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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

 

Bevezetés 
 
Minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit sem lehet 
önkényesen megfosztani. Magyarország biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az 
emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, 
politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési és egyéb helyzet 
szerinti különbségtétel nélkül. 
 
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, Patak Önkormányzata Esélyegyenlőségi 
Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri 
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

A település bemutatása 
 
    Patak a hajdani Nógrád Vármegye nyugati részén fekvő magyar kisközség. Patak község neve 1255-ben a 

tatárjárás után IV. Béla király idejéből származó oklevélben szerepel először. Az iratok alapján 

megállapítható, hogy a település a vízfolyásáról kapta a nevét, és az esztergomi érsekség birtoka volt. 

1438-ban Albert király; Zsigmond király utódja Patakot és Dejtárt örök adományul az esztergomi érsekség 

birtokába juttatta. 

Régészeti leletek alapján bizonyított, hogy a régebbi korokban is éltek emberek a településen. Szent István 

uralkodása idején, majd később a XV. század elején királyi birtok volt. A XII. sz. közepétől a Detre, Balassa, 

és Csák nemzetségek birtokolják. 1421-ben Szécsényi László veszi meg. Egyházi vonatkozásban az 

esztergomi érsekséghez tartozik. Az esztergomi káptalan által 1397-ben kiadott okiratban önálló 

plébániaként szerepel. Ezt megelőzően, 1223-ban a már létező vadkerti plébánia filiájaként tartják számon. 

1434-ben városi kiváltságokkal rendelkeznek és Vásárospatak néven környezetének jelentős települése. A 

török hódoltság Patakot sem kíméli, itt is jelentős a pusztítás. 1633-tól a nógrádi nahijéhez tartozott.  

A törökök kiűzése és a Rákóczi szabadságharcot követően viszonylag gyorsan újjáéled a község. 1715-ben 

már 29 adózó háztartás szerepel a nyilvántartásokban. 1905-ben nagy tűzvészről adtak hírt a krónikák, de a 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  

http://hu.wikipedia.org/wiki/1255
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%A1rj%C3%A1r%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/IV._B%C3%A9la_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Esztergomi_%C3%A9rseks%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1438
http://hu.wikipedia.org/wiki/Albert_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zsigmond_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dejt%C3%A1r
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település ismét gyorsan újjáépült. Műemlék minősítési kőhídja 1800-ban, kápolnája pedig 1860- ban épült. 

Az 1720-ban létesült római katolikus templomot 1800-ban és 1937-ben bővítették. 

 

Helyi hagyománynak nevezhető, hogy igen sok lakóházon vallásos jelképek jelennek meg. Az utcai 

homlokzaton kisebb - nagyobb méretű fülkécskéket képeznek ki, és abban festett szobrocskák (döntően 

Mária szobor) kerül. Ugyancsak Patakra jellemző, hogy a település különböző helyein 12 db kőkereszt 

található. A település szerkezetét és faluképét több kisebb méretű teresedés gazdagítja. Ilyen tér található 

a Kossuth út északi végén, melyen egy kisebb kápolna is épült. A Kossuth és Rákóczi út kereszteződésében 

lévő teret egy kőkereszt és 4 fenyőfa gazdagítja. A Petőfi és Rákóczi utca csatlakozásánál lévő, háromszög 

alakú tér korábban buszállomás volt. Jelenleg dísztér növényzettel és két szolgáltató funkciójú pavilonnal. 

Új teresedés alakult ki a műemlék kápolna és Derék patakon átvezető híd között, ahol a millenniumi 

kopjafa került elhelyezésre. Kisebb teresedés alakult ki a templom és temető között, mely a létesítmények 

kiszolgálásához tartozó gk. parkoló célját is szolgálja. 

Földrajzi Elhelyezkedés 

    Patak község Nógrád megye ÉNy-i részén, a valamikori Nógrád vármegye nyugati részén, a Nógrádi-
medencében a Derék-patak mellett épült fel. Balassagyarmattól alig 18 km, a megyeszékhelytől, 
Salgótarjántól mintegy 70 km választja el. Külterülete 1800 hektár, belterülete 130 hektár.  Keletről 
Dejtárral és Érsekvadkerttel, délről Horpáccsal, nyugatról Nagyoroszival északról pedig Ipolyvecével 
határos. 

A község a Börzsöny és Cserhát hegységek közötti lapályon fekszik. Északi részén érinti az Ipoly folyót, 
illetve a szlovákiai határ. Felszíne enyhén hullámos. Észak - déli irányban a Derék patak keresztezi. 
Vízháztartási mérlege kiegyensúlyozottnak minősíthető. Az évi csapadékmennyiség átlagos, 600 mm körüli 
értéket mutat. Talaja ún. öntéstalaj, az Ipoly-part közelében homokos - hordalékos. A község egyes helyein 
meredek, függőleges partfalak is vannak. A talaj minősége jó termőképességű.  

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3gr%C3%A1d_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3gr%C3%A1di-medence
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3gr%C3%A1di-medence
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dejt%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rsekvadkert
http://hu.wikipedia.org/wiki/Horp%C3%A1cs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyoroszi
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ipolyvece
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Férfiak Nők
Összesen

(TS 0301)

Férfiak

(TS 0303)

Nők

(TS 0304)

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 420 468 888 47,30% 52,70%

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316) 27

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 48 71 119 5,41% 8,00%

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 9 8 17 1,01% 0,90%

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 275 232 507 30,97% 26,13%

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 29 36 65 3,27% 4,05%

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 59 121 180 6,64% 13,63%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

3,04%

Korcsoport 

Fő

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak aránya (%)

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)

Demográfiai adatok: 

    Patak község területe 1622 ha, a falu lakónépessége jelenleg 866 fő, állandó népessége 889 fő. Patak 
község lakosságának száma 1949-ig folyamatosan növekedett, ezután a lakosság száma folyamatosan 
csökkenni kezdett, 2015-2016-os évben enyhe lakosságszám emelkedés figyelhető meg, mely növekedés az 
odavándorlásoknak köszönhető. A legnagyobb lélekszámot 1949-ben érte el (1656 fő). A jelenlegi lakosok 
közül 0-2 éves 31 fő (csecsemőkorúak), 3-14 éves 102 fő (óvodás és iskoláskorú), a 15-18 éves korosztály 23 
fő. Patak állandó lakosainak a száma 2017. december 31-én éppen 889 fő volt, akik közül a 0-14 éves 
korosztályba tartozik 128 fő (14,3 %). A 2001-es népszámlálási adatok alapján az akkori 1005 lakosból 141 
fő volt a 0-14 éves korosztályba tartozó (14%), amely a fiatal korosztályok arányának minimális növekedését 
mutatja. A 60 év felettiek 2001-ben 265-an voltak, amely a népesség 26% volt. Jelenleg a népességből 238-
an 60 év felettiek, amely a népesség 26,7%-a.  Elkülönült, telepszerű lakókörnyezet nincs a faluban, 
általánosan elmondható, hogy az utcák és a házak rendezettek. A településen lakott területen kívül 
nincsenek házak. 

 
Napjainkig a településre jellemző a természetes fogyás, a halálozások száma meghaladja a születések 
számát. A születések száma nagyon alacsony. Az elmúlt 6 évben átlagosan évente 8 gyermek született, míg 
a halálozások száma átlagban évi 15 volt, ami azt mutatja, hogy átlagosan kétszer annyi ember hal meg a 
településen, mint amennyi születik. 
 
A pozitív vándorlási különbözet mögött azonban érzékelhetően mind az elvándorlás, mind a bevándorlás 
jelentős mértékű. 
Az elvándorlásban elsősorban a fiatal, magasabban képzett réteg érintett, a községből felsőbb oktatási 
intézményekben elkerülő fiatalok nagyon alacsony számban térnek vissza a településre. 

 

 

Év
Fő

(TS 0101)
Változás

2012 912 bázis év

2013 890 97,6%

2014 898 100,9%

2015 915 101,9%

2016 925 101,1%

2017 866 93,6%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Év

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 0328)

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 0327)

Öregedési index 

(%)

(TS 0401)

2012 174 89 195,51%

2013 168 90 186,67%

2014 166 98 169,39%

2015 167 109 153,21%

2016 180 119 151,26%

2017 171 133 128,57%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

3. számú táblázat - Öregedési index

 
 
Az öregedési index jelzi, hogy 100 fő 14 év alatti lakosra mennyi 65 éven felüli lakos jut. Mivel az öregedési 
index folyamatosan 100% felett van, elöregedő településről beszélhetünk.  

 

 

Év

Állandó jellegű 

odavándorlás

(TS 0601)

Elvándorlás

(TS 0600)
Egyenleg

Állandó oda-, és 

elvándorlások 

különbségének 1000 

állandó lakosra 

vetített száma

(TS 0602)

2012 14 23 -9 -10,1

2013 14 19 -5 -5,7

2014 14 18 -4 -4,63

2015 35 15 20 22,91

2016 31 16 15 16,89

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a.

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

 
 
A belföldi vándorlásokat mutató adatok szerint 2012-ben történt a legtöbb elvándorlás. 2015-től pozitív 
változás következett, magasabb lett az odavándorlások száma, így a lakónépesség száma is emelkedett. 

 

 

Év
Élveszületések száma

(TS 0701)

Halálozások száma

(TS 0702)

Természetes 

szaporodás (fő)

(TS 0703)

2012 6 16 -10

2013 7 18 -11

2014 8 14 -6

2015 7 16 -9

2016 9 13 -4

2017 13 15 -2

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

5. számú táblázat - Természetes szaporodás

 
 

 
A természetes szaporodás sajnos továbbra is negatív adatokat közöl. A halálozások száma átlagosan a 
duplája a születések számához képest. 
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A táblázatok adataiból megállapítható, hogy az 2013-2016 évig fokozatosan növekedett a lakosság aránya. 
A fiatalok gyerekvállalási hajlandósága az országos trenddel is összhangban az egyre nehezedő megélhetés 
és a munkalehetőségek hiánya miatt csökkent. A születések és elhalálozások különbözősége kedvezőtlen. A 
vizsgált években az elhalálozások száma jelentősen magasabb az élve születetteknél. 
A 65 év felettiek száma meghaladja a 14 év alattiak számát, ez is mutatja, hogy elöregedés tapasztalható a 
településen. Az állandó népességet tekintve, továbbra is a nők vannak nagyobb létszámban, ami 53%-ot 
jelent. Mindkét nem tekintetében elmondható, hogy alacsony a 0-17 éves korosztály létszáma, illetve a 
legmagasabb a 18-59 éves lakosság aránya. 

Gazdasági jellemzők: 

A község felszabadítása 1944. december 9-én történt. Ez időben 5-6 kiskereskedelmi bolt, 5 kocsma 
működött a községben, szinte valamennyi magánkézben. 1945 tavaszán elég nehéz körülmények között 
indult meg a mezőgazdasági termelés. Az állatállományt hol a német, hol az orosz tizedelte meg. Mindezek 
ellenére 1945 tavaszán 100 igénylő között 260 kat. hold földet osztottak szét. 1949-ben megalakult az első 
mezőgazdasági szövetkezet 50 taggal. A falu többi lakója egyénileg gazdálkodott. 1960-ban ujjá alakult a 
termelőszövetkezet 292 létszámmal. Ebből 92 tag, 120 járadékos és 64 fő alkalmazott volt. A szövetkezet 
profilja gabonatermesztés, állattenyésztés (hús-és tejhasznosítású) később a bogyósgyümölcs termesztése. 
 
Története során a pataki emberek megélhetését a mezőgazdaság biztosította. Viszonylagosan jó földje a 
gabonafélék és kapásnövények terén is elfogadható hozamokat eredményezett. Gyümölcskultúra azonban - 
elsősorban szőlőművelés nem honosodott meg. 
Megfelelő eredményt tudott felmutatni az állattenyésztés is. A tsz. időszakban a közigazgatási területen 2 
db 50 férőhelyes szarvasmarha, 1 db 100 férőhelyes növendékistálló, 30 férőhelyes lóistálló és 50 
férőhelyes sertéshizlalda működött. Ekkor több tsz. major is kiépült. A tsz. sok helyi lakosnak teremtett 
munkalehetőséget, és jelentős foglalkoztatónak számított. 
A rendszerváltást követően a tsz. szerepe alapvetően megváltozott, mint munkáltató már nem tölt be 
meghatározó szerepet. Ettől függetlenül a mezőgazdaság továbbra is fontos szerepet játszik a település 
gazdasági életében. Az ágazatban azonban a termelés feltételei kialakulatlanok. 
Ipari létesítmény a településen nem működik. Jelentősebb üzem a korábbi időszakokban sem tudott 
tartósan megmaradni. Ezen megállapítás vonatkozik a mezőgazdasági terméket feldolgozó iparra és a tsz. 
melléküzemági tevékenységére is. 
A mezőgazdaság helyi ipar hiányában nem tudta már régóta megteremteni a teljes foglalkoztatás községen 
belüli feltételeit. A múlt század elejétől mind többen kényszerültek Patakon kívül munkát vállalni. Először 
Balassagyarmaton, később távolabb Vác - Budapest térsége felé ingázott a munkaerő. A fővárosban 
elsősorban az építőipar tudott számos helyi kőművesnek és ácsnak elfogadható keresetet biztosítani. 
Az utóbbi 8 - 10 évben elsősorban Rétság üzemei foglalkoztatnak sok helyi lakost. A dolgozóknak naponta 
több helyközi járat (munkásjárat) biztosítja az ingázást. 
A falusi turizmus, mint megélhetési lehetőség egyelőre nem meghatározó. A községnek ilyen irányú 
lehetőségei is korlátozottak. Helyileg a legjelentősebb foglalkoztató az Önkormányzat. A közigazgatásban, 
egészségügyi ellátásban és oktatásban alkalmazottakon túl az Önkormányzat gondoskodik közmunkával a 
munkanélküliekről. 
A község fejlesztési és gazdasági lehetőségeiben alapvető változásra nem lehet számítani. A lakosság 
megélhetését a továbbiakban is a mezőgazdaság és a munkaképes korosztályok ingázása fogja biztosítani. A 
helyi foglalkoztatási lehetőségek bővülésére reálisan nem lehet számolni. 
A szakmával rendelkező iparosok jelentős része a falun kívül talál munkát. Igen sokan dolgoznak 
Budapesten, Balassagyarmaton, és a környező településeken is. 

Településen elérhető közszolgáltatások: 

Az 1990-es rendszerváltást követően jelentősen fejlődött a közműhálózat. Az elektromos és vezetékes 
vízhálózatot követően kiépült a vezetékes telefon és gázhálózat, majd az ezredfordulót követően a 
szennyvízhálózat. 
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A település ivóvízellátását a Dejtári vízmű biztosítja a lakosság számára. 1998-ban megvalósult a község 
csatornahálózatának kiépítése. A gázberuházás megvalósulása érdekében az önkormányzat is csatlakozott a 
Börzsönygáz Kft-hez. 2005 évben megkezdte működését a helyi kábeltelevízió. 
  
