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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP}

Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódrólés az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 20O3. éviCXXV. törvény,

a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésénekszabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321,/203,1. (Xll. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi pro8ram etkészítésénekrészletes
szabályairól szólő 2/2012. (Vl, 5.) EMMl rendelet rendelkezéseivel, Nógrádkövesd Község Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekébenszükséges feladatokat.

Nógrádkövesd Községi Onkormányzat Képviselő-testülete a 37l2a1-7.(V1.30.) határozatával fogadta el a
20LL-2O1.6 évre szóló Települési Esélyegyenlőségi Tervét. Az elfogadott Települési Esélyegyenlőségi Terv
még a régi előírások szerint készült, a jelenlegi jogszabályváltozásoknak már nem felel meg, ezért új Helyi
Esélyegyenlőségi Program elkészítésérekerült sor.

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését.
Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítésesorán bevonja partneri kapcsolatrendszerét,
különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az
Esé lyegyen lőségi Program mega la pozását szolgá lja.

A program által kiemelten kezeljük a helyi esé|yegyenlőségi programok elkészítésénekszabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szőló 32U2011. (Xll. 27.| Korm. rendelet alapján elsődlegesen védettnek,
illetve hátrányos helyzetűnek minősülő csoportok: a mélyszegénységbenélők, a gyermekek, a romák, a
nők, az idősek, és a fogyatékkal élők helyzetét.
Nógrádkövesd Község Önkormányzatának célja, hogy a település minden rétegénélmegelőzze a hátrányos
megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét. Az állam, az
önkormányzatok és intézményei, a civil szervezetek és magánszemélyek együttes feladata minden
á lla m polgá r számá ra az esélyegyenlőség biztosítása.
Az önkormányzatok hosszú távú érdeke, hogy mindenkinek legyen esélye a munkavállalásra, a megfelelő
szolgáltatások igénybevételérefüggetlenül attól, hogy milyen a származása, vagy az anyagi helyzete, fiatal
vagy idős, egészséges,vagy fogyatékossággal élő.
Az egyenlő bánásmód követelménye alapján Magyarország területén tartózkodó természetes személyekkel,
ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekke|

szemben a törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok
azonos mé rtékű figyelem bevételévelkell eljá rn i.

Nógrádkövesd Község Önkormányzata eddig is törekedett célzott fejlesztésekkel, beruházásokkal az
esélyegyenlőség biztosítására és továbbra is célunk, hogy községünk olyan településsé váljon, ahol senki
nem tapasztalja a hátrányos megkülönböztetést.

A program nyilvánossága:

A program felkerült a Türr lstván Képző és Kutató Központ honlapjára ( www,tkki.hu} , itt bárki számára
elérhető. Megtekinthető Nógrádkövesd
Hivatalban.

Község honlapján (www.nogradkövesd,hu),

illetve a Polgármesteri

A település bemutatása
Nógrádkövesd község az Észak-Magyarországi Régióban, Nógrád megye dél-nyugati részéna Cserhát
nyugati lábánál, a Balassagyarmatijárás területén fekszik. ltt ágazik el az út Bánk-Rétság felé. A települést
érinti a Balassagyarmatot Aszóddal összekötő vasúti pálya. A Galga-patak és a vasútvonal mentén hosszan
elnyúló község gerincét a forgalmi út és a vasút adja meg. A település lakóterületei a nyugati oldalon
találhatók az északi és déli végeken kiöblösödő
részekkel.
A telepü!és múltia és ielene:

A galgamenti községet először a váci káptalan egyik t27!-ben kelt bizonyságlevele említi. A település a
török hódoltság idején lakatlanná vált, majd az I7OO-as években fokozatosan visszatelepűlt. 1896.
szeptemberében adták át a forgalomnak az Aszód-Losonc vasúwonal helyi á]lomását. A két világháború
nagy veszteséget okozott az amúgy is szegény településnek. A község ,,felvirágzása" az L9SO-es években a
helyi kőbánya beindításával kezdődött. A kitermelt és földolgozott andezitjét elsősorban útépítésnél
használták. A vasútállomás, a kőbánya, az állami gazdaság és az időközben megalakult termelőszövetkezet
központi községgé fejlesztette a települést. A Nógrádkövesd ipari jellegű erősödését szolgálta a megépült
Egri Közúti lgazgatóság Aszfaltkeverő telepe. Kapcsolódó szolgáltatásként a Palóc Volán Kft fuvarozó cég a
község határában létesítetttelephelyet.

A falu

mezőgazdasága is jelentős munkaadó, ami nem csoda, hisz az itteni területnek több mint 80
százalékán lehet termelni, A földek jó minőségűek, a helyiek többnyire ebből éltek századokon át.

Régi krónikákból tudható, hogy bár sosem bővelkedtek a helybéliek, saját erejükből emeltek iskolát,
templomot. Talán ezért is oly becses, az amúgy nem műemléki templom a település központjában. Az
egyszerű, harmonikus kis épületet Szent Mihály tiszteletére szentelték föl 1941-ben.
A település központjában lévő Barcza kúria a XlX. században épült, ezután a XX, században hozzátoldottak.
A kastély ligetes parkja szemet gyönyörködtető
érték.
jó
A hetvenes évek végénszükségessé vált
minőségi ivóvíz megszerzése, a kutak nitrát-tartalmának
emelkedése miatt. Vízműtársulatot hoztak létre, jelentős lakossági hozzájárulással és az üzemek
támogatásával kiíépítettéka vezetékes ivóvízhálózatot. Ebben az évben bevezetésre került az intézményes
szemétszállítás is. Nógrádkövesden 1995-től kiépült a vezetékes földgáz hálózat, 2000. évben pedig
befejeződött a szennyvíz csatorna kiépítéseis.
Az ].960-as évektől a település alapfokú gazdasági szerepkört töltött be, Nógrádkövesd székhellyel közös
tanács irányította Becske, Galgaguta, Szécsénke községeket. A rendszerváltás után ez a kapcsolat nem szűnt
meg, társtelepülések létrehozták Nógrádkövesd, Becske, Galgaguta és SzécsénkeKözségi Önkormányzatok
Körjegyzőségét, A körjegyzőségből Galgaguta 1998-tól, Becske 2008-tól kivált. 2013. évben jelentős
változások történtek a közigazgatási és oktatási feladatok ellátása terén.
Az önkormányzati törvény módosulása folytán 2013. február 28. napjával megszűnt Nógrádkövesd és
Szécsénke Községek Körjegyzősége, 2013. március 1-től a Berceli Közös Önkormányzati Hivatalhoz
csatlakoztunk. A te|epülésen lévő közös igazgatású köznevelési intézménya József Attila Általános lskola és
Óvoda 2013. január 1-jétől a törvényi változások miatt szétvált. A iskola a Klébelsberg Kúnó
lntézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerületéhez került. A óvoda, mint önálló intézmény
önkormányzati fenntartásban maradt.
A település intézményeit, infrastruktúráját érintő beruházások többségében 2006-tól a és 2011. évek között
zajlottak (orvosi rendelő felújítása, akadálymentesítése, óvoda felújítása, korszerűsítése, közösségi tér
kialakítása az óvoda és a templom közötti területen, falubusz beszerzése, isko]ába 4 db interaktív tábla
felszerelése, Szolgáltató-ház - hivatal épületének felújítása, akadálymentesítése, 2 db buszöböl kialakítása,
játszótér építése}.
2011. novemberében került átadásra a falu védelmétszolgáló, Szécsénkei-patakra épült árvízcsúcscsökkentő tó. 201,4. évben ,,Összefogás Nógrádkövesden a fenntartható jövőért'' című uniós pályázat
keretében a lakóházakhoz és intézményekhez komposztáló ládák kerültek kiosztásra, a ház körül keletkező
zöld

h u

lladé k el helyezése, hasznosítása céljából.

Az egykor a településen fontos ipari létesítménykéntműködő kőbánya kőtörőit és osztályozóit 2000-ben a
szomszédos község, Bercel külterületére, a kitermelés helyére telepítettékát. A rendszervá]tás előtt még
legnagyobb foglalkoztatónak számító ipari üzem munkaerő igénye jelentősen csökkent, központját Tarcalra
helyezték át, Jelenleg a ComAgro Sardo Kereskedelmi és Mezőgazdasági Kft-nél dolgoznak a legtöbben a
településen. A külterületen átadott tejüzemükbe további munkaerőt tudtak felvenni.
2010-ben egy beruházás során egy középkori települést tártak fel Nógrádkövesd határában.
A beruházás tette indokolttá régészetibeavatkozást a meglévő kulturális örökség megmentése érdekében.
A mintegy hét hektáros területen zajló földmunkák során két régószeti korszakból több mint 100 régészeti
jelenséget figyeltek meg és dokumentáltak. Ezek egy része a későbronzkor-koravaskor átmenetére {Kr.e. 8,
század) datálható. Az ásatások során egy nagy kiterjedésű település emlékeit tárták fel. Félig földbe
mélyítettházak, valamint tároló vermek kerültek elő igen nagy mennyiségű kerámia lelettel. A régészeti
jelenségek nagyobb része egy 1Z-I3. századi Árpád-kori településhez köthető. A területen mindösszesen
tizenöt házat dokumentáltak, ezzel a nógrádkövesdi az első, ekkora területen feltárt, hitelesen dokumentált
Árpád-kori település Nógrád megyében. A házak félig földbe mélyített, ágasfás-szelemenes tetőszerkezetű
épületek voltak, A házak hosszanti tengelye változó {É-O vagy K-Ny). Minden ház egy sarkában nyílt
tűzhelyet találtak, amelyet több esetben kövekkel (homokkővel és nagyobb folyami kavicsokkal} raktak
körbe, (Forrás: Nógrád Megyei Hírlap 98. szám 2OIL.O4.Z9.|
A község határától két kilométerre halad az országos kék túra útvonal. A falu közelében találhatók a Szanda
vár romjai, amelyhez az országos kék túra útvonalon lehet a legkönnyebben feljutni.

A település lakóházainak száma: 291 db. Az utóbbi 5 évben egy új lakás épült az elbontott régi épület
helyére. A villamosenergia-, ivővtz-, vezetékes fo|dgáz-, szennyvízcsatorna- telefon-és kábel tv hálőzat
kiépített.
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A település lakónépessége kismértékű csökkenést mutat, ami a születések szárnának csökkenésével és a
fi

atalok elvá ndorlásával magyarázható.

Forrás: TelR, KSH-TSTAR
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táb]ázat és a grafikonok láWányosan mutatják az állandó népességenbelül a nemek anányának
megoszlását- A 0-14 éves korosztály esetében még a fiúk aránya nagyobb 45cka nő és 55%-a férfi, a 15-17
éves korosztálynál az arány kiegyenlítődik, a magasabb korcsoportoknál folyarnatosan emelkedik a nők
aránya. A 65 éven felüli korosztálynál a nők aránya 67Yo, míg a férfiakécsak 33Yo. Az országos jelenséghez
hasonlóan a nők átlagéletkora magasabb, a férfiak általában alacsonyabb életkort érnek meg.

3. számú táblázat - Ölegedési index

Forrás: TelR, KSH-TSTAR
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A községre az elöregedés jellemző, bór az öregedési index ezt nem mutatja, a 65 éven felüli lakosság aránya
közel 2a%, a 0-14 éves korosfiály a népességX.1,5%-át teszi ki. A település korösszetétele nem kedvező, a
gye rme kkorrl

la

kossá g

a

ránya nagyon

a

lacsony.

4. számú táblázat - Belítildi vándorlások
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A belföldi vándorlások grafikonja mutatja, hogy a településre az

elvándorlás jel|emző, a beköltözöttek
számához képest többszörós az elvándorlók aránya. A népességnövelése szempontjából javítani kell a
település népesség megtartó képességéta fiatalok lakáshoz jutásának támogatásával, szociális bérlakások
bővítésével.

5. számú táblázat
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3

11,

-8

Forrás: Tel R, KSH-TSTAR
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A halálozások száma az utóbbi években jóval meghaladta a születések számát. Sajnálatos módon kevés
gyermek születik községünkben, az idősek magas aránya miatt, pedig az elhalálozások száma igen magas.

Értékeink,küldetésünk

esélyegyenlőség egyrészt az egyenlő bánásmód követelményének érvényesüléséta hátrányos
(diszkrimináció) tilalmát jelenti, másrészt olyan esélyegyenlőségi politikák kialakítását és
végrehajtását, amelyek a hátrányos helyzetű állampolgárok életkörülményeinek javítását segítik elő
különböző területeken.
A település az esélyegyenlőség megvalósítása érdekében elvégeztette az akadálymentesítést az
Egészségügyi Centrum épületében,melyben a védőnői szolgálat, háziorvosi, házi-gyermekorvosi és
fogorvosi szolgálat működik. Akadálymentesített épületben működik az önkormányzati hivatal, könyvtár,
gyógyszertár, Az oktatási-nevelési intézményekrészben akadálymentesítettek, az önkormányzat célja a
további akadálymentesítés megoldása. A közösségi élet színtereinek bővítésével,programok szervezésével
szintén az esélyegyenlőség elveinek érvényesítésétkívánjuk szolgálni. Az álláskeresőket minél szélesebb
körben vonjuk be a közmunka programokba. Az önkormányzat gazdasági programjában is kiemelten
szerepel a vállalkozások támogatása munkahelyek létrehozásában, ezzel is segítve a lakosság magasabb
jövedelemhez való jutását, az elszegényesedéselkerülését,

Az

megkülönböztetés

Önkormányzatunk múködése során az esélyegyenlőség megvalósítását - az EU elvárásoknak is megfelelően
- horizontális elvként kell meghatározni, melynek át kell hatnia az önkormányzat valamennyi
tevékenységét:a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását, és a helyí szintű közpolitikák alakítását
egyaránt.

Nógrádkövesd Község Önkormányzata tudatában van annak, hogy
r munkáltatóként, intézményfenntartóként, közvetlen szolgáltatóként, pályázóként és a közpolitikák
alakítójaként is köteles megtartani valamennyi jogviszonyukban és eljárásukban az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben (Ebktv.)
meghatározott egye nlő bánásmód követelményét,
o elkötelezett az egyenlő esélyek biztosítás iránt, minden polgára számára lehetővé kívánja tenni,
hogy megkülönböztetés nélkül dolgozhassanak, tanulhassanak és élhessenek a településen, és
lehetőségeihez mérten megtesz mindent annak érdekében, hogy megakadályozza bárki áldozattá
válását.

Nógrádkövesd

Község Önkormányzata a képviselő-testület döntésein keresztül is kifejezi elkötelezettségét

az esélyegyenlőség területén.

A

a

társszervekkel, civil szerveződéseivel, egyházakkal, társulásaival, egyesületeivel és
alapítványaival együttműködve közösen törekszik érvényrejuttatni az esélyegyenlőség eszméjéta
társadalmi élet minden területén.
Az Önkormányzat és intézményeia megkülönböztetés elleni kúzdelemben vezető szerepet vállalnak és
felhasználva helyzetüket és a befolyásukat, ahol csak lehetséges, segítenek leküzdeni a diszkriminatív
akadályokat.
Az esélyegyenlőségi politika követése során a szervezeten belül együttműködnek, az önkormányzat
vezetésétől a képviselőtestületen és bizottságokon keresztül egészen a végrehajtás szintjéig.
Ösztönözik a hátrányos helyzetű csoportokat és egyéneket, hogy vegyenek részt a közösség életében.
Esélyegyenlőségi politikájukat minél szélesebb körűen megismertetik a helyi munkáltatókkal,
munkavállalókkal, a helyi polgárokkal és a partner szervezetekkel.

település

Célok
A Helvi Esélvegvenlőségi program átfogó célia
Nógrádkövesd Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesítenikívánja:
. a7 egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
r a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
. adiszkriminációmentességet,
o sze8r€8ációmentességet,
. a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségúgy,az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket, A
köznevelési intézményeket - az óvoda kivételével- érintő intézkedések érdekében együttműködik
az intézményfennta rtó központ terü leti szerveivel (tan kerülettel).

esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a díszkriminációmentesség. Az esélyegyenlőségi
programnak a hátrányos megkúlönböztetés megszüntetésére kell irányulnia, a társadalom különböző
területein jelentkező hátrányokat kompenzálni esélyegyenlőségi intézkedésekáltal.
Nógrádkövesd Község Önkorrnányzatának alapvető célja, hogy községünk olyan település legyen, aho|
érvényesül az elsődleges alapelv, mely szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni. Közvetlen vagy
közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen sem faj, szín, nyelv, vallás,
politikai vagy más vélemény,nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet

Az

szerint.
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Községi Önkormányzat kiernelt célja a munkahelytererntés. Ennek érdekében aktívan részt
kíván venni a közmunkaprogramokban. A helyi vállalkozások fejlesztési elképzeléseitrninderr törvényes
eszközze!támogatja, különös tekirrtettel a dolgozói létszám növeléséveljárókat.

Nógrádkövesd

A Helvi Esélvegvenlőségi Proxram helvzetelernző nészének célia
Elsődleges célunk számba venni a 32112011. {Xll. 27.) Korm. rendelet 1. § {2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint
helyzetét a településen.

E

mellett célunk a céIcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni

a

szolgáItatásokhoz történő

hozzáférésük alakulását, valarnint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problérnákat.
További céIunk meghatározni az e c§oportok esélyegyerrlőségét e|ősegítő feladatokat
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásrnód érdekében.

és azokat

a

A célok megvalósításának lépéseit,azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezésétaz Helyi
Esélyegyenlőségi Frogram lntézkedésiTerve

A HEP

IT

{ 1-1

EP lT} tartalmazza.

célia

Célunk a helyzetelernzésre építveolyan beavatkozások részletes teruezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredrnényezrrek az esélyeg:yenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából"
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.

Szintén célkénthatározzuk meg annak

az

együttműködési rendszernek

a

felállítását, amely

a

programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés,
kiigazítás tárnogató strukturális rendszeré| vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus
munkacsoportCIkat-

A pragram további célja a 20O3. évi CXXV. törvényben foglalt célok és elvek összhangba hozása a helyi
viszonyokkal. A lakosságot - kiemelten a hátrányos helyzetű csoportokat - segítő, esélyegyenlőséget növelő
feladatok összegyűjtése, rendszerezése, valamint azok időbeni ütemezése. A program kiemelt figyelmet

fordít a közszolgáltatások minél szélesebb körű elérhetőségére,ezzel is segítve a lakosság egyes jogainak
minél jobb érvényesü!ését.
A program a lakosság helyzetének megfelelően kiemelten toglalkozik a helyben leginkább érintett
csoportok helyzetének javí,tásával, az ezeket célzó intézkedésekkel és feladatokkal.
A program hivatott arra is, hogy az egyes érintett csoportok tagjainak helyzetét javíto intézkedéseket
egybegyűjtse , felelősöket és határidőket jelöljön me& tényleges változásokat idézzen elő. A programban
kitűzött célokat - középtávon -2018-ig kívánjuk megvalósítani.
A megvalósításhoz az Önkorrnányzat saját lehetőségei korlátozottak, szükseges még a helyi és könnyékbeli
vállalatok, a civil szervezetek, intézrnényekés a lakossiig aktív közneműködése is.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a program megvalósítását, annak intézményeitérintő részeit - anyagi
lehetősége függvényében - végrehajtja, az esélyegyenlőség megvalósulását segíti a település egész
területén.
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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 elkészítésétaz 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,
r a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésénekszabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról" szóló 321-/201,1,. (Xl|.27.) Korm. rendelet ,,2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésénekszempontjai" fejezete és
. a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésénekrészletes szabályairól szőlő 2/2oI2 (V1.5.) EMM|
rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
' a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2aI1,. évi CüXXIX. törvény {továbbiakban: Mötv.)
. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993, évi lll. törvény (továbbiakban: Szt.)
. a fogla]koztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi lV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
r a nemzetiségek jogairól szőló 2O1,L. évi CLXXlX. törvény {továbbiakban: nemzetiségi törvény)
. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
r a gyermekek védelmérőlés a gyámügyi igazgatásról szólő L997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:

r

Gyvt.)
a nemzeti köznevelésről szóló 20].1. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll. törvény 2015. március 1-jétől jelentős
mértékbenmódosította a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerét. Az állam és az
önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Növekedett a helyi
önkormányzatok felelőssége a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében,a szociális segélyek
biztosításában. A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg.
Ezek az ellátások a következőek:
- aktív korúak ellátása,

- időskorúak járadéka,
- ápolási díj (alapösszegű,

- közgyógyellátás

emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
{alanyi és normatív formák),

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek intézésérea járási hivatal jogosult. A
kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármesteri hivataloknál, amelyek azt továbbítják a járási
hivatalok részére,illetve

a

járási ügyintéző ügyfélfogadási napján személyesen lehet átadni,

A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsoroit többi ellátást az eddigiekben is a járási
hivatalok állapították meg.
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által nyújtható

támogatás neve egységesen települési támogatás lett, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az
önkormányzatok rendeletben határozzák meg.

