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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, Ősagárd Község
Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség
érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi
Programmal összehangolja a település más dokumentumait 1, 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.

1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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A település bemutatása

A középkorban a királyi vadászatokon alkalmazott agarakat itt tenyésztették,
az „ős-” jelzőt 1906-ban kapta megkülönböztetésképpen.
Nógrád megye nyugati részén fekszik, a Naszály hegy lábánál. A terület
arculatát a Naszály és a Cserhát dombjai határozzák meg.
A település könnyen megközelíthető a 2-es számú főút nőtincsi leágazásától
alig 8 km-re, valamint igen jól megközelíthető még a Rád-Penc-Keszeg
útvonalon is.
Budapesttől való távolsága 52 km, Vác városától 21 km valamint Rétság
városától 15 km-re található.
Szomszédos települések:
 Nőtincs
 Felsőpetény
 Keszeg
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Története
A hely ősidőktől lakott, a község határában őskori kőedény-töredékeket,
kőeszközöket találtak.
A falu középkori település. A 15. század elején királyi birtok volt. 1424-ben
Zsigmond király feleségének, Borbála királynénak adományozta.
A 15. század végén Szanda várához tartozott.
A 16. században birtokperek folytak a településért, végül Szapolyai János
nyerte el, aki 1526-ban Werbőczy Istvánnak adta.
A környék évszázadokon keresztül igen elzárt volt, megőrizte a régi, szlovák
hagyományokat.
Látnivalók:
 Evangélikus templom: Barokk stílusban épült 1785-ben, később
átépítették. Tornyot 1824-ben kapott



Zsömle-barlang: a Násznép-barlangtól keletre található a geológiai
ritkasága miatt nevezetes Zsömle-barlang, ami egy kb. 2 méter átmérőjű
szabályos gömbfülke. A Naszály kiemelkedését megelőző földtörténeti
korban, több mint 200 millió évvel ezelőtt keletkezett.
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Násznép-barlang: A néphagyomány szerint egy lakodalmas nép
menekült a török elől a barlangba. Régebben Sárkánylyuk barlangként
is szerepelt. A Naszály meredek, északkeleti oldalában található. Hatvan
méter hosszú, négykupolás barlangtermében, 1912-ben ásatásokat
végeztek, mert több környéken talált őskori edénylelet arra utalt, hogy a
barlang egykoron ősember lakóhelyéül szolgált, azonban emberi
leleteket, eszközöket nem találtak.

A településen máig sokan beszélik a szlovák nyelvet. A 2011. évi
népszámláláskor 135-en vallották magukat szlovák nemzetiségűnek. Roma
nemzetiségűnek senki sem vallotta magát.
Ősagárd a Rétsági Járás egyik legszebb települése. Környezete természeti
értékekben gazdag, sok kirándulási lehetőség kínálkozik. A képviselő-testület
nagy figyelmet fordít a község természeti értékeinek megőrzésére.
Külterületének egy része a Natura 2000 természetvédelmi területhez tartozik.
Utcái rendezettek, portái gondozottak, az Önkormányzat és intézményeinek
épületei felújítottak, folyamatosan karbantartottak. Az utcák aszfaltozását az
önkormányzat szem előtt tartja, azokat pályázati pénzek elnyerésével
igyekszik folyamatosan felújítani. A település vezetékes vízzel, közcsatornával,
vezetékes gázzal, felújított villamos energia hálózattal, kábeltelevíziós-, és
telefonhálózattal ellátott. A falu lakossága számára biztosított a szélessávú
internet hozzáférés. A szennyvízkezelést Nőtincs, Felsőpetény, Keszeg,
Alsópetény községekkel közös beruházásban megvalósult szennyvíztisztító
telep biztosítja, a kommunális hulladékszállítás szintén megoldott.
A parkok, közterületek virágosak, sok zöld terület található a faluban.
A településre látogató diák és más csoportok itt megszállhatnak, az
Önkormányzat tulajdonában lévő 10 fő befogadására alkalmas faluház
tetőterében kialakított összkomfortos szálláshelyen. (2610 Ősagárd, Rákóczi
út 93.) Öt kétágyas szoba várja a vendégeket a szobákhoz külön vizesblokk
tartozik.
A településen nagy hagyománya van az Agárfesztiválnak melyet minden évben
augusztus hónapban rendeznek meg több száz látogató részvételével.
A község földrajzi fekvéséből, domborzati viszonyaiból, éghajlatából,
talajösszetételéből
adódóan
elsősorban
mezőgazdasági
tevékenység
folytatására alkalmas. A településen még ma is több család megélhetését
biztosítja mezőgazdasági termelő tevékenység (mezőgazdasági vállalkozó, Bt.,
családi vállalkozás stb.) ezek azonban nagy létszámú munkaerőt nem
foglalkoztatnak. Őstermelő igazolvánnyal 48 fő rendelkezik.
Ősagárdon ipari üzemek nem létesültek, ipari termelés kialakulására nem
került sor. A lakosság egy része elsősorban a váci nagyüzemekbe, kisebb
hányada Rétság és a főváros irányába kénytelen ingázni. A távolság, valamint
a vasúti közlekedés hiánya továbbá közúti közlekedés kötöttsége és
kedvezőtlen mivolta miatt ez eléggé problémás.
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A faluban vegyesbolt nyújt vásárlási lehetőséget (elsősorban élelmiszert) a
lakosok számára, azonban a kedvezőbb árfekvés miatt gyakran vásárolnak az
emberek Vácott a nagyobb üzletláncok áruházaiban.
A községben Önálló Polgármesteri Hivatal, nem működik. 2013. január 01.-től
társulási formában létrehozott Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz
tartozik (Nőtincs székhellyel) ez a Hivatal segíti a település működését és a
lakosság életét. A közös Hivatal jegyzője heti rendszerességgel tart
ügyfélfogadást Ősagárdon a Faluház épületében.
A településen három civilszervezet is tevékenykedik:




Ősagárd Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület
Ősagárd Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Ősagárdi Labdarúgó Klub

Az önkormányzat egyetlen saját fenntartásban működő intézménye az
Ősagárdi Óvoda.

Statisztikai adatok a településről
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
Fő
Év
Változás
(TS 0101)
2012
288
2013
291
101,0%
2014
296
101,7%
2015
297
100,3%
2016
305
102,7%
2017
0,0%
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és
korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
Az állandó
népességből
a megfelelő
Fő
korcsoportú
nők és
férfiak
Korcsoport
aránya (%)
Összes
Férfi Nő
en
Férfi
Nők
ak
k
(TS
ak
0301)
Állandó népesség száma (férfiak TS
18
44,48 55,52
145
326
0300, nők TS 0302)
1
%
%
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya
8
TS 0316)
0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307)

22

22

334

6,75% 6,75%

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309)

4

4

337

1,23% 1,23%

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

87

10
3

332

26,69
%

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313)

11

8

326

3,37% 2,45%

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315)

21

44

65

6,44%

31,60
%

13,50
%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma

Fő

Változ
ás

200 201
1
1

Fő

Korcsoport

15 éves gyermekek száma
16 éves gyermekek száma (TS
4
0501)
17 éves gyermekek száma (TS
4
0502)
Összesen
8
Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok

Év

2012

0
4

0

3

-1

7

-1

3. számú táblázat - Öregedési index
0-14 éves korú
65 év feletti állandó
állandó lakosok Öregedési index
lakosok száma (fő)
száma (fő)
(%)
(TS 0328)
(TS 0327)
66

2013
66
2014
64
2015
66
2016
65
2017
n.a
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

43

153,49%

46
49
47
44
n.a

143,48%
130,61%
140,43%
147,73%
n.a
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Értékeink, küldetésünk
A program fő célja, hogy Ősagárd teljes mértékben és minél előbb
megvalósuljon a teljes esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód biztosítása a
településen élő minden személy számára. Az egyenlő esélyek biztosítása
minden ember számára fontos az élete minden területén, mint lakhatás,
foglalkoztatás, környezet, közlekedés, oktatás, valamint az egészségügyi- és
szociális ellátáshoz való hozzájutás terén. Az esélyegyenlőség biztosítása és
érvényre juttatása nem pusztán követelmény, hanem az államnak, konkrétan
az önkormányzatoknak hosszú távú érdeke is. Hiszen azt a célt szolgálja, hogy
minden állampolgárnak egyenlő esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre
és a jó minőségű szolgáltatások igénybevételére; függetlenül attól, hogy nő
vagy
férfi;
egészséges
vagy
megváltozott
munkaképességű
vagy
fogyatékossággal élő; továbbá hogy milyen a származása, a kultúrája vagy az
anyagi helyzete.
Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Ősagárd Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával
érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a
lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése
érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – 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.
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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.
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
bemutatása.

rövid

Az Ebktv. 31. §-a értelmében a helyi esélyegyenlőségi programban
helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok –
különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal 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
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bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének
érvényesülését segítő intézkedésekre. Figyelemmel kell lenni az oktatásképzés 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 csökkenti a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányát, illetve
javítják foglalkoztatási esélyeiket. Mindezek megvalósulását támogatnia kell a
helyi önkormányzat által hozott döntéseknek, Ősagárd Község Önkormányzata
Képviselő-testülete e témát is érintő, törvényi előírások betartása mellett
megalkotott helyi rendeleteinek, melyek a lakosság alapvető létfeltételeit, a
település működését, az ehhez szükséges közszolgáltatások közvetlen
igénybevételének lehetőségeit biztosítják. Ősagárd Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) 42 § 1. pont és az 53. § (1) bekezdés
felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat által ellátott feladatés hatásköröket az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában
határozza meg.
2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1
Kapcsolódás
helyi
stratégiai
és
települési
dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal

önkormányzati

Ősagárd Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
megállapításáról szóló rendeletét 2002 évben alkotta meg a képviselő-testület.
(Elfogadva: 18/2002.(XII.20.) Az előírások hatálya kiterjed Ősagárd Község
közigazgatási területére. A község közigazgatási területén területet
felhasználni,
továbbá
telket
alakítani,
építményt,
építményrészt,
épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani,
korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni és
ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet rendelkezéseinek megfelelően
lehet. A település településszerkezeti terve az Önkormányzat fenti számú
határozatával megállapított településfejlesztési koncepción alapul.
Az önkormányzat feladatellátása, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is
2013. évtől átalakult. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok
egy része az államhoz került. Ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az
önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb,
feladatokhoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra
került a központi költségvetésbe. Az önkormányzatoknál maradó feladatok
nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok
(igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás stb.) teszik ki. Ezen
helyi közügyek ellátását 2013-tól egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő
képességétől függő – általános jellegű támogatás biztosítja. Ezek
figyelembevételével készül az önkormányzat költségvetési koncepciója.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak
bemutatása



