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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

 

Bevezetés 
 

 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 

rendelkezéseivel, Verőce Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 
intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 

 

A település bemutatása 
 

Verőce község Pest megye északi részén helyezkedik el a Duna bal partján a Közép-magyarországi 
Régió területén, a Budapesti Agglomeráció gyűrűjének közvetlen szomszédságában. A közeli Vác 
városhoz, és Budapesthez a munkavállalási lehetőségek és a kulturális élet miatt sok szállal 
kapcsolódik 

Budapest közelsége meghatározó jellemző, Verőce is magán viseli ennek bélyegét. Közutak, közeli 
gyorsforgalmi út és vasút kapcsolja össze a fővárossal, Dunakeszivel, valamint Váccal. A 
kötődéseket tovább erősíti az összefüggő energiavezeték-hálózat, víz és csatornamű-hálózat, 
valamint a munkaerő áramlás mindkét irányban. 

Verőce a legidősebb megyei települések közé tartozik, területe már az őskortól lakott. Itt hagyta 
nyomait a kelta, a római kultúra. Fontos római kori építmény, egy hídfőállás romjai láthatók a falu 
határában, a Duna-parton. 

A honfoglaló magyarok igen korán letelepedtek ezen a vidéken. Az Árpád-házi királyok korában, 
amikor az udvar először Esztergomban, majd Visegrádon székelt, fontos hely lehetett, neve 
ugyanis szláv vagy palóc eredettel "kaput" jelentett. Lehetséges, hogy a Börzsöny hegység várait és 
vadászterületeit "Verőce kapun" közelítette meg az udvartartás. 
Más forrás szerint nevét Verőce patakról kapta, aminek jelentése: olyan víz, melyben sok az 
örvény. Az Anjouk korában is jelentős szerepe volt a falunak. A hagyomány szerint Nagy Lajos 
királyi nyaralót építtetett a Duna partján. Mátyás király fát ültetett a falu határában, ez az öt 
évszázados tölgy ma is látható az Express tábor területén. A falu virágkorát a XV. században élte 
mezővárosként. Vásárjoga ugyan nem volt, mégis népes vásárokat tartottak a faluban. 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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A török megszállás idején, a tizenötéves háború egyik nagy ütközete játszódott le itt. Miksa 
főherceg csapatai 1597-ben Verőcén arattak diadalt Mohamed basa török hadai felett. A török 
hódoltság után a Felvidékről visszatért magyarok, idetelepített németek és szlovákok együttesen 
fogtak hozzá a település újjáépítéséhez. 1786-ban szénbányát nyitottak a községben, de a 
bányaművelés csak néhány évig tartott. 

A XIX. század elejétől Verőce gazdasági lehetőségei csökkentek, Vác egyre jelentősebb lett, a 
megépülő vasút bekapcsolta a környék kis falvait, így Verőce piaci helyzete romlott. 
A XIX. század végén történt szőlőpusztulás is igen érzékenyen érintette a községet. Ebben az 
időben azonban feltűntek a városi nyaralóvendégek, a zöldség, gyümölcs, tejtermék és baromfi 

helyben piacot talált, és munkaalkalmak teremtődtek a nyaralók ellátására. 1925-ben cserépüzem 
épült a községben, melyben 4 éven át dolgozott Gorka Géza (1894-1971), a később híressé vált, 
Kossuth-díjas keramikus művész. 

Munkásságát leánya, Gorka Lívia folytatta, aki az apai hagyományok mellett az asszimetrikus, 
amorf edények mestere. A településen kulturális pezsgés indul meg, mivel sok művész választotta 
pihenőhelyéül a falut, pl. Ady, Móricz, Kodály, Kodolányi, Kosztolányi, Karinthy Frigyes és még 
sokan mások. 

A munkavállalók többsége a Budapesten, Vácon és Dunakeszin lévő munkahelyekre járt és jár ma 
is dolgozni. A lakosság az utóbbi években folyamatosan növekszik, mely legfőképpen a térségre 
jellemző szuburbanizáció következménye. 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2013 3 660   

2014 3 676 100% 

2015 3 758 102% 

2016 3 823 102% 

2017 3 895 102% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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2.1. számú táblázat - Állandó népesség (a 2016-os év adatai) 

Korcsoport  
Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő 
korcsoportú nők 
és férfiak aránya 

(%) 

Nők Férfiak Összesen Nők Férfiak 

Állandó népesség száma (nők TS 0302, férfiak TS 0301) 1 

935 
1 846 3 781 51,18% 48,82% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)     147 3,89% 

0-14 éves (nők TS 0307, férfiak TS 0306) 344 350 694 9,10% 9,26% 

15-17 éves (nők TS 0309, férfiak TS 0308) 51 51 102 1,35% 1,35% 

18-59 éves (nők TS 0311, férfiak TS 0310) 1 

012 
1 033 2 045 26,77% 27,32% 

60-64 éves (nők TS 0313, férfiak TS 0312) 138 137 275 3,65% 3,62% 

65 év feletti (nők TS 0315, férfiak TS 0314) 390 275 665 10,31% 7,27% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 

65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 

száma (fő) 
(TS 0327) 

Öregedési index 
(%) 

2013 612 642 95,33% 

2014 636 641 99,22% 

2015 648 678 95,58% 

2016 665 694 95,82% 

2017 667 713 93,55% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

 

 

 

 

 

Értékeink, küldetésünk 
 

 

 

Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

 

Verőce település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 
kívánja: 
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
a diszkriminációmentességet,  
szegregációmentességet, 
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 
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köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 
az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 
arányát, valamint helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 

HEP IT tartalmazza. 

 

 

A HEP IT célja 

 

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

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá 
kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. 
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

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

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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szt.) 