A falu élelmiszerrel és apró iparcikkel való ellátását az COOP ABC-üzlete és kettő kiskereskedelmi egység 
biztosítja. Az élelmiszerellátás legjelentősebb egysége az ABC-üzlet, de jól egészíti ki a kettő kis-
kereskedelmi egység is. A falu élelmiszerellátása jó. 
Kettő italbolt üzemel a faluban, mind a kettő kiskereskedő kezében van. A magánkézben lévő virágbolt jól 
szolgálja a lakosságot, a forgalommal a boltvezető elégedett. 
Hiányzik a faluból az iparcikküzlet, a gazdabolt és a gyógyszertár. Ezeket az eszközöket a 18 km-re lévő 
Balassagyarmatról kell a lakosságnak beszereznie. Egy iparcikküzlet és gazdabolt közös működtetése 
jelentős előrelépést jelentene. 
A közbiztonságról a faluban a körzeti megbízott gondoskodik. 
 
Egészségügy: 
 
A falu egészségügyi ellátását Dr. Czimbalmos István háziorvos látja el. A fogorvosi ellátás Balassagyarmaton 
biztosított. Az orvosi ügyelet és a védőnői szolgálat biztosított. A településen mentőállomás, szakrendelés, 
kórház nincs, a szakellátást és a kórházi ellátást a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház, súlyponti 
kórházként pedig a salgótarjáni Szent Lázár Kórház és Rendelőintézet biztosítja. A gyógyszer beszerzése 
Érsekvadkert községből átjáró, mozgó gyógyszertár formájában működik. 
 
Szociális ellátások: 
     
Az önkormányzat (részben önállóan, részben intézményfenntartó társuláson, részben a többcélú társuláson 
keresztül) biztosítja a jogszabályokban meghatározott, megélhetést nyújtó segélyeket, a meghatározott 
szükségletekhez igazodó támogatásokat, eseti segélyeket (lakhatási támogatás, rendkívüli települési 
támogatás, temetéshez kapcsolódó települési támogatás, szociális étkeztetés, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény, gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás). 
A községben 2 fő részesül egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban és 19 fő részesül 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 36 családban 71 
gyermek után igényelnek. Lakhatási támogatásban 54 család részesül 
 
 A település az alábbi szociális ellátásokat közvetlenül biztosítja:  
 
Szociális étkeztetés: napi egyszeri meleg étkeztetés, jelenleg 25 rászoruló veszi igénybe.  
 
Házi segítségnyújtás: időskorúak, fogyatékkal élők, egészségi állapotuk miatt ellátásra szorulók számára, 
jelenleg 9 fő- veszik igénybe. Ezek a szociális szolgáltatások jövedelemtől függő térítési díj ellenében 
vehetők igénybe. 
     
Mindezek mellett intézményfenntartó társulás keretében működik a családsegítő és a gyermekjóléti 
szolgálat, a gyermekjóléti szolgálat 17 gyermeket látott el, akik 7 családban élnek. A családsegítő és 
gyermekjóléti feladatokat 1 szakember látja el, a jelzőrendszerrel (iskolákkal, óvodával) való kapcsolata 
zökkenőmentes és megfelelő az információáramlás  
Szakosított szociális ellátás a településen nincs, azokat a környező településeken, elsősorban 
Balassagyarmaton lehet igénybe venni. 
 
Közművelődés: 
 
    A községben a Művelődési Ház és a Könyvtár biztosítja a kulturális szolgáltatásokat. A nyitva tartásuk 
rendszeres, szolgáltatásaik gyakorlatilag folyamatosan igénybe vehetők. A Művelődési Házban különböző 
programok igénybevételére van lehetőség, ilyen pl. a farsangi bál, szüreti bál, falunap stb. és rendezvények 
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lebonyolítására is a lakosság rendelkezésére áll. A településen Általános Iskola (alsó és felső tagozat) és 
óvoda is működik. 

Sport, egészséges életmód: 
 
A faluban a mozgásra, kikapcsolódásra a sportpályán van lehetőség. 
 
Civil szervezetek: 
 
 Patak községe tagja a Sugárkankalin Turisztikai Egyesületnek, melynek célja az érintett települések (10 
község) irodalmi, történelmi, néprajzi és természeti értékeinek megóvása és bemutatása, a térség 
népszerűsítése és turisztikai fejlesztése. 

 
Pályázatok, támogatások 
 
A település minden évben pályázatokat nyújt be a szükséges feladatok megoldására, több-kevesebb 
sikerrel. 
 
Patak Község Önkormányzata ÉMOP - 4.1.1/A-12-2013-0074 számú pályázatot nyújtott be új orvosi rendelő 
építésére. A pályázat pozitív elbírálását követően, az Önkormányzat részére biztosított forrásból 
megvalósult egy teljesen új orvosi rendelő felépítése. Az épület 2014. június 20-án került átadásra. Az 
orvosi rendelő épülete akadálymentes. 
 
A Váci Egyházmegye fenntartása alatt működő Szent Ambrus Általános Iskola felújítására 2014 nyarán 
került sor, melynek keretén belül a nyílászárók cseréjére, energetikai korszerűsítésre és 
fűtéskorszerűsítésre (pellet kazán beállítására) került sor. A felújítás költségeit a Váci Egyházmegye 
finanszírozta. 
  
2014 évben a Dejtárt Nagyoroszival összekötő alsórendű út felújítására is sor került, mely a település 
központján is áthalad, melynek következtében sokat javult Patak Község közlekedés biztonsága.  
 
2014-ben a KPM által a településen lévő kőhíd is felújításra került. 
 
A sportpálya talajfelújítására 2015 év elején került sor, melynek költségeit az MLSZ finanszírozta. 
 
A településen térfigyelő kamerarendszer kiépítésére is lehetőség nyílt EFOP pályázat útján. 5 darab kamerát 
helyeztek el a községben. 
 
A következő években is több támogatási kérelem került benyújtásra különböző szervekhez. Többek között: 
 

- TOP - 4.2.1-15-NGI-2016-00023 számú pályázat a szociális főzőkonyha és gyermekjóléti iroda 
kialakítására 

 
- EFOP -3.9.2. -16-2017-00056 számú pályázat a humán szakemberek helyben maradásáért 

 
- Nyugat Nógrád Térségi Összefogás (Programok szervezése, eszközök beszerzése) 

 
Pl:  ÖKO Nap 2018.11.15 

  Egészségnap 2018.11.26 
 

- GINOP - 3.3.1. Digitális Jólét Program (A 65 év feletti lakosok felzárkóztatása, számítástechnikai 
ismereteiknek a bővítése) 

 
2018- ban megvalósult a Patakot Érsekvadkerttel összekötő út felújítása. 
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Értékeink, küldetésünk 
 
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye legyen jó 
minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben részesítését az élet minden 
területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása 
vagy az anyagi helyzete. 

 Patak Község Önkormányzata olyan társadalmi környezet támogatását célozza meg, mely tiszteletben 
tartja a sokszínűséget, mentes a hátrányos megkülönböztetéstől, a zaklatástól, jogellenes elkülönítéstől, 
valamint a megtorlástól. Az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében szükség esetén előnyben részesítünk 
egyéneket, társadalmi csoportokat, ha az az esélyegyenlőtlenség felszámolására irányul. Kiemelt figyelmet 
fordítunk az alábbi csoportok esélyegyenlőségének biztosítására: 

• nők,  
• 40 évnél idősebb munkavállalók,  
• romák,  
• fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek,  
• két vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelő, vagy tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő 

munkavállalók, állampolgárok. 
 
Úgy gondoljuk, hogy az igazi változás garanciája a pénzügyi feltételek biztosítása mellett a feladatmegosztás 
az önkormányzatok, helyi szereplők, maguk az érintett csoportok, valamint a családok és egyének között. 
Emellett a probléma társadalmi elfogadottságának javítása a másik fontos feltétel.  
Célunk, hogy Patak olyan településsé váljon, ahol senki sem tapasztalja a közvetlen vagy közvetett 
diszkriminációt vagy hátrányos megkülönböztetést faji, etnikai, nemzetiségi, vallási, nemi, életkor, családi 
állapot, fogyatékosság vagy más indok alapján.  
 
Alapelveink: 
 
Szolidaritás: 
Településünk közösségének minden tagjának érdeke a szolidaritás erősítése, amely nagyban elősegítheti a 
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációját, foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeit. 
 
Méltányos és rugalmas elbánás: 
A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes létező egyenlőtlenség 
megszüntetésére. Olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedéseket kidolgozására törekszünk, amelyek 
elősegítik az érintettek társadalmi és foglalkoztatási pozíciójának javulását, megőrzését. 

 

 

Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 
Patak település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő 
egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, 
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés 
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési 
intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
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A HEP helyzetelemző részének célja 

 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 
helyzetét a településen. 
 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 
tartalmazza. 

 

A HEP IT célja 

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

 

 

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 egyenlőbánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. 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. 
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1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Patak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 2/2015. (II.26.) számú 
rendeletével szabályozta a helyi szociális ellátásokat. Ennek keretében szociális rászorultságtól függően 
pénzbeli ellátásokat nyújt lakhatáshoz, beteg hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatás, 
gyógyszerkiadások viseléséhez, temetéshez kapcsolódóan, valamint rendkívüli települési támogatás 
formájában. Az Önkormányzat a rászorultak részére természetben is nyújt támogatást, tűzifa biztosításához 
kapcsolódó települési támogatás és köztemetés formájában. 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

Költségvetési koncepció – az önkormányzat a koncepció tervezése során, az anyagi lehetőségeinek korlátai 
között, figyelembe veszi az esélyegyenlőség biztosításához szükséges támogatási és programfinanszírozási 
lehetőségeket, továbbá a fejlesztések tervezése során gondot fordít a közszolgáltatások akadálymentes 
megközelíthetőségére. 

 Gazdasági program- a képviselő - testület a gazdasági program készítése során figyelemmel lesz a helyi 
esélyegyenlőségi tervben megfogalmazásra kerülő intézkedések végrehajtásához szükséges gazdasági 
környezet kialakítására.  

 Településfejlesztési koncepció-a település közigazgatási területe fogalmaz meg átfogó stratégiai 
célkitűzéseket a település jövőbeni kialakítására vonatkozóan. 

 Településszerkezeti terv-felülvizsgálata vagy módosítása az országos és térségi érdekek, továbbá a 
szomszédos települések alapvető jogainak figyelembevételével történik, amely a település térbeli 
kialakítását, elrendezését, a területek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges 
infrastrukturális elemek elrendezését, a fejlesztések irányát és a védendő környezet meghatározását 
szolgálja. 

 Településrendezési terv – a településszerkezeti tervben foglaltak figyelembevételével, helyi rendeletben 
részletes szabályokat fogalmaz meg a településrendezés végrehajtása, az élhető környezet kialakítására és 
fenntartására vonatkozóan. 

Patak község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2015 (IV.29.) számú határozatában fogadta el a 
2015-2019. évi gazdasági programját. A program egy választási ciklus idejére szól. A gazdasági program az 
önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a 
költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó 
figyelembevételével – a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat által 
nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. 

A gazdasági program tartalmazza különösen: 

- a fejlesztési elképzeléseket 

- a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését 

- a településfejlesztési politikát, 

- az adó politikai célkitűzéseit, 

- az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá a 
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- községüzemeltetési politika célkitűzéseit. 

 A Gazdasági Program a választási ciklusra szól, de olyan stratégiai jellegű célokat is tartalmaz, amelyek 
hosszabb távon megszabják az önkormányzati döntések irányát, és összehangoltabbá teszik azokat. 

A program összeállításának elsődleges szempontja Patak biztonságos működtetése, melyet Patak Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt évek fejlesztési eredményeire építve azon stratégiai célokat 
fogalmazza meg, amely a jövő iránti felelősség tudatában alapvető fontossággal bírnak, és a település 
fejlesztését szolgálják. A lehetséges fejlesztési irányok közül prioritást élveznek azok, melyek a település 
fenntartható fejlődését segítik elő. 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 

 Patak Község Önkormányzatának Gazdasági Programja  

 

A gazdasági program esélyegyenlőséggel kapcsolatos rendelkezései pl: a munkahelyteremtés – 
munkahelyteremtő beruházások támogatása, a gazdálkodás, helyi vállalkozások kiemelt támogatása, a 
munkanélküliség csökkentése, a fiatalok esélyeinek növelése – fiatalbarát, élettel teli település kialakítása, a 
fiatalok helyben tartásának elősegítése, családbarát intézkedések, sportot, egészségmegőrzést támogató 
fejlesztések, az idősekről való gondoskodás, akadálymentes környezet kialakítása. 

 

Patak Község Területfejlesztési koncepciója 

(melynek elemei a településrendezési terv és a helyi építési szabályzat) 

 

A természet, a társadalom és a gazdaság komplex rendszerére kiterjedő koncepció, melynek célja a 
gazdaság és foglalkoztatás, az egészségügy és szociálpolitika, az oktatás, közművelődés, sport, a közlekedés, 
úthálózat, az energiaellátás, szennyvízelvezetés, valamint a környezetvédelem fejlesztése. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

Patak Község Önkormányzata az alábbi társulásoknak tagja: 
 

- A Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulás 2007 évben több szociális alapszolgáltatás 
bevezetését szervezte meg a kistérség egész területén.  A Társulás által fenntartott intézményben 
biztosított szociális alapszolgáltatások: 
• Házi segítségnyújtás,  
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
• Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére  
• Közösségi ellátás szenvedélybetegek részére 
• Támogató szolgáltatás 

Az intézmény fő célkitűzései: 
• járuljon hozzá a kistérség lakosságának szociális és pszichés gondjainak enyhítéséhez, 
• támogassa a szakmai együttműködést a kistérség szociális szférájában tevékenykedő 

professzionális és civil hálózatok és dolgozók között. 

- Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulást azzal a céllal hozták létre, hogy a regionális-térségi hulladékkezelési 
problémákra tartós megoldást dolgozzon ki. A Zöld Híd program keretében megvalósításra kerül a 
rendszer kiépítéséhez és a majdani működtetéshez szükséges eszközök beszerzése, a megfelelő 
technikai-technológiai környezet kialakítása, a meglévő illegális hulladéktárolók lehető legteljesebb 
körű felszámolása és ezek területének rekultivációja is. A Társulás számára a fenti célokon túl 
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kiemelt fontossággal bírnak a környezetvédelem és az emberi egészség általános védelme, továbbá 
az erdő- zöldfelület- és általában élővilág-védelmi feladatok is. 

- Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal, (melynek tagjai Drégelypalánk, Hont, Ipolyvece, 
Dejtár és Patak Községek), azzal a céllal jött létre, hogy az öt település Önkormányzata, 
polgármesterei, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása és közreműködése az Önkormányzatok egymás 
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolására.  

- A Nyugat Nógrád Család - és Gyermekjóléti Szolgálatot társulási megállapodás alapján 18 
települési önkormányzat hozta létre, önálló gazdálkodó intézményként, de jelenleg már 31 
települést lát el a szolgálat. A Gyermekjóléti Szolgálat célja a működési területén élő gyermekek 
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésének 
elősegítése, veszélyeztetettség megelőzése, valamint a gyermek családból történő kiemelésének 
megelőzése. A Családsegítő Szolgálat célja: a települési önkormányzat működési területén élő 
szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került 
személyek, családok életvezetési képességének megőrzése az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. 