Az „Együtt a Gyermekekért” Nonprofit Közhasznú Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat 1998 óta nyújt gyermekvédelmi szolgáltatást a
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településen és azzal a céllal jött létre, hogy az Önkormányzatok ezen
megállapodás keretében történő együttműködéssel minél hatékonyabb,
célszerűbb szociális és gyermekjóléti ellátást biztosítsanak a településen élő
lakosság számára. Önkormányzatok kötelező feladataként a szociális
alapszolgáltatások biztosítása, a nem kötelező alapszolgáltatásokhoz való
hozzájutás biztosítása a szociálisan rászorulók részére, a krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára segítséget nyújtson.
Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal, (melynek közvetlen
jogelődje Nőtincs, Felsőpetény, Ősagárd Községek Körjegyzősége volt), azzal a
céllal jött létre, hogy Nőtincs, Felsőpetény és Ősagárd Községek
Önkormányzata polgármesterei, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátása s közreműködés az Önkormányzatok egymás közötti, valamint az
állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
Nőtincs, Felsőpetény, Ősagárd Védőnői Szolgálatot Fenntartó
Önkormányzati Társulás a védőnői ellátás biztosítására, a védőnői szolgálat
közös működtetésére terjed ki.
Észak
Kelet
Pest
és
Nógrád Megyei
Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (2100
Gödöllő, Dózsa György út 69.)
Az Önkormányzati társulás megbízta a ZÖLD HÍD Régió Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.) közszolgáltatót,
aki ellátja a településen a települési szilárd hulladék gyűjtését és
ártalmatlanítását. Lerakóhely: Nógrádmarcal Hulladékkezelő központ 095/8
hrsz, 011/6 hrsz alatti lerakóhelyen.
Az önkormányzatok számára a társulások létrehozása, fenntartása azért
célszerű, mert a társulások a kiegészítő állami támogatások igénybevételére
jogosulttá válnak, mely a társulások részére a közösen fenntartott
intézmények költségtakarékosabb működtetését eredményezik.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség
szempontjából
releváns
adatok,
kutatások
áttekintése,
adathiányok
kimutatása

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését a Központi Statisztikai Hivatal,
a TEIR – Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs
Rendszer, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, a Magyar Államkincstár és az
önkormányzat helyi adatbázisa, valamint helyi adatgyűjtés szolgálta.
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A mélyszegénység viszonylag új, de napjainkban egyre gyakrabban használt
fogalom. Nem csak tudományos fogalom a szociológiában, de a hétköznapi
élet jelensége. Ezen elsősorban azt a jelenséget érthetjük, amikor valaki vagy
valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek, és szinte esélyük sincs arra,
hogy ebből a helyzetből, önerőből kilépjenek. a mélyszegénység összetett
jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok,
iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak
meg, és súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. Az országban közel az
emberek 1/3-a él létminimum alatt, közel másfél millióan jövedelmi
szegénységben, és kb. 1,2 millióan mélyszegénységben, más szóval
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nyomorban. Minden társadalom fokmérője, miképpen bánik a magára maradt
emberekkel. A településen az életet, lakhatást, gyermek, időskorú,
bántalmazott nő, vagy fogyatékkal élő személy ellátatlanságából eredő
azonnali beavatkozást igénylő esélyegyenlőtlenségi probléma nincs. Ez
természetesen nem jelentheti azt, hogy az önhibájukon kívül, vagy akár
önhibájuk okán is szerény vagy szegényes körülmények között élőkre,
elesettekre, bármi okból hátrányos helyzetbe élőkre, az önkormányzat a
kötelező, illetve önként vállalt feladatainak ellátása során fokozottan ne
figyelne. A településen a szó klasszikus értelmében vett mélyszegénységbennyomorban élő lakótársunk (család) jelenleg nincs. A munkahelyet nem találó
emberek létszáma állandósul, a szerény körülmények között élő emberek
létszáma minimális, stagnál. A községben a 2011. évi népszámlálási adatok
szerint roma származású lakosok nem élnek. A valóságban 5 fő alatt van az
életvitelszerűen itt élő cigányság. Viszont, mivel senki nem vallotta magát
romának a népszámláláskor, a cigányság szegregációja, illetve az ellenük
irányuló diszkrimináció nem jelenthet helyi problémát.
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3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

A lakosok szerény, de elfogadható körülmények között élnek. Az elmúlt
évtizedekben kialakított otthonok fenntartása azonban ma már nem jelent
megoldhatatlan feladatot senkinek. Ez köszönhető az egyre nagyobb
munkaerőhiánynak. Újra éled a hitelek igénybevétele. Sok esetben
megtakarításokra is lehetőség adódik. Sajnálatos módon azonban sok esetben
a fiatalok még mindig nem tudnak gondoskodni idős szüleikről, viszont a
szülők gyakran segítik ki a fiatalokat. A sokat szidott nyugdíj az egyik
legbiztosabb jövedelmi forrás. Az egyszerűbb vidéki élethez szokott idősek
körében a megélhetési nehézség minimális. A lakosság pénzeszközökbe,
értékpapírba fektetett megtakarításairól nincs adat. Az viszont az idősebbek
elmondásaiból kitűnik, hogy ők, ha szerény mértékben is, de takarékoskodnak,
gondolva arra, hogy elhunytuk a gyerekeiket - a tragédián túl, anyagi
megterheléssel ne sújtsa. A településen 161 db lakóingatlan található, amiből
~150 db lakott. Sajnos az ingatlanok nagy része több mint ötven éves. A
családok kevés kivétellel saját tulajdonú családi házban élnek. Néhány
otthonban több generáció él együtt. A házak jövedelmi helyzettől, a
tulajdonosok igényétől, igényességétől függően karbantartottak, nagyrészük
összkomfortos (villany, hideg-meleg víz, központi fűtés, vízöblítéses WC,
csatorna). A kényelmi komfort kiegészítők jelenleg igen vegyes képet
mutatnak. A televízió minden lakásban megtalálható, sok esetben több is egy
háztartásban. Az internetet a lakások 2/3-ban használják. A színvonal
tekintetében nincs nagy eltérés, egy-két, a helyi viszonyokhoz képest
„gazdagabb” porta is van, de ezek sem a luxus kategóriába tartoznak. Szinte
az összes lakáshoz a falusias jellegnek megfelelően 1000-2000 m2 -es telkek
„kertek” tartoznak, biztosítva a konyhakerti növények megtermelésének a
lehetőségét. Sajnos egyre kevesebb azok száma, aki ezt a lehetőséget
maximálisan kihasználják. Üdülő övezet nincs a községben. A külterületi
földterületek területnagyság szerint nagyon szórtak. Több tíz hektáros
földterület helyi gazdálkodók tulajdonlásával nem jellemző. Általánosságban a
tulajdonosok bérbe adják a hasznosítható földterületeket. A helyi gazdálkodók
száma, akik jelentős földterületek művelnek (több mint 10 ha-t) nem haladja
meg az ötöt. Az önkormányzat adatbázisa szerint 184 db különböző gépjármű
van a lakosság tulajdonában.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A foglalkoztatás és a munkavégzés az esélyegyenlőség kulcselemei, jelentősen
hozzájárulnak a polgároknak a gazdasági, társadalmi és kulturális életben való
teljes jogú részvételéhez. Ennek ellenére a foglalkoztatási és a
munkaerőpiacon
a
hátrányos
megkülönböztetés
számos
esetével
találkozhatunk. Ősagárd Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Terve
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi
IV. törvény (Flt.) célja, hogy biztosítsa a munka és a foglalkoztatás szabad
megválasztásához való jog gyakorlásának elősegítését, a foglalkoztatási
feszültségek feloldását, valamint az álláskeresők támogatását. Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) 15. §-a szerint a helyi
önkormányzat a feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben
meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási
jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását. A helyi
önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott
foglalkoztatási
feladatainak ellátása során
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• közfoglalkoztatást szervez,
• figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását,
• döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok
foglalkoztatáspolitikai követelményeit.
Nógrád megyében a munkanélküliségi ráta jelenleg 7,3% az országos átlagnál
2,7 %-kal magasabb. Az ősagárdi adatok jóval kedvezőbbek mert
elmondhatjuk, hogy jelenleg nyilvántartott, tartósan munkanélküli nincsen a
településen.
A rendszerváltozás után a mezőgazdaság átszervezése sok
munkavállalót juttatott az utcára. Becsületesen dolgozó, fizikai munkát végző,
de szakképesítéssel nem rendelkező emberek elhelyezkedési esélyei nagyon
megnehezedtek. A közelmúltban a helyzet normalizálódott, de van egy
mentális és pszichés gondokkal küzdő állandó létszám (~3-4 fő), akiknek
életkoruk előre haladásával (55. életév betöltése után) a mai napig is csak az
alkalmi munkák biztosítanak szerény megélhetést, a rendszeres ellátásból is a
saját hibájukból kiszorultak, a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával nem
tartják a kapcsolatot, ők a nyilvántartásokban nem szerepelnek. Helyben
minimális a munkahelyek száma. A legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat
és intézményei. Nagyobb számú munkalehetőség 12-50 km-re található.
Jelenleg nagyobb a munkaerő iránti kereslet, mint a kínálat. A
közfoglalkoztatásban az önkormányzat jelenleg nem tud senkit sem
foglalkoztatni, a foglalkoztatottak száma az elmúlt időszakban 1-2 fő volt. Az
alábbi táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
IV. törvény (Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre
jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket elemzi az elmúlt
évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek
szerinti bontásban.
a)

foglalkoztatottak,
száma, aránya

munkanélküliek,

15-64 év közötti állandó
népesség (fő)
Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Férfi
(TS
0803)
(TS
0803)
99
97
99
103
102

tartós

munkanélküliek

Regisztrált munkanélküli/nyilvántartott
álláskeresők száma (fő)

Nő
(TS
0804)