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
(továbbiakban: Flt.) 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi 
törvény) 

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

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

előírásaira. 
 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 
 

Az Ekbtv. 31. § (2) bekezdése értelmében a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést 
kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a 
mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékossággal élő személyek, valamint a gyermekek és 
idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve 
a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt 
problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi 
felzárkózás követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre. Figyelemmel kell lenni az 
oktatás-képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, az egyenlő esélyű hozzáférés 
biztosítására. Biztosítani kell a közszolgáltatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. 
Olyan intézkedéseket kell hozni, mely csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci 

hátrányát, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.  
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Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
helyi szabályait a 8/2015.(II.20.) önkormányzati rendeletében rögzítette.  
 

Verőce Község Önkormányzata a személyes gondoskodást igénybe vevők számára a szociális 
biztonság megteremtése és megőrzése érdekében:  
 

a) étkeztetés, 
b) házi segítségnyújtás,  
c) családsegítés,  
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  
g) idősek nappali ellátása személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatást nyújt.  
 

Verőce Község Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi gyermekjóléti 
alapellátási formákat biztosítja: 

 

a) gyermekjóléti szolgáltatást a Dunakanyar Mikrotérségi Gyermekvédelmi- és Szociális 
alapellátási Társulás keretében, a társulás által fenntartott intézmény, a Mosoly Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Családi Napközi útján,  

b) a gyermekek napközi ellátását a Református Egyház által fenntartott Géza Fejedelem 
Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde biztosítja.  

 

A rendeleteket az eredményesség és hatékonyság érdekében, a felmerülő igények és jogszabályi 
változások alapján rendszeresen felülvizsgáljuk. 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 
koncepciókkal, programokkal 
 

A Program figyelembe veszi a Verőce Község Önkormányzatának mindazon dokumentumait, 

melyek kitérnek az esélyegyenlőség megvalósulására, így különösen: 
 

- Verőce Község Önkormányzatának Költségvetési Koncepciója,  
- Verőce Község Önkormányzatának Településrendezési Terve,  
- Verőce Község Önkormányzat Településszerkezeti Terve, 
- Verőce Község Önkormányzat Településfejlesztési Terve. 

 

 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
IV. fejezete rendelkezik a helyi önkormányzatok társulásairól. Az Mötv. 87. §-a értelmében a helyi  
önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több 
önkormányzati feladat- és hatáskör , valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- 
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és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást 
hoznak létre.  
 

 

 

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

 

A helyzetelemzés alapján szolgáló statisztikai adatokat az Országos Területfejlesztési és 
Területrendezési Információs Rendszer (TEIR) adatbázisából, valamint a helyi nyilvántartásokból 
gyűjtöttük össze. Felhasználtunk az ágazati beszámolók adatait, megállapításait és a szakemberek 
tapasztalatait is.  

 

Az adatgyűjtés során több esetben tapasztaltunk eltérést a TEIR által nyilvántartott és a helyi 
adatok között. Ilyen esetekben a helyi adatokra támaszkodva vontunk le következtetéseket és 
fogalmaztunk meg célokat. Az adatgyűjtés sajnálatos módon nem minden esetben vezetett 
eredményre, tekintettel arra, hogy vannak olyan területek, melyekre vonatkozóan nem 
készülhetnek nyilvántartások. Ilyen adathiány tapasztalható a romák, a nők és a fogyatékkal élők 
helyzetét, esélyegyenlőségét érintő adattáblázatoknál. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Magyarországon a szegénység elleni küzdelem alapdokumentuma a Nemzeti Társadalmi  
Felzárkózási Stratégia − Mélyszegénység, Gyermekszegénység, Romák − 2011-2020 (NTFS). Az 

NTFS kiemeli, hogy a szegénység korántsem csak a romákat sújtja, de a szegények között 
arányaiban többen tartoznak a roma népességhez, ezért az ő felzárkózásukra külön hangsúlyt kell 
helyezni.  

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a szegénység leküzdését célzó programok többségéről –
részben adatvédelmi okok miatt – nem készül, nem is készülhet olyan nyilvántartás, amely 
bemutatná, hogy a célcsoportban milyen arányban vannak romák, így ilyen kimutatásokkal 
Verőce település sem rendelkezik. A dokumentum hangsúlyozza, hogy a mélyszegénység és a 
társadalmi kirekesztődés mérséklése komplex és hosszútávon kiszámítható megközelítést igényel. 
Ez az össztársadalmi érdek helyi, önkormányzati szinten is tudatos és fenntartható 
beavatkozásokat tesz szükségessé.  

 

A nemzeti -, etnikai hovatartozás pontos adatainak meghatározásakor csak a népszámlálás 
adataira hagyatkozhatnánk, de az nem tekinthető pontosnak, mivel a népszámlálás egyéni 
bevalláson alapuló adatokat rögzít. Személyes tapasztalatunk alapján a lakosság mintegy 20%- a 

roma nemzetiségű. 
A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a 
szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek 
következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a 
foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén.  

