekvadkerti Csoportja,
Érsekvadkerti Kolping Egyesület.
Ugyan nem civil szervezet, de feladatvégzéséhez kapcsolódóan a civil szervezetekkel együtt
említést érdemel az Érsekvadkerti Roma Nemzetiségi Önkormányzat is, akivel
Önkormányzatunk – a nemzetiségi törvény vonatkozó jogszabályi rendelkezései értelmében, a
nemzetiségi önkormányzat hatékonyabb működtetése, a feladatok szakmai segítése érdekében
– együttműködési megállapodást kötött.
Településünkön a civil szervezetek függetlenségét elismerjük és tiszteletben tartjuk. Partneri
viszony van az Önkormányzat és a civil szervezetek között. Az együttműködésnek
köszönhetően az önkormányzati rendezvényeken, közösségi és kulturális programokon aktívan
részt vesznek a szervezetek. Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten anyagilag, és
természetben nyújtott segítséggel is támogatja a civil szervezeteket.
Kiemelkedően jó a kapcsolata az Önkormányzatnak az Érsekvadkerti Egyházközséggel. Nem
csupán az egyházi és önkormányzati ünnepségek alkalmával, hanem egyéb ügyekben is
segítséget nyújtunk az egyháznak. Az évente megrendezett templomi karácsonyi koncert
támogatása már az éves önkormányzati költségvetésbe beépítésre kerül. Az egyházközségnél
történő nagyobb épület-felújításokat (pl. tetőcsere) anyagilag is támogatja Önkormányzatunk.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
A helyzetelemzés elkészítésében segítséget nyújtottak a Polgármestert Hivatal munkatársai, a
településünkön dolgozó egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, közművelődési szakemberek.
A helyzetelemzés során az esélyegyenlőség biztosítása érdekében elsődlegesen a
célcsoportokkal kapcsolatos problémák megbeszélésére került sor.
Az Önkormányzat honlapján hozzáférhető lesz a Képviselő-testület által elfogadott teljes
dokumentum, amely alapján az esélyegyenlőségi folyamatokat, intézkedéseket megismerhetik
és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése, monitoringja.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
Az intézkedési terv meghatározott hátrányos helyzetű célcsoportokra irányul, akik számára az
egyenlő esélyű hozzáférés biztosításával egy sikeres társadalmi élet és integráció esélye a
hátrányaikat csökkentő, esélyeiket növelő, kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedésekkel
valósul meg. Az intézkedési tervben olyan beavatkozásokat keresünk, amelyek a
helyzetértékelésben felvetett problémákra nyújtanak megoldást.

1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése:
Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek
meghatározása
rövid címmel
Közfoglalkoztatás tovább folytatása

A szegénység oka és következménye
a tartós munkanélküliség, számuk
Szociális, gyermekjóléti szolgálnem mutat csökkenést.
tatások bővítése, felzárkóztatási,
fejlesztési programok szervezése,
Romák
egészségtudatos életmódra nevelés
és/vagy
A hátrányos helyzetek generációkon
az
mélyszegény- keresztüli
átöröklődése,
ségben élők
egészségi, mentális helyzet nem
mutat javulást.
Munkahelyteremtés elősegítése,
A helyben működő cégek kevés helyi
vállalkozások ösztönzése a helyi
lakost alkalmaznak.
lakosok foglalkoztatásának
tekintetében
A család működését zavaró és
akadályozó okok miatti
veszélyeztetettség
Gyermekek

Idősek

Szabadidős programok szervezése,
önismereti órák az iskolában,
gyermekek társadalmi munkára való
nevelése, bűnmegelőzés koncepció
gyakorlati megvalósítása, a
fejlesztés lehetősége a délutáni
órákban (iskola, gyermekjóléti
szolgálat)

Gyermekek iskolaszünetben való
felügyeletének megoldása
Idősgondozás kiterjesztése

Nyári táborok szervezése
Intézményi kapacitás feltöltése

Egyedül élők segítése

Segítség megszervezése
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Elmagányosodás