 

- Patak településen megkezdte működését a helyi Polgárőr szervezet, a település közbiztonsága         
érdekében. 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi 
nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait, szakemberek 
tapasztalatait. Természetesen azoknál az adatoknál, amelyre nyilvántartás nincs és nem is lehet, ott a 2011. 
évi népszámlálás adataiból indultunk ki. 
 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom a 
szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum 
szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. Okai többek között 
társadalmi és gazdasági hátrányok, iskolai, képzettség béli és foglalkoztatottság béli deficitekben 
mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek 
közt a rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci 
esélyek szűkülésére nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira, a jóléti ellátások által kezelni nem 
tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés 
hiányosságaira vezethetők vissza. 

A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az 
érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi 
jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység. 

A több gyermeket nevelő nagycsaládosok általában nehéz anyagi körülmények között élnek, közöttük 
jellemzően több a roma család. A roma népességre vonatkozó hivatalos adat kevés. 

Kisebbségi Önkormányzat a településen nem működik. A közoktatási intézményben nincs szegregáció. 

Településünkön 2011. évi népszámlálás során, 92 fő vallotta magát roma származásúnak.  

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

    
A romák helyzetének vizsgálatakor óhatatlanul felmerülő alapprobléma, hogy hivatalos etnikai adatok 
nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. A települési Önkormányzatnak a hatályos 
adatvédelmi jogszabályok betartásával arra kell törekednie, hogy minél több adatot gyűjtsön be a 
településen élő romák helyzetével kapcsolatban. Amennyiben az Önkormányzat (illetve partnerei, 
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intézményei} nem rendelkeznek pontos adatokkal, és ezek pótlása a tervezés időszakában nem 
megoldható, a beavatkozások irányultságának meghatározásához sokszor már az is elegendő lehet, ha 
megbecsülik az adott jellemző előfordulási gyakoriságát. 
A mélyszegénységben élőkről adatok csak a szociális ellátást igénylők köréből következtethető. A romákról 
pedig a 2011-ben tartott népszámlálás során roma nemzetiségűnek vallott személyek száma tekinthető 
hivatalos adatnak. 

 
Az emberek többsége a korábban összegyűjtött megtakarításait feléli, újabb megtakarításokra nincs 
lehetőség. Sajnálatos módon a fiatalok nem tudnak segíteni az idős szülőknek, éppen ellenkezőleg, a szülők 
segítik ki a fiatalokat.  Szomorú, hogy jelenleg a nyugdíj tűnik a legbiztosabb bevételi forrásnak.  

 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. ev) megállapítása szerint: „Minden harmadik ember (kb. 
3millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A 
romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámuk a becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az 
utóbbi csoporthoz tartozik. 
 
Az inaktív emberek között nagy aranyban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a megváltozott 
munkaképességűek. 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, 
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 
Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek köze sorolhatok az idősebb, nyugdíj előtt álló 
korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a megváltozott 
munkaképességű es fogyatékos emberek. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a 
munkalehetőségek száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai 
végzettség befolyásolja. 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

Férfi                 

(TS 0803)

Nő

(TS 0804)        
Összesen

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő %

2012 336 294 630 31 9,2% 29,5 10,0% 61 9,6%

2013 328 291 619 39,5 12,0% 38,75 13,3% 78 12,6%

2014 321 279 600 30,75 9,6% 33,25 11,9% 64 10,7%

2015 320 277 597 21,75 6,8% 26,5 9,6% 48 8,1%

2016 313 276 589 20,5 6,5% 19,25 7,0% 40 6,7%

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 21,5 #ÉRTÉK! 14 #ÉRTÉK! 36 #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint

Év 

15-64 év közötti állandó népesség (fő) Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen
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Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy Patakon a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a 
nyilvántartott álláskeresők száma, ez miként változott az elmúlt években, illetve, hogy milyen az arány a 
férfiak és nők között. Az adatok tanúsága szerint az évek előrehaladásával a nők és férfiak körében is 
csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma, aminek oka a közfoglalkoztatásban való részvétel. Az 
álláskeresők közül a nők arány a magasabb. A településen jelenleg nem tapasztalhatók olyan gazdasági 
folyamatok, amelyek az állástalanok számát csökkenthetnék, az önkormányzat a legfőbb foglalkoztató 
(közcélú foglalkoztatás).  
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

61 78 64 48 40 30

Fő 1 0,75 0,5 1,25

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

Fő 8,5 10,75 10,25 6 4,25 3

% 14,0% 13,8% 16,0% 12,4% 10,7% 10,1%

Fő 4,25 7 7,75 3 4,5 4,25

% 7,0% 9,0% 12,1% 6,2% 11,3% 14,3%

Fő 4,5 6 3,75 2 2,75 1,5

% 7,4% 7,7% 5,9% 4,1% 6,9% 5,0%

Fő 8 8,5 7 7,25 6,5 5,75

% 13,2% 10,9% 10,9% 15,0% 16,4% 19,3%

Fő 9,5 11,5 7 4,5 1,5 1,5

% 15,7% 14,7% 10,9% 9,3% 3,8% 5,0%

Fő 7,75 9,75 6,75 5,25 4,5 2,5

% 12,8% 12,5% 10,5% 10,9% 11,3% 8,4%

Fő 11,75 10,25 10 11 5 1,25

% 19,4% 13,1% 15,6% 22,8% 12,6% 4,2%

Fő 4,25 11,25 10,25 5,75 3,25 3,5

% 7,0% 14,4% 16,0% 11,9% 8,2% 11,8%

Fő 1 2,25 1,25 3 6,25 6,5

% 1,7% 2,9% 2,0% 6,2% 15,7% 21,8%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint

35-39 év (TS 1006)

40-44 év (TS 1007)

50-54 év (TS 1009)

45-49 év (TS 1008)

Regisztrált munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen

20 év alatti (TS 1002)

20-24 év (TS 1003)

25-29 év (TS 1004)

30-34 év (TS 1005)

55-59 év (TS 1010)

59 év feletti (TS 1011)

Fő 

összesen
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A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat arra, hogy a 
munkanélküliség a különböző korosztályok tekintetében miként változik a településen. Kiemelkedően 
magas volt a regisztrált munkanélküliek száma 2013-ban. Az 59 év feletti korosztály tekintetében 2016- 
2017 évben kiugróan magas a regisztrált munkanélküliek száma.  
 

 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők

2012 14,05 12 18 30 40,0% 60,0%

2013 15,65 13 9 22 59,1% 40,9%

2014 7,73 11 10 21 52,4% 47,6%

2015 17,62 13 12 25 52,0% 48,0%

2016 24,09 7 7 14 50,0% 50,0%

2017 28,17 n.a. n.a. 0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

180 napon túli nyilvántartott 

álláskeresők száma nemek szerint

Nők és férfiak aránya, a 180 

napon túli nyilvántartott 

álláskeresőkön belül

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma és aránya nemek szerint

Év 

180 napnál 

hosszabb ideje 

regisztrált 

munkanélküliek 

aránya (TS 1501)
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Férfi (TS 1601) Nő (TS 1602) Férfi Nő

% % % %

2001 87,4% 85,0% 12,6% 15,0%

2011 96,9% 93,9% 3,1% 6,1%

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év 

Legalább az általános iskola 8. 

évfolyamát elvégzett 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában  

Iskolai végzettséggel

nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 

százalékában

 
 
A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya az utolsó 3 évben növekvő tendenciát 
mutat. A nők és férfiak arányát tekintve a tartósan munkanélküli nők aránya alacsonyabb. A tartós 
munkanélküliség jelentősen megnehezíti az elsődleges munkaerőpiacra történő visszakerülést. 
 

Férfi Nő Összesen

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő %

2012 71 71 142 3 4,2% 4 5,6% 7 4,9%

2013 64 66 130 2 3,1% 4 6,1% 6 4,6%

2014 61 65 126 3 4,9% 3 4,6% 6 4,8%

2015 65 59 124 2 3,1% 5 8,5% 7 5,6%

2016 65 64 129 2 3,1% 1 1,6% 3 2,3%

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Férfi

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma (A táblázat kitöltése 

és elemzése opcionális.)

ÖsszesenNőÉv 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

 
 

A táblázat egy fontos munkaerő-piaci helyzetre, a pályakezdők helyzetére irányítja a figyelmet. A 
pályakezdők elhelyezkedési esélye a mai napig nagyon nehéz a térségben. Helyben alig van 
munkalehetőség. 
A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek száma, a nem megfelelő 
szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség befolyásolja. 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

Aki nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést, hátrányos helyzetű munkavállalónak kell 
tekinteni. A nem megfelelő, alacsony vagy a munkáltatói igényektől eltérő iskolai végzettség, 
szakképzettség az elhelyezkedést megnehezíti.  

Az elmúlt 10 évben csökkent az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma, ez azt mutatja, 
hogy egyre többen végzik el az általános iskolát. 
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Az iskolázottság szintje nagyban befolyásolja az elhelyezkedési esélyeket. A mélyszegénységben élő 
családokban és az idősebb lakosság körében nagy számban fordulnak elő alacsony iskolai végzettségű vagy 
iskolai végzettség nélküli emberek, mely tényező megnehezíti a munkavállalást. 
 
 
 

 Fő Fő % Fő % Fő %

2012 61 2,5 4,1% 19,25 31,8% 38,75 64,0%

2013 78 2,5 3,2% 29 37,1% 46,75 59,7%

2014 64 2,25 3,5% 21,25 33,2% 40,5 63,3%

2015 48 2 4,1% 16,5 34,2% 29,75 61,7%

2016 40 1 2,5% 12,75 32,1% 26 65,4%

2017 36 1 3,5% 13,75 38,7% 20,5 57,7%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint

Év

Regisztrált 

munkanélküliek

/nyilvántartott 

álláskeresők 

száma összesen 8 általánosnál magasabb iskolai 

végzettség (TS 0903)

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 

végzettség szerint

8 általánosnál 

alacsonyabb végzettség

(TS 0901)

Általános iskolai 

végzettség (TS 0902)

 
 

 
 
 
Fenti adattábla számszerűen adja meg, hogy a nyilvántartott álláskeresők közül milyen létszámban vannak 
az alacsony iskolai végzettségűek. A táblázatból megállapítható, hogy a regisztrál munkanélküliek száma a 
vizsgált időszakban körülbelül a felére csökkent. A regisztrált munkanélküliek között jelentős a nyolc 
általános vagy annál kevesebb végzettségű ember. 
 
A településen nincs általános iskolai felnőttképzés, legközelebb Balassagyarmaton van rá lehetőség. 
Középfokú felnőttoktatásban és szakiskolai felnőttoktatásban részt vevők száma nem ismert.   
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c) közfoglalkoztatás 

 
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, melynek célja, hogy a közfoglalkoztatott 
sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő piacra. A közfoglalkoztatók támogatást 
vehetnek igénybe annak érdekében, hogy átmeneti munkalehetőséget biztosítsanak azok számára, akiknek 
az önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen. A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági 
környezetben számottevő lehetőséget jelent a halmozottan hátrányban lévő, foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők átmeneti 
jellegű, határozott időtartamú foglalkoztatására. 

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 közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
2011. évi CVI. törvény meghatározza, hogy közfoglalkoztatottként melyek azok a természetes személyek, 
akik foglalkoztathatók.  

Közfoglakoztatásban a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályán regisztrál álláskeresők vehetnek rész. 

A közfoglalkoztatási jogviszony alapján a közfoglalkoztatott jogosultságot szerez társadalombiztosítási és 
nyugellátásra (táppénz, 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 járulék terhek.  

 Patak Község Önkormányzata rendszeresen és folyamatosan szervez közfoglalkoztatást. A 
közfoglalkoztatásba a regisztrált munkanélküliek foglalkoztatása folyamatos. Patakon a 2017-ben a 
közfoglalkoztatottak száma 28 fő volt. A közfoglalkoztatottak az önkormányzat tulajdonában lévő épületek 
karbantartásával és a közterületek fenntartásával, tisztántartásával foglalkoznak. 

 

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.) 

 

Patakon a helyi munkalehetőség a munkaképes lakosság számához viszonyítva kevés. A településen 
foglalkoztatási szempontból történő munkahely teremtő beruházás nincs. 

Munkalehetőség a közelben lévő Balassagyarmaton és Rétságon lévő gyárakban van, de csak nagyon 
minimális létszámban. 

 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által szervezett 
tanfolyamokon van lehetőség, hogy szakmai képesítéseket szerezzenek a regisztrált munkanélküliek. 

 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 

programok) 
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Patakon felnőttképzést végző intézmény nincs, legközelebb Balassagyarmaton a Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola És Gimnáziumban van felnőttképzésre lehetőség. 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 

 

A településnek szerződése van a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályával a járadékban már nem részesülő, de a Foglalkoztatási Osztályon regisztrált 
munkanélküliek közfoglalkoztatásban való foglalkoztatására. A Foglalkoztatási Osztály által biztosított 
keretszámon belül az Önkormányzat a foglalkoztatás idejének megosztásával igyekszik minél több 
embernek munkalehetőséget biztosítani. A közmunkások többsége a közterületek fenntartásában és 
tisztántartásában vesz részt. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Nem releváns 

 

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

kapcsolódó támogatások 

 A segélyezési rendszer átalakítása során egységessé válik a szétaprózódott szociális segélyezési rendszer. 
2015. március 1-jétől az átalakítást követően az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos 
feladatai és a felelősségi körök egyértelműen elválnak, a segélyezési rendszer átláthatóbbá válik, amely így 
megfelelőbben reagál a helyi, térségi problémákra, valamint jobb lefedettséget biztosít a helyben lakó 
rászorultak számára. Az állami felelőségi körben kötelezően biztosítandó ellátások szabályait továbbra is a 
szociális törvény tartalmazza. Ezen ellátások megállapítása és folyósítása egységesen járási hatáskörbe 
kerül, finanszírozásuk teljes mértékben a központi költségvetésből történik. A kötelezően biztosítandó 
ellátások járási szintre emelésével elősegíthető az országosan egységes jogalkalmazási és segélyezési 
gyakorlat. Az önkormányzatok által biztosítandó ellátások jogosultsági feltételeit, összegét az 
önkormányzatok állapítják meg, ezáltal az önkormányzatok lehetősége nő a helyi közösség szociális 
biztonságának erősítésére, a szociális segélyek megfelelő biztosítására. Az ellátások finanszírozását az 
önkormányzatok elsősorban saját adóbevételeikből teremthetik meg, emellett a központi költségvetés 
továbbra is támogatja az alacsony adóerő-képességű települések szociális feladatainak ellátását. A 
finanszírozási rendszer kiemelten támogatja a forráshiányban szenvedő településeket azáltal, hogy a 
központi forrást közöttük az adóerő-képességük szerint sávosan osztja el, több forrást biztosítva az alacsony 
adóerő-képességű önkormányzatok számára. Azoknak az önkormányzatoknak, amelyek a rászorulók 
ellátását az adóerő-képesség alapján biztosított forrás felhasználásával sem tudják megfelelően biztosítani, 
pályázati úton lehetőségük lesz rendkívüli támogatást igényelni. 