Összes
en

Fő

Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

125
125
125
116
115

224
222
224
219
217
0

5
8
4
2
2
3

4,5%
8,2%
3,5%
1,5%
1,5%

3
5
4
2
3
3

2,4%
3,8%
3,2%
1,7%
2,2%

8
13
8
4
4
5

3,3%
5,7%
3,3%
1,6%
1,8%

Férfi (TS
0801)

Nő (TS 0802)

Összesen
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A táblázat arra mutat rá, hogy milyen arányban vannak a tartós
munkanélküliek. Minél magasabb a tartós munkanélküliek számaránya, annál
inkább szükséges a beavatkozások tervezése, figyelemmel a nemek közötti
különbségre. Ősagárd ebben a tekintetben is szerencsésnek mondható, a
tartós munkanélküliek száma nem magas és csökkenő tendenciát mutat.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága

Az
iskolai
végzettség,
szakképzettség
kiemelt
szempontja
a
foglalkoztatásnak, mely mind a szegénység vizsgálatánál, mind a jövedelmi és
a vagyoni helyzet elemzésénél is kiemelésre kerül. A mai, rohamosan fejlődő
világban a szakmák, munkakörök egyre erőteljesebben specifikálódnak, azok
műveléséhez, betöltéséhez speciális iskolai végzettségek, szakképesítések
szükségesek. Természetesen a munkaerőpiac bizonyos szegmensei továbbra is
felszívják az alacsony iskolai végzettségű lakosok egy részét, azonban ezen
munkakörök száma is véges, így megfelelő iskolai szakképesítés, végzettség
hiánya egyértelműen hátrányt okoz a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben.
c) közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatás egy, a munkaviszonytól elkülönülten kezelendő, állam által
részben vagy egészben finanszírozott speciális jogviszony, amelynek célja,
hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges
munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági
környezetben számottevő lehetőséget jelent a hátrányos helyzetű álláskeresők
– kiemelten a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (a továbbiakban: FHT)
jogosultak – átmeneti jellegű, határozott időtartamú foglalkoztatására. A
közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény meghatározza, hogy
közfoglalkoztatottként melyek azok a természetes személyek, akik
foglalkoztathatóak. A fent említett törvény taxatíve felsorolja azt is, ki lehet
közfoglalkoztató: A közfoglalkoztatási támogatások típusai: − rövid időtartamú
foglalkoztatás támogatása − hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatása − országos közfoglalkoztatási program támogatása − start
munkaprogram támogatása − közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló
támogatás − vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
(bérpótló juttatásban) részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható
támogatás. A közfoglalkoztatási jogviszony alapján a közfoglalkoztatott
jogosultságot szerez társadalombiztosítási és a nyugellátásra (táppénz,
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nyugdíj). Ennek megfelelően –a munkabérhez hasonlóan– a közfoglalkoztatási
bér után is meg kell fizetni a munkáltatói terheket, valamint a
közfoglalkoztatott bruttó béréből is levonásra kerülnek az adó- és
járulékterhek. 2013 és 2016. között az állam által meghatározott célok
elérésének egyik meghatározó programja volt a kistérségi start
mintaprogram, valamint a később erre épülő startmunkaprogram, melynek
keretében az önkormányzat négy területen indíthatott különböző projekteket:
mezőgazdasági termelés, mezőgazdasági utak karbantartása, csapadékvízelvezető árkok tisztítása, burkolása, valamint a téli és egyéb értékteremtő
munkákban. A közfoglalkoztatás csökkenő tendenciát mutat.
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.)

Ugyan a lakosságnak csak a töredék része tud a községben dolgozni, a
viszonylag jó közlekedési viszonyoknak és a főváros közelségének
köszönhetően a településen nem jelent nagy problémát a helybeli
munkalehetőségek hiánya. De így sajnos az emberek jó részének ingáznia kell
nap, mint nap a munkahely és a lakóhely között.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való
átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez,
továbbképzéshez való hozzáférésük

A településünkön erre nincsen lehetőség, az illetékes Rétsági Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály számos eszközzel igyekszik a foglalkoztatásokat,
elhelyezkedéseket támogatni (pl: képzések, vállalkozóvá válás támogatása,
bértámogatás, közhasznú foglalkoztatás támogatása stb.).
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások
feltérképezése
(pl.
felnőttképzéshez
és
egyéb
munkaerő-piaci
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)

Településünkön nincs lehetőség helyben képzések, továbbképzések,
foglalkoztatási programok megvalósítására. A Rétsági Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya időszakonként szervez az álláskeresők részére
különféle tanfolyamokat, illetve a környező városokban lehetőség nyílik az
iskolák által szervezett felnőttképzési rendszer keretében történő képzéseken
részt venni.
g) mélyszegénységben élők és romák települési
fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása

önkormányzati

saját

Nem releváns
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

Nincs tudomásunk ilyen esetről.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása,
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások

Magyarországon a szociális ellátórendszert az állam, az önkormányzatok,
valamint a civil szektor és az egyház biztosítja. Működésüket törvények és a
törvényekhez kapcsolódó kormányrendeletek, ágazati rendeletek, helyi
rendeletek határozzák meg. Az önkormányzatok számára a Szociális Törvény
és Önkormányzati törvény írják elő, hogy mely ellátási formákat biztosítsák,
valamint, a képviselő testületek határozata alapján költségvetésük terhére
melyeket vállaljanak fel. Ezeket az önkormányzatok saját helyi rendeleteikkel
szabályozzák. Ennek értelmében Ősagárd község Önkormányzata biztosítja a
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szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 24 évi III.
törvényben meghatározott rendszeres segélyeket, támogatásokat, valamint az
eseti segélyeket. Az aktív korúak ellátásaként: foglalkoztatást helyettesítő
támogatást, rendszeres ellátást a Járási Hivatal állapítja meg. A települési
támogatásokat a Képviselő-testület állapítja meg, melyben a döntési hatáskört
a testület a polgármesterre ruházta át:
a) rendkívüli települési támogatás
b) időszaki települési támogatás
c) gyermekszületés támogatása
d) a lakhatás támogatása;
e) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;
f) a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való
hozzájárulás
g) gyógyszertámogatás
h) tanulók közlekedési támogatása
i) nyári szünidei étkezés támogatása
j) fiatalok otthonteremtési támogatása
Aktív korúak ellátása

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) Az aktív korúak ellátása a
hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére
nyújtott ellátás, feltéve, hogy saját maga és családja megélhetése más módon
nem biztosított. Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének (2018-ban 28.500.- Ft.) 90 %-át és vagyona
nincs. Az ellátás havi összege 22.800.- Ft. A támogatásra való jogosultságot
évente felül kell vizsgálni. A jogosultság fennállása alatt minden
támogatottnak legalább 30 nap jogviszonyt kell létesítenie, olyan módon, hogy
az igazolható legyen a felülvizsgálatkor. Erre több módon nyílik lehetősége az
ellátottnak: nyílt munkaerőpiacon folytat keresőtevékenységet, egyszerűsített
foglalkoztatottként létesít munkaviszonyt, háztartási munkát folytat,
munkaerő-piaci programban vesz részt, közérdekű önkéntes tevékenységet
végez, vagy közfoglalkoztatásban vesz részt.
Az FHT-ra jogosult személy köteles a munkaügyi kirendeltséggel
együttműködni és közfoglalkoztatásban részt venni. A közfoglalkoztatásra
határozott idejű munkaviszonyt kell létesíteni. A munkavégzés ideje alatt az
FHT-t nem folyósítjuk, de a közfoglalkoztatott személy aktív korúak ellátására
való jogosultsága fennáll. Az önkormányzat minden FHT-ra jogosult személyt
közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatni tudott, ezért ebben az ellátásban
nem volt részesülő személy az elmúlt időszakban.
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Év

2012
2013
2014

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
(TS 1301)
Fő
8
13
8

Álláskeresési
járadékra
jogosultak (T
S 1201)
Fő
1
3
2

%
10,0%
19,6%
23,3%
20

2015
4
2016
4
2017
5
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

0
1
0

7,1%
18,8%
5,0%
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3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális
segélyben, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban,
valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma
Rendszeres szociális
segélyben részesített
regisztrált
munkanélküliek száma
(negyedévek átlaga) - TS
1401
Év

(2015. február 28-tól az
ellátás megszűnik, vagy
külön válik EGYT-re és FHTra)
Fő

201
2
2
201
2
3
201
3
4
201
0,5
5
201
1,25
6
201
1
7
Forrás: TeIR, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal

Egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti
támogatásban részesülők
átlagos száma 2015. márc.
1-től érvényes módszertan
szerint
(TS 5401)

Foglalkoztatást
helyettesítő
támogatásban
részesítettek átlagos
havi száma (2015.
március 01-től az
ellátásra való
jogosultság
megváltozott)

Fő

15-64
évesek %ában

Fő

Munkanélküliek
%-ában

0

0,67%

0

0,00%

0

0,79%

0

0,00%

0

1,12%

0

0,00%

0

0,23%

0

0,00%

0

0,58%

0

0,00%

0

0,00%

0

Rendszeres szociális segély

Rendszeres szociális segélyre lehet jogosult, aki egészségkárosodott, vagy aki
a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy aki az önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételeknek megfelel, (pl. krónikus betegség),
vagy 14 év alatti gyermeket nevel és a településen nincs biztosítva a gyermek
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napközbeni ellátása. A Járási Hivatal hatáskörébe tartozik, mint aktív korú
ellátás.