Kapcsolatépítés közös programokkal

Alacsony informatikai jártasság

Informatikai eszközök elérhetősége,
szakmai segítségnyújtás

55 év feletti munkavállalók
hátrányos megkülönböztetése
A gyermekét egyedül nevelő, vagy
több gyermeket nevelő család
szegénysége

felnőttképzés, átképzések szervezése
munkaügyi központon keresztül

Nők
GYES-ről való visszatérés a
munkaerőpiacra - mérsékli a
szegénység kialakulásának
kockázatát

A tartós munkanélküliség aránya a
nők esetében magasabb
Középületek akadálymentesítése
nem mindenhol megoldott
Fogyatékkal
élők
Megváltozott munkaképességű
emberek elhelyezkedési problémái

Szociális, gyermekjóléti
szolgáltatások, célzott támogatások,
időszakos gyűjtések szervezése
(családsegítőn keresztül)
segítség a gyermekeiknek a
rendezvényekre történő eljutásban,
segítség a közösségi programokhoz
való hozzáféréshez

Gyermekek napközbeni ellátását
biztosító intézmények működtetése

Képzési programok népszerűsítése
Fizikai akadálymentesítés építésének
folytatása

A megváltozott munkaképességű
emberek foglalkoztatásának
elősegítése, munkahelyteremtés
elősegítése

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
1.Szociális és gyermekjóléti
szolgáltatások bővítése

Romák
és/vagy
2.Helyi foglalkoztatás elősegítése
mélyszegénységben élők
3.Egészségre nevelés

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Gyermekjóléti szolgálat

Munkaügyi központ,
vállalkozások

helyi

Háziorvosok, házi
gyermekorvos, védőnő
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4. Adósságcsapda elkerülése

Családgondozó

5. Használtáru börze

Gyermekjóléti Szolgálat,
intézményvezetők helyi civil
szervezetek

1.Programok szervezése

2.Szülők tájékoztatása
Gyermekek
3.Csellengők

4. Nyári étkeztetés

1.Szolgáltatások bővítése

Idősek

Óvoda, iskola, helyi civil
szervezetek, nemzetiségi
önkormányzat

Óvoda, iskola, jelzőrendszer
tagjai, gyermekjóléti szolgálat
Óvoda, iskola, családgondozó,

Önkormányzat, szoc. és
gyámügyi ügyintéző
Szociális Szolgáltató Központ

2.Intézményi kapacitás kihasználása

Önkormányzat, ÖESZI
intézményvezető

3.Egyedülélők segítése

Családgondozó, helyi civil
szervezetek

4.Elmagányosodás megelőzése

Helyi civil szervezetek,
családsegítő szolgálat

5.Generációs programok

6. 55 év feletti képzés

Helyi civil szervezetek,
nemzetiségi önkormányzat,
iskola
Korm.Hiv.Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály

1.Szociális és gyermekjóléti ellátások
Szociális Szolgáltató Központ,
bővítése
gyermekjóléti és családsegítő
Szolgálat, jelzőrendszer tagjai,
Nők
2.Visszatérés a munkaerőpiacra

Korm.Hiv.Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály,
önkormányzati közfoglalkoztatás, helyi vállalkozások

3.Képzési programok
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Korm.Hiv.Járási
Hivatal
Foglalkoztatási Osztály
4. Napközbeni ellátás
Iskola, óvoda, gyermekjóléti és
családsegítő szolgálat
Önkormányzat, intézmények
1.Akadályok megszüntetése
Fogyatékkal
élők

2.Megváltozott munkaképességű
emberek foglalkoztatása

Korm.Hiv.Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály,
Önkormányzat, helyi
vállalkozások