 

 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 

Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások 
rendszereiből. Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai 
végzettségűek, a megváltozott munkaképességűek és a romák. Településünkön tapasztalataink 

szerint a munkaerő - piacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli 
létből fakadó motiváltsági problémák, a társadalmi előítélet jelenléte. A roma nők 
foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is jelentősen alacsonyabb.  
A rendelkezésünkre álló adatok alapján elsősorban a munkanélküliség, a szociális rászorultság, a 
gyermek helyzete, a lakhatási viszonyok és az iskolai végzettségek figyelembevételével készítünk 
elemzéseket.  
Gyakran használt fogalom a létminimum, amely szerény, de elfogadható életminőséget tesz 
lehetővé. Annak megítélése, hogy mekkora jövedelemből lehet megélni egy-egy településen, 
országtól függően más és más. 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

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

önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 
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foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek 
változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az 

elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 

 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

3.2.1. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma

Év  

15-64 év közötti állandó népesség (fő) Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Nő 

(TS 0804) 

Férfi 
(TS 0803)        

Összesen 
Nő (TS 

0802) 

Férfi (TS 

0801) 
Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2013 1 163 1 234 2 397 52 4,5% 74 6,0% 126 5,2% 

2014 1 162 1 224 2 386 46 4,0% 55 4,5% 101 4,2% 

2015 1 174 1 220 2 394 46 3,9% 52 4,2% 98 4,1% 

2016 1 201 1 221 2 422 40 3,3% 44 3,6% 84 3,4% 

2017 1 200 1 237 2 437 34 2,8% 36 2,9% 69 2,8% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Regisztrált munkanélküliek/ 
nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen 

Fő összesen 

2013 2014 2015 2016 2017 

126,75 102 96,75 83,5 61,75 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 1 3 1 3   

% % 2,7% 1,3% 3,0% 0,0% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 16 12 11 10 5 

% 12,4% 11,5% 11,1% 12,3% 8,1% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 11 10 8 6 4 

% 8,3% 9,6% 7,8% 6,9% 6,1% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 14 11 10 7 4 

% 10,8% 10,5% 10,6% 8,1% 6,5% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 18 12 9 10 6 

% 14,4% 11,8% 8,8% 12,3% 9,7% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 20 8 13 11 9 

% 15,8% 7,8% 12,9% 13,2% 14,6% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 11 14 8 7 5 

% 8,7% 13,7% 8,3% 8,4% 8,1% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 14 9 11 6 6 

% 11,0% 8,8% 11,4% 7,2% 9,7% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 19 16 15 10 6 

% 15,0% 15,7% 15,5% 12,0% 9,7% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 4 8 12 14 17 

% 3,2% 7,8% 12,4% 16,8% 27,5% 

 

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma és aránya 

Év  

Nyilvántartott álláskeresők/regisztrált 
munkanélküliek száma 

180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott 
álláskeresők/regisztrált munkanélküliek száma 

fő fő % 

Nő (TS 0802) Férfi (TS 0801) Összesen Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

2013 52 74 126 11 14 25 21,1% 18,9% 19,8% 

2014 46 55 101 10 12 22 21,7% 21,8% 21,8% 

2015 46 52 98 12 12 24 26,1% 23,1% 24,5% 

2016 40 44 84 13 10 23 32,5% 22,7% 27,4% 

2017 34 36 70 12 12 24 35,3% 33,3% 34,3% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

Év 

Nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 
végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 

végzettség 

(TS 0901) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 

0902) 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség (TS 

0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2013 126 3 2,2% 39 31,2% 84 66,6% 

2014 101 1 0,7% 31 30,4% 70 68,8% 

2015 98 1 1,3% 33 33,3% 64 65,4% 

2016 84 2 2,1% 25 29,3% 57 68,6% 

2017 69 1 1,1% 15 21,7% 54 77,3% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

 

Az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottságának aránya a közfoglalkoztatásban a 
legmagasabb. A felnőttoktatás lehetősége a munkaügyi szerveken keresztül jut el a lakossághoz. 
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c) közfoglalkoztatás 

 

Közfoglalkoztatottként olyan természetes személy foglalkoztatható, aki a kormányhivatalnál 
nyilvántartott álláskereső. Közfoglalkoztatási jogviszony csak határozott időre létesíthető, 
próbaidő kikötése nélkül. A jogviszony időtartama nem lehet hosszabb, mint a 
közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás időtartama. Ez a feltétel is arra utal, hogy a 
közfoglalkoztatás csak átmenetileg biztosít munkalehetőséget az abban résztvevők számára. 
A közfoglalkoztatásban résztvevők száma évente 10-12 fő, azonban folyamatosan csökken, a 
nyilvántartott álláskeresők munkaerő-piacra való visszatérésével párhuzamosan. 

 

 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási 
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 
 

A településről rendkívül jó a közlekedés a környező nagyobb városokba, de a szociális és anyagi 
helyzetük gyakorta még azt sem engedi a potenciális munkavállalók részére, hogy a szomszéd 
faluba elutazzanak. 

A foglalkoztatási mobilitás az egyszerű többség részére elérhetetlen. Jellemző azonban a 
településünkre is, hogy fiatalok külföldön, az Európai Unión belül keresnek és találnak biztos 
megélhetést. A helyben tervezett beruházások a közbeszerzési eljárás miatt gyakorta nem helyi 
vállalkozó lebonyolításával történik, ezért a legritkább esetben alkalmaz helyi lakosokat. 

 

 

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

 

Minden évben kettő hónap időtartamban foglalkoztatunk diákmunkásokat intézményeinknél. 
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f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 
programok) 

 
 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatása 

 

A mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatása szintén a közfoglalkoztatási programok 
keretében történik. Nemzetiségre való tekintettel nyilvántartást nem vezetünk, de a 
szakképzettséget nem igénylő munkakörökben – konyhai kisegítő, takarító, parkgondozó zömmel 
roma nemzetiségű emberek dolgoznak. 
Pozitívum, hogy ezek a személyek évek óta visszatérő munkavállalók, akikkel elégedettek a 
foglalkoztatók.  

 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Hátrányos megkülönböztetésről településünkön nem lehet beszélni ezen a területen, mivel az 
önkormányzat által van foglalkoztatva a legnagyobb települési létszám és a munkavállalók a roma 
népcsoportból kerülnek ki javarészt.  
A versenyszférában sincs tudomásunk arról, hogy valakit a származása, a nemzeti-etnikai 

hovatartozása miatt diszkrimináltak volna. 
 