A korábban a közoktatásról szóló törvényből a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet tényének
megállapítása a Gyvt. szabályozása értelmében 2013. szeptember 1. napjától a jegyző feladata.
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá
vált gyermek, aki esetében 3 körülményből (szülők alacsony iskolázottsága, alacsony
foglalkoztatottsága, illetve a gyermek elégtelen lakókörnyezete) legalább 1 fennáll, halmozottan
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hátrányos helyzet megállapításához pedig a fenti 3 körülményből legalább kettőnek kell fennállnia. A
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a gyermekek részérea köznevelés területén
kedvezményeket, támogatásokat, jogosu }tságokat biztosít.
t.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
A szociális területet lefedő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993, évi lll. törvény és
a gyermekek védelmérőlés a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény jelentős változáson
ment keresztül.
Magyarország helyí önkormányzatairól szőló 2O1L, évi CLXXXIX. törvény 4]".§ (4} bekezdése lehetővé
teszi, hogy a képviselő-testület hatáskörét a jegyzőre átruházza.
Nógrádkövesd község képviselő-testülete a jegyzőre nem ruházott át feladatot.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll. törvény és a gyermekek védelmérőlés a
gyámügyi igazgatásról szóló !997. évi XXX|. törvény változásai alapján Nógrádkövesd Község Képviselőtestülete megalkotta a a/2OL5.{11.27.| sz. önkormányzati rendeJetét .(továbbiakban: Rendelet) A 2015.
március 1-jén hatályba lépett helyijogszabály rendelkezik az adható szociális rászorultságtól függő pénzbeli
és természetbeni települési támogatásokról, valamint a gyermekvédelmi támogatásról.
A rendelet személyi hatálya kiterjed Nógrádkövesd község közigazgatási területén érvényeslakó- illetve
ta rtózkodási hellyel re ndelkező magya r á llam po lgá rokra.

-

,,Rendelet 4 §. {1). A pénzbeli és természetbeni ellátásként nyújtott települési támogatás megállapításakor
ha a Szt. vagy e rendelet másként nem rendelkezik- az egy háztartásban élő személyek szociális helyzetét

egységben kell vizsgálni.

A

támogatásokat úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a kérelmező

létfenntartási és Iakhatási lehetőségeit."

A

támogatások megállapítása

A

képviselő-testület települési támogatást nyújt a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások

a

Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A rendelet egyes külön
rendelkezései alapján a támogatás megállapítása a Polgármester hatáskörébe tartozik.

viseléséhez.

,,Rendelet 10.§ (1) A képviselő-testület települési támogatásként lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó
támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló háztartások részérea háztartás tagjai által lakott lakás, vagy
nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhezvaló
hozzájárulásként.
(2)A lakhatásitámogatás a villanyáram-,víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás,
lakbér (a továbbiakban együtt: rezsiköltség) díjához való hozzájárulás.
{3) A lakhatási támogatás olyan, a lakásfenntartással összefüggő rendszeres kiadásokhoz nyújtható,
amelyek megfizetésénekelmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékbenveszélyezteti."

A lakhatási támogatás megállapítása és mértékefügg az egy háztartásában élők egy főre jutó havi nettó
jövedelmétől. A kérelemhez jövedelem igazolási dokumentumokon kívül mellékelni kell a háztartás
rezsiköltségét igazoló számlákat, a lakás használatának jogcímétalátámasztó iratot.

RendkívüIi települési támogatások:
- Létfennta rtási tá mogatás:

Azon szemé|yeknek adható, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen hosszan tartó betegség,
kórházi ápolás, téli tüzelő megvásárlása {elemi kár elhárítása} miatt anyagi segítségre szorulnak.
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Temetési támogatás:
Települési támogatás állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott,
nógrádkövesdi bejelentett lakcímmel rendelkezik, a temetés költségeit viselte.
-

- Babakelengve támogatás:

A babakelengye támogatás az újszülött gyermek fogadásának előkészítéséheznyújtható támogatás, annak
a szülőnek, aki a születési anyakönyvi kivonattal igazolni tudja, hogy gyermeke született és nógrádkövesdi
á llandó bejelentett lakcímmel rendelkezik.

,,Rendelet 14 § (1) Az arra rászorulók részéreaz Önkormányzat napi egyszeri rendszeres szociális
étkeztetést biztosíthat
- azon egyedül élő nyugdíjas korú, vagy nyugdíjas együtt élők részére,illetve nyugdíjszerú ellátásban
részesülők, akik önmaguk ellátásáról tartósan vagy átmeneti jelleggel nem tudnak gondoskodni, egészségi
állapotuk nagymértékben leromlott, akik otthonukban önmaguk ellátását saját erőből nem képesek
megoldani, idős egyedül állók, s róluk nem gondoskodnak hozzátartozók.
(2) A szociális étkeztetésértfizetendő díj az éves térítésidíjakat megállapító rendelet szerinti összeg."

A 4l2O15

rendelet 16. §-a szabályozza a ,,Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást",
mely akkor adható, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy
létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került. A képviselő-testület a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás hatáskörének gyakorlását a Polgármesterre ruházza át.
(l1.27.) önkormányzati

A Belügyminisztérium által meghirdetett 2015. évi KistérségiStartmunka Mintaprogram keretén belül két
programra nyújtott be pályázatot önkormányzatunk. A foglalkoztatni kívánt célcsoport: foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesülő vagy ellátatlan munkanélküli, akik a vállalkozási szférában
elhelyezkedni nem tudtak. A pályázat kereten belüli a mezőgazdasági programban 7 főnek, a belvíz
elvezetésétszolgáló programban 13 főnek tudunk munkát adni.
2. Stratégiai környezet bemutatása

2.! Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
A helyiesélyegyenlőségi program elkészítésesorán kieme|t figyelmet kellfordítani:
- az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülésétsegítő intézkedésekre,
- az oktatás és a képzésterületén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni
fellépésre,továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,.
- a közszolgáltatásokhoz,
- valamínt az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésbiztosításához
szü kséges intézkedésekre,
- olyan intézkedésekre,amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait,
lletve javítjá k fogla lkoztatási esélyeit.
i

A program a fenti célok megvalósítása érdekében, az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe

véve,
anyagi lehetőségei függvényében,alkotta meg az önkormányzat éves Költségvetési Rendeletét és fogadta el
Gazdasági Programját,
Kö|tségvetés:

A képviselő-testület Nógrádkövesd

Község Önkormányzat 2O!5, évi költségvetését 2015. február 27-i
ülésén a 6/2015.(ll .27.| számú rendeletével elfogadta. Ebben továbbra is vállalja, hogy a Nógrádkövesdi
lntézményirányító Társuláson belül működteti az óvodát és az egészségügyi alapellátást. Az óvodai
konyháról biztosítja az óvodások és iskolások valamint szociális étkeztetést,szabad kapacitás terhére pedig
vendég étkeztetést,A településen székhellyel rendelkező NógrádkövesdiJózsef Attila Általános lskola 2013.
január l-jétől a KL|K Balassagyarmati Tankerületének fenntartása alá került. Az iskolások étkeztetése
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továbbra is önkormányzati feladat maradt. A Balassi Bálint Megyei Könyvtárral együttműködve könyvtári
szolgáltatást végez. Térségi szinten együttműködve megoldott a házi segítségnyújtásés a gyermekjó|éti és
családsegítő szolgá lat.
Gazdasáei Program:

Az önkormányzat rendelkezik gazdasági programmal, amely a választási ciklus végéigszól. A program
szin kron ba n va n az esélyegyen lőséggel ka pcsolatos feladatokka l.

A gazdasági program elkészítéséreMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2o1L. éviCLXXXlX, törvény
1 16.§-ba n meghatá rozottak ala pján került sor.
A gazdasági program az önkormányzat részérehelyi szinten határozza meg mindazon célkitűzéseket,
feladatokat, amelyek a kö|tségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági
adottságok figyelembevételével, - a megyei térségikoncepciókhoz illeszkedve, - az önkormányzat által
nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztésétszolgálják.
Az önkormányzat

kötelező alapfeladatainak ellátásán túl kiemelt célja:

Munkahelv teremtés: közmunkaprogramban aktív részvétel,különösen a start Mezőgazdasági programban,
melynek keretében a napközis konyha alapanyag szükségletét tudjuk biztosítani. A csapadékvíz elvezetés
megoldására szintén közmunkaprogram keretén belü| nyújtottunk be pályázatot. A helyi vállalkozások
fejlesztési elképzeléseinek támogatása különös tekintettel azokra, melyek a dolgozói létszám növelésével
járnak.

A településen az elmúlt 20 évben az infrastruktúra teljesen kiépült, vannak olyan részei, melyeknek
felújítása szükségessévált, ilyenek a szennyvíz elvezető rendszer hibáinak kiküszöbölése,
hibáinak javítása.

a

belterületi utak

Hagyományos rendezvénvek meatartősa , esetleg nagyobb területre, mikro-térségre történő kibővítése
erre érdeklődés tapasztalható.
Nóerádkövesd Településrendezési Terve:
A település rendelkezik településrendezési terwel, melyet az t/2}02.{l1.1.) számú rendeletével fogadott el a

Képvíselő-testület. Ezen rendelet foglalja magába Nógrádkövesd község Helyi ÉpítésiSzabályzatát. Része a
Szabályozási terv és a Szerkezeti terv műszaki leírása. A rendelet szabályozza a területek felhaszná]ását,
kitér többek között a lakóterületek, ipari-gazdasági területek, zöldterületek kialakítására, a közintézményi
ellátás, közlekedés, közművek, hírközlés, múvi értékvédelem, környezet és tájvédelem területére is.
Nógrádkövesd község Hulladékeazdálkodási és Körnvezetvédelmi Programia tartalmazza célkitűzéseités
feladatait az alábbi területeken:
- Levegőtisztaság-védele m
- A vízvédelemfeladatai

Talajvédelem
települési építettkörnyezet védelme
- Az emberi egészségvédelmének környezeti vonatkozásai
- Természetvédelem, tájvédelem
- Hulladékgazdálkodás
- Zaj és rezgés elleni védelem
- Környezetbiztonság
-

-A

közbiztonság:

Az önkormányzat célja a lakosság biztonságérzetének javítása. Erősítjük a kapcsolatot a rendőrséggel. A
helyi Polgárőr Egyesület munkájában aktívan részt veszünk. Munkájukat infrastruktúrával és anyagilag is
támogatjuk. Az elmúlt ciklusban kétszer pályáztunk térfigyelő rendszer kiépítésére,
ezt folytatni kívánjuk.
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Alkalmazott és figyelembe vett jogszabályok:
o 321,/2011,.(Xl|.27.) kormányrendelet a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésénekszabályairól
és az esélyegyenlőségi mentorokróJ,
. 2/2012.(V1.5.) EMMl rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésénekrészletes
szabályairól.
. MagyarországAlaptörvénye
o 2073. éviV. törvény a PolgáriTörvénykönyvről
l 2OI2. évi. l. törvény a Munka Törvénykönyvéről
o 2a'],1. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
o 229/2O12. (Vll1.28.) Korm. rendelet nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
. 20/2012. (Vlll. 31.) EMMl rendelet a nevelési-oktatási intézményekműködésérőlés a köznevelési
ntézményeknévhaszná latá ról
o !997. évi Lxxx. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjakra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetésről
. l}t],- évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
e 2OIL. évi CXCV. törvény az államháztartásról
e 1993. évi lll. töruény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
o 1998. évi xxvl. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
o 1991. évi lv. törvény a foglalkoztatást elősegítésérőlés a munkanélküliek ellátásáról
e 7997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
o 1997. évi xxxl. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
o 194/2Oa0 {X|.24.) Korm. rendelet a közművelődési intézményeklátogatóit megillető
kedvezményekről
o ZOlt.évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
o 327 /2O!2. (X1,16.) Korm.rendelet a megváltozott munkaképességűmunkavállalókat foglalkoztató
munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességűmunkavállalók
foglalkoztatásá hoz nyújtható költségvetési támogatásokról
r 2003. évi cxxv. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
r 1996. évi XXl. tv. A területfejlesztésről és a területrendezésről
l 1997, évi LXXVlll. w. az építettkörnyezet alakításáról és védelméről
o 2000. évi LX. tv. a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről szóló,
a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1958. évi 42. ülésszakán elfogadott 1,L1,. számú Egyezmény
kihirdetéséről
i

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi,társulási kapcsolódásainak

bemutatása

Nógrádkövesd település Nógrád Megye dél-nyugati részénfekszik és a Balassagyarmati Kistérséghez
tartozott 2914-ig, a kistérségekmegszűnésíg. 2013. január 1-jétől a járások újbóli létrehozásával a
Balassagyarmati Járáshoz kerü]tünk. A település közigazgatási ügyeinek intézéséreNógrádkövesd Község
Önkormányzata 2013. február 28-ig. SzécsénkeKözség Önkormányzattal aJkotott Körjegyzőséget.
Jogszabályi változás miatt 2013. március l-jétől a Berceli Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakoztunk,
mely €y 5 falut ölel fel, Bercel, Becske, Galgaguta, Nógrádkövesd és Szécsénke településeket.
Nógrádkövesden állandó kirendeltség továbbra is működik. Kötelezően ellátandó feladatokra és önként
vállalt feladatokra társu]ást hozott létre. A Nógrádkövesdi lntézményirányító Társulás által működteti az
óvodát, a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi szolgáltatást, védőnői tanácsadást. Nógrádkövesd és
Szécsénketelepülések szociális étkeztetéséta helyi óvoda konyhájáról biztosítjuk. A Balassagyarmati
Kistérségnek megmaradt a szociális szolgáltató központja, melynek keretén belül látjuk el a házi
segítségnyújtástés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtástis. A gyermekjóléti és családsegítő feladatokat a
Berceli ,,Belső-Cserhát" Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat társulásán belül látjuk el. A felnőtt orvosi
ügyelet feladatellátására a Berceli Humán Orvosi Ügyeletl Társuláshoz, a gyermekorvosi ügyelet ellátására
az Acsai GyermekorvosiTársuláshoz tartozunk, Önkormányzatunk tagja még a Gödöllő székhellyel működő
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyeí Regíonálís Hulladékgazdálkodási és KörnyezetvédelmiTársulásnak is.
A területfejlesztési feladatok terén az lpoly-Táj Területfejlesztésí Társulásnak tagja az önkormányzat.
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2.3 A települési önkormányzat

rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Nógrádkövesd Község Önkormányzatának rövid, közép és hosszú távú tervezésénekkomplex, egymásra
épülő rendszert kell alkotnia.
A Képviselő-testület az elfogadott gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi minden
gazdaságijellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, különös
teki ntettel az esélyegyenlőségi célcsoportokat é rintő fej lesztéseknél,

A rövid távú tervek az éves költségvetési rendeletben foglalt keretek között valósíthatók meg, Ezen belül a
már meglévő infrastrukturális fejlesztések, akadálymentesített épületek, berendezések működtetése,
ka rbantartása,
A közép és hosszú távú terveket meghatározó tényezők:
- a kormányzat gazdaságpolitikája
- a megyei, járási területfejlesztési operatív program
- EU-s és nemzeti pályázatiforrások
- a község adottságai, a lakosság összetétele, igényei
- az önkormányzat vagyoni helyzete jelenlegi és várható pénzügyi lehetőségei
- a polgármesteri program
- a képviselő-testület és a jegyző javaslatai
- a településen működő intézményekés szervezetek javaslatai, elvárásai.
Hosszú távon a kormány fejlesztési politikája - a fejlődő magyar vállalkozások, az innováció és tudom ány, az

új energiapolitika, a
összecsengenek

fejlődő vidék, a területfejlesztés, a növekvő foglalkoztatás támogatása

az önkormányzat

fejlesztési elképzeléseivel is.

A programban meghatározott célok eléréséheza szükséges anyagi források, eszközök megteremtése,
ehhez törekedni kell ,a meglévő források nagyobb mértékűkihasználásá ra, a pályázati lehetőségek
felkutatására és kiaknáz ására.

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TElR, KSH adatbázisából, a2O1"1. évi népszámlálás
adataiból valamint a helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk a nevelési, oktatási
intézmények, egészségügyi és szociális ágazat beszámolóit, megállapításait. Hiányos az adatgyűjtés olyan
területeken, melyekhez önkéntes nyilatkozat szükséges (pt. roma származásúak adatai), melyekről
nyilvántartás nincs (pl. felnőtt oktatásban résztvevők, idősek informatikaijártassága).

3. A mélyszegénységbenélők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

3.1Jövedelmi és vagyoni helyzet

A mélyszegénységviszonylag új, bár napjainkban egyre sűrűbben használt fogalom. Ezen elsősorban azt a
jelenséget értjük, amikor valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek, és kevés az esélyük arra, hogy
ebből a helyzetből mások segítsége nélkül kitörjenek. Okai között szerepelnek az elavult szakképesítés,
munkahely e|vesztése, egészségi állapot, mindezt a jövedelmi viszonyok mutatják meg legjobban. Országos
viszonylatban több mint három míllió ember él a létminimum alatt, közel másfél millióan jövedelmi
szegénységben. A mélyszegényekközött sok roma származású, ugyanakkor nem minden roma származású
él mélyszegénységben,tehát a két tényező nem fedi egymást. Nógrádkövesden a 2011. évi népszámlálás
adatai szerint 6 fő vallotta magát romának. Roma nemzetiségi önkormányzat nem működik a településen.
A település gazdasági-társadalmi szempontból, valamint a munkanélküliségi ráta szempontjából nem
minősül hátrányos helyzetűnek.
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A gazdasági válság hatása, településünkön munkahelyek megszűnése, a lakosság jövedelmi helyzetének
romlását idézte elő. Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli
juttatásokból, segélyből. A helyi munkalehetőségek csökkenésének ellensúlyozására az önkormányzat
közmunka-programokba történő bekapcsolódással próbál segíteni az álláskeresők elhelyezkedésben.
Nógrádkövesd Község Önkormányzata a szociális rendeletében szabályozta azokat a támogatási formákat,
melyek jövedelmi és vagyoni helyzet függvényében a rászorulóknak, megélhetési gondokkal küzdőknek
adhatók.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtótt adatok, valamint a helyi önkormányzat

a

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi lV. törvény (továbbiakban: Flt.)
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településűnkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok,
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségiés országos adatokkal is.

a)

foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya

Foglalkoztatást szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolható a nyugdíj előtt álló korosztály, a
gyermekgondozást követően munkahelyre visszatérni kívánó nők, a megváltozott munkaképességű és
fogyatékos emberek.
Nógrádkövesden a rendszerváltás óta több munkahely megszűnt vagy átalakult és alacsonyabb létszámot
foglalkoztat. Rz ÉnnÁSZ megszüntette helyi kirendeltségét,a kőbánya központja Tarcalra költözött, az itteni
irodaházat bezárták. Az aszfaltkeverő üzem működése jelenleg szünetel. A kapcsolódó fuvarozőcégek közül
az Andezit Bt Gödöllőre áthelyezte telephelyét a Palóc Volán Kft teherfuvarozási tevékenységejelentősen
csökkent. Az állami gazdaság és tsz megszűnt. A termőterületek nagy részétComArgo Sardo Mezőgazdasági
és Szolgáltató Kft műveli, mely lassan a telepü}és legnagyobb foglalkoztatójává válik.
Nógrádkövesden az álláskeresők aránya az utóbbi vizsgált három év közül 2012-ben volt a legmagasabb,
468 aktív korú lakosságból a0 fő, arányaiban 8,5%-ot tett ki. 2013. évben ezazarány jelentősen csökkent
46t főre 16 álláskereső jutott, ez 3,5o/o. A javulás köszönhető a START közmunka pályázat keretében
foglalkoztatott létszám emelkedésének.
3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és ará
15-64 év közötti lakónépesség

nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

{fő}

ev
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3.2.2. számú táblázat
korcsoport szerint

20 éves és fiatalabb

Zt-25 év
26-30 év
31-35 év
36-4O év
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46-50 év
51-55 év
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3.2.3. számú tábla - A mu nkanélküliek és a 180 napnál régebben
kanélküliek száma és aránya
nyilvánta rto§/regisztrá lt
munkanélküli
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Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

ev

no

fém

osszesen

tő

tő

íő

%

tő

o/o

fő

a/o

zaog

tő
48

52

].00

1

Z,l%a

1,

L,g%o

2

?,OYo

2010

47

51

98

3

6,4Yo

2

3,g%g

5

5,LYo

zat1

44

50

94

1

2,3%

L

2,jYo

2

Z,ITo

za12

48

49

97

4

8,3§/o

3

6,LYo

7

7,ZYo

2o!3

43

5o

93

1

Z,3g/o

1

2,lYo

2

2,zYo

no

Férfi

osszesen

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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b/ alacsony iskolai végzettségűe k fogla! koztatottsága

A táblázat adatai mutatják, hogy a településen 2012-ben 1 fő 8 általánosnál alacsonyabb végzettségűvolt
regisztrált munkanélküli. 12 fő, az álláskeresők 30 %-a 8 általánost végzett, 27 fő,67,5% pedig 8
általánosnál magasabb végzettségű.2Ot3. évben az álláskeresők száma jelentősen csökkent, az arányok
számát tekintve 43,8%o-a 8 általános végzettségű,56,3Yo ennél magasabb iskolai végzettséggelrendelkező
regisztrált munkanélküli.
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott
15 éves és idősebb
15-X éves legalább

ev

lakosság száma
összesen
Ossz.

no

férfi

Ossz.

no

férfi

fő

tő

fő

tő

fő

fő

n.a.

n.a.