Jövőképünk
Érsekvadkert Község Önkormányzatának fő célja a településünkön élő emberek mindennapi
életében a jólét biztosítása, az életminőségük folyamatos javítása olyan segítő élettér
kialakításával, amelyben az egyenlő esélyű hozzáférés mindenki számára biztosított.
A jövőkép által olyan állapot jöjjön létre, amely egy fenntartható települést eredményez. Ehhez
nélkülözhetetlen a felnövekvő generáció helyben tartása, településünkön való fejlődése. Olyan
településen kívánunk élni, ahol a társadalom és a helyi közösségek egyenrangú tagja minden
ember. Ehhez kell a feltételeket megteremteni, amely mindenki számára lehetővé teszi a
társadalmi életben az egyenlő részvételt. Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők,
a gyermekek, az idősek, a nők és a fogyatékkal élő embereknek optimális életkörülményeket
tudjunk biztosítani és ezt hosszú távon fenn is tudjuk tartani.
Mindezek megvalósítása érdekében az emberekben erősíteni kell a lakóhelyhez kötődést, a
társadalmi szolidaritást, és a társadalmi felelősségvállalást. Kiemelt figyelmet kell fordítani a
meghatározott célcsoportok számára. A célzott intézkedések megvalósítása következtében a
hátrányos helyzetű célcsoportok esélyei, életminősége tartósan javul és fenntartható.
Érsekvadkert Község Önkormányzata a település jövőképének megvalósítása, az
esélyegyenlőség megteremtése, valamint a fejlődő-fenntartható település elérése érdekében
nagy jelentőségű pályázatokat nyújtott be és nyert el:
1./ 6 foglalkoztatós (csoportos) óvoda és minibölcsőde kialakítása Érsekvadkerten
Önkormányzatunk a mindeddig két helyszínen működő óvoda helyett egy korszerű, jól
felszerelt és minden igényt kielégítő óvodát alakít ki, önálló, nagy épületben. Az óvoda mellett
minibölcsőde is üzemel majd, ami nagymértékben megkönnyíti a kisgyermekes édesanyák
visszatérését a munkába.
2./ Korszerű ipari terület kialakítása Érsekvadkerten
Az önkormányzat régi elképzelését valósítja meg a TOP-1.1.1-15-NG1-2016 számú, Ipari
terület kialakítása című és a TOP-1.1.1-16-NG1 számú ipari terület fejlesztése Érsekvadkerten
c. projektekkel. A munkahelyteremtés elősegítése, a munkanélküliség csökkentése az egyik
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legfontosabb és legnehezebb feladat egy községben. Érsekvadkerten egy 4 hektáros,
összközművesített ipari park várja majd a munkahelyteremtő vállalkozások betelepülését.
3./ Vadkert Velo - Két keréken Érsekvadkerten
Önkormányzatunk elsősorban a fenntartható biztonságos közlekedés érdekében pályázott erre
a beruházásra. A Vadkert Velo elnevezésű projekt megvalósítása eredményeként a község
belterületén a 22. főút mellett kerékpárút kiépítése valósul meg.
4./ Érsekvadkert település csapadékvíz elvezető-rendszerének fejlesztése
A lakosság életminőségének javítása, az ingatlanok védelmének érdekében Önkormányzatunk
átfogó és teljes csapadékvíz-elvezetést valósít meg a településen. A felszíni vízfolyások
szabályozása – a patakpart és patakmeder rendbe tétele – fontos része az ár-, és belvízvédelemnek. A településen élők biztonságban érezhetik magukat és ingatlanaikat még az
extrém csapadékos időjárási viszonyokban is.

5./ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Érsekvadkert Község Önkormányzata az elmúlt években pályázati forrásból megvalósította a
Polgármesteri Hivatal, az Öregek Egyesített Szociális Intézménye, a Közösségi Ház
épületeinek energetikai korszerűsítését. Most az iskolaépületek kerülnek sorra, szigetelés,
fűtéskorszerűsítés és akadálymentesítés tételekkel. A beruházás célja magáért beszél: a
gyermekek kényelmes és korszerű környezetben tanulhatnak; az akadálymentesítéssel a
fogyatékkal élő diákok jutnak hozzá minden tanulási lehetőséghez.
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Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

Melléklet a HEP-hez

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

B

C

A
helyzetelemzé
s következteAz
Az intézkedés
Intézkedés
intézkedéssel
téseiben
címe,
elérni kívánt
sorszáma
feltárt
megnevezése
cél
esélyegyenlősé
gi probléma
megnevezése
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
A lakossági
1
Eladósodás
Eladósodás
adósság álloelkerülése
megállítása
mány újratermelődése

2

Egészségügyi
és
szociális
szolgáltatások
bővítése,
szakemberek
együttműködése

A testi-lelkimentális
egészség
elhanyagolása

A településen
élők
egészségügyi
állapotának
javítása

3

Tartós
munkanélküliség
csökkentése

Sok a tartósan A munka
világába
munkanélvisszavezetés
küliek száma

D
A célkitűzés
összhangja
egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