 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások 

 

Fenti feladatot a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szt.), a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 
helyi rendelet alapján végezzük. Önkormányzatunk az elmúlt évben sem kívánt az eddigi ellátási 
formákon változtatni, megtartottuk a korábban bevezetett támogatási formákat.  
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Támogatási formáink: 
 

- lakhatással kapcsolatos támogatás 

- méltányossági gyógyszertámogatás  
- szociális étkeztetés támogatása  
- házi segítségnyújtás támogatása  
- temetési költség viseléséhez nyújtott támogatás 

- tüzelőanyag támogatás  
- létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzet támogatása 

 

A szociális ellátások területén önként vállalt feladataink szerteágazóak, zömmel az idős korosztály  
megsegítését szolgálják. 
 

A 3.3.3. számú táblázat adatsora azt jelzi, hogy a településen az aktív korúak ellátása 

 

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

Év 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásban részesülők átlagos száma 2016. 

márc. 1-től  (TS 5401) 

(2015. február 28.-ig rendszeres szociális 
segélyben részesülők (TS 1401)  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (álláskeresési 
segély - TS 7015 negyedévek átlagában számolva) 

Fő 15-64 évesek %-ában Fő Munkanélküliek %-ában 

2013 33,50 1,40% 29,00 23,06% 

2014 25,50 1,07% 27,00 25,35% 

2015 29,65 1,24% 30,00 30,77% 

2016 31,67 1,31% 28,00 34,36% 

2017 16,00 0,66% 29,00 41,88% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

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

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

 

Lakásállomány 
(db) 

(TS 4201) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Bérlakás 
állomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Szociális 
lakásállomány 

(db) 

Ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 

lakáscélú 
ingatlanok 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2013 1 379 0 0 0 0 0 0 0 

2014 1 384 0 0 0 0 0 0 0 

2015 1 384 0 0 0 0 0 0 0 

2016 1 384 0 0 0 0 0 0 0 

2017 1 385 0 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 

 

 
3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők száma 

Év 

Lakásfenntartási 
támogatásban részesített 

személyek száma (TS 6001) 

Összesen 
adósságcsökkentési 

támogatásban részesítettek 
száma (TS 6101) 

2013 81 0 

2014 81 0 

2015 69 0 

2016 74 0 

2017 86 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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a) bérlakás-állomány 

 

Verőce Község Önkormányzata nem rendelkezik bérlakással. 
 

b) szociális lakhatás 

 

Verőce Község Önkormányzata nem rendelkezik szociális bérlakással. 
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

Nem releváns. 
 

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyetetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

 

A külterületen lévő ingatlanok esetében léphet fel elégtelen lakhatási körülmény. A család- és  
gyermekjóléti szolgálat munkatársai jelzés esetén közreműködnek a probléma megoldásában. 
 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

Nem releváns. 
 

f) eladósodottság 

 

Településünkön, mint oly sok másikon, sokan küzdenek a devizahitel eladósodottsággal, valamint 
a rezsitartozás összege is magas, ezen a helyzeten csak a települési támogatással tudunk segíteni.  
 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 
bemutatása 

 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 
 

A településen nincs telep és szegregátum. 
 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői 
(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 

A településen nincs telep és szegregátum. 
 

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 
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A településen nincs telep és szegregátum. 
 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  
 

Az egészségügyi ellátás színvonalasan biztosított az alapellátás körébe tartozó települési 
önkormányzati feladatok tekintetében: 

- háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 
- fogorvosi alapellátás, 
- alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (felnőtt, gyermek), 
- védőnői ellátás, 
- iskola - és ifjúság orvosi ellátás. 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett 

háziorvosi szolgálatok 
száma 

(TS 4401) 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma 

(TS 4301) 

A házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

(TS 4501) 

2013 0 1 1 

2014 0 1 1 

2015 0 1 1 

2016 0 1 1 

2017 0 1 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Járóbeteg szakellátás településünktől 10 km-re Vác Városban működik. Az adatok azt mutatják, 
hogy a rendelkezésre álló szakorvosi óraszám kielégíti a lakosok szükséglet alapú járóbeteg 

szakellátási igényeit. 
A fogorvosi alapellátás területén 1 vegyes körzet elégíti ki a lakossági szükségleteket. 3 körzeti 
védőnő a házi gyermekorvossal szoros együttműködésben végzi munkáját. Tevékenységükkel a 
terület egészét lefedik, az érintett családok (anyák, várandósok, gyermekek) részére elérhetőek.  
A területi ellátásért felelős kórház a Váci Jávorszky Ödön Kórház. 
 

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 
szűrésekhez) való hozzáférés 

 

Évente egy alkalommal helyben, a háziorvos koordinálásával egészséghét keretén belül 
szakorvosi szűrővizsgálatokra van lehetőség. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

Nem rendelkezünk adatokkal. 
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 
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Az étkeztetést és szociális étkeztetést Verőce Község Önkormányzata által megbízott vállalkozás 
végzi, szigorúan betartják az egészséges táplálkozás szempontjából fontos szabályokat. 
Odafigyelnek a sómennyiség minimális bevitelére. A cukor nagymértékű felhasználását kerülik. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 

A településen zajló sporttevékenység magában foglalja a testnevelés és sportkultúra valamennyi 
formáját, a gyermekek és felnőttek testkulturális, rekreációs és szabadidős tevékenységétől, 
rendszeres testmozgásától a technikai és szellemi sportokon át a versenysportig, beleértve a 
testnevelés, testedzés és az egészségmegőrzés minden kapcsolódó területét. 
Az Önkormányzat anyagilag is támogatja a helyi sportegyesületeket. 
 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Verőce Község Önkormányzata személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásként 
- étkeztetés,  
- a házi segítségnyújtás,  
- családsegítés,  
- nappali ellátást biztosít. 