316

292

2ooI #ÉRTÉKl
203,1

általános iskolát
végzettek száma

608

*ÉnrÉrt n.a.
564

n.a.

279

285

általános iskolai végzettségge l nem rende! kezők 15-x
évesek száma
összesen
fő

férfi

no
fő

%

%

fő

%

#ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

44

31

7,2Yo

9,8%

4,sYo

1-3

Forrás: TelR, KSH Népszámlálás
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettségszerint

ev

nyilvántartott
á!láskeresők
száma
összesen
1-o

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettségszerint
8

általánosnál

íő

8 általánosnál magasabb

8 általános

aIacsonyabb végzettség

iskolai végzettség

%

tő

%

fő

%

2oo9

33

0,lYo

8

24,2o/o

25

75,8Yo

20I0

30

0,O%ő

7

23,3%

23

76,7Yo

2a11

z6

0

0,lYo

13

50,o%

13

5a,o%

2012

40

1,

2,sYa

3-2

3a,o%

27

67,sYo

2013

16

0

0,9Yo

7

43,8Yo

9

56,3o/o

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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cl közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatás biztosította pályázati lehetőségeket az önkorm ányzat évek óta igyekezett kihasználni.
Ennek jelentősége 2013 évtől kiemelkedően nőtt. A Téli közfoglalkoztatási és az Újra tanulok programban
26 fő vett részt.
Jelenleg a START közmunkaprogram keretében 6 főre (+1 fő adminisztrátor) mezőgazdasági feladatra, 12
főre (+1 fő adminisztrátor) vízelvezetésfeladatra pályáztunk. Ezzel megvalósuló cél: a települést és a
mezőgazdasági területeket veszélyeztető helyi vízkár és belvízek okozta káresemények kockázatainak
mérséklése,a további környezeti káresemények megelőzése a belterületi csapadékvízelvezető
á rokrendszer karbantartásával.
A mezőgazdasági programban az önkormányzati földterületen zöldségeket termelnek, melyet a helyi óvoda
konyháján használnak fel. A településen munkaviszonnyal jelenleg nem rendelkező állampolgárok bírnak
azokkal az alapvető készségekkel,hogy kellő szakmai felügyetet mellett a közmunka program keretében a
szükséges fe ladatokat e lvégezzék.

3.2.9.számú táblázat -

ev

Közfoglalkoztatásban
résztvevők száma

lkoztatásban résztvevők száma
Közfoglalkoztatásban
résztvevők aránya a
település aktív korú
lakosságához képest

KözfoglaIkoztatásban
résztvevő
romák/cigányok száma

KözfogIalkoxatásban
résztvevők romák
aránya az aktív korú

roma/cigány
lakossáshoz kéoest

20Ia

t4

3%

n.a.

n.a.

201,1-

9

2%

n.a

n,a.

2072

8

1o/
L/o

n.a

n.a.

2073

26

60/o

n.a

n.a,

Forrás: Önkormányzat adatai

2I

száma (íő)

l(örfoglalkoztatottak

ic,---

:r,,i

, iiZ'D§ a lic?!6iriák

zC,-L

z1:"-i

;a:5

4é?:cg a kaZ'a:Dr,.nök

9l;fits

!C,-é

s!ári

d) a íoglalkoztatáshoz való hozzáférésesélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (p|.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási terü|etek,
helyben/térségbenműködő foglalkoztatási programok stb.)

A rendszerváltás előtt még legnagyobb foglalkoztatónak számító kőbánya, jelenlegi nevén Colas Északkő

Bányászati Kft termelése jelentősen csökkent, nógrádkövesdi lakosok közül kb.10 főt foglalkoztat. A Colas
Út ÉpítőipariZrt aszfaltkeverő telepén jelenleg nem folyik termelés.
A település külterületén átadott tejüzemével növekedett működésének jelentősége a ComAgro Sardo

Kereskedelmi és Mezőgazdasági Kft munkahely teremtési oldalát tekintve a település lakosságának
n leg f őleg női m u n kaerőt keresnek.
Az aktív korban lévő munkavállalók egy része az önkormányzat és intézményei, az egészségügyi
szolgáltatásban - főleg nők - tudnak munkát végezni.
A munkaképes lakosság többsége a településen kívül tud munkát vállalni. Bercel, lklad Műszergyárakba
külön autóbuszjárat van. Rétság felé Volán járatokkal lehet eljutni a munkahelyekre. Balassagyarmat
körzetközpont felé autóbusz és vasúti közlekedési lehetőség is van, de ez nem igazodik az üzemi
munkarendekhez.
fogla l koztatása szem pontjábó l. Jele

3.Z.1.O. számú táblázat

-

vállalkozások
regisztrált
vállalkozás
ev

A foglalkozáshoz való hozzáférésesélyének helyi potenciálja -

ok száma a

kiskereskedel
-mi üzletek

települése

száma

Vendéglátóhe
-Iyek száma

20o9

4

3

2010

)

2

5

2

2012
2013

39

40

3

2

3

Forrás: TElR, T-Star, önkormányzat

befizetett
iparűzési
adó

működő
foglalkoztatási
programok
száma helyben

foglalkoztatási
programokban
részt vevők

10o00e Ft

77627e Ft

1

9

12000e Ft

10992e Ft

7

8

100ooe Ft

6877e Ft

1

l5

kivetett
iparűzési adó

-tak száma

n

20L7

állami
szektorban
foglalkoztatot

2

száma

0
0
0

0
0

adatai
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3.2.!L. számú táblázat - A foelalkoztatáshoz való hozzáférés
elérhetőség
átlagos ideje

autóbusz
járatpárok

Legközelebbi
centrum

30 perc

száma munkanapokon
5

Megyeszékhely

8a perc

5 (ótszóilóssot)

Főváros

7a

autóval

- közlekedés

vonat járatok
átlagos száma

átla8os
utazási idő
autóbusszal

munkanapokon

40 - 60 perc

8

2 óra 30 perc

nincs

átlagos utazási

kerékpárúton

idő vonattal

való megközelíthetőség

4a perc

nlncs
nincs

(átszóllóssal)
perc

3 (ótszállóssal)

2 óra 30 perc

(ótszóllással)

1a btszállóssal)

7 óra 5a perc

nlncs

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai

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

A településen a fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenet megkönnyítő
programokat nem szerveztek. Vonzáskörzetünkben sem tudunk a pályakezdők részéreindított
programokról. A Járási Munkaügyi Központban indítanak képzéseket, ám ezek elvégzéseután sem
könnyebb az elhelyezkedés, mivel minden évben hasonló szakmákban indul képzés( p|. eladó, szakács)
annyi felvevő munkahely pedig nincs a környéken.

3.2.t2. számú táb!ázat - A foglalkoztatáshoz való hozzáférésesélyének helyi potenciálja - fiatalok
van/nincs
Felsorolás
fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok
a településen

nlncs

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok
a vonzásközpontban

n.o.

az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet

megkönnyítő programok a településen
az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet
megkönnyítő programok a vonzásközpontban

nlncs
n.o.

Forrás: helyi adatgyűjtés

// munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése(pl. felnőttképzéshez
és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
Munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek helyben nem működnek, ilyen szolgáltatást településünkön
nem végeznek. 2008-2009. években Foglalkoztatási lnformációs Pontot működtettünk, Munkaügyi Központ

által támogatott ]. fő közhasznú dolgozó alkalmazásával. A FlP hálózat keretében foglalkoztatott feladata
volt az internetes portálokról állásajánlatok letöltése, hirdetőtáblára történő kihelyezése, álláskeresőknek
tanácsadás önéletrajz, motivációs levél elkészítéséhez.llyen jellegű kérésesetén továbbra is kapnak
segítséget az álláskeresők az ,,e-Magyarország pont" munkatársától vagy a hivatali ügyintézőktől.

23

vató hozzáférésesélvének helvi potenciália - felnőttek

3.2.t4. számú táblázat - A

van/nincs
fe

ln

őttké pző

p

rog ra m ok a te

fe lnőttképző programok

le p ü

lé se

n

a

vonzósközpontban
egyéb munkaerő-piaci szolgóltatósok a
településen
egyéb munkaerő-piaci szolgóltatósok a
vonzósközpontban
Helyi foglalkoztatósi programok a
településen
H e ly i

fog

l

a l koztotósi

p

rog ro m ok

a

Felsorolás

nIncs
n.o.

nincs
n.o.
Téli közfoglalkoztatós
progrgm

van

"

Újra tanulok"

n.a,

vonzósközpontban
Forrás: helyi adatgyűjtés

g/ mélyszegénységbenélők és romák települési önkormányzati saját fenntartású

intézményekben

történő foglalkoztatása

és intézményeinélállandó jelleggel mélyszegénységbenélő foglalkoztatott nincs. A
közmunka programokba minél több munkanélkülit próbálunk bevonni, és elkerülni, hogy mélyszegénységi

Az önkormányzatnál

szintre kerüljenek. Romákat szintén közmunkaprogramokban tudunk foglalkoztatni.
fi/ hátrányos megkülönböztetés

a foglalkoztatás

területén

Településünkön olyan információval nem rendelkezünk, hogy a munkavállalás területén hátrányos
megkülönbözetés ért volna valakit, faji, nemi, vagy fogyatékossági alapon. A foglalkoztatásra történő
kivá lasztási szem pontokná l nem szere peI nek ilyen tényezők.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak elIátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
Nógrádkövesd Községi Önkormányzat képviselő-testülete a a/2O15.íl1.27.} számú önkormányzati
rendeletében szabályozta az önkormányzat által a településen adható, szociális rászorultságtól függő
pénzbeli és természetbeni támogatásokat.

3.3.1. számú táblázat

ev

-

Álláskeresési segétyben részesülők száma

15-64 év közötti

lakónépesség
száma

segélyben részesülők fő

segélyben részesülők%

2009

479

n.a.

a,OYo

zol,a

480

n.a.

0,jYo

201,1

477

1

0,z%ó

2012

468

2

o,4%

2a1,3

461,

2

o,4%

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra iogosultak száma

ev

nyilvántartott álláskeresők
száma

álláskeresési iáradékra

io8osultak

fő

fő

2009

33

n.a.

zalo

30

n.a.

2011

26

7

76,gYo

2012

40

z

5,0%a

2013

1-6

7

43,8Y,

%

*ÉnrÉxt
*ÉnrÉxt

Forrás: TeíR, Nemzeti Munkaügyi Flivatal

Álólü*rcsóri

}CrsdÉkrn Jo6auhlk arÉnyr {X}

:cc§ li{.*;ü:* ]§::. j:li:j ji:.i ":ú:c },1i5 Jü:í::*:?

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesítettek szárna
rendszeres
szociális
segélyben
részesülők

ev

15_64

Foglalkoztatást

helyettesítő támogatás
{álláskeresési
támosatás}

munkanélküliek

Azoknak a sárna, akik 30
nap munkaviszonyt nem
tudtak igazolni és az FHT

Azoknak a száma, akiktől
helyi önkormányzati
rendelet alapián megvonták

iogcsultságtól elesett

a támogatást

fő

évesek %ában

ío

zaL]:

3

7%

4

15

0

0

zoLz
zoL3

1

t%

11

27

0

0

0

0

8

5o

0

0

%-ában

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A rendeletben szabá lyozott települési €mogatások
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Települési támogatás
- lakhatási támogatás

Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó támogatás nyújtható szociálisan rászoruló háztartások részére.
Rendkívü|i települési támoeatást:
- létfenntartási támogatás

Létfenntartási támogatás folyósítható pénztárbólvagy természetbeni ellátás formájában azon
személyek részére,akik önmaguk, illefue családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni.
-

temetési támogatás
Temetésitámogatás állapítható meg halálesethez, illetőleg a temetéshez kapcsolódó költségekhez való
hozzájárulás céljábólannak a személynek aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott,
nógrádkövesdi bejelentett lakcímmel rendelkezik, a temetés költségeit viselte.

-

babakelengp támogatás
gyermek fogadásának előkészítéséhez,,Babakelengyetárnogatás" nyújtható annak a szülőnek,
aki születési anyakönyvi kivonattal igazo$a, hogy gyermeke született és nógnádkövesdi bejelentett
Újszülött

lakcímmel rendelkezik.
A fentijogszabály külön rendelkezik a rendkívüli gyerrnekvédelmi tánllogatásról. A szociális étkeztetésről
rendelkezés szintén ebbe a jogszabályba került.

és a köztemetésrőlszóló

Az aktív korúak ellátása 2015. március 1-tő| a járási hivatal hatáskörébe kerüll a foglalkoztatást
he

lyettesítő támogatást szintén a

já

rási hivatal fogja megállapítani.

3.4 Lakhatás, lalcáshoz iutás, lakhatási szegregáció

E fejezetben a lakhatásttoz kapcsolódó területet elemezzük, kieme|ve a bérlakás-állornány| a szociális
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságol illetve a
lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket,
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

26

3.4.3. számú táblázat

-

Támogatásban rÉszesülók

Forrás: TelR, KSH Tstar

oJ bérlakás-állomány

NÓgrádkövesden
3 db bérlakást tudunk biztosítani olyan szernélyek, családok részéreakik saját
ingatlannal nem rendelkeznek és az albérletet nem tudnák megfizetni.
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2012

298.

0

2

0

5

0

0

0

2a13

298

0

3

0

5

0

0

0

Forrás: TelR, KSH Tstar, önkormányzati

adatok
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b/ szociális lakhatás
A település népességmegtartó erejének növelése érdekébena 2000-es évek elején 5 db szociális bérlakást
építetett az önkormányzat. Az összkomfortos lakásokban főleg fiatal, gyermekes családok találtak otthonra.

eryéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Nógrádkövesden nincs olyan személy aki nem lakáscélú ingatlanban élne.

c/

d} elégtelen lakhatási körülményelg veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság

Településünkre nem jellemző.

e/ lakhatást segítő támogatások

Az önkormányzat a rendeletében fennálló feltételek esetén - települési támogatásként - lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló háztartások részérea háztartás tagjai
ltal lakott lakás fennta rtásáva l kapcsolatos kiadásaik viseléséhez.

á

Az éves költségvetésben elfogadott keret erejéig kamatmentes kölcsön formájában nyújt segítséget

azoknak, akik lakást vásárolnak, építenekvagy lakásukat felújítják,korszerűsítik.
A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma 2OL2. és 2013. évben volt a legmagasabb 8-8 fővel.
Jelenleg 2 család részesül lakásfenntartási támogatásban.
3.4.3. számú táblázat

-

Támogatásban részesülők

ev

lakásfenntartási támogatásban
részesítettek száma

adósságcsökkentési
támogátásban részesü lők
száma

2009

5

0

2010

4

0

2071-

3

0

20t2

8

0

2o13

8

0

Forrás: TelR. KSH Tstar
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adósságkezelé§re vonatkozó rendelettel

és adósságkezelési

lakhatiás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben

elhelyezkedő |akások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Nógrádkövesden a lakóházak - 1 újonnan építettlakás kivétel - belterületen helyezkednek el, közel 1oo %ban közrnűvesítettek. A te|epüIés minden utcája aszfaltozott. Közösségi közlekedés szerrrpontjából
vasútvona! köti össze Balassagyarmat és Aszód vasútállomásával. A Volán járatai Balassagyarmat és !-|atvan
és Rétság irányába közlekednek. Napi 1 járat a fővárosba is visz utasokat. Közösségi közlekedés
viszonylatában nem mindig éruényesül az,összehangolódás, pl Balassagyarmat felé a délelőtti vasúti és
buszjárat is közel azonos időben indul, köztük pedig mindkét utazási formára 2 óra a várakozási idő.

3.5 Telepek, szegregáturnok helyzete

területén szegregátum nem talá lható.
l veszélyeztetett rész nincs a településen.

Nógrád kövesd közigazgatási

Szegregátum ma

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

ol az egésxégügyi alapszolgáltatásokhoz, saakellátáshoz való hozzáférés
Az egészségügyi alapellátások helyben biztosítottak.
A felújítottés akadálymentesített Egészségügyi Centrumban van a háziorvosi rendelő, a gyermekorvosi

rendelő és védőnőitanácsadó, valamint a fogorvosi rendelő.
Felnőtt háziorvosi körzet Nógrádkövesd, Galgaguta és Szécsénke településekre terjed ki. Nógrádkövesden
heti 3 alkalommal van rendelés. A háziorvosi alapellátásnál egyre több olyan eszköz beszerzése valósult
meg, melynek segítségévelhelyben lehet elvégezni különféle laborvizsgálatokat" A minimum felszerelésen
kívül egyéb diagnosztikai eszközökkel is (pl. lNR mérő, DRP mérő} rendelkezik a szolgálat,
A házi- gyermekorvosi ellátás biztosítasára 2O1O-től Acsa körzetének gyermekorvosával kötöttünk
szeződést, heti 2 alkalommal rendel Nógrádkövesden.
Fogorvosi körzetünkhöz Nógrádkövesd és Szécsénke községek tartoznak, heti 7 óra rendelési idővel.
A család- és nővédelmi egészségűgyi gorrdozást 1 fő védőnő látja el Nógrádkövesd, Galgaguta és Srécsénke
települések területi ellátási kötelezettséggel, valamint végzi az iskolavédőnői feladatokat.
A humán egészségügyi ügyelet - társulás fornrájában - Bercel központtal működik. A járóbeteg szakel]átás
bővüh, a Balassagyarmati Dr- Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézeten kívül a Rétsági Kistérségi
Egészségfejlesztési Központ Nonprofit Kft-nél is igénybe lehet venni a szolgáltatást.
A fiókgyógyszertár heti háromszor a rendelési időhöz igazodva tart nyifua.
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3.6.1. számú

táblálat- Orvosi ellátás

Forrás: TelR,
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b/ prevenciós és szűrőprograrnokhoz {pl. népegészségügyi,koraryerrnekkori kötelező szűrÉsekhez} való
hozzáférés

Betegségek megelőzésére a népegészségügyiszűrésekhez va|ó hoazáférés a lakosság részére

Balassagyarmaton a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet és Salgótarjánban.a Szent Lázár Megyei
Kórház és Rendelőintézetben biztosított. Kérésrepl- Vácon is fogadnak mammográfiai szűrésre
bejelentkezett nőket. Szervezett szűrések esetén az önkormányzat falubusz biaosításával nyújt segítséget
az utazáshoz.