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük. Az önkormányzat
nem rendelkezik bérlakásokkal. A településen a lakhatási körülmények
átlagosak. Az ősagárdi lakosság döntő többsége saját tulajdonú családi
házakban él. Minimális az albérleti forma, amiről pontos adattal nem
rendelkezünk. Egyre kevesebb az üresen álló lakóház. Az idős lakók
elhunytával megüresedő házakat az örökösök kis hányada tartja meg, inkább
az a jellemző, hogy értékesítik. Azáltal, hogy általában 1-2 fő helyére komplett
családok költöznek be, kedvező hatással lehet a lakosságlétszám
emelkedésére. A településen veszélyeztetett lakhatási helyzet, hajléktalanság
nincs.
3.4.1.
számú
táblázat
Lakásállomány
év

201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7

összes
bérlakás
szociális
egyéb lakáscélra használt
lakásállomány
állomány (db)
lakásállomány nem lakáscélú ingatlanok
(db)
(db)
(db)
ebből elégtelen
ebből elégtelen
ebből elégtelen ebből elégtelen
lakhatási
lakhatási
lakhatási
lakhatási
körülményeket
körülményeket
körülményeket
körülményeket
biztosító lakások biztosító lakások biztosító lakások
biztosító
száma
száma
száma
lakások száma
160
0
0
0
0
0
0
0
160

0

0

0

0

0

0

0

161

0

0

0

0

0

0

0

161

0

0

0

0

0

0

0

161

0

0

0

0

0

0

0

161

0

0

0

0

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok
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a) bérlakás-állomány

Az önkormányzat tulajdonában mindössze egy bérlakás van, a háziorvosi
rendelővel egy épületben, de jelenleg üres.
b) szociális lakhatás

A településen nincs szociális lakásállomány.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok

Nem releváns.
e) lakhatást segítő támogatások

A mindennapi létfenntartás mellett a lakás fenntartására fordított
kiadások igen megterhelőek a célcsoport családjai számára. A terhek
enyhítését szolgálja az Szt-ben és a helyi rendeletben meghatározott
feltételek fennállása esetén igénybe vehető lakhatási támogatás. A
támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként is folyósítható. Az
Önkormányzat a helyi szociális rendeletben, valamint a szociális
törvényben meghatározott jogszabály alapján lakhatási támogatással
segíti az arra rászorulókat.
3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és
adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma
Év

Lakásfenntartási
támogatásban
részesített
személyek száma
(TS 6001)

Adósságcsökkentési
támogatásban
részesítettek száma
(TS 6101)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

11
14
14
6
5
7

0
0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A táblázatban szereplő adatokból látszik, hogy adósságcsökkentési támogatás
nincs a községben. Adósságcsökkentő támogatásról nem is alkotott rendelet
az önkormányzat. Önkormányzati információk szerint lakásárverés, ha
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véletlenül előfordul (nagyon ritkán), nem lakásvásárlási hitel bedőléséből
adódik, hanem inkább vállalkozói tartozásokból.
A kormány által létrehozott CSOK program központilag kíván segítséget
nyújtani a népesség megtartásához, növekedéséhez, a lakhatás megoldásával,
ennek hatásairól, számairól településünk vonatkozásában nem rendelkezünk
adatokkal.
f) eladósodottság

Az eladósodottság komoly problémát jelenthet, különösen a hátrányos
helyzetű, munkájukat elveszítő, vagy alacsony jövedelmű idős, vagy
többgyermekes családok esetében. Jelenleg településünkön ez nem jellemző,
az időnként bajba jutó családoknak az önkormányzat rendkívüli települési
támogatás megállapításával nyújt segítséget. A problémák kezelésében a
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat is segítséget nyújt az arra rászorulóknak
(védendő fogyasztóvá válás, részletfizetés kérése).
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben
elhelyezkedő
lakások,
minőségi
közszolgáltatásokhoz,
közműszolgáltatásokhoz,
közösségi
közlekedéshez
való
hozzáférés
bemutatása

Településünkön egy ingatlan található külterületen, saját erőből oldják illetve
oldották meg a közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi
közlekedéshez való hozzáférést, segítségre eddig nem szorultak .
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

Ősagárdon szegregált lakókörnyezetben nem élnek emberek

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés

Az 1997. évi CLIV. egészségügyi törvény célja:
„a) elősegíteni az egyén és ez által a lakosság egészségi állapotának
javulását, az egészséget befolyásoló feltétel- és eszközrendszer, valamint az
annak kialakításában közreműködők feladatainak meghatározásával,
b) hozzájárulni a társadalom tagjai esélyegyenlőségének megteremtéséhez
az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésük során,
c) megteremteni annak feltételeit, hogy minden beteg megőrizhesse emberi
méltóságát és önazonosságát, önrendelkezési és minden egyéb joga
csorbítatlan maradjon,
d) meghatározni - a szolgáltatók jogállásától és az ellátások fedezetétől
függetlenül - az egészségügyi szolgáltatások általános szakmai feltételeit,
színvonalának garanciáit,
e) biztosítani az egészségügyi dolgozók és a szolgáltatást nyújtó intézmények
védelmét jogaik és kötelezettségeik meghatározásával, valamint az
egészségügyi szolgáltatás sajátos jellegéből fakadó garanciális jellegű
intézkedésekkel,
f) lehetővé tenni az egyéni és a közösségi érdekek harmonikus
érvényesülését, a mindenkori népegészségügyi célok elérését, a szükséges

25

erőforrások
előteremtését,
optimális
egészségtudományok fejlődését.”2

felhasználását

és

az

Az Egészségügyi Törvény a települési önkormányzat főbb feladat- és
hatáskörei között kötelező feladatként határozza meg az egészségügyi
alapellátást, valamint a környezet- és település-egészségügyi feladatokat.
„152. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében
gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.”3
„153. § (1) A települési önkormányzat a környezet- és településegészségügyi feladatok körében
a) gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
b)392 biztosítja a 73. § (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban
meghatározott rovarok és rágcsálók irtását,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi
helyzetének alakulását és ennek esetleges romlása esetén - lehetőségeihez
képest - saját hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel rendelkező és
illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát,
d)393 együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi,
iskolai színterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint
támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket.” 4
A községi állampolgárok a közszolgáltatások többségét – fekvőbeteg ellátás
kivételével- helyben elérik. Az Önkormányzat minden kötelező feladatát
ellátja, megjelenő lakossági igények alapján önként vállalt feladatokkal
egészíti ki az ellátó rendszerét.
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

Év

201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7

Felnőttek és
Csak felnőttek
A házi gyermekorvosok
gyermekek részére
részére szervezett
által ellátott
szervezett háziorvosi
háziorvosi
szolgálatok száma
szolgálatok száma
szolgáltatások száma
(TS 4501)
(TS 4401)
(TS 4301)
1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

2

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
4
1997. évi CLIV törvény az egészségügyről
3
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Forrás: TeIR, KSH Tstar

A települési önkormányzat képviselő-testülete, a település lakosságszámára
tekintettel felnőttek és gyermekek részére egy egészségügyi alapellátási,
vegyes körzetet alakított ki. A családorvos vállalkozóként látja el a feladatát. A
nőtincsi II. sz. háziorvosi körzethez Felsőpetény, Ősagárd és Nőtincs település
fele tartozik. Minden településen működik önálló rendelő. Az ősagárdi orvosi
rendelő nem akadálymentesített, de az önkormányzat erre a feladatra
pályázati támogatást nyert, így a rendelő rövid időn belül akadálymentes lesz.
Az egészségügyi ellátás színvonalasan biztosított az alapellátás körébe tartozó
települési önkormányzati feladatok tekintetében:
 Háziorvosi vegyes körzet melyben a gyermekorvosi ellátás is biztosított,
 fogorvosi alapellátás,
 alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (felnőtt, gyermek),
 védőnői ellátás,
 iskola- és ifjúság orvosi ellátás.
A háziorvoshoz az II. körzetben praxisonként átlagosan 1760 fő, tartozik
gyerekekkel együtt melyből Ősagárd településen ellátottak száma 330 fő.
A rendelési időn kívüli ügyeleti szolgálat 2013. április 01.-től vállalkozásban
történik, naponta hétfőtől - péntekig délután 16 órától, reggel 8 óráig tart
ügyeleti szolgálat. Ezen felül hétvégéken és ünnepnapokon 24 órás folyamatos
ügyeleti szolgálat biztosított.
A szakorvosi ellátást igénylő betegeket a háziorvos a váci illetve a rétsági
szakorvosi rendelőintézetbe utalja. Az idős, mozgásukban korlátozott, illetve
önálló közlekedésre képtelen személyek számára a községünkben működő
Falugondnoki Szolgálat nyújt segítséget.
Rétsági Kistérségi Járó beteg Szakellátó Központ Nonprofit Kft 2011. április
04.-én kezdte el működését a 2651 Rétság, Laktanya út 5. szám alatti új
rendelőközpontban. Jelenleg 21 fő szakdolgozó áll rendelkezése és az ellátott
betegek száma mára már elérte a havi 4500 főt. A Járó beteg Szakellátó
Központ Ősagárdtól 14 km távolságra fekszik, jól megközelíthető. Az eddigi
visszacsatolások szerint a lakosság elégedett a Járó beteg Szakellátó
tevékenységével és megállapítható hogy kielégíti a lakosok szükséglet alapú
járóbeteg szakellátási igényeit. Az előjegyzési rendszer lehetővé teszi a
telefonon, személyesen vagy interneten történő bejelentkezést. A Járóbeteg
szakellátások kihasználtságának vizsgálatát a Szolgálat folyamatosan végzi,
felmérve a lakossági megbetegedésekből és azok jó szakmai ellátásából fakadó
igényeket, a szükségleteknek megfelelő átcsoportosításokat hajtva végre.
A fogorvosi alapellátás területén 1 felnőtt körzet elégíti ki a lakossági
szükségleteket.
Az egy körzeti védőnő a háziorvossal szoros együttműködésben végzi
munkáját. Tevékenységükkel a község egészét lefedik, az érintett családok
(anyák, várandósok, gyermekek) részére elérhetőek.
A kisgyermekek és iskoláskorú gyermekek számára kötelező szűrővizsgálatok
védőnő, háziorvos, pedagógusok bevonásával rendszeresen megtörténik. A 0-2
éves korú gyermekek évenkénti státusz vizsgálata és az iskoláskorú
gyermekek (2-4 évfolyam) kötelező szűrővizsgálata védőnő, orvos bevonásával
történik.
Az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki
számára elérhető a településen. E tekintetben hátrányos megkülönböztetés, az
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egyenlő bánásmód követelmények megsértése a szolgáltatások nyújtásakor
senkit nem érhet. Ezeknek a feladatoknak az ellátásban jelentős feladat hárul
a településen működő Falugondnoki Szolgálatra melynek az alap feladata
pontosan a rászorulók segítése a szolgáltatások elérésében.
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személyek részére – egészségi
állapota
megőrzéséhez
és
helyreállításához
–
az
egészségügyi
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájáru lás.
Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: alanyi jogon, normatív
alapon, méltányossági alapon. Az igazolvánnyal rendelkezők száma nem számottevő,
számuk stagnál.
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők
száma

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
(TS 5601)

0
1
2
3
2
3
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó
nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Községünkben
minimális az igénybevevők száma.