 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor 

 

Nincs ilyen bejelentésről tudomásunk. 
 

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

A pénzbeli ellátások és a közszolgáltatások szervezése során pozitív diszkriminációval segítjük a 
célcsoporthoz tartozókat. Ez részben szabályozási eszközökkel, részben eljárások bevezetésével, 
részben a nyilvánosság eszközeinek alkalmazásával történik.  
 

 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 
 

Verőce településen minden évben megrendezésre kerül a falunap, valamint a Német 
Önkormányzat szervezésében a Svábnap. Nyaranta rendszeresen szerveződik képműves-tábor a 
6-14 éves gyermekek számára. Nyugdíjas klub működik a településen.  
 

A civil szervezetek aktívak, sokszínű tevékenységeikkel a település fejlődéséhez járulnak hozzá. 
Az Önkormányzat pályázati lehetőségek, helyszín, állandó helyiség biztosításával, rendszeres 
tájékoztatással és folyamatos párbeszéd fenntartásával segíti munkájukat. Számos civil szervezet 
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önkéntes munkájával és adományok közvetítésével enyhíti a hátrányos helyzetű családok 
mindennapjait.  

A Művelődési Ház által szervezett rendezvények: 

- Táncház- 4 alkalom  

- gyalogtúra- 4 alkalom 

- gyermekelőadások 8 alkalom 

- komolyzenei koncertek: 6 alkalom 

- kiállítások 8 alkalom 

- falunapok-sokoldalú programok 15 alkalom 

(Farsang, Majális, Mesterségek ünnepe, Gyereknap, Duna-party 3, Sváb nap 2, 
Szent István nap, Szüret, Márton nap, Falukarácsony, Adventi gyertyagyújtások)  

- ismeretterjesztő előadások 24 alkalom 

 

Rendszeres programok-hetente: 

- néptánc csoport 5 korosztálynak 

- modern tánc 2 korosztálynak 

- színjátszókör, 
- rajzszakkör, 
- kórus, 
- fejlesztő foglalkozások 2 korcsoportnak,  
- mozgásfoglalkozások 3 féle 

- kézműves foglalkozások: kosárfonás, kerámia,  
- csoportok, önszerveződő csoportok, klubok, szakkörök 

 

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 
 

A településen élők jól alkalmazkodnak egymáshoz, konfliktusokról nincs információ. 
 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 
 

Verőce településen évek óta eredményesen működik a Karitászcsoport.  
 

 

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

Az Önkormányzat együttműködési megállapodás keretében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
működési feltételeit biztosítja, támogatja a pályázati tevékenységében, a tevékenységek 
finanszírozáshoz nyújt kiszámítható támogatást. 
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

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

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Alacsony a 8 általánosnál magasabb 
végzettségűek száma a nyilvántartott 

álláskeresők között 

 

Felnőttoktatás, tanfolyamok szervezése. 

 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 
megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

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

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

Év 

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma december 

31-én 

(TS 3001) 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
száma december 31-én (TS 3101) 

2012 10 49 

2013 8  23 

2014 7  15 

2015 9 9 

2016 2 0 

Forrás: saját adat 
 

A településen nyilvántartott hátrányos helyzetű gyermekek száma évek óta csökken, ez a szám 
2017-ben 14 fő. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek Verőce településen nincs. 
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

A települési önkormányzat jegyzője a gyermekvédelmi törvény alapján megállapítja a gyermekek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.  
A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév 
augusztus hónapjára tekintettel illetve ha, a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november 
hónapjára tekintettel gyermekenként természetbeni támogatást nyújt.  
Szintén a jegyző feladata a hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása.  

 
 

2017. évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma életkor 
szerint: 

0 - 2 éves:  4 fő  
3 - 5 éves:  10 fő 

6 - 13 éves: 31fő 

14 - 17 éves: 19 fő 

18 -             :    8 fő 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 

Az önkormányzat törekszik arra, hogy a tényleg hátránnyal rendelkező gyermekek 
beazonosíthatóak legyenek és megkapjanak minden lehetséges segítséget ezek leküzdésére. Ezt a 
feladatot önkormányzatunk magáénak érzi, és megvalósításában szerepet kíván vállalni. 

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

Az önkormányzat a rendszeres települési támogatás keretén belül a Gyvt. alapján 50 %-os 

kedvezményben részesülő részére az intézményi gyermekétkeztetés térítési díját 100 %-os 

mértékre kiegészítheti, ha a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 
szintje alatt van. A támogatás a kérelem benyújtásától iskolai étkeztetés esetén legfeljebb az adott 

tanítási év, óvodai étkeztetés esetén legfeljebb az adott nevelési év végéig állapítható meg. 
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e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

Nem releváns. 
 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Verőce településen nincs hátrányos szegregált terület. 
 

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

 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott 
ellátott, betöltetlen státuszok) 
 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó gyermekek 
száma 

2013 2 97 

2014 2 92 

2015 2 100 

2016 1 193 

2017 1 197 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz 
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

Év 

Betöltetlen felnőtt 
háziorvosi 

praxis/ok száma 

Háziorvos által 
ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos által 
ellátott gyerekek 

száma  

Felnőtt házi orvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

Házi 
gyermekorvosok 

száma 

(TS 4601) 

2013 0 16351 9186 142 1 

2014 0 17438 9172 180 1 

2015 0 17266 9524 220 1 

2016 0 17100 9134 250 1 

2017 0 16872 8265 296 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatgyűjtés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

A gyermekek egészségügyi szűrése biztosított, részben a védőnői hálózaton keresztül, részben  
intézményhálózaton keresztül. A bölcsődében, óvodában zajló szűrőprogramok rendszeresek, 

amelyeket korrekt tanácsadás egészít ki. 
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4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 

Önkormányzati 
bölcsődék száma 

(TS 4801) 

Bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

(TS 4701) 

Szociális szempontból 
felvett gyerekek száma 

(munkanélküli szülő, 
veszélyeztetett gyermek, 
nappali tagozaton tanuló 

szülő) 

Működő összes 
bölcsődei 

férőhelyek száma 

2012 0 28 n.a.  28 

2013 0 31  n.a. 31 

2014 0 15  0 15 

2015 0 16 n.a.  16 

2016 0 17  n.a. 17 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

Verőce Község Önkormányzata gyermekjóléti alapellátás keretében gyermekjóléti szolgálatot, a 
gyermekek napközbeni ellátására bölcsődei, óvodai, iskolai napközi otthonos ellátást biztosít. 