F

G

H

I

J

Az intézkedés
megvalósításá Az intézkedés
Az intézkedés Az intézkedés
hoz szükséges eredményeiAz intézkedés Az intézkedés megvalósításá eredményessé
erőforrások
nek
nak
gét mérő
tartalma
felelőse
(humán,
fenntarthatóhatárideje
indikátor(ok)
pénzügyi,
sága
technikai)
A lakosok
Családsegítő
életminőségén
ek folyamatos
vizsgálata,
szükséglet
alapú
szolgáltatások
szervezése,
használtárucikk-börze
szervezése
Az
védőnő
egészségügyi
szűrések
népszerűsítése,
Az
egészégtudatos
életmódra
nevelés
Közfoglalkoztatás tovább
Munkaügyi
folytatása,
Központ

2020.12.12.

1 db éves
jelentés a megtartott
börzékről

személyi és
tárgyi
feltételek,
biztosítja:
Családsegítő
Szolgálat

2020.12.12.

Évenkénti
személyi
és 5 év
szűrések és a tárgyi
résztvevők
feltételek
száma
biztosítja:
Önkormányzat

2020.12.12.

Munkanélküliek számának
25%-os
csökkenése

Személyi és
tárgyi
feltételek
megteremtése

5 év

5 év

1

4

Hátrányos
helyzet
átörökítésének
csökkentése

A hátrányos
helyzet
generációkon
keresztüli
átöröklődése

II. A gyermekek esélyegyenlősége
A gyermek
A család
1
védelem
működését
hatékonyabbá zavaró és
tétele
akadályozó
okok közül a
családok
anyagi,
valamint a
család
széteséséből, a
nevelés,
gondozás,
törődés,
hiányából
adódó
veszélyeztetett
ség
megemelkedett

2

Egészséges

A szülők,
gyermekek

az aktív
korúak részére

Munkaközvetítés helyi
szinten.

foglalkoztatott
ak számának
25 %-os
növekedése

biztosítja:
Munkaügyi
Központ

A hátrányos
helyzetűek
számának
csökkentése

Szociális,
családgondozó 2020.12.12.
gyermekjóléti
szolgáltatások
bővítése,
Felzárkóztatási
fejlesztési
programok
szervezése

Évente 2 db
prevenciós
program
megrendezése,
a résztvevők
számának
növelése

Személyi és
tárgyi
feltételek,
biztosítja:
gyermekjóléti
szolgálat

A
veszélyeztetett
gyermekek
számának
csökkentése

Felvilágosító
családgondozó 2019.12.31.
munka a
szociális és
gyermekvédelmi ellátások
lehetőségeiről,
Iskolai
napközis és
tanulószobai
ellátás
biztosítása,
A hátrányos
helyzetű
gyermekekkel
és családjukkal
foglalkozó
szakemberek
továbbképzése
Családsegítés
továbbfejleszté
se.
Fokozott
védőnő
2020.12.12.
figyelem a

Együttműködő
családok
száma,
rászoruló
gyermekek
számának 1015%-os
csökkenése
2019. év
végéig

személyi és 5 év
tárgyi
feltételek,
biztosítja:
Önkormányzat
gyermekjóléti
szolgálat,
tankerület

Évente két
alkalommal

Személyi és
tárgyi

Az egészség-

5 év

5 év

2

életre nevelés

testi-, lelki és
mentális
egészségi
állapota
romlott.

3

A tanköteles
korú
gyermekek
rendszeres
iskolalátogatása

Az iskolai
Az iskolai
mulasztások
mulasztások
száma
csökkenése
nagymértékben
emelkedett,
különösen a
felső tagozatos
tanulóknál

4

Csellengők

Gyermekek
iskolai
szünetekben
történő
„csellengése”.

tudatos
életmód,
széles körben
való
elterjedése, a
családok
általános
egészségi
állapotának
javulása