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
Ápolási díj,
Ápolási díj, alanyi
méltányossági
jogon: támogatásban
alapon:
Év
részesítettek évi
támogatásban
Összesen
átlagos száma (TS
részesítettek évi
5901)
átlagos száma
(TS 5902)
2012
0
0
0
2013
0
0
0
28

2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

1
1
2
1

0
0
0
0

1
1
2
1

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés

A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáféréshez is elsősorban Rétság
város Járóbeteg Szakellátó Központjában van lehetőség. Fekvő beteg esetén
orvosi javaslatra házi ellátásra is van lehetőség.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak
megjelenése
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezésérõl kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve
önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani.
A szolgáltatás feladata a leghátrányosabb helyzetben lévők felkutatása az
alapszolgáltatás keretében a létfenntartáshoz szükséges minimális ellátás
biztosítása, az ellátáshoz való hozzájutás segítése.
Az étkeztetés keretében az arra rászorulók napi egyszeri meleg étellel történő
ellátásának biztosítása,.
A hozzájutás módja: az étkeztetést szolgálztató által leszállított étel az
Ősagárdi Óvoda melegítő konyháján vehető át és vihető haza, illetve a
szolgáltató az igénybevevő által megadott lakcímre szállítja.
Az ételt a Vác és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (2163 Vácrátót, Dózsa György utca
32.) készíti a Nőtincs Önkormányzattól bérelt, a Nőtincsi Általános Iskola
épületében - Nőtincs, Barátság utca 4.- található konyhán
e) sportprogramokhoz való hozzáférés

A sportoláshoz, a sportprogramokhoz való hozzáférés a helyi körülményeket
figyelembe véve, a település minden lakója számára elérhető. A település
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csekély lélekszáma ellenére felnőtt Megyei III. osztályban szereplő labdarúgó
csapata van évek óta. Az egészséges életmód szerves része a sportolás is.
A településen nincs sportcsarnok, a településen a sportesemények helyszíne
leginkább a háziorvosi rendelő mögött található az önkormányzat és a
Sportegyesület összefogásával szépen karbantartott futballpálya, annak
komfortos öltöző épületével. A futballpálya mellett aszfaltozott buszforduló,
végállomás. Az óvodában külön tornaszoba nincs, a gyerekek testnevelése a
foglalkoztatóban folyik. Úszásoktatásra a gyerekek Bánkra járnak.
A
Közösségi Házban asztaliteniszezésre is van lehetőség.
A sportöltöző megépítésére pályázati pénzek felhasználásával nyílt lehetőség.
Büszkék vagyunk arra, hogy településünk az Országos kéktúra útvonal egyik
állomása.
f) személyes
hozzáférés

gondoskodást

nyújtó

szociális

szolgáltatásokhoz

való

A szociális ellátások és a szolgáltatások összehangoltan, koordináltan
működnek, nagymértékben lefedik a szociális szükségleteket. A helyi szociális
ellátórendszer középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek
állnak, akiknek színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben
tartását. A helyi szociális szolgáltatások gyakorlatában a személyközpontú
szociális munka folyamatosan biztosított, amely megteremti a hátrányos
helyzetben élők támogatásának, az esélyegyenlőség megteremtésének
feltételeit.
A szociális alapszolgáltatásokat (pl. étkeztetés, falugondnoki szolgálat, házi
segítségnyújtás, családsegítés,) az önkormányzat rendeletben szabályozza. A
szociális étkeztetés biztosítása az önkormányzat által üzemeltetett Ősagárdi
óvodán keresztül történik, a házi segítségnyújtást valamint a családsegítést
Nagyoroszi székhelyű társulás által biztosított intézményi háttérrel biztosítja.
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat nyújtó
intézmény (ápolást, gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény,
lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény és egyéb speciális ellátást
nyújtó intézmény) a településen nincs.
Házi segítségnyújtásban, valamint mentális segítségnyújtásban összesen 10
fő részesül. Szociális étkeztetés keretében jelenleg nincs ellátott.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének
megsértése a szolgáltatások nyújtásakor

Elmondható, hogy az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való
hozzáférés
mindenki
számára
elérhető.
E
tekintetben
hátrányos
megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelmények megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor senkit nem érhet.
A fentieken túl a sportoláshoz, a sportprogramokhoz való hozzáférés a helyi
lehetőségek tekintetében település minden lakója számára elérhető.
Az önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos
megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt
szankció megállapítására nem került sor.
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 történik.
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a)

közösségi

élet

színterei,

fórumai

Ősagárd
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 42.
§ 1. pont és az 53 § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
önkormányzat
szervezeti
és
működési
szabályzatában
foglaltaknak
megfelelően az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet
illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli. Az önkormányzati
feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselő-testület
bizottsága, a képviselő-testület hivatala látja el. A képviselő-testület tagjainak
száma 5 fő. A Képviselő-testület éves munkaterv szerint ülésezik. A képviselőtestület az ülés napirendjére tekintettel nyilvános-, zárt- és rendkívüli ülés
tart. Évente egy alkalommal nyilvános ülés keretében közmeghallgatást tart. A
nyilvános ülésre, a napirend érintettjei, a civilszervezetek meghívást kapnak.
A település lakossága a hirdetőtáblákra kifüggesztett meghívóból értesül az
ülés időpontjáról, napirendjéről.
A civilszervezetek rendszeres üléseinek, próbáinak a Faluház ad otthont, ahol
rendezvényeiket is megszervezhetik.
Azok számára, akiknek otthonában nincs internet hozzáférés szintén a
Faluházban vehetik igénybe ezt a szolgáltatást.
A helyi lakosok az önkormányzat honlapjából illetve a hirdetőtáblán
elhelyezett információk útján tájékozódhatnak a település életét érintő
kérdésekről, hírekről.
A településen etnikai konfliktusok nem léteznek, azok kezelésére nincs
szükség.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)

Nem releváns, a szlovák nemzetiség a falu javát szolgálja.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes
munka stb.)

A helyi közösségi szolidaritásnak szép példái vannak a településen.
Adományozásból összegyűlt pénzek is segítették pl. az első és második
világháborús emléktáblák állítását, az evangélikus templom falán a főbejárat
mellett. A Faluház felújítása során is egy emberként fogott össze a falu
lakossága és a helyi vállalkozók. Ki-ki anyagi helyzetéhez mérten járult hozzá
a felújításhoz, sokan vállaltak fizikai munkát, takarítást.
A Föld napja alkalmával, a település tisztasága érdekében meghirdetett
szemétgyűjtési akcióban kicsik és nagyok egyaránt részt vesznek.
A Szülői Munkaközösség tagjai is kiveszik részüket
adománygyűjtési akciókban, önkéntes munkákban.

az

óvodai-iskolai

Természetesen a felsorolás nem teljes körű, példák sorát lehetne említeni.
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3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos
esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal

A településen nem él roma kisebbség, így értelemszerűen roma nemzetiségi
önkormányzat sem tevékenykedik.
3.9 Következtetések:
meghatározása.

problémák

beazonosítása,

fejlesztési

lehetőségek

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

fejlesztési lehetőségek

A rendszeres ellátásokból önhibájukból
vagy önhibájukon kívül kikerülők
ellátatlansága

Tanácsadás, figyelemfelhívás az
önkormányzat általi közfoglalkoztatásba
történő bevonás lehetőségéről, menetéről
a rászorulók részére. – A Járási Hivatal
Foglakoztatási Osztályára történő
irányítás, regisztrálásra történő
rábeszélés a további ellátások lehetősége
érdekében
Az alkalmazhatóak száma minimálisra
csökkent, jelenleg nincs
közfoglalkoztatott. Az önkormányzat nem
tud annyi embert foglalkoztatni, amennyit
indokoltnak tart.

Közfoglalkoztatatás nehézségei

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

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

Ősagárd – hasonlóan más vidéki településhez – elöregedő, az időskorúak
száma (65 év feletti) folyamatosan meghaladja a fiatalkorú lakosság (0-14
éves) számát. Az alábbi táblázat a 2012-20 17 közötti születések számát
szemlélteti. A táblázat szemlélteti, hogy a településen egyre alacsonyabb az élve
születések száma.
5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Év

Élveszületések
száma
(TS 0701)

Halálozások
száma
(TS 0702)

Természetes szaporodás (fő)

2012

2

2

0

2013
2014
2015

1
1
4

9
2
3

-8
-1
1
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2016
2
2017
na.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

12
na

-10
0

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
Védelembe vett
kiskorú gyermekek
Veszélyeztetett kiskorú
Év
száma december gyermekek száma december 3131-én
én (TS 3101)
(TS 3001)
2012

0

1

2013

0

0

2014

0

0

2015

0

0

2016

0

0

2017

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése
bármely ok folytán veszélybe kerül, a gyámhivatal védelembe veszi a
gyermeket. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, mely társulási formában
több településen Szociális és Gyermekjóléti Társulás keretében látja el
feladatát, Ősagárdon is ellátja feladatait 1998.óta. Jó és szoros kapcsolatot
ápol a jegyzővel, családokkal és az oktatási intézményekkel (óvoda, és
Nőtincsi iskola).
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének
elősegítésére, a veszélyeztetettségének megelőzésére, megszűntetésére
szolgál.
A gyermekek védelmét:
- pénzbeli és természetbeni ellátások,
- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások,
- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások,
- gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések,
- az ellátások, intézkedések megtételének ellenőrzése, adatok kezelése
szolgálja.
A fenti táblázat adataiból látható, hogy a településen az elmúlt öt évben nem
volt védelembe vett gyermek. Veszélyeztetett gyermek az utóbbi években 1 fő
volt.
Természetesen, ha a védelembe vétel csak egyetlen esetre kerülne sor, az is
sok lenne, mert az a gyermek fejlődését, jövőjét veszélyezteti. Az életben egy
ilyen szituáció, indíttatás a felnőttkorra is kihatással lehet.
A környezet és a szakemberek odafigyelése, a jelzőrendszer azonnali, több
lábon álló működésének szinten tartása, javítása elengedhetetlen.
Elmondható, hogy a lakosság létszámához képest sem magas a veszélyeztetett
gyermekek száma.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Év
201
2
201
3
201
4
201
5
201
7

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek évi
átlagos száma (TS 5801)
14
9
3
2
1