Forrás: MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA  
 
A szociális törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza 
az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való 
jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. A helyi önkormányzatok az e törvényben 
szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak. A szociális 
ellátás feltételeinek biztosítása az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a 
tagjaikért viselt felelősségén túl az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. 
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Regisztrált 

munkanélküliek/nyil-

vántartott 

álláskeresők száma

(TS 1301)

Fő Fő %

2012 61 1,75 2,9%

2013 78 8 10,2%

2014 64 6 9,4%

2015 48 2 4,1%

2016 40 3,75 9,4%

2017 36 3 8,5%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Év

Álláskeresési járadékra 

jogosultak (TS 1201)

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

Év

15-64 év közötti állandó 

népesség száma

(TS 0803 és TS 0804 összesen)

Álláskeresési segélyben 

részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben 

részesülők %

2012 630 0,5 0,1%

2013 619 1 0,2%

2014 600 0,25 0,0%

2015 597 1,75 0,3%

2016 589 3,75 0,6%

2017 584 5,5 0,9%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
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Rendszeres szociális segélyben 

részesített regisztrált munkanélküliek 

száma (negyedévek átlaga) - TS 1401

(2015. február 28-tól az ellátás 

megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és 

FHT-ra)

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

2012 18,75 2,98% 21 34,71%

2013 29,75 4,81% 40 51,12%

2014 23,25 6,50% 3 4,69%

2015 15,5 0 2,60% 19 39,38%

2016 6,5 1 1,10% 10 25,16%

2017 7 2 1,20% 19 53,52%

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)
Év

3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma

 
 

 
 

 

2017-ben a regisztrált álláskeresők száma 36-fő, mely a lakosság 4%-a. A regisztrál munkanélküliek 86%-a 
részesül valamilyen szociális ellátásban. Azok a nyilvántartott álláskeresők, akik nem részesülnek semmilyen 
ellátásban vagy nem jár utána, hogy ellátásban részesüljön, vagy nem felel meg a jogszabályi feltételeknek 
vagy nem tartozik a szociálisan rászorultak csoportjába. Sok esetben fel kell hívni a figyelmüket, hogy 
jelentkezzenek a Munkaügyi Központban, hogy valamilyen ellátást kaphassanak, vagy legalább regisztrált 
munkanélküliek legyenek, ami feltétele annak, hogy közfoglalkoztatásba bevonhatók legyenek. 
 
Jogszabály változás következtében 2015. március 1. naptól az aktív korúak ellátása átkerült a Járási 
Hivatalok hatáskörébe, a rendszeres szociális segély, mint ellátási forma megszűnt, a korábban erre az 
támogatásra jogosultak a továbbiakban egy új ellátási formára, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásra vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásra szerezhettek jogosultságot. 
 
A rendszeres szociális segélyben részesülők száma a munkanélküliek kb 19% ami alacsony viszont a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma kb. 52% ami magasnak mondható és ez is 
mutatja, hogy nagy a munkanélküliség a településen. 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

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



 24 

Év
 Lakásállomány (db)

(TS 4201)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Bérlakás állomány 

(db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Szociális 

lakásállomány (db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Egyéb lakáscélra 

használt nem 

lakáscélú ingatlanok 

(db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

2012 420 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

2013 420 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

2014 420 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

2015 420 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

2016 420 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

2017 420 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

 
 

 
 

 
 A településen 420 db lakóingatlan található, (Ebből a 2011-es népszámlálási adatok szerint 61 nem lakott 
lakás.)  A családok kevés kivétellel saját tulajdonú családi házban élnek. Néhány otthonban több generáció 
él együtt. A lakók kihalnak, az örökösök a házak csak kevés hányadát szeretnék megtartani, a többségük 
értékesíteni szeretné. Ez szinte lehetetlen, annak ellenére, hogy az ingatlan árak nagyon alacsonyak. A 
régóta üresen álló házak némelyike már romos állapotban van, azok értékesítése legfeljebb telekáron 
lehetséges. Az önkormányzat tulajdonában mindössze egy szolgálati lakás van, de az is lakatlan. A 
településen veszélyeztetett lakhatási helyzet, hajléktalanság nincs.  
 
 A házak jövedelmi helyzettől, a tulajdonosok igényétől, igényességétől függően karbantartottak. A lakások 
kb. 37,5 %-a összkomfortos (villany, víz, gáz, telefon, kábeltévé, internet). A lakosok szerény, de egyelőre 
még elfogadható körülmények között élnek. Az elmúlt évtizedekben kialakított otthonok fenntartása 
azonban ma már egyre nehezebb.  Ennek legfőbb oka a nagymértékű munkanélküliség. 
 
Patak településről elmondható, hogy összközműves, mivel a vezetékes víz-, és villamos-energia ellátás 
hálózatai mellett kiépült teljes szennyvíz csatorna-hálózat, a vezetékes földgázhálózat, továbbá a hírközlés 
rendszerei, melyet több szolgáltató is kínál. 
 
A lakások méretét tekintve az alábbi adatok kedvező képet mutatnak a községről. (Forrás: Népszámlálás 
2011.) 

 1 szobás 2 szobás 3 szobás 4-x szobás 

Patak 6,65 % 31% 39,4% 22,8% 

Megye 7,6 % 36,6% 35,5% 20,2% 

Régió 7,1% 38,1% 35,2% 19,5% 

Ország 9,1% 37,2% 32,6% 20,91% 

 
A településen kisebb az 1 és 2 szobás lakások aránya, míg a nagyobb lakások aránya nagyobb a megyei és 
országos átlagnál. 
 
A komfort szerinti összehasonlítást megnehezíti, hogy a kis településeken a távfűtés hiánya torzítja az 
adatokat. A településen magas a komfort nélküli lakások aránya. Az alacsonyabb komfortfokozatú lakások 
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esetén általában elmondható, hogy az ezekben lakók között magasabb arányban jelennek meg a hátrányos 
helyzetű családok. A faluban az utcák és a házak rendezettek. 
 

 Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli 
Szükség- és 
egyéb lakás 

Patak 37,5% 42% 5,2% 14,48% 0,7% 

Megye 43,6% 41,5% 4,1% 10% 0,6% 

Régió 50% 36,2% 3,4% 9,7% 0,6% 

Ország 59,3% 31,3% 2,9% 5,8% 0,6% 

(Forrás: Népszámlálás 2011) 
 

a) bérlakás-állomány 

 
A településen nincs bérlakás. 

 

b) szociális lakhatás 

 
Nincs ilyen a településen. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 
Nem releváns. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

Év

Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 

személyek száma (TS 6001)

Adósságcsökkentési 

támogatásban részesítettek 

száma (TS 6101)

2012 40 0

2013 58 0

2014 61 0

2015 65 0

2016 60 0

2017 60 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők száma
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A lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek száma évről évre nő, ez is azt mutatja, hogy egyre 
több családban jelent problémát a lakás fenntartásával kapcsolatos költségek kifizetése, és ezeknek a 
terheknek a csökkentésére szolgál a lakásfenntartási támogatás. Ez a támogatási forma 2015. 02. 28-ával 
megszüntetésre került. Az Önkormányzatok saját rendeletükben meghatározott feltételekkel nyújtanak 
támogatást a lakhatás költségeihez. A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás összege 3.000 - 7.000 
Ft összegben került megállapításra településünkön. 

 
A táblázatban szereplők számára komoly problémát jelent az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, 
munkájukat elveszítő vagy alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak. Ez a réteg 
veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná, vagy náluk kapcsolhatják ki fizetés hiányában a 
közszolgáltatásokat. A helyi lakosok rászorultságtól függően lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást 
igényelhetnek. Adósságcsökkentő támogatásról nem alkotott rendelet az önkormányzat. 
 
 A lakásviszonyok jellemző problémái a közműdíj-, illetve lakáshitel-tartozások, hátralékok felhalmozódása.  
Lakhatási támogatást lehet kérni a villanyáram, a víz, a gázfogyasztás és a szemét szállítás költségeihez. A 
megállapított támogatás összegét az Önkormányzat a szolgáltatóknak utalja. Jelenleg 60 család részesül 
lakhatási támogatásban. 
 

f) eladósodottság 

 
A település eladósodottságáról pontos számadattal nem rendelkezünk, de a lakásfenntartási támogatást 
igénylők számának emelkedése alapján valószínűsíthető a családok eladósodottságának emelkedése. Az 
adósságcsökkentési támogatás az elmúlt években nem került megállapításra. 

 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 

bemutatása 

 
A településen lakott területen kívül nem található ingatlan. 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
Patakon szegregált lakókörnyezetben nem élnek emberek.  

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz 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, 
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f) lehetővé tenni az egyéni és a közösségi érdekek harmonikus érvényesülését, a mindenkori 
népegészségügyi célok elérését, a szükséges erőforrások előteremtését, optimális 
felhasználását és az egészségtudományok fejlődését.”2 
 

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 település-egészségügyi 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) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
A települési önkormányzat képviselő testülete, a település lakosságszámára tekintettel felnőttek és 
gyermekek részére egy egészségügyi alapellátási, vegyes körzetet alakított ki. 
 
Szakorvosi és területi kórházi ellátás a 18 km távolságban, Balassagyarmaton lévő, Dr. Kenessey Albert 
Kórház- és Rendelőintézetben van. A súlyponti kórházi ellátást a salgótarjáni Szent Lázár Kórház 
biztosítja.  Az idős, mozgásukban korlátozott, illetve önálló közlekedésre képtelen személyek számára, 
szükség szerint betegszállító igényelhető.     
Patak településen minden héten kettő nap (kedden és csütörtökön) van rendelés, változó rendelési 
időben. 
Az orvosi rendelő épülete akadálymentes, melyet pályázat útján sikerült megvalósítani.  
 
Gyógyszertár legközelebb Érsekvadkerten található, a háziorvos által felírt gyógyszereket mozgó 
gyógyszertár biztosítja a lakosok számára. 
 
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. 

 

 

 

                                                           
2 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
3  1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
4 1997. évi CLIV törvény az egészségügyről  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700154.TV#lbj392param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700154.TV#lbj393param
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez) való hozzáférés 

 
A kisgyermekek és iskoláskorú gyermekek számára kötelező szűrővizsgálatok elvégzése a védőnő és a 
háziorvos bevonásával rendszeresen megtörténik. A 0-2 éves korú gyermekek évenkénti státusz vizsgálata 
védőnő, orvos bevonásával, az iskoláskorú gyermekek (2-4-6 évfolyam) kötelező szűrővizsgálata védőnő, 
orvos bevonásával történik.   
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

Rétsági rendelőintézetben, a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézetben, illetve a 
kijelölt megyei kórházban (salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház) van lehetőség a fejlesztő és 
rehabilitációs ellátások igénybevételére. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
Szociális étkeztetés keretében jelenleg 25 fő ellátott kap napi rendszerességgel meleg ebédet. Mivel a 
konyhában naponta, minden korcsoport számára csak egyfajta ebéd készül, ezért fokozottan kell figyelni 
az egészséges táplálkozásra.  
Az óvodai konyha nyújt ellátást az óvodai, iskolai napközis, szociális étkeztetést igénylők számára. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 

A településen működik labdarúgó sportegyesület, ahol a focizni vágyók sportolási lehetőséghez jutnak. A            

településnek van sport pályája, ami rendelkezésre áll a sportolók részére.  

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok 
biztosítják. 
A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. 

  
  Szociális alapszolgáltatások: 

 
A falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások, a támogató szolgáltatás, az utcai szociális 
munka, a nappali ellátás. 

 
A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, 
a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális 
szociális intézmény nyújtja. 

 
  A településen szociális étkeztetés keretében jelenleg 25 fő ellátott kap napi rendszerességgel meleg          

ebédet, 9 főt gondoznak házi segítségnyújtás keretén belül, a családsegítő rendszeresen látogatja a 
rászorult családokat és segít az ügyeik intézésében. Falugondnoki szolgáltatás nincs a településen 

   Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény legközelebb Balassagyarmaton van a Reménysugár Otthon, 
melynek alaptevékenysége: gyermekotthoni feladatok ellátása átmeneti és tartós nevelésbe vett, hat 
éven aluli gyermekek számára; fogyatékos, magatartási zavarokkal küzdõ, valamint koruk miatt sajátos 
szükségletekkel bíró gyermekek speciális ellátása; rászoruló, otthontalanná vált - harmadik életévüket be 
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nem töltött gyermekek, szüleik és várandós anyák befogadása. Az intézmény ellátja súlyos értelmi 
fogyatékosok, illetve halmozottan sérült 1-30 év közötti beutaltak ápolását, gondozását, foglalkoztatását. 

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.   

 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

Nem releváns a településen. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 
A településen minden évben megrendezésre kerül a farsangi bál, a falunap, a szüreti mulatság, az idősek 
napja, ezeken a rendezvényeken nagy számban képviselteti magát a falu lakossága és nagyon sok önkéntes 
dolgozik azért, hogy ezek a rendezvények maradandó élményeket nyújtsanak a faluban élő embereknek. 
 
A településen nincsen Roma Kisebbségi Önkormányzat. 

 

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

 

A településen etnikai konfliktusok nem léteznek, azok kezelésére nincs szükség.  

 

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

Nincs róla adat. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 
A településen nincs roma nemzetiségi önkormányzat. 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 
 
 

Magas a tartós munkanélküliek száma. 

1. intézkedés: rendszeres kapcsolattartás a Munkaügyi 
Központtal, tájékoztató anyagok, állásajánlatok kérése, 
közzététele a honlapon, hirdetőtáblán. 
2. intézkedés: az önkormányzat által szervezett 
közfoglalkoztatás folytatása 
3. intézkedés: pályázat (TÁMOP) foglalkoztatás bővítésre 

vonatkozóan. felkutatása, 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 
A település lakosságának 64%-a az aktív korcsoporthoz tartozik, a nyugdíjas korúak aranya 21%, míg a 
gyermekek 15%-ot képviselnek. A település teljes lakosságszáma a 2017-es évben 866 fő, amelyből a 0-14 
korú gyermekek száma 133. Az élve születések száma, még mindig alacsonyabb, mint a halálozások száma, 
így megállapítható, hogy a természetes szaporodási mutatónk, jelenleg meg mínuszban van, mely 
folyamatot megállítani, a gyermekvállaláshoz szükséges kedvező feltételeket településünkön megteremteni 
a lakossággal közös cél kell, hogy legyen. 
A 65 év feletti lakosság szám magasabb, mint a 0-14 eves korú gyermekek száma. Fontos célkitűzése 
önkormányzatunknak, a fiatalok településünkön való megtartása, mely célkitűzést szem előtt tartva a 
helyi rövid, közép és hosszú távú stratégiáink fő szempontja ezen törekvés megvalósításának 
megteremtése. 

     

Férfiak Nők
Összesen

(TS 0301)

Férfiak

(TS 0303)

Nők

(TS 0304)

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 420 468 888 47,30% 52,70%

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316) 27

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 48 71 119 5,41% 8,00%

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 9 8 17 1,01% 0,90%

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 275 232 507 30,97% 26,13%

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 29 36 65 3,27% 4,05%

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 59 121 180 6,64% 13,63%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

3,04%

Korcsoport 

Fő

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak aránya (%)

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
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Változás

2001 2011 Fő

15 éves gyermekek száma n.a. 4 #ÉRTÉK!