 

e) gyermekvédelem 

 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülésének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői 
vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekhelyettesítő védelmének biztosítására 
irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben 

meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 
 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

A család és gyermekjóléti szolgáltatást önkéntesen és térítésmentesen mindenki igénybe veheti, aki 
a településen életvitel szerűen tartózkodik, legyen az 17 év alatti gyermek vagy felnőtt személy. 
Jellegénél fogva köteles segítséget, támogatást nyújtani nemre, korra, politikai, ideológiai 
meggyőződésre, etnikai hovatartozásra és állampolgárságra való tekintet nélkül mindazoknak, 
akik a szolgálatot bizalmukkal megtisztelik. 
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g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

 

Az iskolai oktatás alatt a tanórák keretében megtartott testnevelés órákon felül a településen zajló 
aktív sportélet, sportolási lehetőségek is adottak (pl.: kajak, kenu, tollaslabda, kézilabda).  

Emellett különféle táborozási lehetőségek is adottak a nyári időszakban. 

 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

 

    2017. évben intézményi étkeztetésben részesülők száma: 
 

Bölcsődei ellátott:    17 fő, ingyenes 12 fő 

Óvodai ellátott:  196 fő, ingyenes: 153 fő 

Általános iskolai:        229 fő, ingyenes étkező: 42 fő 

 

    Szünidei étkeztetésben résztvevők száma: 

 

    Tavaszi szünet (2 munkanap):  4 iskolás, 2 óvodás 
    Nyári szünet   (54 munkanap):  9 iskolás, 2 óvodás,  
                (25 munkanap): 1 óvodás 
   Őszi szünet     (4 munkanap):   5 iskolás, 3 óvodás,  
   Téli szünet      (3 munkanap):   6 iskolás, 2 óvodás,  

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Észrevétel nem érkezett. 
 

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

Nincs adat. 

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

 

A Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Iskola pedagógiai 
programjában kiemelt szerepet kapnak a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetből érkező 
gyermekekhez kapcsolódó oktatási-nevelési feladatok. Ezek segítségével kívánják – a szülőkkel 
szoros együttműködésben – kisgyermekkortól a szakmaszerzésig kísérni és komplex programmal  
segíteni tanítványainkat az egyéni adottságaik kiteljesítésében.  
Az esélyteremtést szolgálja az iskola és óvoda egymásra épülő szakmai programja, az átmenetek 
pedagógiai kezelése, a korai fejlesztés, az egyéni fejlődéskövetés. A gyerekek szükségleteihez 
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igazított tanítási módszerekkel törekednek, a hátrányos helyzetből induló tanulóik iskolai 
sikerességét elősegíteni.  

 

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

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 

száma 

Óvodai 
gyermekcsoportok 

száma (TS 2401)  

Óvodai 
férőhelyek száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2801) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel 

együtt) 
(TS 2701) 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 

együtt) 
(TS 2601) 

Óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 
gyógypedagógiai 

nevelésben 

(TS 2501) 

2013 201 7 200 1 174 0 

2014 195 7 200 1 185 0 

2015 201 8 205 1 196 0 

2016 209 8 205 1 203 0 

2017 203 8 205 1 200 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

 

 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  
 

Nincs adat. 

 

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

 

Nincs adat. 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 

Nincs adat. 
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

 

Bölcsődei férőhely bővítés és a szolgáltatáshoz 
való hozzájutás lehetőségeinek szélesítése 

 

Bölcsőde férőhelyek számának növelése, 
csoportszobák kialakítása 

 

A gyermekek körében terjednek a különböző 
betegségek pl: tetvesség 

 

Szűrővizsgálatok szervezése, személyi higiéné 
tudatossága, ennek oktatása klub rendszerben 

 

 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

A nők foglalkoztatását alapvetően befolyásoló tényező, hogy kisgyermekes anyáról van-e szó.  
A kisgyermekes szülők munkavállalását nehezíti a kevés munkalehetőség, mivel egyszerre van 

jelen a munkahelyhiány, a nem szokványos foglalkoztatási formák mellőzése. Kevés a 

részmunkaidős és a távmunka, a rugalmas munkaidő alkalmazása. A kisgyermekes anyák a  
megnövekedett családi feladatok, a láthatatlan munka (háztartásvezetés) mellett akkor tudnak  
nagyobb eséllyel helytállni a munkahelyükön is, ha azok rugalmas lehetőségeket tudnak ajánlani 
számukra addig, amíg a gyermek kicsi. Ez több odafigyelést igényel a munkaadóktól és a 
munkavállalóktól is.  
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  
 

Nincs adat. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
 

  Nem rendelkezünk adatokkal 
 

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

 

Nem releváns. 
 

 

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

 

 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

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

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 

0-3 év közötti 
gyermekek száma 

Átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

2013 2 193 97 

2014 2 183 92 

2015 2 199 100 

2016 1 193 193 

2017 1 197 197 

Forrás: TeIR és helyi 
adatgyűjtés 
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

A családon belüli erőszak számtalan módon megvalósulhat, leggyakrabban fizikai-, szexuális, 
érzelmi-, lelki-erőszakként, a bántalmazott személy pénzügyi-, baráti-, családi-kapcsolatának  
korlátozásaként jelentkezhet.  
Jellemző bűncselekmények: legnagyobb számban testi sértés, személyi szabadság megsértése,  
magánlaksértés, közterületen garázdaság, illetve a verbális erőszak körében a zaklatás.  