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
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Az adatok alapján megállapítható, hogy öt év távlatában, csökkent a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma. Ez az
ellátási forma a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi jövedelem
összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítható meg. Az önkormányzat
a települési támogatás keretében is segítséget nyújt a családoknak, Mint
látható a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
folyamatosan csökken, ez annak bizonyítéka, hogy Ősagárdon a családok
helyzete javuló tendenciát mutat.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a szociálisan rászoruló kiskorúak
vagy közoktatási intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása.
A gyermek jogán adható helyi juttatás:
rendkívüli települési támogatás
időszaki települési támogatás
gyermekszületés támogatása
a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás
céljából nyújtható:
tanulók közlekedési támogatása
nyári szünidei étkezés támogatása
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya

Ősagárd Község Önkormányzata nagy figyelmet fordít a gyermekek illetve a
gyermekes családok támogatására. Az önkormányzat 6/2016. (IV.22.) a
pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint
a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
szóló rendeletében meghatározott ellátások közül az iskolakezdési
támogatást minden család igénybe veszi ahol iskolás gyermek van, ez
évenként 20-25 igénybevevőt jelent. A rendkívüli települési támogatás abban
az esetben jelent segítséget ha a csalásnak valamilyen rendkívüli kiadása
keletkezik, ezt évente egy-két alkalommal igénylik a családok. A tanulók
közlekedési támogatása a középiskolások utazási költségeihez nyújt
segítséget, ezt évente kérelemre, 6-8 tanuló részére biztosítja az
önkormányzat.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás és
általános iskolás gyermekek étkeztetését 100 %-ban, a három- vagy
többgyermekes családok gyermekeinek, a tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermek étkeztetését az intézményi térítési díj 50%-ában finanszírozza.
A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat rendeletében a gyermek
egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat
meg.
Ősagárdon a kedvezményes étkeztetést igénybe vevők száma csökken.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya

Ősagárdon nem élnek magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek.

4.2 Szegregált,
esélyegyenlősége

telepszerű

lakókörnyezetben

élő

gyermekek

helyzete,

A településen nem él szegregált, telepszerű lakókörnyezetben gyermek.
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)

Az önkormányzat a védőnői szolgálatot intézményfenntartó társulás keretében
Nőtincs, Felsőpetény, Ősagárd községek önkormányzatai által biztosítja
mindhárom
településen
egy
körzet
keretében.
A
védőnő
heti
rendszerességgel, az orvosi rendelő épületében kialakított védőnői szobában
látja el a kisbabákat, tanácsaival segíti a kismamákat és anyukákat.
Otthonukban is rendszeresen felkeresi a családokat, figyelemmel kísérve a
gyermekek egészségi állapotát, körülményeit.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek
szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi
praxisok száma)

A házi gyermekorvosi teendőket a felnőttek és gyermekek részére szervezett,
vegyes körzetű háziorvosi szolgálat látja el. Az önkormányzat házi
gyermekorvosi praxist nem működtet.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási)
igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok

ellátási

A 0-7 éves korosztályból speciális fejlesztésre szoruló gyermekek fejlesztése
megoldott.
Súlyosan beteg, fogyatékos gyermekről nincs tudomásunk.
d) gyermekjóléti alapellátás

A településen működik Gyermekjóléti Szolgálat, annak képviselője hetente
egy alkalommal ügyfélfogadást tart a településen és szoros kapcsolatot ápol
a jegyzővel, családokkal és az oktatási intézményekkel (óvoda, iskola).
Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése
bármely ok folytán veszélybe kerül, a gyámhivatal védelembe veszi a
gyermeket.
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e) gyermekvédelem

A gyermekek védelmét szolgálják a
- pénzbeli és természetbeni ellátások: a szociálisan rászorulók által igénybe
vehető pénzbeli, természetbeni és gyermekjóléti alapellátások.
- gyermekjóléti alapellátások: az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat szervezi, a jelzőrendszeren keresztül érkezett vagy az
önként jelentkezett kliensek részére nyújt szolgáltatást, közreműködik a
védelembe vétel előkészítésében, folyamatában, felülvizsgálatában.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatásként az önkormányzat 6/2016.
(IV.22.) a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
szóló rendeletében a kifejezetten a krízishelyzetben lévők számára
rendkívüli települési támogatást biztosít.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való
hozzáférés

Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való
hozzáférés a helyi lehetőségekhez mérten biztosított. A településen nincs
sportcsarnok, a háziorvosi rendelő mögött található az önkormányzat és a
Sportegyesület összefogásával szépen karbantartott futballpálya.
Az
óvodában külön tornaszoba nincs, az óvodai testnevelés a foglalkoztatóban
folyik. Úszásoktatásra a gyerekek a bánki uszodába járnak.
A szabadidős és szünidős programokon a település minden gyermeke –
érdeklődési körének megfelelően – részt vehet a Közösségi Házban
megszervezésre kerülő foglalkozásokon. Ilyen pl: a néptánc, agyagozás,
csuhéfonás, gyöngyfűzés, játékos hitoktatás, sakk, stb.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv

Az önkormányzat 6/2016. (IV.22.) a pénzbeli és természetbeni támogatások
rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátásokról szóló rendeletében a szünidőre természetbeni
települési támogatásként
étkeztetést biztosít az arra rászorulóknak. A
tankönyveket az általános iskolások ingyen kapják, de az önkormányzat a
tanulóknak a beiskolázás költségeihez támogatást biztosít.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének
megsértése a szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil
érdekképviselők észrevételei

Nincs tudomásunk ilyen esetről.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az
ellátórendszerek keretein belül

A szociálisan rászoruló gyermekek szülei évente egy-két alkalommal Európai
Uniós élelmiszersegély csomagban részesülnek.
4.4 A kiemelt
fogyatékossággal
esélyegyenlősége

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

A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek a többi
gyermekkel és tanulóval együtt, integráltan vesznek részt az óvodai, illetve
általános iskolai nevelésben-oktatásban. Jelenleg Ősagárdon nincsen
hátrányos helyzetű gyermek.
b)
a
közneveléshez
kapcsolódó
kiegészítő
szolgáltatások
(pl.
iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)

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

Nincs tudomásunk ilyen esetről.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás
hatékonyságában mutatkozó eltérések

Nem releváns.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

Nem releváns.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek
meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Jelzőrendszer működésének támogatása

fejlesztési lehetőségek
Résztvevők együttműködjenek, egymást
kölcsönösen tájékoztatják

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

Ősagárdon a munkavállalási korú nők kevesebben voltak mint a férfiak 2012
és 2017. között, arányaiban foglalkoztatottságuk és munkanélküliségük nem
mutat jelentős eltérést.
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak
Foglalkoztatottak
Munkanélküliek
száma
Év
Férfiak
Nők
Férfiak
Nők
Férfiak
Nők
(TS 0803)
(TS 0804)
(TS 0801) (TS 0802)
2012
125
99
114
86
3
5
2013
125
97
114
88
5
8
2014
125
99
120
90
4
4
2015
116
103
109
89
2
2
38

2016
115
102
2017
115
102
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

109
10ö

89
89

3
3

2
3
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban

Településünkön helyben képzések, továbbképzések nincsenek a nők számára.
A Rétsági Járási Hivatal Foglakoztatási Osztálya időnként szervez munkaerőpiaciképzési programokat. A képzések nagyobb része Rétságon történik, de a
képzésben résztvevőknek gyakorlati oktatásra Vácra, vagy Balassagyarmatra
kell utazniuk.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei

Napjainkban az alacsony iskolai végzettségűek is el tudnak helyezkedni, de
természetesen nagyobb az esélyük a magasabb iskolai végzettségűeknek,
valamint a későbbiekben fontos lehet az iskolázottság ezért lehetőséget kell
teremteni, hogy minél több képzési programban részt tudjanak venni az
érintettek.
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d)
hátrányos
bérkülönbség)

megkülönböztetés

a

foglalkoztatás

területén

(pl.

Amennyiben egy munkakörre férfi és nő is jelentkezik, többnyire a férfi munkaerőt részesítik
előnyben. Talán a fizikai állóképesség miatt lehet így, de nem megy el GYES-re, és nem ő marad
otthon a beteg gyerekkel. Ezek nyilvánosan ugyan nem hangzanak el, de érzékelhető vezetői
hozzáállás.
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő
szolgáltatások
(pl.
bölcsődei,
családi
napközi,
óvodai
férőhelyek,
férőhelyhiány;
közintézményekben
rugalmas
munkaidő,
családbarát
munkahelyi megoldások stb.)

A településen bölcsőde nincs, napközi otthonos óvoda működik. Az óvodai férőhelyek száma 20.
Az óvodába beíratott gyermekek száma jelenleg 9 fő. A számokból kitűnik, hogy az óvoda
lényeges szabad kapacitással rendelkezik.
Létszámfejlesztésre lenne tehát szükség, az üzemeltetési költségek idealizálása céljából. Ennek
érdekében célszerű lenne együttműködni a szomszédos településekkel.
A nők elhelyezkedése szempontjából fontos tényező, hogy a gyermekek napközbeni ellátása
megoldott legyen. Van arról is információ, hogy GYES után az anya, mivel távolabbi helyen talált
állást magának, gyermekét is a munkahelye szerinti település óvodájába íratta.
Nők számára helyben, első sorban az Önkormányzat tud munkát biztosítani. A közszférában
központilag szabályozott bérek vannak, így a hölgyek hátrányos bér-megkülönböztetéséről a helyi
foglalkoztatás területén nem beszélhetünk.
A községben családbarát munkahelyi megoldásra, rugalmas munkaidőkezdésre nincs ismert példa,
de a közintézményekben a hölgyek munkaidejének rugalmas kezelése megoldható.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét
szolgálja. A családtervezéssel, gyermekvállalással kapcsolatos ismeretek
átadása megfelelő.
A védőnő nem csak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi,
hanem a kismama gyakorlati és lelki segítése is feladata. Szoros kapcsolatban
áll a családokkal, rálátása van a gyermek családi körülményeire. Kapcsolatot
tart a kisgyermekellátó intézményekkel, házi orvossal.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