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 11 13 2

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 12 10 -2

Összesen 23 27 4

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok

Fő

Korcsoport

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 

lakhatási helyzete   

 

Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán veszélybe 
kerül, a Gyámhivatal védelembe veszi a gyermeket. Működik Gyermekjóléti Szolgálat, mely társulási 
formában Szociális és Gyermekjóléti Társulás keretében látja el feladatát. Képviselője jó és szoros 
kapcsolatot ápol a jegyzővel, családokkal és az oktatási intézményekkel (óvoda, iskola).  

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, a 
veszélyeztetettségének megelőzésére, megszűntetésére szolgál. Nő a veszélyeztetettek szám a 2017-ig. 
 

 

 

Év

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 0328)

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 0327)

Öregedési index 

(%)

(TS 0401)

2012 174 89 195,51%

2013 168 90 186,67%

2014 166 98 169,39%

2015 167 109 153,21%

2016 180 119 151,26%

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

3. számú táblázat - Öregedési index

Év

Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma 

december 31-én

(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma december 31-

én (TS 3101)

2012 5 12

2013 0 14

2014 5 5

2015 5 5

2016 0 22

2017 5 31

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma
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 b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 2016-ig évről évre növekedést mutat. 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a szociálisan rászoruló kiskorúak vagy közoktatási intézményben 
tanuló nagykorúak anyagi támogatása. 
 
Ennek formái:   

 

- gyermekétkeztetés normatív kedvezmény, 

- természetbeni támogatás, Erzsébet utalvány formájában 

- külön jogszabály szerint egyéb kedvezmény. 

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
A kedvezményes, illetve ingyenes étkezést azok vehetik igénybe, akik rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülnek. 2017-ben a szünidei gyermekétkeztetésbe átlagosan 35 gyermek vett részt. 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
Patakon nem élnek magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

   
 A településen nem él szegregált, telepszerű lakókörnyezetben gyermek.  

 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi 
önkormányzatok feladata. Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény adja, amely 
előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körébe gondoskodik:  
 

- a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  
- a fogorvosi alapellátásról,  

Év
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2012 72

2013 66,5

2014 68,5

2015 70

2016 83

2017 79

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek évi átlagos száma
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- az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
- a védőnői ellátásról,  
- az iskola-egészségügyi ellátásról.  

 

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

ellátott, betöltetlen státuszok) 

Év

Betöltött védőnői 

álláshelyek száma

(TS 3201)

Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma

2012 1 55

2013 1 90

2014 1 98

2015 1 109

2016 1 119

2017 1 128

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

 

 

 

A védőnői szolgálatot vállalkozás keretében látja el a védőnő. Heti rendszerességgel, az orvosi 
rendelő épületében kialakított védőnői szobában látja el a kisbabákat, tanácsaival segíti a 
kismamákat és anyukákat. Továbbá otthonukban is felkeresi a családokat, figyelemmel kísérve a 
gyermekek egészségi állapotát, körülményeit.  A védőnő kettő települést lát el, Patakot és Dejtárt. A 
védőnői feladatellátás körébe 0-14 éves korosztályig folyik területi gondozás. 

 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz 

való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 
A házi gyermekorvosi teendőket a háziorvos látja el. Az önkormányzat házi gyermekorvosi praxist nem 
működtet. Gyermekorvosi szakrendelés legközelebb Balassagyarmaton érhető el. 
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c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 
A községben működik Gyermekjóléti Szolgálat. Jó és szoros kapcsolatot ápol a jegyzővel, családokkal és az 
oktatási intézményekkel (óvoda, iskola). A 0-7 éves korosztályból speciális fejlesztésre szoruló gyermekek 
fejlesztése megoldott. Betegségük, fogyatékosságuk mértékének megfelelő ellátást számukra a 
balassagyarmati szakszolgálat biztosít.  

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

Településünkön a gyermekjóléti alapellátást a Nyugat – Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
látja el, melynek központja Nagyorosziban található és társulási formában működik. 

Nyugat – Nógrád Gyermekjóléti Szolgálat célja: a működési területén élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi 
és erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettség 
megelőzése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése. 
A szolgálat tevékenysége kiterjed: alapító önkormányzatok közigazgatási területén élő valamennyi 
gyermekre, illetve családjára.  
A szolgálat fő tevékenysége: 

o gondozási feladatok - családgondozás, 
o szolgáltatási feladatok - kliensek felé ellátások közvetítése, 
o szervezési feladatok - gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények 

együttműködésének megszervezése, jelzőrendszer megszervezése, működtetése. 
A gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében a gyermekjóléti szolgálat mindenki 
számára nyitott. Fogadónapok biztosításával (ez Patakon, keddi napokon) tudják megoldani az 
elérhetőséget, leendő kliensek számára. Bárki bizalommal fordulhat hozzájuk problémájával.  

 

e) gyermekvédelem 

 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében kiemelt feladatuk egy jól működő jelző 
rendszer kiépítése, ami lehetővé teszi a veszélyeztető okok feltárását, időben történő felismerését. A 
szolgálat fogadja bármely gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzést a gyermekhez s családjához 
azok szükségleteihez igazodó intézkedést tesz. 
A jelzőrendszer tagjaival rendszeres kapcsolatot tart, esetmegbeszélések keretén belül feladatok 
meghatározásával dolgozik a gyermek érdekében. A jelzőrendszerben kiemelt helyet biztosítanak, illetve 
számítanak a: 

o pedagógusokra (iskola, óvoda), 
o gyámügyi előadókra, 
o védőnőkre, háziorvosokra, 
o helyettes szülőkre, 
o jegyzőkre, polgármesterekre, települési képviselőkre, 
o szociális bizottsági tagokra, 
o pártfogó felügyelőkre, 
o egyházak képviselőire. 

Veszélyeztetettség megszüntetése érdekében személyes kapcsolat keretén belül a szolgálat 
családgondozója támogatja a gyermeket az őt veszélyeztető körülmények elhárításában. 
Segíti a szülőket a gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében a családban történő működési 
zavarok megszüntetésében, tehát családgondozást végez. 

o Javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására: 
o A Balassagyarmati Járási Gyámhivatalnak a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére, vagy 

nevelésbe vételére. 
o Hatóságok felkérésére környezettanulmányt készít. 



 35 

o Ellátja a szolgálat védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatokat. 
o Gondozási nevelési terv alapján családgondozást végez. 

Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán veszélybe 
kerül, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya 
védelembe veszi a gyermeket.  

 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

A krízishelyzetben lévők intézményesített ellátására a településnek nincs kötelezettsége. A Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat segít a bajba jutott szülőnek olyan anyaotthont vagy családok átmeneti otthonát 
keresni ahová beköltözhetnek. A közelben Balassagyarmaton működik ilyen otthon, a Reménysugár Otthon, 
melynek alaptevékenysége: gyermekotthoni feladatok ellátása átmeneti és tartós nevelésbe vett, hat éven 
aluli gyermekek számára; fogyatékos, magatartási zavarokkal küzdõ, valamint koruk miatt sajátos 
szükségletekkel bíró gyermekek speciális ellátása; rászoruló, otthontalanná vált - harmadik életévüket be 
nem töltött - gyermekek, szüleik és várandós anyák befogadása. Az intézmény ellátja súlyos értelmi 
fogyatékosok, illetve halmozottan sérült 1-30 év közötti beutaltak ápolását, gondozását, foglalkoztatását. 

Szociális és gyermekvédelmi intézmények Nógrád megyében: 
- "Baglyaskő" Idősek Otthona - Salgótarján 
- Megyei Gyermekvédelmi Központ - Salgótarján 
- Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon – Bercel 
- Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon – Diósjenő 
- Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet – Ludányhalászi 
- Ezüstfenyő Idősek Otthona – Bátonyterenye 
- Reménysugár Otthon – Balassagyarmat 

 

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, az iskola épülete mellett található egy kisebb 
sportpálya, melyen az iskolai tornaórák megtarthatóak. A település sportpályával rendelkezik, Itt zajlanak a 
bajnokságok, mely sokak számára jelenti a szabadidő kellemes eltöltését. Az óvodában külön tornaszoba 
van kialakítva, ahol az óvodai testnevelés folyik. 

 

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

 
Az intézményi gyermekétkeztetést az önkormányzat a településen az óvodakonyhával oldja meg. Az 
óvodakonyha nyújt ellátást az óvodai, iskolai napközis, szociális étkeztetést igénylők számára. Hétvégén a 
konyha nem üzemel. A családok igény szerint befizethetik gyermekeiket ebédre.  
Ingyenes tankönyvellátást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek kapnak.  

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Nem releváns a településen. 

 

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

keretein belül 

Iskola tej és alma biztosítása valamennyi gyermek részére. 

http://megye.nograd.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=194&Itemid=76
http://megye.nograd.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=76
http://megye.nograd.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=76
http://megye.nograd.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=76
http://megye.nograd.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=76
http://megye.nograd.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=76
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Az óvoda és az általános iskola pedagógiai programjában és alapító okiratában is szerepel a képesség-
kibontakoztató és integrációs felkészítés a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatá-
sában. 

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

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

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

 
A településen egy általános iskola, illetve egy óvoda működik, melyben egyaránt tanulhat különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, sajátos nevelési igényű gyermek, beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő 
gyermek éppúgy, mint a kiemelten tehetséges gyermek. Az óvoda nagy hangsúlyt fektet és pedagógiai 
programjában is megjeleníti a HHH-s gyermekek integrációs nevelését. 
Az iskolai oktatásban nem tapasztalható sem hátrányos megkülönböztetés, sem szegregáció.  
Az iskola egyházi fenntartású, de az önkormányzat sok mindenben támogatja az iskola működését. 

 
MAGAS A HH ÉS HHH GYERMEKEK SZÁMA. 

 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 
A közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások teljesítése érdekében gyógypedagógus, gyógy-
testnevelő, logopédus foglalkozik a rászoruló gyermekekkel szükség szerinti óraszámban. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 
Nem releváns a településen. 

 

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

mutatkozó eltérések 

 
Egy általános iskola látja el a feladatot.  

 

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 

 

fejlesztési lehetőségek 

 
Az iskolai szünetek idejére a hátrányos helyzetű 
gyermekek étkeztetése gondot okoz a szülőknek 

1.Igényfelmérés a nyári étkeztetésre vonatkozóan. 
2. Pályázat nyári étkeztetésre. 
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Férfiak

(TS 0803)

Nők

(TS 0804)
Férfiak Nők

Férfiak

(TS 0801)

Nők

(TS 0802)

2012 336 294 n.a. n.a. 31 30

2013 328 291 n.a. n.a. 40 39

2014 321 279 n.a. n.a. 31 33

2015 320 277 n.a. n.a. 22 27

2016 313 276 n.a. n.a. 21 19

2017 n.a. n.a. n.a. n.a. 22 14

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Év

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség biztosítása az Európai Unió egyik legfontosabb politikai célja. Az 
egyenlő esélyek biztosítására irányuló közösségi politika, változó tartalommal ugyan, de az európai 
integráció kezdete óta a Közösség napirendjén szerepel.  
Különbséget kell tenni az egyenlő bánásmód biztosítása és az esélyegyenlőség politikája között. A nők és 
férfiak közötti egyenlő bánásmód biztosítása a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés, azaz a 
diszkrimináció tilalmát jelenti.  
Az egyenlő bánásmóddal szemben az esélyegyenlőségi politika azt kívánja meg a tagállamoktól, hogy 
tegyenek lépéseket a nők tényleges egyenjogúsítása érdekében az élet legkülönbözőbb területein - oktatás, 
egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság stb.  
Az EU politikája nem kizárólag a nőkkel szembeni megkülönböztetést, hanem a nemek közötti 
diszkriminációt tiltja. Így az uniós férfi polgárok ugyanúgy élhetnek ezekkel a jogokkal, mint a nők. Bár a 
gyakorlatban a férfiakat sokkal kevesebb hátrányos megkülönböztetés éri, mint a nőket. 
 
A nők, elsősorban a GYES-ről, GYED-ről a munkaerőpiacra visszatérni szándékozók foglalkoztatási esélyeit 
megnehezíti a munkába járás és a gyermek(ek)ről való gondoskodás összehangolásának nehézsége. 
Gondot okoz, hogy bölcsődei ellátás jelenleg nincs a közelben (Balassagyarmaton működik bölcsőde). A 
GYES/GYED-ről visszatérők esetén gondot jelent a szakképzetlenség, a GYED/GYES alatt a szakmában 
bekövetkező fejlődés követése nem volt lehetséges, illetve az, hogy sok esetben a gyermekvállalás előtt 
sem volt már munkája a kismamának. A környéken családbarát munkahelyek még nincsenek. 

Tapasztalataink szerint a gyermekvállalás, a munkahelytől való hosszabb idejű távolmaradás 
nagymértékben rontja a nők munkaerőpiacra való visszalépésének esélyeit. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
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A táblázat alapján a munkanélküli nők százalékos aránya 2011-ben alacsonyabb volt, jelenleg közel 
egyforma a munkanélküli férfiakénál. A 2011-es adatok szerint a munkavállalási korú férfiak 12,6%-a, a 
munkavállalási korú nők 10,6%-a munkanélküli. A 2016-os adatok szerint a munkavállalási korú férfiak 6,7 
%-a, a munkavállalási korú nők 6,8 %-a munkanélküli, ez a munkanélküliek számának csökkenését mutatja. 
 
A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség. A nők foglalkoztatását gátló 
legfőbb akadály a gyermeknevelés. A családi, magánéleti feladatok és felelősségek is általában egyoldalúan 
a nőket terheli. A férfiak és nők foglalkoztatottságának mutatói arról nyújtanak tájékoztatást, hogy milyen 
arányban érinti a nemeket a munkanélküliség. A foglalkoztatottak számáról nem található adat. A 
munkanélküli nők aránya 6,8%. 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
A foglalkoztatást segítő és képzési programokat a Kormányhivatal Foglalkoztatási osztálya szervez. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
Az alacsony iskolai végzettségű nők általában fizikai munkát végeznek, a gyárakban betanított munkásként 
vagy a mezőgazdaságban vagy közfoglalkoztatás keretén belül. Az alacsony iskolai végzettségű nők 
elhelyezkedését a közfoglalkoztatásban való részvétel teszi lehetővé. 

 

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

 

A bérkülönbség nem ismert. 

 
A magyar jog kifejezett rendelkezéssel és közvetett módon is tiltja az egyenlő munkáért egyenlő bér 
elvének megsértését. Az Munka Törvénykönyvének 141§-165§ szerint: “az egyenlő munkáért mindenkinek, 
bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga”. A Munka Törvénykönyvének (Mt.) 5. §-a is 
rögzíti a diszkrimináció általános tilalmát. 
A hatályos magyar jog tehát garantálja a nemek közötti egyenlőség megvalósulását, és egyenlő bánásmódra 
kötelezi a munkaadókat. Nem foglalkozik viszont külön az egyenlő bér kérdésével, különösképpen nem 
olyan hangsúlyosan, mint azt a közösségi jog teszi.  
A köztisztviselői és közalkalmazotti körre vonatkozóan olyan illetmény-, illetve előmeneteli rendszer 
működik, amely elvileg kizárja a férfiak és nők eltérő bérezését. A szabad béralkuval rendelkező piaci 
szférában a munkabért a felek szabadon állapítják meg, ám rájuk is vonatkoznak a fenti tilalmak.  
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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 30.  A nők 
elhelyezkedése szempontjából fontos tényező, hogy a gyermekek napközbeni ellátása megoldott legyen. Az 
Általános iskolában is biztosított a gyermekek délutánig tartó felügyelete, a napközivel és a tanulószobai 
ellátás megszervezésével. Az óvoda az utolsó adatok szerint 100%-os kihasználtsággal üzemel. 
 