A

háziorvos és körzeti nővér évente ingyenes koleszterinszint és triglicerid rnéréstszervez, rnelyre

tájékoztatókkal felhívják a lakosság figyelmét. A körzethez tartozó bármely rendelőben igénybe lehet venni
az ingyenes vércukormérést.
háziorvosi szolgálat bekapcsolódott a ,,Lakóhelyközeli Egészségszolgáltatás Megvalósítási Teszt"
programba a ,,Diabétesz" és ,,COPü'teszttémában is. Az r.rniós támogatás keretében megvalósuló felmérés
célja, hogy a lakosság aktív részfuevője legyen a jövő hatékonyabb egészségügyénekkialakításában, minél
tovább egészségesek maradjanak, az ellátások többségéhez lakóhelyük közelében férhessenek hozzá.
A koragyermekkori szűréseket és az iskola-egészségügyi szűréseket a házi gyermekorvos a védőnővel
együttműködve végzi.
A TÁMOP-6.1.3.uniós pályázati támogatásból a védőnői tanácsadó kapott eszközöket méhnyakrák szűrés
elvégzéséhez.A P|LOT program keretében védőnőnk elvégezte az ehhez szükséges tanfolyarnot és miután a
szakmal gyakorlaton is részt vett, a 25 és 65 év közötti nők szűréséthelyben is végezheti.

A

c/ feilesztő és rehabilitációs

ellátáshoz való hozzáférés
járóbeteg
A
szakellátás Balassagyarmaton és Rétságon történik fejlesztő és rehabilitációs hozzáféréssel
együtt. A fekvőbeteg rehabilitációs ellátást Salgótarjánban, valamint Pásztó város rehabilitációs
központjában érhetik el a rászorulók.
d/ közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szernpontiairtak megielenése

Az önkormányzat

a köznevelési intézményben megszervezi a közétkeztetést, melyben figyelembe veszik

az érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó előírásokat (pl" csökkentett só és cukor használat}.

Az étkeztetéstaz óvoda konyhájáról biztosítjuk. A mezőgazdasági közmunkaprogram jóvoltábó| helyben
termelt, friss zöldségek is kerülnek az Óvodások, iskolások asztalára

el sportprogramokhoz rraló hozzáférés
Sportprograrnokhoz mindenki számára biztosított a hozzáférés. A település szélénfutballpálya, áz óvoda
alatt kézilabdapálya található- A kisebb gyerrnekek részérea Madách úton épült jétszótér biztosít
lehetőséget a mozgásra, játékra. A Szécsénkei-patakhoz épült tónál kíkapcsolódási lehetőség lesz majd a
horgászat is.

/l személyes gondoskodá§t nyúitó szmiális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokhoz, mint házisegítség-nyújtás és jelzőrendszeres segítség
nyújtás a Balassagyarrnat Kistérség Többcélú Társulás keretein be]ül biztositott. A 6 órában foglalkoztatott
szociál is gondozóhoz bizalommal fordul na k gondozottja i.
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A gyermekjóléti és családsegítő feladatokat a Berceli ,,Belső-Cserhát" GyermekjóIéti és Családsegítő
Szolgálat társulásán belül látjuk el. A családgondozó heti egy alkalommal ügyfélfogadást tart a helyi
önkormányzati hivatalban és látogatja a segítségre szoruló családokat. Kapcsolatot tart a jelzőrendszer
tagjaival (védőnővel, köznevelési intézményekkel, gondozói központokkal). Rendkívüli esetekben,
krízishelyzetben azon na li segítségnyújtásrakerül sor.
g/ hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor

Szolgáltatások nyújtásakor

az önkormányzat az esélyegyenlőség elvének betartására törekszik.

közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés,
megsértésemiatt szankció megállapítására nem került sor.

A

az egyenlő bánásmód követelményének

h} pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló iuttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
Az önkormányzat pénzbeli és természetbeni támogatások nyújtásával segítik a célcsoportba tartozókat.
Szociális tűzifa nyújtása, karácsony előtt élelmiszercsomagok osztása, gyermekeknek mikuláscsomag
készítése;adományszállításból bútor, háztartási készülékek,ruházatjuttatása.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

ol közösségi élet színterei, fórumai
A közösségi élet színterei igen sokszínűek, ide tartoznak az óvodai, iskolai rendezvények, könyvtár,

játszótér, önkormányzati szervezésű ünnepek, egyházi élet, civil szervezetek együttműködése, Az évek óta
megrendezésre kerúlő, falunappal egybekötött Testvértelepülések találkozója és ,,Palócfasírt" fesztivál, a
Falukarácsony, a Gyermeknap mind összefogja a település lakosságát. ldén második alkalommal adott
otthont Nógrádkövesd a Veterán-járműtalátkozónak, mely minden korosztály érdeklődésétfelkeltette.
A lakosság társadalmijólétét segítik a rekreációs célúszabad terek, parkok, zöldterületek, az intézmények
körül virágok ültetése.
b/ közösségi együttélés jellemzői (pI. etnikai konfliktusok és kezelésük)

Etnikai vagy vallási konf]iktus településünkön nincs. Az önkormányzat és civil szervezetek (Polgárőr
Egyesület, ,,Belső-Cserhát" Tűzoltó Egyesület) között jó a kapcsolat. Rendszeresen részt vesznek a
progra mok előkészítésébenés lebonyolításá ban
(adományozás, önkéntes munka stb.)
helyi civil szervezetek, valamint az egyház is szervez gyűjtéseket, melyeket részben szétoszt a helyi

c/ helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai

A
rászorulók között, részben karitatív szervezeteknek ad át. Önkéntes munka szervezésébe is
bekapcsolódnak, ha településünk szépítéséről,közösségi programokban való részvéteJről, hátrányos
helyzetűek segítésérőlvan szó.

3.8

A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,

partnersége a települési önkormányzattal
Településünkön roma nemzetiségi önkormányzat nem szerveződött.
szerint 6 fő vallotta magát roma származásúnak

A 2010. évi népszámlálási adatok
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek megha€rozása.

A mélyszegénységbenélők és a romák hetyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során telepü|ésünkön
beazonosított problémák
Tartós munkanélküliek számának csökkentése
Pá

lyakezdők elhelyezkedésének nehézségei

fejlesztési lehetőségek
Közfoglalkoztatási programok folytatása,
minél több álláskereső bevonásával
Térségimunkaerő-piaci programolq
vonzáskörzetben álláslehetőségek feltá rása

4. A glyermekek he|yzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

Az Országgyűlés 1991. évi ülV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ Egyezményt.

AzBgyeanény I. rész 2. Cikketartzlmazza:
,,l. Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják és bi*osítják a jogható$rguk alátartoző
gyermekek számáraaz Egyezrrrényben lefektetett jogokat minden megkülöntxiztetés, nevezetesen a
gyermeknek vagy szüleinek vagy törvényes képviselőjének faja sztne, neme, nyelve, va]lrása
politikai vagy más véleménye, nemzeti, nemzetiségi vagy társadalmi szílrmazás4vagyoni helyzete,
cselekvőképtelensége, születési vagy egyéb helyzete szerinti kiilönbségtétel nélkiil.

2. Az Egyezrnényben részes rillamok megteszik a megfelelő intézkedéseket arra, hogy a
gyerrneket hatékonyan megvedjék minder1 bárnnely forrrraban jelentkező megktilönböztetestől és
megtorlástól, amely szülei, törvényes képviselői vagy családtagjai jogi helyzete, tevékenysége,
véleménynyilvrániüása v€y meggyőződése miatt érhefiréőt."
sz-OGY határozatával elfogadta a,,Legyen Jobb a Gyermekeknek 2O07-2032" Nemzeti
^47/Zffi7.IV.31-.)
Stratégiát, A dokumentumok fő cé|ja volt hogy csökkentse a gyermekek és a ryermekeket gondozó
családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. Ez rninden g,yermekre egyenlően kiterjed, de
azokra a gyermekekre kell különösen hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a megvalósítás és a hozzáférés
során a legjobban sérülnek.

4,1. A gyerrnekek helyzetének álalános jellemzői {pl. gyermekek száma, aránya" életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.}
Nógrádkövesden 2013. évben a gyermekkorúak száma 77 tő volt, az állandó népesség17,4 Yo-a. Ebből 44 fő
á]talános iskoláskorú, 16 fő óvodás korú. A születések száma igen alacsony,20t3. évben 3 fő volt. Az óvodai

létszám növekedését segíti, hogy nógrádkövesdi
óvodai nevelésre, majd iskolai oktatásra.

cl

nevelőszülőknél elhelyezett gyermekeket íratnak be

veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyretű, illehre halmozottan hátrányos helyzetű

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

Településünkön a gyermekvédelmi ellátások kiépültek, célja a veszélyeztetettség megelőzése, illewe
megszüntetése. A he|yi ellátórendszer külónféle szolgáltatásokkal és tárnogatásokkal segíti a családokat a
gyermekek nevelésében"A megelőző tevékenység a védőnői, köznevelési, családsegítő és gyermekjóléti
szervezeteken keresztülvalósul rneg. Az egyes ágazatok egymásra épülve, szakrnai irányelveket figyelembe
véve fejtik ki tevékenységüket a preventív gyermekvédelern érdekébena családoknál és a köznevelési
JJ

intézményekben. Ennek is köszönhető, hogy védelembe vett vagy veszélyeztetett körülmények közt élő
gyermek nincs a településen, egészségügyi, lakhatási helyzetük kielégítő.

A

család jövedelmi helyzete alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma

alacsony, 2015. évben: 20 gyermek, mely 7 családot tesz ki. Arra vonatkozóan, hogy hány nevelőszülő él a
településen és hány gyermeket nevelnek, hivatalos értesítéstnem kapunk, de mive} a község lélekszáma
alacsony, arról az iskolából, óvodából vagy a nevelő szülőktől tudomást szerzünk. Ez főleg az étkezési
kedvezmények igénybevételénélokoz kisebb problémákat.
b/ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma az elmúlt évek átlagában 74-t6 fő között

mozgott. Jelenleg 20

fő részérevan megállapítva. Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményt azok

a

gyermekek kaphatnak, akik rendkívűli, pillanatnyi nehéz élethelyzetük átvészelésérekérnek segítséget a
jövedelmi viszonyokat mérlegelve. Az önkormányzathoz ilyen irányú kérelem évek óta nem érkezett,

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres
Ebbő! tartósan

Rendszeres

ev

beteg
fogyatékos
gyermekek
száma

gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

mi kedvezménvben részesítettek száma
Ebből
Kiegészítő
Rendkívüli

tartósan
gyermekvédelmi
gyermekvédelmi
beteg
kedvezményben
kedvezményben
fogyatékos
részesítettek
részesítettek
gyermekek
száma
száma
száma

2009

72

0

0

2010

15

0

0

2aL1

16

0

0

2a12

].6

0

0

20L3

1,4

0

0

Forrás: TelR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
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cl gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya

Nógrádkövesden minden olyan gyermek részesül kedvezményekben, amelyet a jogszabály előír. Az
önkormányzat további kedvezményeket is biztosít a gyermekeknek pl. étkezéshez, tankönywásárláshoz
d/ kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Az óvodában és iskolában ingyenes étkezésben részesülnek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultak. 50%-os kedvezményre jogosultak a 3 vagy több gyermekes családban élő, valamint a tartósan
beteg gyermekek. A Képviselő-testület az intézmény3térítési
díjakhoz további \a%-os támogatást ad a már
meglévő kedvezményhez, illetve kedvezményre nem jogosult gyermekeknek is, A 201,5. évi LXlll, törvény a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és
Óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekébentörténő módosításáről, ZO75. július 1-jei, illetve
szeptember 1-jei hatállyal további kedvezményeket biztosít a gyermekeknek,
2015. július 1-jétől ingyenes étkezésre jogosultak a nevelésbe vett gyermekek is,

4.1.3. számú táblázat

ev

-

Kedvezménves óvodai - iskolai
lngyenes
étkezésben
résztvevők száma

óvoda

részesülők száma

50 százalékos
ln8yenes
mértékű
étkezésben
kedvezményes
résztvevők
étkezésre
száma
jogosultak
iskola 1-8.
száma 1-13.

évfolyam

lngyenes

óvodáztatási
tankönyvtámogatásban
ellátásban
részesülők
részesülők
száma

Nyári

étkeztetésben

száma

részesülők
száma

évfolvam

2009

3

15

31

55

0

0

za70

2

z9

19

60

0

0

20t1.

3

35

7

59

0

0

zat2

4

33

7

47

0

0

2a73

1

27

7

46

0

0

Forrás: TelR, KSH Tstar, Onkormányzati adatok

ZaLs. szeptember l-jétől bölcsődei ellátás és óvodai neveJés esetén 10o%-os étkezésinormatív

tárnogatásban részesül az a gyermek aki:
- tartósan beteg vagy fogyatékos,
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-

családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
- családjában az egy főre jutó havijövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó
összegének 130%-át,
-

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
2011. évben I fő szlovák átlampolgárságú gyermeket írattak be az óvodába, aki később megkapta a
magyar állampolgárságot. Az általános iskolába nem magyar állampolgárságú tanuló nem jár.
Nógrádkövesden élnek az Európai Unióhoz tartozó és harmadik országbeli állampolgárok is, akik itt
dolgoznak. A következő nevelési évben 1 fő olasz, 1 fő indiai gyermek óvodai beíratását jelezték. Az óvónők
kiemelt figyelemmel és a várható nehézségekre felkészülve néznek az új feladat elé.
személves kapcsolat kialakítása minden szülőve!
A gyermekek befogadása az óvodai környezetbe egy hosszabb folyamat, melynek első állomása a kapcsolat
felvétele a szülőkkel, melyet az óvodai beiratkozás követ.
A beiratkozást követően szülői értekezletet tartanak, melyen a szülőket tájékoztatják az óvodai élet várható
eseményeiről, a szü lőkke l va ló ka pcsolatta rtások módjá ról,
A szociális és egyéni nevelés célja a gyermekek érdekeinek, tulajdonságaiknak, képességeiknek
kibontakoztatása a közösség által, a közösség normáinak érvényesítésével.
Óvodai élet napjait úgy szervezik, hosy sok közös élmény,sok közös tevékenység történhessen, ezáltal
erősödnek olyan erkölcsi tulajdonságok a gyermekekben, mint az együttérzés,figyelmesség, segítőkészség,
önállóság, önfegyelem, pontosság, szorgalom, kitartás, szabálytartás, önzetlenség.
Az óvodába kerülést követően elsődleees feladatok:

A

gyermek megismerkedjenek a saját jelükkel, napirenddel, valamint ismerkedjenek az óvodai
szokásrendszerre]. lsmerjék meg és gyakorolják a gondozási tevékenységeket, természetesen a felnőttek

segítségadása mellett végezzékazokat, Az esélyegyenlőség megteremtése lényeges eJeme a
mindennapoknak. A nem magyar állampolgárságú gyermekek fokozatosan ismerkedjenek meg a magyar
nyelwel. Kezdetben arra kelltörekedni, hogy megismerjék az őket körülvevő felnőttek és gyermekek nevét.
Az óvoda távolabbi céliai és feladatai:
- a beszoktatást követően szívesen járjanak az intézménybe
- sajátítsanak el minél több magyar szót, és használják is azokat
- fokozatosan ízleljékés szeressék meg az elkészült ételeket és fogyasszák is el
- kapcsolódjanak be a mindennapi tevékenységekbe

Az Óvodáskor végéreérjékel az iskolaérettséghez szükséges fejlettségi szintet, ebben nagy a felelősségük
elsősorban a velük foglalkozó óvodapedagógusoknak, de meg kell említeni a neveJést és oktatást közvetlen
segítőket is. Az Óvodáskor végérekiegyensúlyozott, a közvetlen környezetében biztonságosan eligazodni
tudó iskolaérettéváljanak.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben

élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Településünkön szegregá lt, telepszerű lakó környezet

ni

ncs

4.3 A hátrányos, illeWe halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággat élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a} védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státu§zok)
A hátrányos, halmozottan hátrányos valamint fogyatékossággal élő gyermekek védőnői gondozása

megoldott a településünkön. A védőnői körzethez Nógrádkövesd székhely településen kívül még két
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település tartozik. A védőnői tanácsadóban fogadja a családokat, illetve családlátogatások alkalmával
személyesen keresi fel őket lakásukon. Az ellátott gyermekek száma ugyan csökkenő tendenciát mutat, de a
védőnő feIadata bővült a nők méhnyakrák szűrésének a bevezetésével.
4.3.1. számú tábIázat -Yédőnői álláshelyek száma
Egy védőnőre jutó gyermekek

ev

védőnői álláshelyek száma

2009

1

204

2a10

L

189

201,1,

1

t84

2012

1

L67

2013

I

L62

száma

Forrás: TelR, KSH Tstar, önkormányzati

adatgyűjtés

ö/ gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosí ellátáshoz való
hozzátér és, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
A gyermekorvosi szakellátás településünkön megoldott. Heti két alkalommal tart rendelést a gyermekorvos.
Tevékenységét a védőnővel összeha ngolta n végzi.

4.3.2. számú táblázat
ev

-

Betöltetlen
felnőtt háziorvosi
praxis/ok száma

ellátás
Háziorvos által

emzol

ellátott
személyek száma
(körzet szinten)

Gyermekorvos álta!
ellátott gyerekek száma

Felnőtt háziorvos által
látott gyerekek száma

el

(Nkövesd}

201,1

0

1z94

76

0

2072

0

L25o

76

0

2013

0

12o5

77

0

Forrás: TelR, KSH Tstar, önkormányzati

adatgyűjtés

F7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
A gyermekek korai fejlesztését utazó szakember, logopédus segíti. Az óvodai pedagógusok is részt vesznek
fejlesztést segítő képzéseken.
c)

4.4.t. számú táblázat

-

Óvodai nevelés adatai

óvoonl EtLAToTTsÁG

db

Az óvoda telephelyeinek száma

1

Hány településrőljárnak be a gyermekek

2

Óvodai férőhelyek száma

30

Óvodai csoportok száma

t
7,00 - 16.00

A nyári óvoda-bezárás időtartama:

(

1 hónap
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Fo

Hiányzó
létszám

óvoda oedaeóeusok száma

2

0

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma

2

0

Gvógvpedagógusok létszá ma

0

Dajka/gondozónő

I

Személyi feltételek

0

Kiseeítő személvzet
Forrás: TelR, KSH Tstar, önkormányzati

adatgyűjtés

d/ gyermekjóléti alapellátás

A Berceli ,,Belső-Cserhát" Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat látja el településünkön a személyes
gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást. Heti egy alkalommal - szerdánként - 2 óra
ügyfélfogadási időben, majd terepmunkában biztosítja az ellátást a családgondozó. Így a családlátogatások
alkalmával , családgondozást, tanácsadást végez, és a jelzőrendszer tagjaival kapcsolatot tart.
lskoiai hiányzások jelzése alapján felkeresik a családot, Nógrádkövesd településen élő tanulókról a
szolgálathoz az elmúlt évben 2 esetben érkezett jelzés középiskoláktól a hiányzásokról.
e,|

gyermekvédelem

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évente két alkalommal Erzsébet-utalvány
formájában természetbeni támogatást kapnak, az óvodában és iskolában ingyenes étkezésrejogosultak A
gyermekek egészségügyi szűrése csecsemőkortól a védőnői hálózaton belül kezdődik, majd az óvodában és
iskola-egészségügyi szolgálaton keresztül folytatódik a gyermekorvossal együttműködve. Gyermekvédelmi
gondoskodást igénylő hatósági intézkedésmegtételérenem került sor. A gyermekjóléti és családsegítő
szolgálat kapcsolatot tart az egészségügyi és védőnői szolgálatta|, jegyzővel, ezáltal a gyermekvédelem
területén jól működik a jelzőrendszer. Az óvodában 1fő SNl gyermeket nevelnek, akihez utazó szakember
iár, az óvónők kúlön fejlesztési terv alapján foglalkoznak vele. 2014-ben 7 fő halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek volt a településen, melyből 2 óvodáskorú. A körzet általános iskolájába járó halmozottan
hátrányos gyermekek Ll3 része a helybeli 2/3 része a bejáró gyermekek közül kerül ki. Az önkormányzat
gyermekek jobb életesélyeitsegíti azzal, hogy az óvodásoknak és iskolásoknak étkezésitámogatást ad.
Középískolásoknak Arany János Tehetséggondozó program résztvevőinek elvi támogatást nyújt. A Bursa
Ösztönd íj progra

m

hoz csatla kozva a felsőoktatásba n

ta

n u

ló

kat ösztönd

íjja l

segíti,

/) krízishe lyzetben igénybe ve hető szolgá ltatások

Krízishelyzetben lévő család, gyermekek azonnali segítséget kérhetnek a gyermekjóléti szolgálattól.
Anyaotthoni elhelyezéssel, szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadással tudnak segíteni a
rászorultaknak. Gyermekek családból való kiemelésére,anyaotthoni elhelyezésre településünkön nem
került sor.