A családon belüli, nők ellen irányuló erőszak nem jellemző a településen. Ez
nem jelenti azt, hogy nem fordulhat elő, azonban erre nem mindig derül fény,
mert az érintett nem szívesen beszél róla. Ha súlyosabb eset előfordulna, azt
már nem lehetne eltitkolni. A település kicsi, mindenki, mindenkit ismer és a
súlyos bántalmazás hamar kiderül. Természetesen a kisebb bántalmazást,
vagy lelki terrort sem szabad figyelmen kívül hagyni, és szigorúan fel kell
lépni ellene.
A Családsegítő Szolgálathoz fordulhat, akit ilyen jellegű
atrocitás ér, továbbá rendőrségi feljelentést lehet tenni.
A településen nem releváns.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok
átmeneti otthona)

A településen anyaotthon, családok átmeneti otthona nem működik. A helyi
információk alapján erre nincs szükség.
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben

A település közéletében a nők aktivitása magasabb, mint a férfiaké.
A hivatalokban, szociális, kulturális, oktatási területen a férfiak számaránya
elenyésző.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és
felszámolásukra irányuló kezdeményezések

A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák nem jellemzőek, intézkedést nem
igényelnek
5.8 Következtetések:
meghatározása.

problémák

beazonosítása,

fejlesztési

lehetőségek

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Munkanélküli nők segítése

- Az ellátási formák feltételeinek ismertetése;
- Tájékoztatás, felvilágosítás megadása az
önkormányzati lehetőségekről:
közfoglalkoztatásba történő bevonás.
A település közösségi életének aktivizálását
felvállaló önszerveződő csoportok
önkormányzati támogatása;
- Hölgyek önkormányzati segítése nekik tetsző
közösségi programok szervezésében;
- A feleslegesség érzet megszűnésének segítése
a helyi lehetőségek aktivitásának növelésével
(Közösségi ház, Könyvtár);
- Egyedül élő nők közösségi munkára való
ösztönzése.
Munkanélküliek képzési programokban való
részvételének szorgalmazása, segítése az
elhelyezkedés esélyének növelése érdekében.

Elszigetelődés megszüntetése

Szakképesítés hiánya

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

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

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint
e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény értelmében a nyugdíjbiztosítási
ellátási formák:
· saját jogú nyugellátás
- öregségi nyugdíj
· hozzátartozói nyugellátás
- özvegyi nyugdíj,
- árvaellátás,
- szülői nyugdíj,
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- baleseti hozzátartozói nyugellátás;
· rehabilitációs járadék

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb
járandóságban részesülők száma
Nyugdíjban, ellátásban,
Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járadékban és egyéb
Év
járandóságban
Összes nyugdíjas
járandóságban részesülő
részesülő nők száma (TS
férfiak száma (TS 5201)
5301)
201
39
71
110
2
201
39
68
107
3
201
40
62
102
4
201
37
64
101
5
201
33
65
98
6
201
0
7
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az önkormányzat nyilvántartása szerint ellátatlan időskorúak nincsenek. A
nyugdíjasok körében lényegesen több a nő mint a férfi.
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező
időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Mindenképpen pozitívum,
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hogy Ősagárd községben,nincs olyan személy aki ne rendelkezne a nyugdíj
megállapításához szükséges szolgálati idővel.
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága

Az idős korosztály (jellemzően az 55 év felettiek) foglalkoztatási mutatói a
településen nagyon alacsonyak. Annak a személynek, aki ebben a korban
munkanélkülivé
vált,
az
elhelyezkedési
esélye
alacsony,
sokkal
kiszolgáltatottabb a munkaerő-piacon. Ebben az esetben látványos a
diszkrimináció, hiszen nem csak az elhelyezkedési esélye rosszabb, a
létszámleépítés is hamarabb eléri a korosztályt.

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
55 év feletti
Regisztrált
regisztrált
Tartós
55 év feletti tartós
munkanélk
munkanélküliek
munkanélküli
Év üliek száma
munkanélküliek száma ?
száma
ek száma
(TS 1010 és TS 1011)
Fő
Fő
%
Fő
Fő
%
8
1
13%
1
1
100%
2012
13
1
4%
1
1
100%
2013
#ZÉRÓOSZTÓ
8
0
0%
0
0
2014
!
#ZÉRÓOSZTÓ
4
0
0%
0
0
2015
!
#ZÉRÓOSZTÓ
4
1
13%
0
0
2016
!
#ZÉRÓOSZTÓ
5
1
20%
0
0
2017
!
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR
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Településünkön az utóbbi időben ebből a korosztályból tartós munkanélküli
nem volt, ennek a korosztálynak az esetében is javultak a foglalkoztatási
esélyek.
Az sem jellemző, hogy a lakosság köréből többen élnének a nyugdíj
melletti/helyetti munkavégzés lehetőségével.
A település elöregedő, az idős, nyugdíjas emberek a vidéki életmóddal járó
többletterhelés miatt örülnek, ha a ház körüli teendőket el tudják látni.
Mindenki kertes házban lakik, ahol akad munka bőven.
A településen nincs munkahely a nyugdíjasok számára.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok
foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat
támogató egyéb programok a településen)

A jogszabályi változások miatt a nyugdíjasok foglalkoztatási lehetőségei a
közintézményekben megszűnnek. Az aktívabb időskorúak kertet művelnek,
bogyós gyümölcsöket szedésével egészítik ki nyugdíjellátásukat.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

Nem releváns.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a
közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése

A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas
színvonalú. Az egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások
egy része a település minden állampolgára részére biztosított, egy része kor
alapján az időskorúak részére szerveződik. Az önkormányzat eleget tesz
minden kötelező feladatának.
Az érintettek zöme tájékozott a szociális
szolgáltatások igénybevétele tekintetében. Az igénybevételükhöz szükséges
adminisztráció elvégzésében aktív segítséget nyújt a Hivatal, a falugondnok
és a Családsegítő Szolgálat.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
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Az önkormányzat intézményei közül egyedül a Közösségi Ház (faluház)
akadálymentesített.
A településen aktív nyugdíjas élet folyik, igény esetén - pld. Agárfesztivál
megrendezése - mindig lehet számítani a nyugdíjasok segítőkész munkájára a
megrendezésre kerülő rendezvények bonyolításában, vendéglátásban.
c) idősek informatikai jártassága

A település időseire kevésbé jellemző az informatikai jártasság, inkább
csodálkozással és hitetlenkedve szemlélik a fejlődést.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó
programok a településen

Az idősebb, de még tettre kész nyugdíjasok egyaránt aktívak a civil, állami
vagy egyházi
eseményeken egyaránt. A még idősebbek már koruk és egészségi állapotuk
miatt nehezebben mozdulnak ki otthonról. Esetükben a magukba zárkózás az
a probléma, amit kezelni kell. Az önkormányzat a házi segítségnyújtás
működtetésével próbál a rászorulóknak megfelelő segítséget nyújtani.
Kistelepülés lévén az életkorral járó saját igények kielégítését célzó
programok szervezésére
önkormányzati szinten nem áll rendelkezésre forrás. Viszont az önszerveződő
módon szerveződő célzott programok lebonyolításához az önkormányzat
ingyenesen biztosít helyet.
6.5 Következtetések:
meghatározása.

problémák

beazonosítása,

fejlesztési

lehetőségek

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Az időseket figyelemmel tartó jelzőrendszer
fejlesztése
Az időskorú nők száma jóval
magasabb
Egyedül élő idősek segítése

- Kapcsolat kiépítése és fenntartása az
egyedül élő idősek családtagjaival.
Igényfelmérés segítségadás terén a
családsegítő szolgálat bevonásával.
Az aktivitást megőrző programok,
szolgáltatások
szervezése.

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)

Fogyatékkal élő lakótársaink foglalkoztatására a településen nincs mód, de
nem a hátrányos megkülönböztetés miatt, hanem mert szervezett-munkahelyi
foglalkoztatásra létszám sem tevődne össze. A fogyatékkal élők saját
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lakókörnyezetükben élnek. A településen nincs nappali ellátás, lakóotthon,
gondozóház. Erre jelenleg nincs is igény, az érintettek ellátása családon,
környezeten, illetve a szociális alapszolgáltatás keretén belül megoldott.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

Nem releváns.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok

Ősagárdon nem található olyan intézmény,
kifejezetten a fogyatékkal élők részére jött létre.
7.2 Fogyatékkal
kedvezményei


-

élő

személyek

pénzbeli

vagy
és

szolgáltatás,

természetbeni

amely

ellátása,

A fogyatékos személyek az önkormányzatnál megfelelő információhoz jutnak a
jogszabály szerint járó pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Ezeket igénybe
is veszik. Alapellátásként amennyiben ennek szükségét érzik biztosítható
szociális alapszolgáltatás,
étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
családsegítés
Ápolás, gondozás nyújtó intézmény, fogyatékos személyek otthona,
rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon a
településen nincs.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a
közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a)
települési
önkormányzati
akadálymentesítettsége

tulajdonban

lévő

középületek

A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, érzékelhető és
biztonságos épített környezetre. Az önkormányzat tulajdonában lévő közösségi
ház akadálymentesített. A háziorvosi rendelő, óvoda sajnos nem.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés
lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség,
lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége

A fogyatékos személy számára a művelődési, kulturális, sport- és más
közösségi célú létesítmények látogatása biztosított. Parkolás jelenleg még
gondot okoz mivel mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyek
kialakítása nem történt meg.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége

Nem releváns.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége

Gondot okoz, hogy a Magyar Közút Kht. tulajdonában lévő települési főutca
állapot melyen olykor veszélyes a kerekes székes közlekedés. Önkormányzati
feladatként a járdák állapotának folyamatos javítása a cél. Ehhez
biztonságosan lerakott lapokból, térkőből készített járda készítése, a régi
járdák felújítás szükséges, lehetőség szerint a legjobb megoldás az
aszfaltozott megfelelő szélességű járdák kialakítása lenne.
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e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl.
speciális közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)

Nem releváns
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

Gyógyszertár a településen nincs. Az idősek szükséges gyógyszerellátását a
falugondnoki szolgálat keretében megoldott. Ha szükséges naponta az 5 km
távolságra lévő Nőtincsen található és állandó napi nyitva tartású
fiókgyógyszertárból házhozszállítással történik a szükséges gyógyszerek
beszerzése és eljuttatása a rászorulók részére.
7.4 Következtetések:
meghatározása

problémák

beazonosítása,

fejlesztési

lehetőségek

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Házi orvosi rendelő, óvoda nem
akadálymentesített

Pályázat középületek
akadálymentesítésére.