 

Év

3-6 éves korú 

gyermekek 

száma

Óvodai 

gyermekcsoportok 

száma - 

gyógypedagógiai 

neveléssel együtt 

(TS 2401) 

Óvodai férőhelyek 

száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 2801)

Óvodai 

feladatellátási 

helyek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 2701)

Óvodába beírt 

gyermekek 

száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel 

együtt)

(TS 2601)

Óvodai 

gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 

száma

(TS 2501)

2012 21 1 25 1 17 0

2013 18 1 25 1 17 0

2014 21 1 25 1 22 0

2015 26 1 25 1 25 0

2016 32 1 30 1 26 0

2017 35 2 30 1 37 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 
 

Év
Védőnők száma

(TS 3201)

0-3 év közötti 

gyermekek száma

Átlagos gyermekszám 

védőnőnként

2012 1 19 19

2013 1 23 23

2014 1 27 27

2015 1 32 32

2016 1 38 38

2017 1 43 43

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

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

 
 
 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői szakmai munkájában jelenik meg. A védőnői 
szolgálat nemcsak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem feladata a kismama 
(gyakorlati és lelki) segítése, hogy ezzel támogassa a felügyelete alá tartozó gyermek megfelelő testi és 
mentális fejlődésének biztosítását. Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és 
gyermekekre fokozott figyelmet kell fordítani. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos 
ismeretek átadását már várandós korban kezdik meg: beszélgetések, családlátogatások formájában. 
Segítséget nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok 
kitöltésében. A védőnő kapcsolatban áll a családdal, a kisgyermekellátó intézményekkel és a 
gyermekorvossal is, így árnyalt képpel rendelkezik a családok gyermekellátási és nevelési helyzetéről. 
Szakemberként hatékony segítséget képes nyújtani a családoknak, ez pedig szorosan összefügg a hozzá 
tartozó gyermekek számától. 
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A táblázatból megállapítható, hogy a 0-3 éves gyermekek száma a településen 2012-től folyamatosan 
növekszik, 2017-ben több mint a duplájára emelkedett a 2012-es adathoz viszonyítva. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
A családi erőszakról nagyon kevés adatunk van. Általában az erőszak nagy része a családban marad. 

 

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

otthona) 

 
A településen anyaotthon, családok átmeneti otthona nem működik. 
Patakon a gyermekjóléti szolgáltatást, mint a családgondozást is a Nagyoroszi székhelyű Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat látja el. A Krízis helyzetben lévő családokat a szolgálat látja el, a megfelelő 
tájékoztatás segítségével Településhez a legközelebb lévő anyaotthon Balassagyarmaton van. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A helyi közélet legfőbb döntéshozója a Képviselő-testület. Patak Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 4 tagja van, melyből 1 fő női képviselő. A helyi közéletben a településen a nők aránya 
lecsökkent, a képviselőtestületben 1 nő képviselő tevékenykedik. 

 
A község intézményvezetőit tekintve magas női vezetők aránya. Az 3 intézményből - Polgármesteri Hivatal, 
Szent Ambrus Katolikus Általános Iskola, Pataki Óvoda - kettő intézménynek női vezetője van. A közoktatási 
intézmények, többségében női alkalmazottakat foglalkoztatnak. 

Megállapítható, hogy településen jelenleg, nincs olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére alakult 

volna. 

 

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

kezdeményezések 

 
A kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, a roma nők valamint a 
45 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. Ennek oka 
egyebek között a magyar társadalom hagyományos családmodelljében keresendő: még ma is sokan 
vallják, hogy a nők helye a ház körül, a családban van, nem a munkaerőpiacon. Ezt a szemléletet tovább 
súlyosbítják a nőkkel kapcsolatos negatív sztereotípiák. 

 A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák a községben nem jellemzőek, ezért az Önkormányzat              
tervei között nem szerepel ilyen irányú intézkedés. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Nehéz a GYED, GYES-ről való visszatérés a 
munkaerő piacra. 

Iskolai végzettség, szakma megszerzésével javítani a 
nők álláskeresési pozícióját. 

Nincs adat a nőket érő erőszakról Tájékoztató anyagok, előadások szervezése a 
rendőrség bevonásával. 
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Év
Élveszületések száma

(TS 0701)

Halálozások száma

(TS 0702)

Természetes 

szaporodás (fő)

(TS 0703)

2012 6 16 -10

2013 7 18 -11

2014 8 14 -6

2015 7 16 -9

2016 9 13 -4

2017 13 15 -2

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

5. számú táblázat - Természetes szaporodás

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXI. törvény értelmében a kötelező 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer  

• saját jogú nyugdíj  
- öregségi nyugdíj     
- rehabilitációs járadék      

• hozzátartozói nyugdíj  
- özvegyi        
- árvaellátás       
- szülői         
- baleseti hozzátartozói nyugellátás   
- özvegyi járadék  

  

A településen 2016-ban a 60 év felettiek alkották a lakosság 28% -t.  

 

Legjelentősebb az idősek foglalkoztatásbeli diszkriminációja, mely súlyos következményekkel jár. 

A falu elöregedő, a lakosság 20,7%-át teszik ki a 65 év felettiek. A halálozások száma az elmúlt években 
nagymértékben meghaladta a születések számát. Az öregedési index a 128% -ot is meghaladja. 

A közösségi közlekedéshez való hozzáférés az idősek számára is biztosított. 

 

Férfiak Nők
Összesen

(TS 0301)

Férfiak

(TS 0303)

Nők

(TS 0304)

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 420 468 888 47,30% 52,70%

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316) 27

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 48 71 119 5,41% 8,00%

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 9 8 17 1,01% 0,90%

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 275 232 507 30,97% 26,13%

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 29 36 65 3,27% 4,05%

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 59 121 180 6,64% 13,63%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

3,04%

Korcsoport 

Fő

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak aránya (%)

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
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Év

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 0328)

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 0327)

Öregedési index 

(%)

(TS 0401)

2012 174 89 195,51%

2013 168 90 186,67%

2014 166 98 169,39%

2015 167 109 153,21%

2016 180 119 151,26%

2017 171 133 128,57%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

3. számú táblázat - Öregedési index

 
 

 

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

trendek stb.) 

 

Év

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 

száma (TS 5201)

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 

száma (TS 5301)

Összes nyugdíjas

2012 98 176 274

2013 96 166 262

2014 91 162 253

2015 83 161 244

2016 82 157 239

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma
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Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a házasok, és 
növekszik az özvegyek aránya, ezt mutatja, hogy a településen sok az egyszemélyes háztartás. 
Településünkön az egyedül élő idősek aránya magas. Az időskorban jellemző betegségek kialakulása-, mint 
a keringési zavarok, szív- és érrendszeri megbetegedések, a daganatok kialakulása, az ízületi problémák - és 
emellett a pszichés problémák is megjelennek. Az idős ember egyedül marad, elmagányosodik, a szellemi és 
fizikai aktivitása csökken, önellátási képessége romlik. Nem 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 jó, ha a 
ház körüli teendőket el tudják látni. Mindenki kertes házban lakik, ahol akad munka bőven.  
 
Megállapítható, hogy a település lakosainak számához viszonyítva a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban 
részesülők száma közel egyharmada az összlakosság számának. A nők aránya 66%, a férfiaké 34%, ami azt 
mutatja, hogy jóval több a nyugdíjas nő, mint a nyugdíjas férfi. 
 
A nyugdíjas korú lakosok számaránya minimálisan csökkent az elmúlt 5 évben.  
 

Az időseket minden évben megünnepeljük az idősek napja alkalmából, ahol az óvodás és iskolás gyermekek 
vidám műsorokkal kedveskednek az időseknek. 

 

A 2011-es népszámlálási adatok alapján az egyszemélyes háztartások száma a legmagasabb. Az 
egyedülállók nagy része az idősebb korosztályba tartozik. 

 

 

 

1 személyes háztartás 115 

2 személyes háztartás 102 

3 személyes háztartás 73 

4 személyes háztartás 51 

5 személyes háztartás 20 

6 - személyes háztartás 12 

 

 

 

 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

 Az időseket az élet számos területén éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon. 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

 
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Regisztrált 
munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

Fő összesen 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

8 6 4 5 5 5 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 4,25 11,25 10,25 5,75 3,25 3,5 

% 7,0% 14,4% 16,0% 11,9% 8,2% 11,8% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 1  2,25 1,25 3 6,25 6,5 

% 1,7% 2,9% 2,0% 6,2% 15,7% 21,8% 
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A településen a regisztrált munkanélküliek száma 2017. évben 36 fő, ebből 11 fő 50 év feletti. 

Az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek száma jelentős emelkedést mutat, aki ebben a korban válik 
munkanélkülivé, az elhelyezkedési esélyei nehezebbé válnak, sokkal kiszolgáltatottabb a munkaerő piacon, 
részükre a közmunka programban való részvétel jelenthet átmeneti lehetőséget. 

A településen a regisztrált munkanélküliek száma 2017. évben 36 fő volt, ebből 10 fő 55 év feletti, ami a 
regisztrált munkanélküliek 27%-a. 

 

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 
Nem 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 jó, ha a 
ház körüli teendőket el tudják látni. Mindenki kertes házban lakik, ahol akad munka bőven.  
A tevékeny időskor, pl. élethosszig tartó tanulás sem jellemző.  

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Nincs adat 

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

65 év feletti lakosság száma

(TS 0328)

Fő Fő %

2012 174 0 0,00%

2013 168 0 0,00%

2014 166 0 0,00%

2015 167 0 0,00%

2016 180 0 0,00%

2017 171 0 0,00%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

(TS 5101)Év

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő 

időskorúak száma

 
 
A rászoruló időskorúak ellátásáról az alábbi szolgáltatási formákon keresztül gondoskodik a település:  

 - házi segítségnyújtás 
 - szociális étkeztetés 

Az ellátást részint közvetlenül (szociális étkeztetés), részint intézményfenntartó társulás keretében (házi 
segítségnyújtás) látja el a település. 
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A házi segítségnyújtásban részesülő 9 fő mindegyike 60 évnél idősebb. A szociális étkeztetést igénybevevő 
25 fő jelentős része 60 év feletti. 

 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Művelődési Házban és a településen szervezett rendezvények nyitottak a lakosság számára. 

 

c) idősek informatikai jártassága 

 

Erre nincs pontos adat. Egy részük jártas a volt munkahelye miatt, de az idősebb korosztályból is egyre 
többen ismerkednek a számítógép használatával informatikai oktatás keretein belül vagy a családtagok 
segítségével.  

 

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.   
 

Az Idősek Napja minden évben megrendezésre kerül a településen, melynek keretén belül egy vacsorával, 
kisebb ajándékokkal, műsorokkal és zenével kedveskednek az időseknek. 

 

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Az időskorú nők száma jóval magasabb, mint a 
fiatalkorúaké. 

1.Igényfelmérés szabadidős programok és 
segítségadás terén. 
2. Szabadidős programok (pl. filmvetítés, 
felolvasások, hímzőkör, társalkodókör, 
egészségmegőrző előadás stb.) 

3. Önkéntesek szervezése a nyári (pl. fűnyírás) és 
téli (pl. hólapátolás) háztartási munkák elvégzésére 

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

A fogyatékkal élők legnagyobb részének egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű nyugdíj, járadék, 
vagy segély. Ezek számukra igen szűkös megélhetési forrást biztosítanak. A fogyatékkal vagy tartós 
egészségügyi problémával élő emberek munkaerő-piaci lehetőségei elég behatároltak. A megváltozott 
munkaképességű emberek számára sajnos az Önkormányzat nem tud munkalehetőséget biztosítani, és a 
településen sincs mód a foglalkoztatásukra, de nem a hátrányos megkülönböztetés miatt, hanem mert 
szervezett-munkahelyi foglalkoztatásra létszám sem tevődne össze. A településen élő mozgáskorlátozott 
emberek inkább az idősebb korban jelentkező mozgásszervi betegségek miatt váltak mozgáskorlátozottá. 
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A Patakon élő fogyatékkal élő érdekvédelmét a Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesülete tudja 
biztosítani.  

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

Év

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 

Férfiak (TS 6201)

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 

Nők (TS 6301)

Összesen

2012 21 29 50

2013 20 25 45

2014 19 24 43

2015 15 21 36

2016 14 20 34

2017 n.a. n.a. 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

nemenként

 
 
 
 
Az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik feltétele volt, hogy az állampolgárok- köztük a fogyatékossággal 
élő emberek- számára biztosítva legyen az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden területén. 
 

Településünkön nincs pontos felmérés, statisztikai adatok a fogyatékkal élőkről, ezért nem is lehet pontos 
elemzést készíteni a fogyatékkal élők helyzetéről, egészségügyi, lakhatási és foglalkoztatási helyzetéről, 
szükségleteiről. E célcsoport részére szervezett szolgáltatásokat, ellátásokat, az egyes intézkedéseket az 
egyéni szükségletek alapján lehet tervezni. 

 

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

közfoglalkoztatás) 

 
A fogyatékkal élő embereknek elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeniük. A közlekedés 
eszközök használata, és a munkáltatók előítélete is nehezíti helyzetüket. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. Feladatunk olyan 
környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életünk 
során a lakhatás a szociális és egészségügyi ellátás, a közlekedési eszközök használata, az iskoláztatási és 
munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is.  

 

Helyben nem releváns. 

  

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
A fogyatékkal élők saját lakókörnyezetükben élnek. A településen nincs nappali ellátás, lakóotthon, 
gondozóház. Erre jelenleg nincs is igény, az érintettek ellátása családon belül megoldott. 
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Év
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

(TS 5601)

2012 50

2013 69

2014 36

2015 31

2016 25

2017 19

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A fogyatékos személyek az önkormányzatnál megfelelő információhoz jutnak a jogszabály szerint járó 
pénzbeli, természetbeni ellátásokról, ezeket igénybe is veszik. 
 
Alapellátásként biztosítható szociális alapszolgáltatás: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés. 
 
A fogyatékkal élő személyek által igénybevett szociális ellátásokról nincs hiteles statisztikai adat. 
 
A fogyatékos személyek részére a szociális ellátórendszer több speciális pénzbeli és személyes gon-
doskodást nyújtó ellátási formát biztosít,ilyenek a vakok személyi járadéka, a magasabb összegű családi 
pótlék, a fogyatékossági támogatás. 
Az önkormányzat a fogyatékkal élő személyek részére külön pénzbeli és természetbeli ellátást és 
kedvezményt nem nyújt. 
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény, fogyatékos személyek otthona, rehabilitációs intézmények, 
fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon a településen nincs.  
 