Szabadidő
tartalmas
eltöltése
felnőtt
felügyeletével

családgondozó
a védőnő, a
gyermekorvos,
a pedagógusok
részéről,
felvilágosító
munka,
szakemberek
kel való
rendszeres
együttműködés
a családok
részéről,
mentálhigiénés
programok
szervezése.
Családlátogatá
sok keretében a
rendszeres
iskolába járás,
tanulás
fontosságát
hangsúlyozó
pedagógiai
felvilágosító
munka
gyermekvédel
mi
szakemberrel
együtt,
A nagyobb
gyermekek
társadalmi
munkára való
nevelésének
elősegítése,
nyári táborok,

szűrések,
prevenciós
programok,
tanácsadások
tartása
résztvevők
számának
növelése

feltételek
biztosítja:
Önkormányzat

családgondozó 2019/2020-as
tanév vége

Az iskolai
hiányzások
25%-os
csökkenése a
2019/2020-as
tanév végéig.

személyi és
5 év
tárgyi
feltételek
biztosítja:
iskola,
családsegítő és
gyermekjóléti
szolgálat

iskolai
2020.12.12.
gyermek-és
ifjúságvédelmi
felelős

Nyári
táborban,
szabadidős
programokban
résztvevő
gyermekek

személyi
és 5 év
tárgyi
feltételek
biztosítják:
közoktatási
intézmények

3

III. A nők esélyegyenlősége
1
Szociális
ellátások
bővítése

2

A gyermeket
egyedül
nevelő, vagy
több
gyermeket
nevelő család
esetében a
szegénység
kockázata
magas

Visszatérés a A GYES-ről,
munkaerőpiac- GYED-ről
visszatérés a
ra
munkába, az
elhelyezkedés
nehéz

A szegénység
kialakulása
kockázatának
minimalizálása

A nők
munkavállalásának
megkönnyítése

gyakorlatiismereti,
tanfolyamok
szervezése
(életrenevelés)

számának 25
%-os növelése

Szociális,
családsegítő
2020.12.12.
gyermekjóléti
szolgáltatások,
ellátások során
célzott
támogatások
körének
kialakítása.
Időszakos
gyűjtések
szervezése a
rászorulók
részére.
Önkormányzati támogatások
a gyermekek
közösségi
programjaihoz
való
hozzáféréshez.
Gyermekek
Önkormányzat 2020.12.12.
napközbeni
ellátását
biztosító
intézmények
működtetése,
képzési
programok
szervezése

Támogatásban,
kedvezményben részesülők
számának
növelése

Pénzügyi,
5 év
tárgyi és
személyi
feltételek
biztosítják:
Önkormányzat
családsegítő
szolgálat

Munkát
vállalók
számának
10%-os
növekedése
képzéseken
résztvevők
számának
20%-os

5 év
Pénzügyi,
tárgyi,
személyi
feltételek
biztosítása,(biz
tosítják:
Önkormányzat
Munkaügyi
Központ)

4

pályázati
források
kihasználása
Női
Pénzügyi,
5 év
munkavállalók tárgyi
számának
feltételek
25%-os
biztosítják:
növekedése
Önkormányzat
2020.
helyi
decemberéig
vállalkozók

növekedése

3

Munkanélküliség
csökkentése a
nők körében

A tartós
munkanélküliség aránya a
nők esetében
magasabb

IV. Az idősek esélyegyenlősége
Idősgondozás
1
Idősek
életének meg- kiterjesztése
szükséges
könnyítése

A nőkre
vonatkozó
munkanélküliségi mutatók
javulása

ÖnkormányÖnkormányzat 2020.12.12.
zati közfoglalkoztatás
keretében a női
foglalkoztatottak
létszámának
emelése

Idős lakosok
ellátásának
javítása

A már működő Intézményveze 2020.12.12.
intézmény
tő
kapacitásának
feltöltése

2

Élhető időskor Egyedülálló
idős emberek
problémái

Idős emberek
életminőségének javítása

Adatgyűjtés és Intézményveze 2020.12.12.
a segítség
tő
megszervezése

3

Küzdés az
időskori
egyedüllét
ellen

Elmagányosodás

Nagycsaládo- Helyi
sokkal
egyesület
kapcsolatépítés vezetője
idősekkel
közös program
szervezése

2020.12.12.