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és
for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és
érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot
ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma,
partnerségi megállapodások száma stb.)

A település nagyságához képest szép számmal működnek civilszervezetek:
•
Ősagárdi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület
•
Ősagárd Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
•
Ősagárdi Labdarúgó Klub
melyek a közös célok, kulturális, szórakozási, sport, környezetvédelmi és
fejlesztési célok megvalósításához mozgósíthatóak és szívesen veszik ki
részüket a munkából a közösségi célok megvalósítása érdekében.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor
közötti partnerség bemutatása

Az Ősagárdi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat feladata, kötelessége
Ősagárd községben élő szlovák nemzetiség egyéni és közösségi jogainak,
érdekeinek képviselete, védelme, érvényesítése a törvény által biztosított
keretek közt, jó kapcsolatokat tart fenn a község önkormányzatával,
bizottságával ahol érdekképviseleti szervként lehetősége van a kisebbséget
érintő kérdésekben előterjesztéseket véleményezni. Mindaddig amíg a törvény
ezt lehetővé tette a települési Önkormányzat egyben ellátta a szlovák
kisebbségi nemzetiségi Önkormányzati feladatokat is mivel a Képviselők
többsége szlovák nemzetiségi képviselő jelöltként indult és került
megválasztásra. A lakosok nagy része az evangélikus egyházközösséghez
tartozik.
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Az evangélikus egyházközösség számos alkalmat biztosít hitük gyakorlásához
az egészen a kicsiny gyermekektől az idős korosztályig.
kicsiny gyermektől az idős korosztályig. Hetente több lehetőség nyílik hitük
gyakorlásához, közösségi kapcsolatok alakításához. Az evangélikus egyház jó
kapcsolatot ápol az önkormányzattal, intézményekkel.
A civil közösségek tagjai települési rendezvényeken, közösségi programokon,
szervezőként vagy lebonyolítóként is részt vesznek.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való
partnerség

Az önkormányzatok közötti partnerség kistérségi szinten működik, első sorban
a térségi szinten
működő feladat ellátás következtében.
d)
a
nemzetiségi
önkormányzatok
célcsoportokkal
kapcsolatos
esélyegyenlőségi tevékenysége

A településen a település lakosságszámához viszonyítva nagyszámú szlovák
nemzetiségű él, ezért alakult meg a szlovák nemzetiségi önkormányzat.
Az önkormányzat célja Ősagárd szlovák vonatkozású tárgyi, szellemi
kultúrájának megőrzése, az ősagárdi szlovák nyelvjárás a szlovák irodalmi
nyelv ápolása, Ősagárd szlovák jellegének megőrzése.
Feladatai:
- Saját „intézmény” múzeumi kiállítóhelyként működtetése állagának
fenntartása, folyamatos nyitva tartással, gondnoki teendők ellátásának
biztosítása. Az Ősagárdi Falumúzeum (Szlovák Tájház) épülete és a benne
őrzött néprajzi tárgyi anyag a községben kiemelkedő jelentőséggel bír.
- Oktatás, nyelvápolás terén az önkormányzat támogatja óvoda, iskolai
nemzetiségi nyelv oktatását. Az önkormányzat immár több éve anyagilag
támogatja szlovák nyelv oktatását, nemzetiségi szervezet tagjai, aktivistái,
közalkalmazott és köztisztviselők és más érdeklődő számára.
- Nemzetiségi nyelvű kiadványozás alkalomszerűen
„Tradicionális”
értékmegőrzés,
közös
programfinanszírozás.
Az
önkormányzat együttműködési megállapodást kötött helyi civil szervezetekkel
és a községben működő szlovák területen tevékenykedő intézménnyel. Az
együttműködés tartalmazza a közös nemzetiségi programok szervezését,
finanszírozási lehetőségeit és a programok konkrét feladatait. (Helyi óvoda,
Evangélikus Egyházzal stb.)
Társszervezőként erkölcsileg és anyagi lehetőségeihez mérten támogatja a
községben az intézmények, szervezetek, egyház által szervezett szlovákság
nemzetiségi tradícionálisan kialakult kultúr programokat (pl. Idősek napja,
Ősagárdi
Faluszépítő
és
Hagyományőrző
Egyesület
rendezvényeit,
Agárfesztivál, Szüreti felvonulás. Nemzeti ünnepek megünneplését).
Külföldi (Szlovákiai) kapcsolatok. Az önkormányzat a nemzetközi (szlovákiai)
kapcsolatok
elmélyítését
a
diplomáciai
képviselők
fogadását
a
kultúrdiplomácia szerepét is elsődleges céljának tekinti. Együttműködési
megállapodás
született
a
szlovákiai
Jasenie
és
Pribelce
község
önkormányzataival, amely értékteremtően működik és számos kiállítás,
csereprogram és közös rendezvények megrendezésére is adódott lehetőség.
e)
civil
szervezetek
tevékenysége

célcsoportokkal

kapcsolatos

esélyegyenlőségi

A településen működő civilszervezetek nagyon aktívak bármilyen programban,
legyen az advent, falunap, nemzeti ünnep, sportesemény, társadalmi munka,
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jótékonysági
rendezvény,
véradás,
gyermek-,
illetve
idősek
napja
közbiztonság,
stb.
A
rendezvények
sikeres
megszervezéséért
a
civilszervezetek vezetői, tagjai sokat tesznek, mindehhez azonban kell egy
megfelelő irányító, mozgósító személy, akinek hívószavára az emberek
szívesen mozdulnak. Ebben elévülhetetlen érdeme van Agárdi Andrásnak, a
település polgármesterének, aki időt, fáradtságot nem kímélve az évek során
eggyé kovácsolta a települést.
A kulturális és közösségi élet a több lépcsőbe megbővített, felújított és
akadálymentesített Pályázat keretében megújult Közösségi Házban folyik,
melyben helyet kaptak a már említett civilszervezetek is.
f) for-profit
ellátásában.

szereplők

részvétele

a

helyi

esélyegyenlőségi

feladatok

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

A helyi esélyegyenlőségi program tervezete véleményezésre, javaslattételre
meghirdetésre került Ősagárd honlapján és a helyi hirdetőtáblán. Az érintett
szervezeteket adatszolgáltatás és javaslattétel kapcsán kerestük meg, vezetőik
a képviselő-testületi ülés érintett napirendi pontjához meghívást kaptak.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos
észrevételeinek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.

A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatát a képviselő-testület
nyilvános ülésen tárgyalja, amelynek időpontjáig a lakosság folyamatos
észrevételezési, javaslattételi lehetőségeit az önkormányzat biztosítja,
lehetőség szerint intézkedéseibe beépíti.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek
meghatározása
rövid címmel

Romák
és/vagy
mélyszegén
y-ségben
élők
.

Gyermekek
Idősek
Nők
Fogyatékka
l élők
A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe,
megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

Romák
és/vagy
mélyszegén
y-ségben
élők
Gyermekek
Idősek
Nők
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Fogyatékka
l élők
Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák büszkék arra, hogy romák, mert
elismert tagjai a település közösségének.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénység továbbra sem legyen jelen
településünkön.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek lokálpatriotizmusának korai
kialakulását.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek életének alakulására, hogy szükség
esetén azonnal segítő jobbot tudjunk nyújtani.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenjogúság intézményének
tartalommal való
megtöltését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élőkre, hogy a lehetőségükhöz
mérten teljes életet tudjanak élni.
Az intézkedési területek részletes kifejtése
Intézkedés
címe:
Feltárt
probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás
és rövid-, középés hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma)
pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és
annak
dokumentáltság
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a, forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatóság
a
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
A

B

C

D

E

F

G

H

I
J
Az
A
intézkedé
helyzetel
Az
s
emzés
A
Az
Az
intézkedé megvalósí
Az
következt
Az
célkitűzés
intézkedé
intézkedé
Az
s
tásához
Intézkedé intézkedé etéseiben intézkedé összhangj
Az
s
s
intézkedé
eredmény szüksége
s
s címe,
feltárt
ssel
a egyéb
intézkedé megvalósí
eredmény
s
ességét
s
sorszáma megnevez esélyegye
elérni
stratégiai
s felelőse tásának
einek
tartalma
mérő
erőforrás
ése
nlőségi kívánt cél dokument
határidej
fenntarth
indikátor(
ok
probléma
umokkal
e
atósága
ok)
(humán,
megnevez
pénzügyi,
ése
technikai)
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1
2
3
…
II. A gyermekek esélyegyenlősége
1
2
3
…
III. A nők esélyegyenlősége
1
2
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3
…
IV. Az idősek esélyegyenlősége
1
2
3
…
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1
2
3
…
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3. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára
feladatul adja és ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati
fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során kéri, hogy
a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy
vizsgálják meg, és a program elfogadását követően biztosítsák, hogy az
intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség szempontjából
fontos
egyéb
közszolgáltatásokat
meghatározó
stratégiai
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek
az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon
kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi
Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi
Program Intézkedési Tervében 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
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.
Az 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
személyek/csoportok felelősek:

feladatokért

az

alábbi

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 település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési
intézmények vezetői
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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 HEPot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a
köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)
-

Érvényesülés, módosítás

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is
elvégezhető - felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt
célokat nem sikerül teljesíteni, beavatkozási terület felelőse bemutatja az
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási
tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési
tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP
IT
végrehajtásáért
felelős
személy
intézkedik
a
felelős(ök)
meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért
felelős személy megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez,
és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban
lényeges változás következik be, illetve amennyiben a tervezett
beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok
megvalósításához.
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4. Elfogadás módja és dátuma
I. Az Ősagárd község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és
társadalmi vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást
követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.
III. Ezt követően Ősagárd község képviselő-testülete a
Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési
megvitatta és ………………………… számú határozatával elfogadta.

Dátum

Helyi
Terv)

Aláírás

Az Ősagárd Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
partnerei ismerik a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak
megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni.

Dátum
aláírás

Partner

Dátum
aláírás

Partner

Dátum
aláírás

Partner
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5

5

HEP elkészítési jegyzék
NÉV6

6

HEP részei7

Aláírás8

1
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4
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RÉTE

RÉTE
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Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy
„partneri aláírással” igazolt dokumentum
A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
7
A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az
elkészítésben részt vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
8
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.