9l egészségfejlesztési,sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Községünkben minden gyermek egyenlő eséllyel férhet hozzá az egészségfejlesztési,sport, és szabadidős
programokhoz. Településünkön jel|emzően a focipályán és a me]lette lévő aszfaltozott területen kerültek
megrendezésre sport programok, versenyek, falunapi rendezvény. A falu központjának fejlesztésével,
hivatal épülete mellett szabadtéri színpad megépítésévelújabb terület vonható be rendezvények
szervezésébe.

h)

gyermekétkeztetés

(intézményi,

hétvégi,

szünidei)

ingyenes

tankönyv

A gyermekek étkeztetésétaz önkormányzat saját az óvoda konyhájáról biztosítja. A

gyermekvédelmi
törvény alapján a 3 vagy több gyermekes családban élő, valamit a tartósan beteg gyermekek 50%-os, míg a
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gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 100%-os étkezésitérítésidíj kedvezményre jogosultak. Az
önkormányzat a térítésidíjakhoz további Zo%-os támogatást ad a meglévő kedvezményekhez, illefue a
kedvezményben nem részesülő gyermekeknek.
2015. július 1-jétől ingyenes étkezésre jogosultak a nevelésbe vett gyermekek is.
2015. szeptember 1-jétől tovább bővült a kedvezményezettek köre. Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés
esetén LOO%-os étkezésinormatív támogatásban részesül az a gyermek aki:
- tartósan beteg vagy fogyatékos,
- családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
- családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
- családjában az egy főre jutó havijövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó
összegének Ba%-át,
A körzet általános iskolájába járó tanulók közül az elmúlt tanévben 46 fő volt jogosult ingyenes tankönyv
ellátásra.

I hátrányos megkü!önböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor iárási, önkormányzati adat, civi| érdekképviselők észrevételei
Településünkön a gyermekeket nem éri hátrányos megkülönböztetés faji, vallási hovatartozásuk vagy
fogyatékosságuk miatt, ilyen jellegű észrevételaz érdekvédelmi szervezetek részérőlnem érkezett
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló iuttatások,

szolgáltatások} az ellátórendszerek keretein

belül
Nógrádkövesden a gyermekvédelmi ellátó rendszer a társszervezetekkel összehangoltan működik. A
védőnő vezetésével Baba-Mama klubot hoztak létre, melyen az anyukák a gyermekeikkel együtt vehetnek
részt és cserélhetik ki tapasztalataikat a gyermekneveléssel kapcsolatban, illetve kapnak iránymutatást a
védőnőtől. A gyermekjóléti szolgálat munkatársa ügyfélfogadások és családlátogatások alkalmával
életvezetésitanácsokkal látja el a szülőket. Az önkormányzat az óvoda, iskola, és a könyvtár együtt
szervezték meg a Gyermeknapot, amely sokféle programot biztosított a gyermekeknek. A Falukarácsony
ünnepségéna gyermekeket az önkormányzat Mikulás csomaggal ajándékozta meg.

4.4

A

közoktatási

kiemelt figyelmet igény!ő gyermekek/tanuIók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
lehetőségei és esélyegyen!ősége

Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és képzéssel kapcsolatban, így
különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek
elbírálása,az oktatás követe]ményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, a teljesítmények

értékelése,az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele,az oktatással összefüggő
juttatásokhoz való hozzáférés,a kollégiumi elhelyezés és ellátás, a7 oktatásban megszerezhető

tanúsítványok, bizonyíWányok, oklevelek kiadása, a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint
az oktatásban való részvétellelösszefüggő jogviszony megszúntetésesorán.

Hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely csoporthoz rartoző személyek elkülönítése egy
oktatási, nevelési intézményben,illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban, csoportban,
beleértve azt is, ha az elkülönítés számarányukhoz viszonyítva lényegesen nagyobb arányban érinti a
csoport tagjait, mint a többi tanulót. Az egyenlő bánásmód követe|ményének megsértésétjelenti valamely
személy vagy csoport olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása. olyan nevelési, oktatási rendszer vagy
intézménylétesítése,fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben
meghatározottakat.

ol A

hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és

beilleszkedési, tanu!ási, magatartási nehézséggelküzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása.
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2014-ben 7 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek volt a településen, melyből 2 óvodáskorú. A
körzet általános iskolájába járó halmozottan hátrányos gyermekek 1/3 része a helybeli, 2/3 része a bejáró
gyermekek közúl kerül ki.
Az óvodába 1 fő sajátos nevelési igényű gyermek jár. Fejlesztő pedagógai ellátását utazó szakember
biztosítja. A településen egy általános iskola működik. Az iskola emeletes épületében folyik az oktatás, a
,,kisisko|ában" a tornaterem és a tálalókonyha helyezkedik el. Az iskolában SNl és BTM-es gyermekek
fejlesztésétutazó logopédus segíti. Külön gyógypedagógust nem alkalmaznak, de a tanítók között
gyógypedagógia í szakvizsgával

re nde

lkező pedagógus

va n

az intézmé nybe n.

Az iskola 6. és 8. osztályos tanulói minden évben részt vesznek az Országos kompetencia mérésben. A
kompetencia méréseredményei 2013. évben, a szövegértés területén közelítettek legjobban az országos
átlaghoz. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményeit nem tudtuk külön kimutatni.

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 2.
Helyhiány miatt elutasított
Ebből hátrányos / halmozottan
ev
gyermekek száma (fő)
hátrányos helyzetű {fő}
2o09

0

2010

0

zatt

0

2012

0

2013

0

Forrás: TelR, KSH Tstar, önkormányzati,

intézményiadatgyűjtés

4.4.3. számútáblázat - Óvodai nevelés adatai 3.
3-5 éves korú

ev

gyermekek
száma

óvodába

óvodai
gyermekcsoportok

óvodai
férőhelyek

óvodai feladat-

száma

száma

száma

gyermekek
száma

ellátási helyek

óvodai

beírt

gyógypedagógiai
csoportok száma

2009

15

1"

50

1

27

0

2010

16

1,

50

1

18

0

20tl

17

1

50

1

17

0

2012

15

L

50

1

16

0

2013

16

7

30

1

17

0

Forrás: TelR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.4.4. szamu táblázat - Az óvodai ellátás
2al2-2at3. év

3 éves

4 éves

5 éves

6 éves

5

4

6

1,

L

L

7 éves

összesen

székhely
Az intézménybe beíratott
gyermekek létszáma
Más településről bejáró gyermekek
létszáma

16
2

az intézménybe beíratott, Zo%-ot

meghaladóan hiányzott gyermekek
száma (az adott évből eltelt
időszakra vetítetten}
a beíratott gyermekek közül a
hátrányos helyzetűek létszáma

0

1

t
40

a beíratott gyermekek közül a

halmozottan hátrányos helyzetűek
létszáma

Más településról bejáró gyermekek
létszáma
az intézménybe beíratott, zaYnot

meghaladóan hiányzott gyermekek
száma {az adott évből eltelt
időszakra vetítetten)
a beíratott gyermekek közül a

hátrányos helyzetűek létszáma
a beíratott gyermekek közül a

halmozottan hátrányos helyzetűek
létszáma

Forrás: TelR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.4.7. számri üíblázat - fttalános iskolában tanuló saáma

Forrás: TelR, KSH Tstar

4l

Ákal§nx iüold teNlóft {í6l
liH)

1lo
loü
Eo
60
.lo
2o

o

arlo/züll 2§LvzD!2
l ált3láG

4.4.8. számú táblázat

-

aot2/zo13 !ol3/eol4
islolsl ianu|o*

*Ére

zo.l4lrclí 2or5/2m6

2016/2017

r mp&azi*t sdrium

ÁbHnos iskolák adatai

Forrás: TelR, KSH Tstar

4.4.9. számú táblárat

-

Álalános iskolások adatai - el- és

Forrás: Önkormá nyzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
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-

4.4.10. számú táblázat
Hány körzet
van a

lskolai körzethatár

1

db

településen

lskolai
körzetenkénti
létszám és

hh/hhh
tanulók
megoszlása

A körzet

A

általános
iskoláiba iáró
tanulók

körzetbe

összlétszáma

létszáma

járó hh

tanulók

92

Osszesen

Forrás

:Ö

92

A körzetbe
járó hh

A körzetbe
járó hhh

tanulók

tanulók

aránya a

körzet
tanulóinak
össz-

létszámához

A körzetbe
járó hhh

tanu!ók
tanulók
létszáma

aránya a

körzet
tanulóinak
össz-

létszámához

viszonyítva

viszonyítva

IY,l

I%l

35%

32

15

#ÉRTÉKI

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

35%

15

tanulók
létszáma a
település hh

tanulóinak
össz-

létszámához
viszonyítva
355%

16%

#ÉRTÉKI

32

A körzetbe
járó hh

A körzetbe járó
hhh tanulók
létszáma a

település hhh
tanulóinak összlétszámához
viszonyítva

3OOo/o

t6%

nkormányzati és intézményfe n nta rtói, tan kerületi adatok

4.4.L!. számú táblázat - lskola személyi feltételek
Fo

Hiányzó létszám

Szaktanítást végző tanítók száma

3

0

Szaktanítást végző tanárok száma

6

0

3

0

Nem szaktanítást végző tanító

Gyógypedagógusok létszáma
Gyermekvédelmi felelős
lskolaorvos
lskolapszichológus
Kisegítő személyzet
Fo

rrás: On kormá nyzati és intézményfennta rtói, ta nkerü leti adatok
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4.4.t4. számú táblázat - kompetenciamérésiadatok
lsK.

2010

NEVE
Orsz.

komp.
mérés
eredm

lskola
átlaga

Orsz.
átlag

lskola
átla8a

zot3

20L2

2011

Orsz.
átla8

lskola
átlaga

HHH

tan.
átl.

Orsz.
átlag

lskola
átlaga

20t4

HHH

tan.
átl.

Orsz.
átlag

lskola
átlaga

HHH

tan.
átl.

Orsz.

átlag

Szövegértés
6. évf.

L426

1483

8. évf.

t325

1465

1376

1472

1283

7497

I44I

,],481

l431,

1577

1,473

t567

1533

1555

1,473

1557

Matematika
6. évf.

1465

1498

8. évf.

1396

1486

1451

1489

1347

1-489

1,397

1,491

1,492

1601

1550

t6L2

1495

1,620

1,496

3,617

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

4.4.13. számú táblázat - lskolai ellátás igénybevétele - telephelyi bontásban
HH

2o!2l

Lét-

Napkö

Bejá

HH

2013

szám

-zis

-ró

létsz.

tanulók

HHH

aránya

tanulók

Halm.
hátrányos

aránya az
osztály
helyzetűek
létszámá
létszámálétszáma
hoz
hoz
viszonyít
viszonyítva
va
az

osztály

sNl
tanulók
sNl
tanulók

aránya az

létszáma

létszámához
viszonyítva

osztály

sNl
tanulók
számából a
hhh

tanulók
száma

1. évf.

7

4

5

2

29%

0

o%

1

14%

0

l.

eVT.

?

4

2

3

43%

1,

14%

0

o%

0

3. évf.

9

7

3

2

22%

1

LL%

0

oy

0

4. évf

4

z

2

1

25%

0

0%

0

o%

0

5. évf.

12

5

6

+

33%

4

33%

3,

8%

7

6. évf.

17

8

1,4

8

47%

3

18%

1

6%

1-

/. evt.

20

2

13

3

t5%

1

5%

0

0%

0

8. évf.

16

10

12

9

56%

5

3I%

0

0%

0

Ossz.:

92

42

57

32

35%

15

L6%

3

3%

2

Forrás: Önkormányzati, intézményiadatok, KlR
A táblázat a Nógrádkövesdi

József Attila Általános lskola tanulóira vonatkozó adatokat tartalmazza.

A Nógrádkövesdi József Attila Általános lskolába az elmúlt évek átlagában 90 fő tanult. A településre egyre
inkább jellemző, hogy a helyben tanulók száma alacsonyabb a bejárók létszámánál . 2012/2013. évi
^ a szomszédos
táblázat is jól mutatja, hogy zM fő volt Nógrádkövesden az iskolás korú gyermeke száma,
településekről bejáró pedig 57 fő. Szécsénke településről az alsó és felső tagozatos tanulók is
NÓgrádkövesdre járnak összesen 13 fő. Galgaguta és Becske településeken van alsó tagozatos iskola csak a
felsősök járnak Nógrádkövesdre. A nógrádkövesdi általános iskolás korú gyermekek közül 9 fő nem a helyi
általános iskolában tanul, hanem Nógrádsápra, Acsára vagy Balassagyarmatra járnak.
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4.4.9. számú táblázat - Átta lános iskolások

adatai- el- és

2aL2/20L3
A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlétszáma

Más településről bejáró általános iskolások létszáma

44
57

Más településre eljáró általános iskolások létszáma

9

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma

9

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma

5

Forrás:

Ö n ko

rmá nyzati és intézményfennta rtói, ta nkerü leti adatok

A táblázat csak a Nógrádkövesden

élő általános iskolás korú gyermekekre vonatkozó adatokat tartalmazza.

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

Az intézményekben főállású gyógypedagógus és iskolapszichológus nincs. Utazó szakember és a

gyógypedagógiai

és egyéb kiegészítő szakvizsgával rendelkező nevelők foglalkoznak a tanulókkal.

c/ hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzésterütetén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Hátrányos megkülönböztetés, jogellenes elkülönítés az óvodában és iskolában sem lehetséges, mivel egy
nevelési és egy oktatási intézmény van a településen.

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében,az oktatás

hatékonyságában

mutatkozó eltérések
Nem releváns.

pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szoIgáItatások}
Az önkormányzat, az óvoda és iskola minden gyermek számára hozzáférhető programokat (Gyermeknap,
Falukarácsony}, kirándulásokat szervez, külön figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyermekek
bevonására. A Megyei Balassi Bálint Könyvtár szervezésébennéptánc előadásban és a népviseletek
bemutatásában gyönyörködhettek
a kicsik és nagyok.
Az iskola tanulói - uniós pályázatí támogatásból - rengeteg élménnyel lettek gazdagabbak az elmúlt
tanévben. A projekt keretében lovagolhattak, úsztak, strandoltak. A hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek is sok olyan helyre jutottak el, kirándultak, múzeum-látogatásokon,
sportrendezvényeken vehettek részt, melyre a program és az iskola segítségenélkül nem lett volna
lehetőségük. A pályázaton megnyert eszközöket: pingpongasztal, trambulin, sátortábor felszerelés a
továbbitanévekben is örömmel használják majd a gyermekek.
e,|

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgá lata sorá n te lepü lésün kön

beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Nem magyar állampolgárságú gyermekek óvodai
ellátása

Ovoda pedagógusok, szakdolgozók bevonásával a
gyermekek óvodai csoportba történő
beil leszkedéséne k segítése, nyelvi nehézsége k
áthidalása
45

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

egyenlőség azt jelenti, hogy mindkét nem egyenlő mértékbenvan jelen a hatalom,
részvételés láthatóság szernpontjából a közélet és magánélet minden szfénijában- Anrikor a nemek közötti
egyenlőségről van szó, azt nem a nemek közötti különbözőség hanem so}<kal inkáhb a nernek közötti

A nemek közötti

egyenlőtlenség ellentéteként kell látni. Célja az, hogy elősegítse a nők és férfiak teljes részvételéta
társadalomban.
E tématerületnél kiemeljük
a nók esélyegyenlőségéhez:

-

az egységes szemlélet miatt

- a vonatkozó

jogszabályokat. Jogi alapvetések

- az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hosy a nők és férfiak egyenjogrlale, vagyis mind a nőket, mind a

férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális
jog tekintetében.

a Tanács 76í2O7|EGR irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a
munkavá]lalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valarnint a rnunkafeltéteiek terén

-

történő végrehajtásáról és az azt módosftó 20O2fi3/EK irányehí,

-a Tanács 79/7|EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális
bizto nság területé n történő fokozatos megvalósításá ról,
-

a Tanács 86l378/E6K irányelve a fénfiakkal és a nőklcel való eg:yenlő bánásmód elvének a

foglalkoztatási szociáIis biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról"
o/ fqglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A demográfiai adatok vizsgálatából az alábbi összefüggések állapíthatók meg:
a település összlakosság

szánrának 5a,7Yo-a nő,
a 18-64 éves, tehát al*ív korú lakosság 46,3Wanő,
a 65 év felettiek 67%-a nő.
A népesség nemek szerinti megoszlása a helyi szinten is jól mutatja, hogy a nők átlagosan magasabb
életkort érnek meg, mint a férfiak.
A munkaerő-piacon a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak
a 45 év feletti nők,
a szakképzettseg nélküliek,
a szakmai tapasztalattal nem nende|kező pályakezdőlq
a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt.
Ezen a téren jelentős javulás tapasztalható az utóbbi két évben. 2014. évben 3,3 százalékponttal bővült a

nők foglalkofiatása Magyarországon. A nők munkaerő-piaci helyzetének javulásában jelentős szerepet

játszottak a rnunkahelyvédelrni akció járulékkedvezrnényei és a 6YED extra.
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és mr.lnkanélküliség a nők körében

5,1.1. szárnú táblázat eV

Foglalkofiatottak

Munkavá]lalási korúak száma

Munkanélküliek

férfiak

nők

férfiak

nők

7a3.t

2'56

zz1

2a12

z49

zlg

z41
226

z1o
zaz

2o13

z47

2L4

236

2a9

Ll

férfiak

nők

1-5

IL

23

17
5

Forrás: Telr és helyi adatgyűjtés
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A statisztikai adatokból is jól látszik, hogy Nógrádkövesden

a munkanélküliek aránya alacsonyabb a nők
körében, mint a férfiaknál. Köszönhetó ez annak is, hogy többen éltek azzal a kedvezménnyel, hogy a nők
40 év szolgálati idő után a nyugdíjjogosultsígot szerezhettek.
b) nőkrészvétele foglalkoztatást segítő és képzesi programokban
5.1.2. számú táblázat

_

Nők részvételefoglalkoztatást segítő és képzési

Forrás: Helyi adatgyűjtés
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c/ alacsony iskolai végzettségűnők elhelyezkedési lehetőségei

5.1.4. számú táblázat

-

Alacsony iskolaivégzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei

5.1.4. számú táblázat

-

Alacsony iskolai végzettségűnők elhe|
8

szakiskola/

nők száma

általánosnál
alacsonyabb
véezettsésű

általános

2009

13

o

n.a.

n.a.

n.a,

n.a.

n.a.

n.a.

zoto

t2

0

n.a.

n.a,

n.a.

n.a.

n.a,

n.a.

2017

t7

0

n-a

n.a.

n.a.

n.a.

n.a,

n.a.

20L2

t7

0

n.a.

n.a.

n.a,

n.a.

n.a.

n.a.