A fogyatékkal élők ellátásához nyújt segítséget a részükre igénybe vehető közgyógyellátási igazolvány és az 
ápolásukat végzők részére megállapított ápolási díj. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és 
helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó 
hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: alanyi jogon, normatív alapon, 
méltányossági alapon. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma csökken. 
 

 
 

Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére 
biztosított anyagi hozzájárulás. Az ápolási díjban részesültek száma minimálisan csökken. Az Önkormányzat 
által biztosított beteg hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatást (méltányossági ápolási díj) 
nem igényeltek. 
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, érzékelhető és biztonságos épített 
környezetre. 
A településen az önkormányzati intézmények akadálymentesítése folyamatosan történik, pályázatok útján. 

 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

 
A településen nem teljes az akadálymentesség. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
A településen az orvosi rendelő épülete akadálymentesített. A helyi vállalkozások telephelyeinek 
akadálymentességéről nincs pontos információ. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
Az újonnan épülő közlekedési utak, járdák kialakításánál figyelmet fordít ezek megvalósulására az 
Önkormányzat. A településen az utcák túlnyomó része aszfaltozott, ami még nem, azt pályázatok útján 
próbálják megvalósítani. A járdák felújítása folyamatos. 

 
Önkormányzati feladatként a teljes akadálymentesítés és a járdák állapotának folyamatos javítása a cél. 
Ehhez biztonságosan lerakott lapokból készített járda készítése, a régi járdák felújítása szükséges. 

 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 
Nem releváns. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 

Nincs tudomásunk hátránykompenzáló juttatásokról, szolgáltatásokról. 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek/ 
járdák, terek, buszmegállók akadálymentesítése 

nem 100%-os 

1. Az akadálymentesítésre szánt épületek, járdák 
felmérése. 
2.Az akadálymentesítést szolgáló programok, 
pályázati lehetőségek figyelése 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

társadalmi felelősségvállalása 

 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi 

szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 

közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

Patak községe tagja a Sugárkankalin Turisztikai Egyesületnek, melynek célja az érintett települések (10 
község) irodalmi, történelmi, néprajzi és természeti értékeinek megóvása és bemutatása, a térség 
népszerűsítése és turisztikai fejlesztése 

A helyi önkormányzatnak, a kulturális és oktatási intézményeknek, a községben működő vállalkozóknak, az 
egyházak képviselőinek, a falu lakosságának, kicsiknek és nagyoknak, időseknek és fiataloknak közös érdeke 
és felelőssége, hogy Patak a jövőben is még inkább élhető településsé váljon. Ennek érdekében szívesen és 
sokat tesznek. 

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

bemutatása 

Patakon nemzetiségi önkormányzat nincs. Az egyház és az önkormányzat között nagyon jó a kapcsolat, az 
általános iskola egyházi fenntartású, de az önkormányzat is sok mindenben segíti az iskola működését. 

 

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

 
Patak Község Önkormányzata az alábbi társulásoknak tagja: 

- A Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulás 2007 évben több szociális alapszolgáltatás 
bevezetését szervezte meg a kistérség egész területén.  A Társulás által fenntartott intézményben 
biztosított szociális alapszolgáltatások: 
• Házi segítségnyújtás,  
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
• Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére  
• Közösségi ellátás szenvedélybetegek részére 
• Támogató szolgáltatás 

Az intézmény fő célkitűzései: 
• járuljon hozzá a kistérség lakosságának szociális és pszichés gondjainak enyhítéséhez, 

- támogassa a szakmai együttműködést a kistérség szociális szférájában tevékenykedő professzionális 
és civil hálózatok és dolgozók között. 

- Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulást azzal a céllal hozták létre, hogy a regionális-térségi hulladékkezelési 
problémákra tartós megoldást dolgozzon ki. A Zöld Híd program keretében megvalósításra kerül a 
rendszer kiépítéséhez és a majdani működtetéshez szükséges eszközök beszerzése, a megfelelő 
technikai-technológiai környezet kialakítása, a meglévő illegális hulladéktárolók lehető legteljesebb 
körű felszámolása és ezek területének rekultivációja is. A Társulás számára a fenti célokon túl 
kiemelt fontossággal bírnak a környezetvédelem és az emberi egészség általános védelme, továbbá 
az erdő- zöldfelület- és általában élővilág-védelmi feladatok is. 

- Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal, (melynek tagjai Drégelypalánk, Hont, Ipolyvece, 
Dejtár és Patak Községek), azzal a céllal jött létre, hogy az öt település Önkormányzata, 
polgármesterei, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása és közreműködése az Önkormányzatok egymás 
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolására.  

- A Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot társulási megállapodás alapján 18 
települési önkormányzat hozta létre, önálló gazdálkodó intézményként, de jelenleg már 31 
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települést lát el a szolgálat. A Gyermekjóléti Szolgálat célja a működési területén élő gyermekek 
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésének 
elősegítése, veszélyeztetettség megelőzése, valamint a gyermek családból történő kiemelésének 
megelőzése. A Családsegítő Szolgálat célja: a települési önkormányzat működési területén élő 
szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került 
személyek, családok életvezetési képességének megőrzése az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
Nem releváns, nincs a településen nemzetiségi önkormányzat. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
Nem releváns a településen 

 

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

 
Nem releváns a településen. 

 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

A Települési Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Tervhez kapcsolódóan a nyilvánosság biztosítása két 
szinten jelenik meg. Egyrészt a program kidolgozása, felülvizsgálata és módosítása során, másrészt a 
megvalósítása során. 
 

 

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 Programot a településen működő intézmények közreműködésével tervezzük meg. 
A program kidolgozása során, az elfogadását megelőzően biztosítjuk a konzultáció és véleményformálás 
lehetőségét a megvalósításban érintett szakmai és társadalmi partnerek (civil szervezetek és 
érdekképviseleti szervek). A program eredményes megvalósulását döntően befolyásolja, hogy az érintettek 
elkötelezettek-e és aktív részvételükkel támogatják-e a program végrehajtását. Éppen ezért szükséges 
minden elérhető eszközt és helyi médiát bevonni a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 
érdekében.  
Az intézmények az intézményi esélyegyenlőségi tervben határozzák meg a nyilvánosság biztosítására tett 
lépéseiket és azok módját. 

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

 
A program felülvizsgálata, módosítása során az érintett szakmai és társadalmi partnereknek lehetőséget 
biztosítunk módosítási javaslatok megtételére. 
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A megvalósítás során a nyilvánosság folyamatos biztosítására évente tájékoztatjuk a program 
megvalósításában elért eredményekről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézmények és az 
együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit a település kiadványaiban. 
 
A település honlapján az anyag előrehaladásáról folyamatosan tájékoztatást adunk és észrevételi 
lehetőséget biztosítunk.  
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Magas a tartós munkanélküliek száma. 

1. intézkedés: rendszeres kapcsolattartás a 
Munkaügyi Központtal, tájékoztató anyagok, 
állásajánlatok kérése, közzététele a honlapon, 
hirdetőtáblán. 
2. intézkedés: az önkormányzat által szervezett 
közfoglalkoztatás folytatása 
3. intézkedés: pályázat (TÁMOP) foglalkoztatás 

bővítésre vonatkozóan. felkutatása, 

Gyermekek 
Az iskolai szünetek idejére a hátrányos helyzetű 
gyermekek étkeztetése gondot okoz a szülőknek 

1.Igényfelmérés a nyári étkeztetésre 
vonatkozóan. 
2. Pályázat nyári étkeztetésre. 

Idősek 
Az időskorú nők száma jóval magasabb, 
mint a fiatalkorúaké. 

1.Igényfelmérés szabadidős programok és 
segítségadás terén. 
2. Szabadidős programok (pl. filmvetítés, 
felolvasások, hímzőkör, társalkodókör, 
egészségmegőrző előadás stb.) 
3. Önkéntesek szervezése a nyári (pl. 
fűnyírás) és téli (pl. hólapátolás) háztartási 
munkák elvégzésére 

Nők 

Nehéz a GYED, GYES-ről való visszatérés a 
munkaerő piacra. 

Iskolai végzettség, szakma megszerzésével 
javítani a nők álláskeresési pozícióját. 

Nincs adat a nőket érő erőszakról 
Tájékoztató anyagok, előadások szervezése 
a rendőrség bevonásával. 

Fogyatékkal 

élők 

Az önkormányzat tulajdonában lévő 
épületek/ járdák, terek, buszmegállók 
akadálymentesítése nem 100%-os 

1. Az akadálymentesítésre szánt épületek, 
járdák felmérése. 
2.Az akadálymentesítést szolgáló 
programok, pályázati lehetőségek figyelése 
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A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

- a munkanélküli lakosság főként a hátrányos 
helyzetűek munkaerő-piaci 
elhelyezkedésének támogatása 

Aktor: Önkormányzat – Polgármester, vagy az általa 
kijelölt személy 
Partner: Kisebbségi Önkormányzat, Munkaügyi 
Központ 

- Az alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkező nyilvántartott álláskeresők 
számának csökkentése 

Aktor: Önkormányzat 
Partner: Munkaügyi Központ 

Gyermekek - szünidei étkeztetés biztosítása 
Aktor: Önkormányzat 
Partner:  

Nők 
- a GYES-ről, GYED-ről visszatérők 

foglalkoztatási esélyeinek növelése 

Aktor: Polgármester, jegyző vagy az általuk kijelölt 
személy, 
Partner: Gyes-en, Gyed-en lévő munkavállalók, 
munkaügyi Központ, helyi vállalkozások 

 
- adatgyűjtés a településen élő nőket érő 

erőszakról 

Aktor: Jegyző vagy az általa kijelölt személy 
Partner: háziorvos, védőnő, Gyermekjóléti és 
családsegítő szolgálat, Rendőrség 

Idősek 
- szociális, közművelődési szolgáltatások 

bővítése 

Aktor: Polgármester vagy az általa kijelölt személy 
Partner: civil szervezetek 

 

 - generációs programok szervezése. 
Aktor: civil szervezetek 
Partner: 

Fogyatékkal 

élők 

- Fizikai és infokommunikációs 
akadálymentesítés 

Aktor: Polgármester, jegyző 
Partner: Intézményvezetők 

 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák a korábbi évek gyakorlata szerint éljenek együtt a település 
lakóival. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők ne jelenjenek meg településünkön. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek biztonságát, és a nevelés, oktatás megfelelő színvonalának 
biztosítását.  
Folyamatosan odafigyelünk az idősekre. 
Fontosnak tartjuk a nők esetén a munkába való visszatérés segítését, a munkanélküliség csökkenését.  
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életének segítésére, közszolgáltatásokhoz, középületekhez, 
információhoz való hozzáférés megkönnyítésére. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK, ROMÁK 

 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Álláskeresők tájékoztatása 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 
feltárt 
esélyegyenlőségi 
probléma 
megnevezése: 

Magas a tartós munkanélküliek száma. 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél: 

Foglalkoztatottság növelése. 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 
stratégiai 
dokumentumokkal: 

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

Az intézkedés 
tartalma: 

Az érintettek folyamatos tájékoztatása, az álláshirdetések, felnőttoktatási, 
képzési programok helyben szokásos módon történő közzététele, 
együttműködés az illetékes munkaügyi kirendeltséggel. 

Az intézkedés 
felelőse: 

Polgármester vagy az általa megbízott személy. 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2020. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok): 

- munkanélküliek száma 
- álláslehetőségek száma 
- megjelentetések száma 

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

humán: önkormányzat munkatársa 
technikai: számítógép, internetelérés, honlap, hirdetőtábla 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

folyamatos együttműködés, megfelelő technikai felszereltség, közzétett 
álláshirdetések révén 
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Közfoglalkoztatás szervezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Magas a tartós munkanélküliek száma. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A álláskeresők, szociálisan hátrányos helyzetű lakosok helyzetének javítása. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

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

Az intézkedés tartalma: 
Közfoglalkoztatás szervezése a településen a területileg illetékes 
munkaügyi kirendeltséggel együttműködve. Az érintettek bevonása a helyi 
foglalkoztatási, közfoglalkoztatási lehetőségekbe. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester/általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2020. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- rendszeres szociális segélyben részesülők száma 
- lakásfenntartási támogatást igénybe vevők száma  
- álláskeresők száma 
- közfoglalkoztatásban részt vevők száma 
- közfoglalkoztatási programok száma 

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

- humán: polgármesteri hivatal munkatársa 
- pénzügyi: támogatás összege 
- technikai: közfoglalkoztatáshoz szükséges technikai felszereltség 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

A munkahelyi kirendeltség által kiírt közfoglalkoztatási programok által a 
jövedelemhez jutás lehetőségének biztosítása. 
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GYERMEKEK 
 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Gyermekek nyári szünidei étkeztetése, 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Az iskolai szünetek idejére a hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetése 
gondot okoz a szülőknek. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Gyermekek étkeztetésének megoldása a nyári szünidő alatt. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok részére 
szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 

Az intézkedés tartalma: 
Igényfelmérés a szülők körében a nyári szünidő ideje alatti étkezésre 
vonatkozóan. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester/általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2020. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

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

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

- humán: polgármesteri hivatal munkatársa 
- pénzügyi: - 
- technikai: számítógép 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Folyamatosan, az igények függvényében. 
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Gyermekek nyári szünidei étkeztetése, felügyelete 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Az iskolai szünetek idejére a hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetése 
gondot okoz a szülőknek. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Gyermekek étkeztetésének megoldása a nyári szünidő alatt. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

- 30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok részére 
szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 

Az intézkedés tartalma: 
Gyermekek nyári étkeztetésének és felügyeletének megszervezése, 
lehetőség szerint pályázat révén. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester/általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2020. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- igénylések száma 
- kiírt pályázatok száma 

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

- humán: tálaló személyzet, felügyelő személyzet 
- pénzügyi: térítési díj+ önkormányzati támogatás összege + pályázati 
támogatás összege 
- technikai: étkezésre alkalmas helyszín 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Folyamatosan, az igények függvényében. 
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NŐK 
 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Álláskeresési pozíció javításához köthető program 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Nehéz a GYED, GYES-ről való visszatérés a munkaerő piacra. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Iskolai végzettség, szakma megszerzésével javítani a nők álláskeresési 
pozícióját. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról 

Az intézkedés tartalma: 
Az étintettek tájékoztatása a támogatott tanfolyamokról és átképzési 
lehetőségekről. 