 

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

 

A család és gyermekjóléti szolgálattal együttműködve, közreműködést biztosított az átmeneti 
gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, 
otthontalanságának megszüntetésében.  

 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Verőcén a nők aktívan tevékenykednek a helyi közéletben. Városunk jegyzője nő, a Képviselő-

testület tagjai közül pedig 2 fő nő látja el a képviselői feladatokat. Az intézményvezetők között is 
több nő dolgozik elsőszámú vezetőként. Településünkön számos vállalkozást, civil 
kezdeményezést képviselnek nők, és a közigazgatásban dolgozók közül is nagyobb létszámú a női 
munkaerő. 

 

 

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

 

Az ilyen kezdeményezések nem jellemzőek a településen. 
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Nehezen összeegyeztethető a család és a 
munkahely 

Munkahelyek család baráttá tétele, 
szociális háló bővítése 

Bölcsődei férőhely bővítés és a szolgáltatáshoz 
való hozzájutás lehetőségeinek szélesítése 

Bölcsőde férőhelyek számának növelése, 
csoportszobák kialakítása 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

 
Magyarországon általában a nyugdíjazás időpontjától számítódik – társadalmi szinten – idősnek 

az ember. 

A nyugdíjasok esetében számszerűen nem meghatározott, azonban arányában igen magas az  
egyszemélyes háztartások száma. Ezen háztartások nagy részét alacsony nyugdíjjal rendelkező 

özvegy nők alkotják. Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek múlását, az egyedüllétet, 
nagymértékben függ a társadalom nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel szemben tanúsított 
társadalmi magatartástól.  
 

 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők 
száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 
száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2013 384 541 925 

2014 376 533 909 

2015 369 527 896 

2016 381 534 915 

2017 379 535 914 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága, c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás 
területén 

 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti 
regisztrált 

munkanélküliek 
száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek 

száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2013 125 22 18% 29 22,25 77% 

2014 98 24 24% 24 23,5 99% 

2015 92 27 29% 26 27,25 105% 

2016 72 24 33% 25 23,75 95% 

2017 75 23 31% 25 22,5 90% 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 

 

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

Településünkön évtizedek óta működik az Idősek Klubja, ahol családias légkörben tölthetik 
napjaikat az idősek. Rendszeresek nemcsak a közös kirándulásaik, de a különböző rendezvényeik 
is, melyeken a klubtagok és a település közoktatási intézményeiben tanuló gyermekek lépnek fel 
színes műsorszámokkal.  

 

 

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosított az idősek számára is. A településen 
minden munkanap van háziorvosi rendelés, a szakrendelések és a kórházi ellátás igénybe vételére 
a váci Jávorszky Ödön Kórházban van lehetőség. 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Az önkormányzat biztosítja számukra az ingyenes könyvtár látogatást. A civil szervezetek 
(Nyugdíjas Klub, helytörténeti Kör) biztosítják számukra az aktivitást, és azt hogy értéket tudjanak 
átadni a felnövekvő generációnak. Az időseink fontos részesei a településnek, ezáltal elkerülhető a 
beszűkülésük, elszigeteltségük. 
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c) idősek informatikai jártassága 

 

Nem rendelkezünk adatokkal. 
 

 

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

 

Az idősek napjához kapcsolódóan az idős lakosságot köszöntik a helyi művelődési házban,  
amely évente kerül megrendezésre.  

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Magas az egyedül élők aránya Kiemelt figyelem az egyedül élőkre.  
Prevenciós tevékenység  

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
 

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás) 
 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális 
ellátásaiban részesülők száma nemenként 

Év 

Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - férfiak (TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - nők 

(TS 6301) 

2013 54 37 

2014 52 34 

2015 53 31 

2016 46 29 

2017 44 27 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Nincs adat. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

Családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés igénybevétele lehetséges számukra a 
szociális alapellátás tekintetében. A közvetlen környezet is figyelemmel kíséri sorsukat. 
 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
 

Fogyatékossági támogatás: Az ellátásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy 
jogosult, aki az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, 
letelepedett, valamint bevándorolt jogállású, illetve hontalanként elismert. 
Nem jogosult fogyatékossági támogatásra az a súlyosan fogyatékos személy, aki  
a) vakok személyi járadékában, vagy  
b) magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy  
c) aki után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.  

 

 

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

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

A középületek akadálymentesítettségéről megállapítható, hogy a legtöbb csak részlegesen  
akadálymentes. Az épületbe való bejutás megoldott, de az épületen belüli közlekedés, vagy a  
szociális blokk nincs megfelelően kiépítve, vagy nem teljesen az előírásoknak megfelelően.  

 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 
akadálymentesítettsége 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

Az újabb építésű intézmények a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti akadálymentesítéssel  
épültek, a régebbi munkahelyeken nem jellemző vagy pályázati forrásból részben megoldott az 
akadálymentesítés. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

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

A település honlapja akadálymentes. 
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f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 

A településen eddig nem volt szükség hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások létrehozására. 
 

 

 

 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A településen lévő középületek 
akadálymentesítettségének növelése 

az eddig nem akadálymentesített középületek 
fejlesztése, lehetőség szerint pályázati források 

bevonásával 
 

 

 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi 
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 
 

Nincs adat. 

 

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

 

Az önkormányzat, az egyházak és a civil szervezetek között az együttműködés folyamatos. 