20L3

5

0

n.a.

n.a.

n.a,

n.a.

n.a.

n.a.

eV

munkanélküli

8

szakmunkás-

gimnázium

érettségi főiskola

egyetem

képző

Forrás: Telr és helyi adatgyűjtés

Nógrádkövesden

a nők körében mindenki rendelkezik legalább 8 általános iskola végzettséggel.Középfokú

vagy magasabb iskolai végzettségűek számáról adatokkal nem rendelkezünk, Az alacsony iskolai
végzettségűnőket akik a környékbeli üzemekben, vagy helyben nem tudnak elhelyezkedni, az
önkormányzat a közmunka programokba próbálja bevonni.

a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség}
Országosan jellemző, hogy az azonos munkakörben dolgozó nők általában kevesebbet keresnek, mint
férfiak. Az önkormányzat intézményeiben viszont többségében nőket foglalkoztatnak.

d/ hátrányos megkülönböztetés

5.2 A munkaerő-piaci és családifeladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (p!. bölcsődei,

a

családi

napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben ruga!mas munkaidő, családbarát
munkahelyi megoldások stb.)
- A munkaerő-piaci és családi feladatok
5.2 számú táblázat _A

eV

3 év alatti
gyermekek

száma a

településen

működő
bölcsödék
száma

llgáltatások

bölcsődei férőhelyek

működő

száma

családi

önkormányzati

napközik
egyéb

száma

2aO9

17

0

2010

13

0

0

2077

16

0

0

2072

17

0

0

2073

18

0

0

férőhelyek
száma családi

napközikben

férőhelyek
összesen

0

Forrás: TelR és helyi adatgyűjtés

családi napközi a te|epülésen nincs, az elmúlt nevelésí évig nem merült fel rá igény. A helyi
Óvodába a gyermekeket két és fél éves kortól kezdve már fel tudják venni. Férőhely hiányában egy gyermek
felvétele sem került elutasításra. Az óvoda reggel 7 órátől fogadja a kicsiket. lgény esetén egységes
bölcsőde és óvoda kialakítására is lehetőség nyílik.
Bölcsőde,
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5.3 €saládtervezés,

anya- és gyermekgondozás területe

5.3. számú tábíázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
eV

védőnők száma

0-3 év közötti
gyermekek száma

átlagos gyermekszám

2o09

L

17

17

2arc

1,

13

13

2oI1,

1,

1,6

16

,],

17

17

18

18

2012
2013

1,

védőnőnként

Forrás: TelR és helyi adatgyűjtés

véd6nűre jutó gyeremekek száma
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A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a körzeti védőnői hálózat keretében kerül ellátásra. A
védőnő családlátogatások alkalmával, a rendelőben tartott tanác§adással, szűrésekkel végzi a várandós
anyukák és a kisgyermekek gondozását. A Baba-Mama klub alkalmat ad arra, hogy a szülők, megoszthassák
egymással gyermekgondozással kapcsolatos tapasztalataikat, közben gyermekeikre is figyelhessenek. A
védőnő - a családtervezéssel kapcsolatos kérdésekről - a7.8. osztályos tanulók részérefelvilágosítást tart
az iskolában. Az kisgyermekkori, óvodás és iskola-egészségügyi szűréseket, a védőoltások ütemezését a
házi-gyermekorvossal együttműködve végzí.Szükség esetén segít eligazodni a várandós kismamáknak a
szociális és családtámogatások rendszerében, a juttatásokat igénylő trapok kitöltésében.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A településen az elmúlt években egy bejelentés érkezett a családsegítő szolgálathoz, amikor az anya és a
gyermek kértek segítséget.Az önkormányzat, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat segítségével
helyzetük rendeződött, anyaotthoni elhelyezésre nem volt szükség.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások tpI. anyaotthon, családok átmeneti otthona}

Krízishelyzetben lévő család, gyermekek azonnali segítségetkérhetnek a gyermekjóléti szolgálattól.
Anyaotthoni elhelyezéssel, életvezetési tanácsadással tudnak segíteni a rászorultaknak. Anyaotthoni,
családok átmeneti otthonában elhelyezésre településünkön nem került sor.
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben

A nők szerepe a heIyi közéletben
Városi bíróság és ítélőtáblák
Képviselőtestület tagja
vezetői

5.6. számú táblázat
eV

-

Közgyűlések tagjai

Férfi

Nő

Férfi

Nő

Férfi

Nő

2010

4

1

0

0

0

0

zol1"

3

2

0

0

0

0

2a12

3

z

0

0

0

0

2013

5

0

0

0

0

0

Forrás: Helyi adatgyűjtés

Jelenleg a helyi önkormányzati képviselő-testület mind az 5 tagja férfi.
Közintézményeink vezetői: az iskola igazgatója és az óvoda vezetője nő.
lntézményeik alkalmazottai (oktatás, egészségügy, szociális, kulturális területen) többségében nők.

5.7

A

nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi probIémák és felszámolásukra irányuló

kezdeményezések
Az 50 év feletti nők, a többgyermekes vagy a kisgyermeküket egyedül nevelő anyukák munkaerő-piaci
elhelyezkedése nehezebb. Az alacsony iskolai végzettségű,vagy elavult szakmával rendelkező nők szintén
nehezebben találnak munkát. Ezen társadalmi problémák felszámolását részmunkaidős munkahelyek
létrehozásáva l, a közm unkaprogra mo k bővítésévelkell kezdeményezni,
5.8 Következtetések: prob|émák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A munkaerő piacon való elhelyezkedésük sokkal
nehezebb, mivel a lehetőségek jóval szűkebbek

A településünk közelében működő ipari

létesítmények, nagyobb figyelmet és le hetőséget
biztosíthatnának a nők foglalkoztatásában,

részmunkaidős munkahelyek támogatása,
közmunka programok bővítése

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.t Az időskorú népesség főbb jeIlemzői |pl. száma, aránya, jövede|mi helyzete, demográfiai trendek stb.)
6.1.1. számú táblázat

- Nyugdíjban,

ellátásban részesülők száma nemek szerint

eV

nyugdíiban, nyugdílszerű
ellátásban részesülő férfiak
száma

nyugdíjban, nyugdíiszerű
eIlátásban részesülő nők száma

összes nyugdíias

2oa9

100

1,31,

231

20Ia

93

1z9

222

201,1

93

133

226

2012

89

Lz6

215

201,3

85

L22

zo7

Forrás: TelR, KSH Tstar
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A demográfiai adatok az alábbi arányokat mutatják:
0 - 18 éves korosztály a lakónépességhez viszonyí[va: 16 %
19 - 60 éves korosztáty: 58 %
61 év feletti korosztály: 26 %

A 65 év feletti lakosság 67%-a nő. A nyugellátásban részesülők 59%-a nő.

A

népességi adatokból megátlapítható, hogy fflagas az időskorúak aránya, sokan egyedül élnek. A nők
általában magasabb kort érnek rneg, sok közöttük az özvegy. A kor e|őne haladtával egyre tóbb betegség
támadja lTleg szervezetüket gyakrabban szorulnak orvosi segítségre, hanyatlik szellemifrissességük.
6.3.2. számú táblázat - ldőskorúak iáradékában részesülők száma
eU

időskoníak járadékában részesülők száma

2009

1

2010

1

2a3,L

1

zo12

1

2013

t

Forrás: TelR, KSH Tstar
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6.2 ldősek munkaerő-piaci helyzete
o/ idősek, nyugdí|asok foglalkoztatottsága

Térségünkben az aktív korúaknak is nehéz az elhelyezkedés a munkaerő-piacon, településünkön nem
jellemző a nyugdíjasok foglalkoztatása. A még jó egészségben |évő nyugdíjasok a ház körüli teendők
elvégzésével,veteményes kertek gondozásával foglalják el magukat.
á/ tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen}
Az űaol2012.(Xll. 29.) Korm. határozat 2013. január 31-i határidővel rendelkezik a költségvetési szervekkel
közalkalmazotti va8y kormányzati szolgálati jogviszonyban álló azon személyek jogviszonyának

megszüntetése vagy a megszüntetés kezdeményezése érdekében,akik a rájuk irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltötték és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezték,
Helyettesítésre, rövidebb idejű munkára az önkormányzat intézményeinélis bevonjuk a már nyugdíjba
vonult, nagy munkatapasztalattal rendelkező munkatársakat.
Élethosszig tartó tanulást segítő, idősek foglalkoztatását támogató programok nincsenek a településen.
c/ hátrá nyos megkülönböztetés

a foglalkoztatás te rületé n
Az 55 év feletti álláskeresők nehezebben tudnak megfelelni a munkaadók elvárásainak, bár több a munka
tapasztalatuk, a mai gyorsan fejlődő világban a rugalmasság, gyors alkalmazkodóképesség, a változások
nyomon követése a fiata]abb korosztálynak könnyebb. Az elsődleges munkaerő-piacon elhelyezkedni nem
tudó álláskeresőket az önkormányzat a közmunka programokba vonja be.

6.3 A közszolgáItatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
Az egészségügyi, szociális, és egyéb szolgáltatások a település minden rászoruló állampolgára részére
biztosítottak. A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás kiemelt feladat. Az Egészségügyi
Centrum, a Szolgá}tatóház épülete, mely magában foglalja az önkormányzati hivatalt, gyógyszertárat,
könyvtárt akadálymentesített. Az e-Magyarország pont keretén belül internet hozzáférésbiztosított minden
érdeklődő részére.
o/ az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése

A helyi idősek ellátása a szociális gondoskodás, szociális étkeztetésés házi segítésnyújtáskeretében valósul
meg. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtása Balassagyarmati Kistérség Szolgáltató Központjának
szervezésében történik. A szociális gondozót a Balassagyarmati Kistérség alkalmazza. A település
lakosságának igényeihez igazodva főállásban vagy részmunkaidőben (Nógrádkövesden 6 órás ) biztosítják a
gondozási teendőket ellátó szakembert,
A szociális étkeztetésta helyi óvoda főzőkonyhája biztosítja. Az ételt kérésre az önkormányzat kiszállítja a
szociális étkezőknek. ldősek nappali ellátását biztosító intézménynincs a településen. 2010-ben felmérés
készült az idősek körében idősek napközi otthoni ellátásának kérdéséről,akkor nem volt elég jelentkező
ilyen csoport létrehozásához, ldősek otthona legközelebb - Nógrádkövesdtől 7 km-re - Bercelen van. 30km-es távolságon belül még Szűgyben és Balassagyarmaton található idősek szociális otthona.
Az egészségügyi alapellátás - heti háromszori háziorvosi rendeléssel - helyben mego|dott, más napokon a
szomszédos településeken lehet elérni a szolgáltatást,
A járóbeteg-szakellátás bővült, a Balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézeten kívül a
Rétsági KistérségiEgészségfejlesztésiKözpont Nonprofit Kft-nél is igénybe lehet venni az egészségügyi
szolgáltatásokat. lgény esetén, a mozgásukban kor]átozott idősek szakrendelésre történő beutazását
falubusz segíti.
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b} kulturális, közművelődési szo!gáltatásokhoz való hozzáférés
Az önkormányzat képviselő-testülete támogatja az idősek kulturális programokon, rendezvényeken való
részvételét.Nyugdíjasklub - vezető hiányában - jelenleg nem működik, de vannak egyedi szervezésű
kiállítás látogatások. A könyvtárat kevés nyugdíjas látogatja, inkább az otthonuk, kiskertjük
rendezgetésével foglalkoznak. Az e-Magyarország pont keretében lehetőségük lenne az internet
használatára, kevesen élnek vele.

6.3.3. számú táblázat - kulturális. közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
közművelődési
Múzeumi
Mozielőadás színházelőadás
Könywár
intézmény Vallásgyakorlás
kiállítás
látogatása
látogatása
látogatása
rendezvényén templomban
ev
megtekintése
részvétel

alkalom

alkalom

alkalom

alkalom

alkalom

alkalom

2009

10

1

110

2010

t4

1

110

2017

8

1

110

20t2

L2

1,

110

20t3

10

t

110

Sportrendezvényen
részvétel

alkalom

Forrás: Helyi adatgyűjtés

cl idősek informatikai jártassága
6.3.4. számú táblázat - ldősek informatikaijártassága

ev

Számítógépet használni tudók
száma

Összes megkérdezett

lnternetet használni tudók száma

fő
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o/o

íő

oÁ

2009
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2
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7
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4
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4
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3
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3

12,o%
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3
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3
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5
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5
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Forrás: Helyi adatgyűjtés
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A

Nógrádkövesden élő idősek informatikai jártassága elmarad a többi konosztályétól" llyen irányú
érdeklődés leginkább a nemrég nyugdijba vonult szemétyeknéI merül fel, akik az aktív munkából az elmúlt
években kerültek ki. A településen lehetőség van a Községi KönyWárban ingyenes számítógép és internet
használatra, azonban az idősek inkább az adatok megkereséséhez,küldéséhezszemélyes segítségetkérnek
és nem szívesen nyúlnak a számítógéphez. Jelenleg olyan programok, tanfolyamok nincsenek, melyek az
id ősek nternet és szá m ítógép ismereteinek e lsajátítását segíte né k.
i

6.4

k

időseket, az életkorral iáró sajátos igények kielégftésétcélzó programok a településert

A településen az idősek szárnára minden évben megrendezésre kerül az ldősek Vi!ágnapjának ünnepe,
melyen helyi iskolások és óvodások műsorral köszöntik a megjelent nyugdíjasokat, A községi rendezvények
műsoraira időseket is érdeklő előadókat hívunk, pl. népdalkörök, ismert humoristák. Egészségük megőrzése
é rd e ké ben tájékoztató progra mokon, szűréseken vehetne k részt.
6.5 Következtetések problérnák beazonosítása, feilesztésíle}retőségek meg}ratárczása.

Az idősek

he

lyzete, esélyegyenlősége vizsgá lata sorá n településü

n

kön

beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Az idősek egészségügyi állapota nem kielégítő

Az időskonl lakosság egészségénekjavítása,
egészségügyi szűrések népszerűsítése,

Az idősek informatikaijáfiassága

elmarad a többi

korosztályétól

lakóhelyközeli vizsgálatok bővítése
A számítógép és internet iránt az idősek
érdeklődésénekfelkeltése, igény esetén
ta nfoivamok szervezése

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.

1 A tele pü lésen fogyatékossággal

é lő

személyek főbb iellernzői, saiátos problé mái

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisáikai adatok,

amelyek
alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkalélók lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről.
A fogyatékkalélő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. Feladatunk olyan
környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életünk
során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és
munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi éleq valarnint a sport és a szórakozás tenületén is

a,l fogyatékka] él6k foglalkoztatásának letretöségei, foglalkoztatottsága {pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás}

.

A fogyatékkal élők csoportjába tartozóknak elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdení.
TelepüIésünkön nincs külön fogyatékosok feglalkoztatására létrehozott intézmény,gazdasági vállalkozás, A
normál foglalkoztatásban három-négy szernélyt tudunk foglalkoztatni.
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7.1.t számű táblázat munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
megváltozott munkaképességű személyek
egészségkárosodott személyek szociá lis
ev
ellátásaiban részesülők száma
el!átásaiban részesülők száma
2009
2010
201,3,

,J,

n.a.

201,2

3

n.a.

201,3

0

n.a.

Forrás: TelR, KSH Tstar
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.1.3. táblázat

- Fogyatékos

részvételea

Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban, a különféle típusúfoglalkoztatásban résztvevők száma az
alkalmazók szerinti megoszlásban

Közszférában foglalkozatott
(pl. önkorm., kormányhiv.,
állami vagy önkormányzati
fenntartású intézmény}

Non profit
szervezet

Gazdasági vállalkozás

lesztő-fel kész-ben
résztvevők száma
fej

5zociális
foglal kozatásban
alkalmazottak

munka
rehabilitációban
foelalk. száma

Védett mu nkahelyen foglalkoztatottak
száma

Támogatott fogla lkoztatásba n
résztvevők száma

1

Nyílt mu nkaerő-piaci foglalkoztatásban
résztvevő fogyatékos személyek száma

3

2

Forrás: helyi adatgyűjtés több forrás segítségével
b/ hátrányos megkülönböztetés

területén
Az NÓgrádkövesd Önkormányzatával szemben a foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetés, az
egyenlő bánásmód követelményének megsértésemiatt szankció megállapítására nem került sor,
intézményeinknélsincs tudomásunk ilyen jellegű elmarasztalásról.
a foglalkoztatás
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c/ önálló

életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok

7.L.4. tábaázat -

A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató

szociális
Fogyatékos személyek életviteléttámogató
szolgá!tatások
Önkormányzati/állami intézményekben

helyi

2010

zaLL

2012

2013

étkeztetés

7

1

1

1

házi segítségnyújtás

1

1

1

7

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1

1

1

1

falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

családsegítés
közösségi ellátás szenvedélybetegek részére
közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére

támogató szolgáltatás
nappali ellátás
Forrás: helyi adatgyűjtés

Településünkön nincs fogyatékos személyeket ellátó nappali vagy bentlakásos intézmény. Szociális
étkeztetést - házhozszállítással - a helyi óvoda konyhájáról biztosítjuk. A házi segítségnyújtás és a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Balassagyarmati KístérségSzociális Központján keresztül történik.
7.2 Fogyatékka! élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
7.2.1. táblázat - Fogyatékkal é!ő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása,
1993. évi lll. tv. (Szt.) alapján pénzbeliellátás
ldőskorúak járadéka
Aktív korúak ellátása
Rendszeres szociális segély
La

kásfenntartási

tá

mogatás

Természetbeni el!átás
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
ltt azokra a fogyatékos személyekre kérdezünk, akik az
önkormányzat javaslatára, rászorultsági alapon kapnak TAJ

kártvát az oEP-tőt.
Közgyógyellátás
Ez a fogyatékos személyeknek alanyi jogon jár, nem fogyatékos
személyek rászorultsági alapon vehetik igénybe. Mivel a
településen élő fogyatékos személyek számának megállapítása
nehéz, ez az adat is fontos mutató lehet,
Adósságkezelési szolgáltatás
Energia felhasználási támogatás
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Más jogszabá|yok alapján nyújtott ellátások
Fogyatékossági tá mogatás

8

Rokkantsági járadék

n.a.

Személygépkocsiátalakítási

tá

mogatás

n.a,

Közlekedési kedvezmény

n.a.

Személygépkocsiszerzési kedvezmény

n.a.

Parkolási igazolvány

n.a.

Forrás: helyi adatgyűjtés

A

fogyatékossággal

élők pénzbeli és természetbeni támogatásával kapcsolatban kevés adattal

rendelkezünk, az ellátások nagy része a járási hivatalokhoz került át.

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
o/ telepü!ési önkormányzati

tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége

A

településünkön lévő intézmények nagy részben akadálymentesítve lettek. Az önkormányzati hivatal,
könyvtár, fiókgyógyszertár egy épületen belül helyezkednek el, mely teljes mértékben akadálymentesített. Itt
tartja ügyfélfogadását a családsegitó és gyermekjóléti szolgálat munkatársa, a járási igyintéző, a falugazdász
is. Az EgészségügyiCentrum szintén akadálymentesített. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége a
lehetőségekhezméríenbiáosítva van, vagyis a fontos szolgáltatásokat igénybe tudják venni.

7.3.1.táblázat-

1.

Lift

vakvezető

Mozgáskor
látozottak
részére
mosdó

sáv

oktatási
intézmények
intézmények

közigazgatási

Hangos

lndukciós

tájékoztatás

hurok

Tapintható
információ

Jelnyelvi
segítség

lgen

egészségügyi

kulturális,
művelődési
intézmények
önkormányzati,

Rámpa

lgen

lgen

lgen

igen

lgen

lgen

lgen

lgen

lgen

lgen

l8en

igen

igen

lgen

intézménv

Forrás: helyi adatgyűjtés, személyes tapasztalat, fogyatékos ügyi referens információi, fogyatékosok
civil szervezetei

b)

kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek

közszolgáltatásokhoz,

információs

és

akadá lymentesítettsége

A

közigazgatási, egészségügyi,könyvtári szolgáltatáshoz az akadálymentes hozzáférés biztosított, a

kulturális és sportprogramokhoz való hozzátéréstigyekszik önkormányzatunk mindenki számára elérhetővé
tenni.
c/ munkahelyek akadálymentesítettsége
Az önkormányzati hivatal és Egészségügyi Centrum épületének akadálymentesítése megtörtént. Az iskola és

óvoda épúleterámpával ellátott.