4

Haladás a
korral

Alacsony
informatikai
jártasság

Az időskori
magány
enyhítése
nemzedékek
közötti
kapcsolat
erősödése
Informatikai
jártasság
kialakulása az
idős emberek

Informatikai
eszközök
népszerűsítése
az idős

2019.12.31.

Teleház
munkatársa

Nappali
ellátást
igénybe vevők
számának
10%-os
növekedése
adatgyűjtések
számának
25%-os
növekedése
2020.
decemberéig

személyi,
5 év
tárgyi,
pénzügyi
feltételek
biztosítja:
Önkormányzat
személyi,
5 év
tárgyi
feltételek.
biztosítják:
intézményveze
tő, szociális
ügyintéző
Generációs
személyi
5 év
közös
feltételek,
programok
biztosítják:
szervezése és helyi
tartása
egyesületek

informatikai
előadások,
tanfolyamok
számának

személyi,
tárgyi
feltételek,

5 év

5

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1
Fogyatékkal
Középületek
élő
akadálymenteembertársaink sítése nem
mindenütt
segítése
megoldott

2

Teljesebb élet

Megváltozott
munkaképessé
gű emberek
foglalkoztatása

körében

lakosság
körében,
segítségnyújtás

növelése

biztosítja:
Teleház

Az életminőség javulása, a
közszolgáltatásokhoz
könnyebb
hozzáférés

Fizikai
Önkormányzat 2019.12.31.
akadálymentes
ítés

Pénzügyi,
5 év
tárgyi,
személyi
feltételek,
biztosítja:
Önkormányzat

Megváltozott
munkaképessé
gű emberek
életminőségének javulása

A
Munkaügyi
megváltozott
Központ
munkaképessé referense
gű emberek
foglalkoztatásá
nak
megszervezése
támogatása,
munkahelyek,
foglalkoztatók
létrehozásának
elősegítése

Középületek
fizikai
akadálymentesítésének
elvégzése
2019. év
végéig
Foglalkoztatás
ban résztvevő
emberek
számának 10
%-os növelése
2020. év
végéig.

2020.12.12.

Pénzügyi,
tárgyi,
személyi
feltételek
biztosítja:
Munkaügyi
Központ

5 év

pályázati
források
kihasználása

6

2. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Az Önkormányzat által fenntartott intézmények vezetői a Helyi Esélyegyenlőségi programban
foglaltak megvalósítását feladatellátásukkal támogatják.
Az intézmények vezetői a program elfogadását követően biztosítják, hogy intézményük
működését érintő intézkedéseik az esélyegyenlőség szempontjából további stratégiai
dokumentumokba és iránymutatásokba beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra
és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Az Önkormányzat intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és
évente cselekvési ütemterveket készítenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére,
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz
létre és működtet.
Mindezzel biztosítható, hogy a HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul
megvalósulhatnak.
A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében
biztosításra kerülő HEP Fórum tervezett tagjai: nevelési-oktatási intézmények vezetői,
gyermekvédelmi felelősei, védőnő, az alapellátásban dolgozó orvosok, családsegítő, szociális, és gyámügyi előadó, a jelzőrendszer tagjai.
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A HEP Fórum feladatai:
- a HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének
nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, valamint ezen tapasztalatok alapján esetleges
új beavatkozások meghatározása,
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése
képviselő-testületi döntésre,
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása,
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása.
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület szereplőinek részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az
Esélyegyenlőségi Fórumnak is. A munkacsoportok rendszeresen (minimum évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum előtt. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.
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Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum
tagjai:

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

munkacsoportok
vezetői,
önkormányzat,
képviselője,
partnerek képviselője

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum a működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz a HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül,
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.
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Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

Nyilvánosság
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének
mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit,
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek
képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása
érdekében.
Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Érsekvadkert
Község Polgármestere felel.
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat
biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum
vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így :
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben megtenni a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni.
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A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek
tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelősével közösen,
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi
szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat,
hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb
programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek
annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó rendelkezést a jövőben bele
kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladatmegosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban
álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld.
pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)
Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető –felülvizsgálat
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon
belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok
teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére
vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A
HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot
tesz az önkormányzat képviselő-testületének a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre
vonásáról.
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Érsekvadkert