 

 

 

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

 
Mosoly Család- és Gyermekjóléti Szolgálta, Családi Bölcsőde Nagymaros, Verőce, Szokolya, 
Kismaros, Kóspallag településeken látja el a feladatait. 
Az Intézmény szolgáltatásai:  

 család- és gyermekjóléti szolgáltatás, 
 családi bölcsőde működtetése. 
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116 település alkotja az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulást, amely tulajdonosa a területet ellátó 
hulladékgazdálkodási nonprofit társaságoknak. Társulás tavaszi döntése alapján (Társulási Tanács 
22/2016. (XI.24.) számú határozatának h) pontja) az eddigi közszolgáltató, a Zöld Híd Régió Nkft. 
tevékenységét és dolgozói állományát teljes körűen és folytatólagos üzemmódban a Zöld Híd 

B.I.G.G. Nonprofit Kft. vette át 2017. április 01-től. Az Önkormányzati Társulás a Zöld Híd B.I.G.G. 
Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Nincs adat. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

   Nincs adat. 

 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 

      Nincs adat. 

 

 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

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

 

Az Esélyegyenlőségi Program készítése során mind a helyzetelemzésnél, mind a problémákra 

kidolgozott intézkedési tervek elkészítésénél telefonos, és személyes egyeztetések zajlottak le a 
bevont partnerekkel. A kidolgozott esélyegyenlőségi program képviselő-testület általi 
megtárgyalását, és elfogadását megelőzően, megküldésre kerülnek valamennyi intézkedési 
tervben érintett intézmény, partner számára véleményalkotás céljából.  

 

 

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

Az esélyegyenlőségi program a képviselő-testület általi megtárgyalását, és elfogadását követően 
kihirdetésre kerül a település honlapján (www.veroce.hu), valamint a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján, hogy bárki számára megismerhető legyen, és észrevételt tehessen a település 
lakossága.  
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 
Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 
fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 
Romák 
és/vagy 
mélyszegény-

ségben élők 

Alacsony a 8 általánosnál magasabb 
végzettségűek száma a nyilvántartott 
álláskeresők között  

Felnőtt oktatás, tanfolyamok szervezése 

Gyermekek 

 

1. Bölcsődei férőhely bővítés és a 
szolgáltatáshoz való hozzájutás 
lehetőségeinek szélesítése 

2. A gyermekek körében terjednek 

a különböző betegségek pl: 
tetvesség 

1. Bölcsődei férőhelyek számának 
növelése, csoportszobák 
kialakítása 2. Szűrővizsgálatok 
szervezése, személyi higiéné 
tudatossága, ennek oktatása 
klub rendszerben  

Idősek 

 

Magas az egyedül élők aránya 

 

Kiemelt figyelem az egyedül élőkre.      

Nők 
Nehezen összeegyeztethető a család  
és a munkahely 

Munkahelyek család baráttá tétele, 
szociális háló bővítése 

Fogyatékkal 
élők 

A településen lévő középületek 
akadálymentesítettségének növelése 

Az eddig nem akadálymentesített 

középületek fejlesztése, lehetőség 
szerint pályázati források bevonásával 

 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-

ségben élők 

Iskolázatlanság csökkentése 
Önkormányzat, településen élők, oktatók 

Felelős: önkormányzat 
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Gyermekek 
1. Bölcsődei férőhelyek bővítése 

2. Szűrővizsgálatok szervezése 

1. Önkormányzat, pályázatkészítő 

2. Önkormányzat, védőnők 

Felelős: önkormányzat 

Idősek Idősek és az egészséges életmód 
Önkormányzat, szakemberek, előadók 

Felelős: önkormányzat 

Nők Családbarát munkahely 
Családsegítő, védőnő 

Felelős: családsegítő, önkormányzat 

Fogyatékkal 
élők 

Akadálymentesítés az önkormányzati 
tulajdonban lévő épületekben 

Önkormányzat, pályázatkészítő, kivitelező 

Felelős: önkormányzat 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a mélyszegénységben élők és romák életszínvonala, 
lakhatási körülménye normalizálódik. Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek esélyegyenlőségét, 
hogy intézkedéseink eredménye csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a 
gyermekek fejlődési esélyeit. Folyamatosan odafigyelünk az idősek körében az aktív életvitel 
biztosítására, a generáció közti távolság csökkentésére, a szolgáltatásokhoz történő hozzáférés 
segítésére, a rászorulók mindennapjainak könnyítésére. Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén 
gazdasági és szociális szférában az egyenlő bánásmód érvényesítését. Különös figyelmet fordítunk 

a fogyatékkal élők életminőségének javítására, közszolgáltatásokhoz, információhoz való 
hozzáférés megkönnyítésére.  
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 

támogassák.  

 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  
 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 
létre és működtet.  
 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 
maradéktalanul megvalósuljanak. 
 

 

A megvalósítás folyamata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  
 

A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
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- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 
beavatkozások meghatározása 

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-

testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 
munkatervvel rendelkeznek. 

 

 

 

 
 

 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Gyerekek esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Idősek esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Romák/ mély-

szegénységben 
élők esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 

vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 



 

 44
 

A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 
 

Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 
 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 
érdekében 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 folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település 
döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi 
partnerek képviselőit. 
 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk 
a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának 
fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi 
környezet kialakítása érdekében. 
 

 

Kötelezettségek és felelősség 
 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester 
felel:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat 
biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy 

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 
végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés 
következményeinek elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 

tevékenységének összehangolása, instruálása),  
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 
 

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi 
szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, 
hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb 
programon részt vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek 
annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 
irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, 
számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve 
kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó 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-et, annak megvalósításában aktív szerepet 
vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 
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Érvényesülés, módosítás 

 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  

felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 

Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 
intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 
vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 
következményeinek elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 
hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
 

 