A

településen működő gazdálkodó szervezetek körében nem

rendelkezünk adatokkal az akadá lymentesítés mértékéről.
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dl közösségi

köz

lekedés, járdák,

pa

rkok a kad á lyme ntesítettsége

7.3.3. táblázat - Fizikai és infokommunikációs

akadálymentesítettség a közlekedésben
lgen/nem

VakLift

vezető

Mozgáskor

látozottak

sáv

Közterület(utca/
iárda, park, tér)
Helyi és távolsági
tömeeközlekedés
Buszpályaudvar,

buszvárók
vasútállomás

részére

Rámpa

Hangos
tájékozt.

mosdó

lnduk-

Tapint-

clo§

hurok

ható
inform.

Jelnyelvi
segítség

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

I

N

N

N

N

Egyéb

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált terü]eten az önkormányzat szociális ügyekkelfoglalkozó
munkatársától és az érdekvédelmi szervezetek vezetőitől

Közlekedés szempontjából

a vasútállomáson építetteka vonatok lépcsőjét elérő rámpát.

akadálymentesítés szükséges a közterületek, járdák akadálymentes eléréseérdekében.

el fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális

További

közlekedési

megoldások, fogyatékosok nappaIi intézménye, stb.}
A településen fogyatékosok ellátását szolgáló fogyatékosok nappali intézményenincs.

í) pozitív diszkrimi náció

(hátrá nykompe nzáló juttatások, szolgáltatások}

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák
Az akadálymentesítés még nem teljes körű

fejlesztési lehetőségek
Fizikai, információs és kommunikációs
akadá lymentesítésteljes körűvé tétele,

pályázati források keresése

8. Helyi

partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők

társadalmi fe!elősségvál lalása
a) a 3-7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése(p|. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva,
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.}
NÓgrádkövesden a köznevelési intézmények, civil szervezetek, egyház az önkormányzattal
aktívan részt vesznek a településen szervezett eseményeken.
- Nógrádkövesdi József Attila Általános lskola
- Nógrádkövesdi Csicsergő Óvoda

egyűttműködve
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-

József Attila Közoktatásért és Diákportért Közalapítvány

- Polgárőr Egyesület
- Belső-Cserhát Tűzoltó Egyesület
- Római Katolikus Egyházközség

- Nógrádkövesd

HitéletéértEgyesület

bl önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, eryházi és civil szektor közötti partnercég bernutatása
Nógrádkövesd önkormányzata jó partnerségi viszonyt alakított ki az egyházi és civil szervezetekkel.
Támogatja a civil kezdeményezésű pályázatokat, trelyet ad rendezvényei( gyűléseik megtartásához. A
településen tartott hagyományos rendezvények lebonyolításában segítségetnyújtanak a civil szektor
szereplői.

A

Polgárőr Egyesület tevékenységét- az önkormányzat épületében kialakított - külön

írodahelyiségrendelkezésre bocsátásával is segíti.

önkormányratok közötti, illetve tércégi, területi társulásokkal való partnerség
Nógrádkövesd önkormányzata a közigazgatási feladatok ellátására a Berceli Közös Önkormányzati
Hivatalhoz csatlakozott. Tagja a Balassagyarmati Kistérség Szociális Szolgáltatói Központja Társulásának és
a Berceli ,,Belső-Cserhát" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulásának.
Önkormányzatunk építő kapcsolatot tart a szomszédos önkormányzatokkal, falunapi rendezvényeinken
több alkalommal is felléptek a környező települések népdalcsoportjai.
c)

d) a

nemzetiségi önkormányzatok

Nógrádkövesden

célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

nem jött létre nemzetiségi önkorrnányzat.

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyen!őségi tevékenysége

A

a

civil szervezetek hatékony segítségetnyújtanak település esélyegyenlőségi feladatainak
megvalósításában. Az oktatás, szociális ellátások, közbiztonság, közművelődés területén támogatják a
hátrányos helyzetűek, gyermekek, idősek, fogyatékossággal élők életesélyeinekjavítását.
/J for-profit szereplők részvételea helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában

A for-profit vállalkozásokkal felvesszük a kapcsolatot a helyi esélyegyenlőségi feladatok jobb ellátásának
érdekében.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

o) a helyzete|emzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek,
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésénekfolyamatába

A

a közoktatási intézményekvezetői, egészségügyi és
probléma feltárás adatkérés,személyes elbeszélgetés,

helyzetelemzésben, adatgyűjtésben részt vettek

szociális

és gyermekjóléti szakemberek.

javaslatok, útján készült.
véleménykérés,

A

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehaitással kapcsolato§ észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.

A

település honlapjrán közzétesszük az elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A felülvizsgálat után
az elfogadott új dokumentum szintén hozzáférhető lesz, amely alapján megismerhetik az esélyegyenlóségi
intézkedéseket, így biáosítva a megvalósítás nyomon követését. A képviselő-testtileti elfogadás után a Helyi
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Esélyeryenlőségi Program feltöltésre kerül a Türr István Képzö és Kutatóintézet honlapjára is, melyek
elérhetősége: www-tkki.hu
A Helyi Esélyegyenlőségi Program lntézkedésiTerve (HEP lT)

1.

A }lEP

]T

részletei

A h elyzetelemzés megállapításainak összegzése
következtetések
Célcsoport

Romák

ésÁagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

problémák beazonosítésa
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatá rozása
rövid círnrnel

Tartós munkanélküliek számána k
csökkentése

Közfoglalkoztatási programok folytatása,
minél több álláskereső bevonásáva l

Pályakezdők elhelyezkedésének nehézségei

Nem magyar állampolgárságú gyermekek

óvodaiellátása
Az idősek egészségügyi állapota nem

kielésítő
ldősek
Az idősek informatikaijártassága

elmarad a

többi korosztályétól

Nők

A munkaerő piacon való elhelyezkedésük
sokkal nehezebb, mivela lehetőségek jóval

szűkebbek

Fogyatékkal
élők

Az akadálymentesítés még nem teljes körű

Térségimunkaerő-piaci programok,

vonzáskörzetben álláslehetőségek feltárása
Ovoda pedagógusok, szakdolgozók
bevonásával a gyermekek óvodai csoportba
történő beilleszkedésének segítése, nyelvi
nehézsépek áthidalása
Az időskorú lakosság egészségénekjavítása,
egészségügyi szűrések népszerűsítése,
la kóhelvközeli vizseálatok bővítése
A számítógép és internet iránt az idősek
érdeklődésénekfelkeltése, igény esetén
tanfolyamok szeruezése
A településünk közelében működő ipari
létesítmények,nagyobb figyelmet és
lehetőséget biztosíthatnának a nők
foglalkoztatásában, részmunkaidős
munkahelyek támogatása, közmunka
programok bővítése
Fizikai, információs és kommunikációs
akadálymentesítés teljes körűvé tétele,
pályázati források keresése
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A beavatkozások megvalósítói
Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Célcsoport

Romák
és/vaey

1. Köemunka programok körének

mélyszegénységben élők

2. Bevezetés a munka világába

Gyermekek

1. lntegrációs nevelés

L.
ldősek

Mvítése

ldősek egészségénekés biztonságuk

Az intézkedésbebevont
aktorok és partnerek

-

kiemelve a felelőst

1. Járási Munkaügyi Hivatal Balassagyarmat,
családsegítő szolgálat igazgatási főelőadó

polgármester
2- Járási Munkaügyi Htvatal Balassagyarmat,
pályakezdők, munkaadók, családsegítő
szolgálat, igazgatási főelőadó, polgármester
l.szülők, védőnő. logopédus, családsegítő,
pedagógusolq intézményvezető

megőrzése,

1.háziorvos, polgá rőrség, polgármester

2. ldőskorúak hozzőtéréseaz információs

2. nyugdíjasok, könyvtráros, polgármester

társadalomhoz
Nők

Fogyatékkal

élők

1. Gyermekekkel is egyenlő eséllyel a
munkaerő-piacon
1. Akadályok megszüntetése

1. m unkavállaló, munkaadók, óvodavezető,
polgármester

3.. iskola, óvoda, háziorvos, védőnő,
rnunkaadóle, egyháa munkaadók,
polgármester, intézményrrezet6k

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák egyenlő, megbecsült tagjaitársadalmunknak.

Fontos szárnunkra, hogy

a

mélyszegénységben élők életkörülményei

ne

rornoljanak, hanem

felzárkózhassanak a iobb anyagi körülmények között élőkhöz.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek neve!ését, oktatását szabadidejük hasanos eltöltésétFolyamatosan odafigyelünk az idősek egészségénekmegőrzésére, szociális ellátására.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén: ne kerüljenek hátrányba a munkaerő-piacon,
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők segítésére,a közszolgáltatásokhoz történő akadálymentes
hozzájutáshoz.
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Az intézkedésiterületek részletes kifejtése

A mélyszegénységbenélők és romák he|yzete, esélyegyenlősége
lntézkedéscíme:

Közfoglalkoztatási programok továbbfolytatása, kiszélesítése

Feltárt probléma

A tartós

(kiinduIó értékekkel}

munkanélkütiek á|talában alapképzettségge| rendelkeznelq nehéz a
munkaerő-piacon elhelyezkedniük

Aki nem tud elhelyezkedni a munkaerő-piacon, minél nagyobb
Célok -

Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és

hosszútávú
időegységekre
bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

mértékben

bevonni a közfoglalkoztatásba

l.Rövidtávú célok: Munkanélküliek megkeresése. lgény felmérése.START
közmunkaprogram továbbműködtetése, helyi munkalehetőségek feltérképezése.
2.Középtávú célok Kapcsolatfe|vétel a Járási Munkaügyi Hívatallal. Tájékozódás
a támogatási |ehetőségekről rnind a rnunkavállalók, mind a munkaadók részére
adható kedvezményekről,

3.

Hosszú távú céIok: START közmunkaprogramok további folytatása a
mezőgazdasági programban a megművelt területen. Munkahely teremtési
lehetőségek felkutatása, pályázati lehetőségek kihasználása
1. Tájékozódás a tartós munkanélküliek létszárnáról
2. lgényfelmérésa munkanélküliek között
3. Munkaügyi Hivatallal történő kapcsolat felvétel az induló pályázatokkal,
képzésekkelka pcsolatban
4. START közm u nkaprogra m hoz tová bbi támosatási isé nv benvú itása

Résztvevők és
fele|ős

Álláskereső§

partnerek

M u nka ügyi H ivata l, Vá lla lkozások, Önkormá nyzat, Po lgá

M u nka ügyi H ivata l, po lgá rnreste r, igazgatási

főelőadó

rőrség

Tájékozódás 2016. december 31.
2. lgényfelmérés2017. március hó
3. Kapcsolatfelvétel: 20X7. áprills hó
4. Támoeatási ieénv benvúitása: Munkaüsvi Hivatal által kért határidőre
1.

Határidő{k} pontokba

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

valamint
fenntarthatósága
kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Mutatók programokban részt vevők száma

Dokurnentáltság: jelen!éti ívek, közvetítő lapok, elszámolási dokurnentáció
Forrás: á lla m i támogatás, ön kormá nyzati kiegészítés

Kockázatok: együttm űködési kötelezettség nem teljesítése
Kockázatok csökkentése: M unka ügyi H ivata l, csa ládsegítő bevonása
Pá

lyázati támogatás, i nformati

ka

i háttér, sze rvezéshez humá nerőforrás
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A mélyszegénységbenélők és romák helyzete, esélyegyenlősége
lntézkedéscíme:

Bevezetés a munka világába

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel}

A pályakezdők nehezen tudnak elhelyezkedni, a végzett tanulók, hallgatók nem
jogosultak ellátásra
Fle|yben, \ragy utazással e|érhető közelségben rnunkahelyek feltárása. ,
Munkaerőpiaci igényekhez igazodó átképzésilehetőségek keresése, a

Célok -

Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép és

hosszútávú
időegységekre
bontásban

Tevékenységek
{a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

pályakezdők mielőbb jövedelemhez juttatása, elvándorlás csökkentése

1. Rövidtávú célok: Kapcsolatfelvétel az oktatásból kikerülőkkel, Átképzésre
való igény feltérképezése
2. Középtávti célok A BalassagyarmatiJárási Munkaügyi Hivatal megkeresése az
induló képzésekkel, ezekhez adható tárrrogatásokkal kapcsolatban. Átképzési

tanfolyamok indítása a telepüíésen kihelyezett képzésútján. VáIlalkozás

indításához információ nyújtása
3. Hosszú távú célok: Mukahelyteremtésí lehetőségek felkutatása, vállalkozások

felkeresése munkahelybővítés céljából. Pályázati forrásból, Munkaügyi Hivatal
szervezésébe n további ta nfolva nrok ind ítása.
1. Felmérés a pályakezdők számáról
2. Kapcsolatfelvétel a Járási Munkaügyi Hivatallal, képzésilehetőségek felmérése
3. Hiányszakmák feltárása, átképzésiprogramokban való részvételsegítése
4. M unkahelyte remtési lehetőségek fe|térképezése,.

felelős

Balassagyarmati Járási Munkaügyi Hivatal munkatársa, igazgatási főelőadó,
polgármester

partnerek

Polgármester, önkormányzati hivatal munkatársai, Munkaügyi Hivatal

Részsitevők és

mun katá rsa, helyi vá lla lkozások, csa ládsegítő, pá lya kezdők

L.
Z.

Határidő{k} pontokba

3.

szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
{rövid" közép és

4.

Felmérés: 201,8. augusztus 1.
Kapcsolatfelvétel: 2018. szeptember 1.
Szervezési feladatok Z0tr8.szeptember 15.
Munkahely feltárás: folvamatos

Mutatók: pályakezdők létszáma, képzések köre.
Dokumentáltsága: tanulmányi szerződés, jelenléti ív, időszaki jelentések,

tanúsíwányok
Forrása: munkaügyi központ támogatása, saját

eó

a

önkorrnányzati támogaüís
képzésben résztvevőkkel,

hosszútávon),

Fenntarthatóság: Munkaügyi Hivata]lal,

valamint
fenntarthatósása

m

kockázatok
és csökkentésűk
eszközei

Eeyüttrnűködés nem teliesítése, képzésekről való lernorzsolódás.

Szükséges erőforrások

u n

kaadókka l ka pcsolattartás folytatása

Kapcsolattartás segítése családsesítő bevonásával
- Pályázati pénz,
-lnformatikai eszközök,
-

papír

Támogatások
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A ryermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyerrnekxegénység
lntézkedéscíme:

lntegrációs nevelés az óvodában

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkeü

Óvodában nem magyar állampolgárságú gyermekek nyelvi, kulturális

Célok -

Általános
megfogalrnazás és
rövid-. közép- és

hosszútávú
időegységekre
bontásban

Tevékenységek
{a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és

felelős
partnerek

Határidő(k} pontokba

szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
{rövid, közép és
hosszútávon},

valamint
fenntarthatósága
kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

különbözőségének nehézségei

A településen élő harmadik országbeli és uniós tagállamából származó
állampolgárok gyermekeinek óvodába történő beilleszkedésének nehézségei
kiküszöbölése
1. Rövidtávú célok: Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező kiskorú
gyermekek óvodai e]látásra való jogosultságának rnegállapítása, szülők
tájékoztatása beiratkozás rendjéről
2. Középtávú élok A nem magyar rremzetiségű gyermekek óvodai nevelésének
megoldása, óvodai csoportba való beilleszkedésének segítése, nyeívi nehézségek
áthidalása, szakemberek logopédus, nyelvtanár, gyermekjóléti szolgálat
munkatársának megkeresése,
3. Flosszú távú célok: A rnagyar és nern magyar állampolgár óvodásokkal egymás
kultúníjánakmegismertetése, társadalmi együttélésszabályainak játékos
elsajátítása, óvodapedagógusok továbbképzése
1. Felmérés a településen lakó nem magyar óvodáskorúak számáról
2. Óvodai beiratkozásról értesítés
3. Szakmai felkészülésaz integrációs oktatásra, külső szakemberek meghívása
4- Tová bbképzéseken va ló részvételmeesre rvezése
Gyermekek, szülők, óvodapedagógusok, pedagógiai xakszolgálat munkatársai,
gyermekjóléti szolgá lat képviselője Felelős: intézményvezető
lntézményfenntartó önkormányzatok,
családsegítő szolgálat

1.
Z.
3.
4.

pedagógiaiszakszolgálat, gyermekjóléti és

Felmérés érintett gyermekek szárnáról: minden év ar.lg1.1sáus 3&ig
Óvodai beiratkozásról értesítésküldése: következő év március 31-ig
Segítő szakemberek bevonása: új nevelési év megkezdésekor
Továbbképzések szervezése : továbbképzési ütemterv sze ri nt

Mutatók Gyermekek
Dokurren€ltsága:

§záma, foglalkozások száma
közoktatási statisztika, r,laplólq jelentések

Forrása : no rm atív tá mogatás,

ö n ko

rmá nyzati

h

ozzájá rulás,

Fenntarthatóság: Folyamatos kapcsolattartás szülőkkel, segítő szakemberekkel,
ta paszta latok hasznosítása
kornmunikációs nehézségek, félreérthetősés
Gyakorlott szakemberek bevonása, tapasztalatok kiértékelése
Pedagógiai, családsegítő szakemberek
Pénzügyi forrás külső szakemberek d íjazására
papír, irodaszerek
l nformatikai eszközök,
sza kmai eszközök, szem léltető eszközök beszereése
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Nők helyzete esólyegyenlősége

lntézkedéscíme:

Egyre több kisgyermekes anyuka tudjon megjelenni a munkaerópiacon

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel}

A munkaerőpiacon nehezebb a nőknek, kisgyermekes anyáknak elhelyezkedni
Részmunkaidős munkahely, rugalmas munkakezdés lehetőségét biztosítani a

Célok -

Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és

hosszútávú
időegységekre
bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és

felelős
partnerek

munkát vállaló kisgyermekes anyuka számára
1. Rövid távú célok Felmérés az elhelyezkedni kívánó nők körében

2. Középtávú célok: Tájékozódás a munkaadók körében, milyen szakképesítésű
munkavállalókat keresnelq átképzésilehetőséBeb c§aládbarát munkahelyek
feltárása
3" Flosszú €vú célolc Kisgyermekes anyák részmunkaidős alkalmazásának
szorgalmazása a helyi vállalkozásoknál, az önkormányzat intézményeinél
rugalmas munkakezdés biztosítása, helyi gyermekfelügyelet megszervezése,
igény esetén egységes óvoda és bölcsőde létrehozásához feltételek
megtenemtése
1. Felmérések, adatgyűjtés a nők körében
2. }lelyi vá lla lkozások, környékbe li mu n kahelyek megkenesése
3, Tanfolyamok, átképzésekindítása

4. Gvermekfe ]üevelet messzervezése
Polgá rmester, csa ládsegítő, intézményvezető, M unka ügyi

H

ivata

l

Mu nkaadók, m u n kavá lla ló nők, óvodavezető, csa ládsegítő szolgá lat,
L

Felmérés: 2018. január 1.

Határidő(k} pontokba

2

szedve

3

Tájékozódás családbarát rnunkahelyekről: 2018. február 28.
Tanfolyamok indításának folyamatos követése
Kisgyermekek elhe lyezésének biztosítása 20!.9. nevelési évtől

4
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon},

valamint
fenntarthatósága
kockázatok
és csokkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Mutatók: Munkavállaló nők száma
Dokumentáltsága: adatbázis vezetése Munkaügyi Hivatalnál, önkormányzatnál
Forrás: állami támogatág önkormányzati finanszírozás
Fenntarthatóság: Családbarát munkahelyek kialakításával, rugalmas
munkakezdés lehetőségével csökken a női munkanélküliek aránya
kevés a helvi munkaadó száma
Lehetősége k

ke

resése a környékbeli telepü léseken

Munkaadók, szakképzett gyermekgondozók,
közlekedés megoldása

pénzügyi forrás - állami támogatás,
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Al idősek helyzete esÉlyegyenlősége
lntézkedéscíme:

Az idősek egészségiá lla potá nak megőrzése, biztonságé rzetük javítása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel}

A településen sok az egyedül élő nyugdíjas korú ember, akiknél nagy az esély

Célok -

Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és

hosszútávú
időegységekre
bontásban

krízis helyzet kialakulására

Az idősek fizikai erejének, szellemi frissességénekminél tovább való megőrzése,
közbíztonságuk növelése
Rövid távú célok ldősek, esyedülállók helyzetének felmérése
Középtávú célok: La kóhelyközeli egészségügyi vizsgá latok le hetőségéne k
bővítése Jelzőrendszeres házisegítség-nyújtás igénybevételének
szorgalmazása, polgárőrség kiemelt figyelmet fordítson az egyedül lakó
idős emberek biztonságára
3.

Hosszú távú célok: Minél többen jelenjenek meg az egészségügyi
szűréseken, és vegyék igénybe a jelzőrendszeres házisegítség-nyújtást.

Kistérségi szociális gondozó bevonása az idősek helyzetének felmérésébe
2 " Meglua lósítás kidolgoz ása az egészségügyi, szociá is sza kem be rekkel
3.Kapcsolat felvétel a közbiztonsági szervezetekkel {Rendőrség Polgárőí§ég}
4.Tájékoztató kampányok az időseket érő támadások elkerülésére
S.Tájékoztatók készítéseaz idősek egészségénekvédelmére(hőségriadó,
fasvásveszélv}
X,-

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

l

felelős

ldős nyugdíjasok, egyedülállók, háziorvos, körzeti nővér, szociális gondozó,
polgárőrség po|gánmester

partnerek

Polgárőr Egyesület, Háziorvosi szolgálat, KistérségiTársulás Szociális ellátó

Résztvevők és

Határidő(k} pontokba

szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokr"lmentáltsága,

forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),

valamint
fenntarthatósáea
kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

szolgálata, önkormányzat
t" Szociális gondozó bevonása, helyzetfelrnérés: 2O16. november 3O.
2. Megvalósítás
2017. decegnber 313. Ka pcsolatfelvéte l szervezetekkel : folya matos
4. Tájékoztató kampányok: folyamatos
5. Tájékoztatók készítéseévszaktól függően

kidolgozása:

Mutatók: igénybevevők száma
DokumentálBága: statisztikai rn utató k, nyilvá ntartások
Forrás: állami támogatás, pályázati forrás
Fenntarthatóság: állami támogatással, önkormányzati
pályázati lehetőségek feltárásával
kockáratok: forrás

segítségnyújtással,

hiá nva

Csökkentés eszközei: lehetőségek keresése

Szociális szakember, technikai műszerek, állami és önkormányzati támogatás,
pályázati lehetősegek
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Az idősek helyzete esÉlyegyenlősége

lntézkedéscíme:

Digitális írástudatlanság csökkentése az idősek körében

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel}

Az idósek infonnatikaijártassága

Célok -

Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és

hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
{a beavatkozás
tartalma} pontokba
szedve
Résztvevők és

felelős
partnerek

A

1. Rövid távú célok: helyzet felmérégközvélemény kutatás az

2. Középüívú célok képzésifeltételek keresése, informatikai
biztosítása

Nyugdíjasok, polgá rmester, könyvtáros

Önkormányzat, könyüár, e-Magyarország pont

2.
3.
4.

Szükséges erőforrások

eszközök

3. Hossaú távú célok folyamatos fsnntsrhás és műkedtetés, az idöskonlak
minél szelesebb retesének bevonása a orosramba
1, lgényfelméréskészítéseaz idősek körében
2. Képzésilehetőségek felkutatása
3 - Képzésekszervezése, könyvtá r inforrnatika i hátterérrek fejlesztése
4- A prograrnban résztvevők számának bővítése

szedve

valamint
fenntarthatósása
kockázatok
és csökkentésük
eszközei

idősek

körében

1.

(rövid, közép és
hosszútávon),

szárnítogép és internet használata iránt az idősek érdeklődésének

felkeltése

Határidő(k) pontokba

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

elmarad a többi korosztályétól

lgényfelmérés:2O17. szeptember 3O.
Képzésifeltételekkeresése: 2 éven belül
lnformatikai háttér fejlesztése: folyamatos
Részwevők számának bővítése: fo|yamatos

Mutatók résztvevők szárna
Dokumentáltsága: je le n léti ív, statiszti ká k, nyilvá ntartás
Fenntarthatóság: résztvevők aktivitása, önkormányzati támogatás

Kockázatok: alacsony számú érdeklődés, ön ko rmá nyzati forráshiá ny
Csökkentésük eszközei: tájékoztatással, pályázati forrás keresésével
lnformatikai szakember, számítástechnikai háttér, önkormárryzatitámogatás
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A fogyatékkal élök helyzete és esélyegyenlősége

lntézkedéscíme:

Akadályok megszüntetése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel}

Az akadálymentesítés még nem teljes körű
Fizikai, információs és komrnunikációs akadályrnentesítés teljes körűvé tétele,
ezzel is biztosíwa az esélyegyen|őséget és az egyenlő esélyű hozzáférést.
1. Rövid távú célok: állapotfelmérés, pályázati lehetőség keresése

Célok -

Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és

hosszútávú
időegységekre
bontásbart

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

2.

a középületeknél és
közterületeken
3. }losszú távú célok a rnár meglévő akadálymentesítés fenntartása, teljes
körű akadálymentesítés községünkben
1. Helyzetfelmérés készítése,pá lyázati le hetőségek figyelemme ] kísérése

Z.Pályázatokbenyújtrás4akadélymentesítésfolYatasatovábbi
intézményeknél
3. Fizikai és infokonrnnunikrációs akadálvmentesítés további kieoítése

Ré§ztvevők és

felelős
partnerek
Határidő{k} pontokba

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

Középtávú célok: akadálymentesítés folytatása

l

ntézményvezetők, polgá rmester, műsza ki

sza kem

ber

Ön ko rmá nyzat, Civi l szervezetek, pá lyázati közreműködő

1.
2-

3.

szervezetek

!-|elyzetfelmérés: 2017. rnárcius 31Pályázatok benyújtása: folyamatosan
Megvalósítás pályázati támogatás fücgvényében 2020-ig.

Mutatók; akadálymentes épületek, közterültek száma
Doku rnerrtálbága: pályázati dokumentáció, nyi lvá ntartásole, statisztikák
Fenntarthatóság: Kom plex a kadá lyme ntesítés e lé rése, fenntartása

valamint
fenntarthatósása

kcckázatok

Kockázatok: Pénzügyi forrás hiánya

és csökkentésük

Csökkentésük eszközei: Pályázati lehetőségek kutatása, Vállalkozásoktól

eszközei

támogatás kérése

§zükséges erőforrások

Önkormányzati támogatás, pályázati forrás, műszaki technikai háttér
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2.

Osszegz táblázat

3. melléklet a
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20t2.

(v l, 5,)

AB

-

A Helyi Esélyegyenl ségi Program lntézkedési Terve (HEP lT)

EMM I rendelethez

A helyzet l mzé
kilvetk ztetéselb n

Intézkedós Azintézkedé

gorszáma címe, megnevezé*

..

f.ltá.l,,

e elyegyenlo
problémr

.gt.

A célkitlizés
'{zlntezkedes el elerúl

H

E

D

Az intézReoe
'*i;,.,d;-"

Az intéukedé
tartrlmü

sszhangia egyéb
tratéglai
dokumenúumokknl

Az intézkedég
megralósításínak
nalarloeJe

J

I

Az intézkedés
eredményességét
méró lndikátor(ok)

Az intézkedés
megvnlósítósához
rzllkséges

Az intézkedés
fedményéinek
tenntnrthatósága

eróforrások

(humdn, pénzllgyi,

toehnikai)

megnevez se

L A mélyszegénységbenélók és a romák esélyegyenlósége

K

doglalloztstá

programok

i

Ataftó

munkanélktllioktek
továbbíblytiltása" nehézamunkaerókiszélesítésepiacon elhelyezkedni

A munkaer&piacon

Tájékozódás

elhelyezkedni nem tirdó
álláskeres ket minél
K ltségv té,
gazdasági program
nagyobb létszámban
bevonni a

k zfoglalkoáatásba,

világába

igényekhez igazodó
átképzésilehot ségek

fudnak elhelyezkedni, keresése, pályakezd

tartós

szárnár ól
"-*":
"'
a

*

senvfelmérés polgármester
'.',,-::í.';'**'
,
I

munkanélknltek

Munkanólkltliek,
2017.I1,3o,

között START
kózmunkaprogram
folytatása

fonás,

k

Pályázati

palvakezdók

Pálvázati pénz,

zfoglalkoztatottak
száma

k

miel bbijovedelemhez

juttatása, elvándorl s
csökkentése.

Gazdasáai progrsm

számától
Kapcsolatfelvétel a
Munkaitgyi Hivatallal polgármoster
Hiányszakmák feltárása
Munkahely tef mté i
lehet ségek

2018,09.15,

l:j:^*n
Kore.

KepzeseK

T&mogatás

informatikaiháttér

Felmérés a pályakozdók

Munkaerő-piaci

Bev zotésamunka Páyakezdóknehezen

a

munkanélkuliek

lnlorm8Ifial
e zk z k,

támogatások

igénylése,
nkormfuryzati
kiegészítés

Folyamatos
kaposolattartás a

Munkatteyi
Hivatallal, a
képzésben

ré ztvevókkel,
munkaadókkal

lL A gyermekek esélyegyenlósége
óvodában nem
magyaí
államnolsársásu
, . -,
gyeímeKeK nyelvl,
kulturális
kttlönb zóségének

..
lntesíaclos neveles
,,,,.
zu ovooaDan

1.

nehézségei
III.

1

{

An

A

oloptllésenélónom

magyar
állampolgárságti
gyermekek óvodába
torténó beilleszkedési

Felmérésa nem magyar

Pedagógiai

Gyermekekszáma, szakembersk,

óvodáskor akszámáról
Éftesitésóvodai

.

belíatkozasfol szakmal
felkészulés, ktlls

nehézségeinek
lekítzdése

szakemberek bevonása

Résmtunkaid s

Adatg1,,iijtés

ovooavezeto

20t"1.06.30,

foglalkozások száma, noímatívés
köznevelési
nkotmfuiyzati
tati ztika
támogetás, szakmai
eszk z k

Kaposolattartás a
sziilókkel, segltó
szakerrrberekkel

kesélyegyenl sége

Gyermekekkel

is
a

egyenl eséllyel

munkaeró-piacon

A munkaeró-piacorr

nehezebb an knek,
kisgyermekes
anyáknak

elhelyezkedni.

munkahely, rugalma
munkakezdés
lohetó égétbizto liani a
munká{

válaló

kisgyermekes anyukÉrk
számára

anók

Áilami támogatás,

korében Helyi

'-';---]*-

vállalkozások

megkereses0
Gyermekfelilgye let
megszervezese

Dolsármestef

2019.09 0l

Munkaválaló
"^:-'-'*'*-

szaÍna

nók
"-"

nkormányzati

ílnanszírozás,
válIalkozások
részvétele

c

aládbaát

munkehelyek

kialakítása
Rugalmas
munkakezdés

lehet sége

7

A helyzetelemzés

Intézkedé Áz intézke(ték
gorgzóma címe, megnevezéce

l

G

B
vetkeztetéeeib'o

A célkitllzés

egy{b
síratégial

Ar iotérk dé el elérni

..elvl!'Jllio.ee,

sszhangia

kívánt cél

probléma

Az intézkedés

dokumentumokknl

A2 intézkedé

tartalms

megvr.lósltásához

Az intézkedésAz intézkedés
,,
Az
IntezKeoeg
sztlx epes
'-;':::---'
mecvaló ításának eredményességét '-";'.-:?*,
lelelo

e

-határideje

mér indiidtorioU)

(n"flfi:lfi;frr'

Az intézkedé
eredményeinek
fenntarthatósáea

techntktri)

megnevczése

tV. Az idósek esélyegyenl sége
Szociális gondozó
bevonásávd

Az id sek egész,éci
" *:]:tll11":.
egY Oltl

álapotának
1megórzése'korriember,akiknélfrissessépénekminél
nagy az eséiy
t""ilb;"#; ;",
biáonságérzetttk
javítása
frí*:'r,f;:. Ífi:i*:"**o

Áilami támogatas,

helyzetfelmérés

::5r" *,1Tj:\*1Y,
szellöml

Megvalósítás
kidolgozása

eIO nYUgOUaS ereJen K,

Gazdasági program

egészégílgyi,zocióli polgármester

20|1.12.31,

szakem6erekkel
Eg]ruttít{iködés

Igénybe vev k
száma, programok
száma

közbiáonsági
szervekkel

egészsdgílgyi

szociális

és

Pályázati

lehet(xégek
szakemberek,
foltárása, állami és
pályázati támogalás, onkormáryzati
szakmai-technikai támogatás
m{lszerek

Tájékoztatók ké zítée

,,
'

Digitáli

ífásfudatlanság

Az id sek

informatikai

jártassága elmarad a
cs kkentése az
idósekk íóbefl t bbikorosáályétól

Aszámítógép és

Igényfelmérésaz
id sekk rében
Képzések szeívezése
Informatikai háttér

intemet használata iránt
az id sek
érdekl désének
felkeltése Képzési
lehetősé gek felkutatása

polgármester,
l(önl!'/táros

2019.09.30.

Résávevók száma

fejlesáése

Irrformatikai
szakember,
zámltá t chnikai

Résztvov k
szfunának bóvítése

h&téí,

Pályázati forrás

nkormányzati és
pályázati támogatás

keresése

V. A fogyatékkal él k esélyegyenlósége

,'

{

Akadályok

Fizikai, információs és
Az akadáynentesítés kommunikációs

..gszítntetésemég nem teljeskorii.

K

ltségvetés,

akadáymentesítés teljes gazdmági program
k riivé tétele

HelyzetfeImérés
készítésePáyázatok
benyujtása
Akadálymentesítés
fol1tatása

Polgármester,

-,.,

lntezlnen}yezetok

Akadálymentes
2020,12.3I

épttletek,

k

zteriiletek száma

pálvázati fonás

l !
()nkoffnánv7átl

:'-'""1':"i;- ..

táínosatas M szalil
_ . 1. ,. .
tecnnlkál nafier

KOmOteX

^:.
akadámentesítés

elerese.

Iennutrí a

3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a
településen működ6 nem önkormányzati fenntartásri intézmények vezetőit pedig partneri viszony
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg illefue támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől. hogy vizsgálják meg, és a program
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményükműködését érintő, és az esélyegyenlőség

szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában
részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program lntézkedésiTervében
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente
cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére,ellenőrrésére és az
ennek során nyert inforrnációk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének
garantálására !-|elyi EstÉlyegyenlőségiProgramért reb6s Fórumot hoz létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP lT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul
megvalósuljanak.

A

m

egvalósítás folyamata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP lT megvalósulásának

követése, dokumentálása,

figyelemmel kísérése,a kötelezettségek teljesítéséneknyomon
és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres

tájékoztatása,
- annak figye|emmel kísérése,hory a megelőző időszakban végrehajtett intézkedésekelősegítették-e
a kitűzött célok megvalósulását és az ezen tapasztalatok a|apján esetleges új beavatkozások
meghatározása
- a HEP lT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkéntifelülvizsgálata,
a HEP lT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítésea HEP lT-be, a rnódosított HEP !T előkészítéseképviselő-testületi
döntésre
- az esé lyegyen lőségge! ösxefüggő problémá k nregvitatása
- a HEP lT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
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Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételéveltematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok
megvalósítása érdekében.A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is,
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkaterwel rendelkeznek.

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum m űködését megfelelően dokumentá lja, üléseiről jegyzőkönyv készü l.
A FÓrum javaslatot tesz az HEP lT megvalósulásáról készítettbeszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, vatamint szükség szerinti módosítására.
A HEP FÓrum egy-e8y beavatkozási terület végrehajtására fetelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve
újabb
munkacsoportokat hozhat ]étre.
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Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEF Fórum ellenőrzi, és javaslatot
készíta HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek fele!őseinelc, illetve a
létrehozott m unkacsoportok beszá molóina k ala pjá n.

Nyilvánosság

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánításlehetőségének birtosítása éndekében
nyilvános fórumot hívunk össze.

A

véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra

hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi
összehívása.

A nyilvánosság folyarratos bifiosításíra 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
intézményeinekkülönböző rendezvényein, beépítjükkiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a
hátrányos helyzetűek tárnogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakosságga!, a támogató
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő

feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végnehajtásáért az önkormányzat részérőla polgárrnester felel.:
Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú
támogatása, az önkormányzat és a HEr Fónum közötti kapcsolat biztosítása"
Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak

-

-

va la me ly m

o
o
o
o

u

nkacsoportjána k bevonásáva

l

és támogatásáva l végzi. Így

Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elénhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
Figyelemrnel kísériaz| hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinekvezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítéstés segítséget a HEP végrehajtásához.
KötelessrÉge az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükéges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértéskövetkezményeinek
elhá dtásáról intézkedni
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A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:

- a HEP lT megvalósításának
-

koordinálása {a HEP lT-ben érintett felek tevékenységének

összehangolása, instruálása },
a HEP tT végrehajtásának nyomon követése,

az esélyegyenlőség sérülésérevonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat
felelősével közösen
a HEP Fónurn összehívása és rnűködtetése.

A település vezeté§e, az önkormányzat

-

tisztségviselői és a települési intézményekvezetői
fe]elősek 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 lT-ben foglaltakat és közreműködienek annak
megvalósításában.
Aa esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP lT kijelölt irányítóinak.

- Az

önkormányzati intézményekvezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükbentörténő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó félfelelőssége, hogy megismerje a HEP lT-t, rnagára néale kötelezőként kövesse
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot,
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl- a köznevelési intézményekfenntartása és
működtetése-}

Érvényesülés, módosítás

Amennyiben a kétéventeelőírt - de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során
kiderül, hogy a HEP |T-ben vállah célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 3O napon belül
jelentést kér a beavatkozási terület felelősetől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére
vonatkozó
intézkedésitervjavaslatát annak érdekében,hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a
beszámolót a benyújtástól számított 3O napon belül megtárgya|ja és javaslatot tesz az önkormányzat
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP lT végrehajtásáért felelős
szeméIy intézkedik a felelős{ök} meghatározásáról, és szükség esetén *fele!ősségre vonásáró!.

-

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP lT végrehajtásáért fe]elős személy megteszi a
szükséges lépéseket,vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértéskövetkezményeinek
elhárításáról.
Az HEP lT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be,
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő rnódon járulnak hozzá a kitűzött célok
megva!ósításához.
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4. Elfogadás módja és dátuma

l.

Nógrádkövesd község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEp lntézkedésiTervébe
beépítettük.

ll. Ezt követően Nógrádkövesd

Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot (melynek része az lntézkedési Terv) megvitatta és 53/2015.(X.29.) számú határozatával
elfogadta.

Mellékletek:

/i}'

Nógrádkövesd,

2015. október 30.

i,l'

,ri:].>,

<

/iöT,,d

üry
t.,

Nógrádkövesd

u"j"D

l.

.

Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik

Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venn

Nógrádkövesd,

a

Helyi

j.

fi,*1,fuj.q),k-

2015. október 30.

iskola igazgató

Lő\
x+
+3,

§)

Nógrádkövesd,

2015. október 30.

J
Á;pb,?;^Á
partner aláírás
óvodavezető

Nógrádkövesd,

2015. október 30.

6,*4akP.P,fto-r+<,ta*
körzeti védőnő

Nógrádkövesd,

2015. október 30.

,.Yh.M,ft,
családgondozó
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Kivonat Nógrádkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
53/2015. (X.29.) sz. Képviselő=testületi határozat

Helvi Esélye gyenlő

Nógrádkövesd

Község

sé gi

Pro gram j óvráhagyásráról

Önkormányzatának Képviselő-testíilete
község Helyi

megtérgyalta
Nógrádkövesd
Esélyegyenlőségi Programját a20I5-2020.
a melléklet szerint jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert
intézkedések megtételére.

a

döntés

közötti

időszakra és aú.

végrehajtásával kapcsolatos

Hatfuídő: Folyamatos
Felelős: Gyurek LászIő polgármester

6nkor)\,
Gyurek László sk.
polgármester
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Dr. Bata Akos sk.
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