Az intézkedés felelőse: polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2020. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- GYED-en, GYES-en lévők száma 
- álláskeresők száma  
- kiadott tájékoztató anyagok száma 

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

- humán: önkormányzati dolgozó, védőnő 
- technikai: számítógép 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Folyamatos együttműködés a partnerintézmények és az érintettek között.  
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Erőszaknak kitett nők 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Nincs adat a nőket érő erőszakról. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Segítségnyújtás a családi erőszaknak kitett nők részére. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia 

Az intézkedés tartalma: 
Tájékoztató anyagok szerkesztése, előadások szervezése a rendőrség 
bevonásával. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester/általa megbízott munkatárs 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2020. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- előadások száma 
- részt vevők száma 
- tájékoztató anyagok száma 

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

- humán: rendőrség alkalmazottja 
- pénzügyi erőforrás: terembérleti díj 
- technikai: számítógép, előadásra alkalmas terem 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

A nők együttműködése révén. 
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IDŐSEK 
 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Tevékeny időskor feltételeit biztosító programok szervezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Az időskorú nők száma jóval magasabb, mint a fiatalkorúaké. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Aktív nyugdíjas kor biztosítása, életminőség javítása. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

Idősügyi Nemzeti Stratégia,  

Az intézkedés tartalma: 
Igényfelmérés szervezett kulturális-, szabadidős programokon, 
informatikai képzésre, segítségnyújtásra vonatkozóan. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester és az általa megbízott munkatárs,  

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2020. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- igények száma 
- igényelt programok száma  

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

- humán: polgármesteri hivatal munkatársa 
- pénzügyi: -  
- technikai: számítógép 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Az időskorúak folyamatos érdeklődésével, a lehetőségek biztosításával. 
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Tevékeny időskor feltételeit biztosító programok szervezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Az időskorú nők száma jóval magasabb, mint a fiatalkorúaké. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Aktív nyugdíjas kor biztosítása, életminőség javítása. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

Idősügyi Nemzeti Stratégia 

Az intézkedés tartalma: 
Kulturális-, szabadidős programok, informatikai képzés szervezése a civil 
szervezetek, nemzetiségi önkormányzat bevonásával. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester/az általa megbízott munkatárs,  

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2020. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- igényelt programok száma 
- megvalósuló programok száma 

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

- humán: polgármesteri hivatal, civil szervezetek munkatársa 
- pénzügyi: önkormányzati támogatás, pályázati forrás 
- technikai: számítógép a programokhoz szükséges technikai feltétel 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Az időskorúak folyamatos érdeklődésével, a lehetőségek biztosításával. 
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Intézkedés sorszáma: 3. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Segítségnyújtás időskorúak számára 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Az időskorú nők száma jóval magasabb, mint a fiatalkorúaké. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

Az időskorúak élethelyzetének javítása. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

Idősügyi Nemzeti Stratégia 

Az intézkedés tartalma: 
Önkéntesek szervezése a nyári (pl. fűnyírás) és téli (pl. hólapátolás) 
háztartási munkák elvégzésére a családsegítő szolgálat bevonásával. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester/általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2020. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- igénylések száma 
- önkéntesek száma 
- segítségnyújtási esetek száma 

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

- humán: önkéntesek, családsegítő szolgálat munkatársa 
- pénzügyi: - 
- technikai: hólapát, fűnyíró, egyéb segítségnyújtáshoz szükséges eszközök 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Folyamatosan, az önkéntes segítségadók révén. 



 63 

FOGYATÉKKAL ÉLŐK 
 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Akadálymentes környezet 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek/ járdák, terek, buszmegállók 
akadálymentesítése nem 100%-os. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A fogyatékkal élők élethelyzetének javítása. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról 

Az intézkedés tartalma: Az akadálymentesítést szolgáló programok, pályázati lehetőségek figyelése 

Az intézkedés felelőse: Polgármester/általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2020. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- pályázatok száma 
- akadálymentesített épületek, közterek száma  

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

- humán: szakemberek, polgármesteri hivatal munkatársa 
- pénzügyi: önkormányzati önrész + pályázati támogatás 
- technikai: számítógép, honlap, papír 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Pályázatokon történő folyamatos részvétellel. 
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Akadálymentes környezet 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek/ járdák, terek, buszmegállók 
akadálymentesítése nem 100%-os. 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél: 

A fogyatékkal élők élethelyzetének javítása. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

- 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról 
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

Az intézkedés tartalma: 
Közfoglalkoztatás keretében, önkéntesek összefogásával, for-profit 
szereplők bevonásával a járdák akadálymentesítése, javítása. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester/általa megbízott személy 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje: 

2020. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- járdák száma 
- felújításra váró járdák száma 
- önkéntesek, közfoglalkoztatottak száma 

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

- humán: önkéntesek, közfoglalkoztatottak 
- pénzügyi: építési anyag 
- technikai: építéstechnikai eszközök, építési anyag 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

Folyamatosan, az akadálymentes megoldásokat igénybevételével. 
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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  

Intézkedés 

sorszáma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 
Álláskeresők 
tájékoztatása 

Magas a tartós 

munkanélküliek 

száma. 

Foglalkoztatottság 
növelése. 

1991. évi IV. törvény 

a foglalkoztatás 

elősegítéséről és a 
munkanélküliek 

ellátásáról 2011. évi 

CVI. törvény a 
közfoglalkoztatásról 

és a 

közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint 

egyéb törvények 

módosításáról  

Az érintettek 

folyamatos 

tájékoztatása, az 
álláshirdetések, 

felnőttoktatási, 

képzési programok 
helyben szokásos 

módon történő 

közzététele, 
együttműködés az 

illetékes munkaügyi 

kirendeltséggel. 

Polgármester vagy 

az általa megbízott 

személy. 

2020.12.31. 

- munkanélküliek 

száma - 

álláslehetőségek 
száma - 

megjelentetések 

száma  

humán: 

önkormányzat 
munkatársa 

technikai: 

számítógép, 
internetelérés, 

honlap, hirdetőtábla  

folyamatos 

együttműködés, 
megfelelő technikai 

felszereltség, 

közzétett 
álláshirdetések 

révén 

2 
Közfoglalkoztatás 

szervezése 

Magas a tartós 

munkanélküliek 
száma. 

Az 

álláskeresők,szociálisan 

hátrányos helyzetű 
lakosok helyzetének 

javítása. 

- 1991. évi IV. 
törvény a 

foglalkoztatás 

elősegítéséről és a 

munkanélküliek 

ellátásáról - 2011. évi 

CVI. törvény a 
közfoglalkoztatásról 

és a 

közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint 

egyéb törvények 

módosításáról  

Közfoglalkoztatás 

szervezése a 
településen a 

területileg illetékes 

munkaügyi 
kirendeltséggel 

együttműködve. Az 

érintettek bevonása 
a helyi 

foglalkoztatási, 

közfoglalkozatási 
lehetőségekbe. 

Polgármester/általa 

megbízott személy 
2020.12.31. 

- rendszeres szociális 

segélyben részesülők 

száma - 

lakásfenntartási 

támogatást igénybe 

vevők száma - 
álláskeresők száma - 

közfoglalkoztatásban 

részt vevők száma - 
közfoglalkoztatási 

programok száma  

- humán: 

polgármesteri hivatal 

munkatársa - 
pénzügyi: támogatás 

összege - technikai: 

közfoglalkoztatáshoz 
szükséges technikai 

felszereltség  

A munkahelyi 

kirendeltség által 

kiírt 
közfoglalkoztatási 

programok által a 

jövedelemhez jutás 
lehetőségének 

biztosítása. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 
Gyermekek nyári 
szünidei étkeztetése 

Az iskolai szünetek 

idejére a hátrányos 

helyzetű gyermekek 

étkeztetése gondot 
okoz a szülőknek. 

Gyermekek 

étkeztetésének 
megoldása a nyári 

szünidő alatt. 

30/2013. (IV. 30.) 
EMMI rendelet a 

települési 

önkormányzatok 

részére szociális nyári 

gyermekétkeztetés 

céljából 2013. évben 
nyújtott támogatás 

igénylésének, döntési 
rendszerének, 

folyósításának, 

Igényfelmérés a 

szülők körében a 

nyári szünidő ideje 

alatti étkezésre 
vonatkozóan. 

Polgármester/általa 
megbízott személy 

2020.12.31. 

- óvodáskorú 

gyermekek száma - 

általános iskolai 

tanulók száma - 
igénylések száma  

- humán: 

polgármesteri hivatal 

munkatársa - 
pénzügyi: - - 

technikai: 
számítógép  

Folyamatosan, az 

igények 

függvényében. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 

sorszáma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

felhasználásának, 
elszámolásának és 

ellenőrzésének 

részletes szabályairól 

2 

Gyermekek nyári 

szünidei 

étkeztetése,felügyelete 

Az iskolai szünetek 
idejére a hátrányos 

helyzetű gyermekek 

étkeztetése gondot 
okoz a szülőknek. 

Gyermekek 

étkeztetésének 
megoldása a nyári 

szünidő alatt. 

- 30/2013. (IV. 30.) 
EMMI rendelet a 

települési 

önkormányzatok 

részére szociális nyári 

gyermekétkeztetés 
céljából 2013. évben 

nyújtott támogatás 

igénylésének, döntési 
rendszerének, 

folyósításának, 

felhasználásának, 
elszámolásának és 

ellenőrzésének 

részletes szabályairól 

Gyermekek nyári 

étkeztetésének és 

felügyeletének 
megszervezése, 

lehetőség szerint 

pályázat révén. 

Polgármester/általa 
megbízott személy 

2020.12.31. 

- igénylések száma - 

kiírt pályázatok 

száma  

- humán: 

tálalószemélyzet, 
felügyelő személyzet 

- pénzügyi: térítési 

díj+ önkormányzati 
támogatás összege + 

pályázati támogatás 

összege - technikai: 
étkezésre alkalmas 

helyszín  

Folyamatosan, az 

igények 

függvényében. 

III. A nők esélyegyenlősége  

1 
Álláskeresési pozíció 
javításához köthető 

program 

Nehéz a GYED, 

GYES-ről való 

visszatérés a 
munkaerő piacra. 

Iskolai végzettség, 

szakma megszerzésével 

javítani a nők 
álláskeresési pozícióját. 

1991. évi IV. törvény 

a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a 

munkanélküliek 

ellátásáról 

Az étintettek 
tájékoztatása a 

támogatott 

tanfolyamokról és 
átképzési 

lehetőségekről. 

polgármester vagy 
az általa megbízott 

személy 

2020.12.31. 

- GYED-en, GYES-

en lévők száma - 
álláskeresők száma - 

kiadott tájékozató 

anyagok száma 

- humán: 

önkormányzati 
dolgozó, védőnő - 

technikai: 

számítógép  

Folyamatos 

együttműködés a 
partnerintézmények 

és az érintettek 

között.  

2 Erőszaknak kitett nők 
Nincs adat a nőket 

érő erőszakról. 

Segítségnyújtás a 
családi erőszaknak 

kitett nők részére. 

Nők és Férfiak 

Társadalmi 
Egyenlőségét 

Elősegítő Nemzeti 

Stratégia 

Tájékoztató 

anyagok 

szerkesztése, 
előadások 

szervezése a 

rendőrség 
bevonásával. 

Polgármester/általa 
megbízott 

munkatárs 

2020.12.31. 

- előadások száma - 

részt vevők száma - 

tájékoztató anyagok 
száma  

- humán: rendőrség 

alkalmazottja - 
pénzügyi erőforrás: 

terembérleti díj - 

technikai: 
számítógép, 

előadásra alkalmas 

terem  

A nők 
együttműködése 

révén. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 
Tevékeny időskor 
feltételeit biztosító 

programok szervezése 

Az időskorú nők 

száma jóval 

magasabb, mint a 
fiatalkorúaké. 

Aktív nyugdíjas kor 
biztosítása, életminőség 

javítása. 

Idősügyi Nemzeti 

Stratégia,  

Igényfelmérés 
szervezett 

kulturális-, 

szabadidős 
programokon, 

informatikai 

Polgármester és az 
általa megbízott 

munkatárs,  

2020.12.31. 
- igények száma - 
igényelt programok 

száma  

- humán: 
polgármesteri hivatal 

munkatársa - 

pénzügyi: - - 
technikai: 

számítógép  

Az időskorúak 

folyamatos 
érdeklődésével, a 

lehetőségek 

biztosításával. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 

sorszáma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

képzésre, 
segítségnyújtásra 

vonatkozóan. 

2 
Tevékeny időskor 
feltételeit biztosító 

programok szervezése 

Az időskorú nők 

száma jóval 

magasabb, mint a 
fiatalkorúaké. 

Aktív nyugdíjas kor 
biztosítása, életminőség 

javítása. 

Idősügyi Nemzeti 

Stratégia 

Kulturális-, 
szabadidős 

programok, 

informatikai képzés 
szervezése a civil 

szervezetek, 

nemzetiségi 
önkormányzat 

bevonásával. 

Polgármester/az 
általa megbízott 

munkatárs,  

2020.12.31. 
- igényelt programok 
száma - megvalósuló 

programok száma  

- humán: 

polgármesteri hivatal, 
civil szervezetek 

munkatársa - 

pénzügyi: 

önkormányzati 

támogatás, pályázati 
forrás - technikai: 

számítógép a 

programokhoz 
szükséges technikai 

feltétel  

Az időskorúak 

folyamatos 
érdeklődésével, a 

lehetőségek 

biztosításával. 

3 
Segítségnyújtás 

időskorúak számára 

Az időskorú nők 
száma jóval 

magasabb, mint a 

fiatalkorúaké. 

Az időskorúak 

élethelyzetének 
javítása. 

Idősügyi Nemzeti 

Stratégia 

Önkéntesek 

szervezése a nyári 
(pl. fűnyírás) és téli 

(pl. hólapátolás) 

háztartási munkák 
elvégzésére a 

családsegítő 

szolgálat 
bevonásával. 

Polgármester/általa 

megbízott személy 
2020.12.31. 

- igénylések száma - 
önkéntesek száma - 

segítségnyújtási 

esetek száma  

- humán: önkéntesek, 

családsegítő szolgálat 

munkatársa - 
pénzügyi: - - 

technikai: hólapát, 

fűnyíró, egyéb 
segítségnyújtáshoz 

szükséges eszközök  

Folyamatosan, az 

önkéntes 
segítségadók révén. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 
Akadálymentes 
környezet 

Az önkormányzat 

tulajdonában lévő 

épületek/ járdák, 
terek, buszmegállók 

akadálymentesítése 

nem 100%-os.  

A fogyatékkal élők 

élethelyzetének 

javítása. 

- 1998. évi XXVI. 

törvény a fogyatékos 

személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük 

biztosításáról - 1997. 

évi LXXVIII. törvény 
az épített környezet 

alakításáról és 

védelméről  

Közfoglalkoztatás 

keretében, 

önkéntesek 
összefogásával, for-

profit szereplők 

bevonásával a 
járdák 

akadálymentesítése, 

javítása. 

Polgármester/általa 
megbízott személy 

2020.12.31. 

- járdák száma - 

felújításra váró 

járdák száma - 
önkéntesek, 

közfoglalkoztatottak 

száma  

- humán: önkéntesek, 

közfoglalkoztatottak 
- pénzügyi: építési 

anyag - technikai: 

építéstechnikai 
eszközök, építési 

anyag  

Folyamatosan, az 

akadálymentes 
megoldásokat 

igénybevételével. 

2 
Akadálymentes 

környezet 

Az önkormányzat 

tulajdonában lévő 
épületek/ járdák, 

terek, buszmegállók 

nem 
akadálymentesek  

A fogyatékkal élők 

élethelyzetének 
javítása. 

1998. évi XXVI. 

törvény a fogyatékos 

személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük 

biztosításáról 

Az 

akadálymentesítést 
szolgáló programok, 

pályázati 

lehetőségek 
figyelése 

Polgármester/általa 

megbízott személy 
2020.12.31. 

- pályázatok száma - 
akadálymentesített 

épületek, közterek 

száma  

- humán: 
szakemberek, 

polgármesteri hivatal 

munkatársa - 
pénzügyi: 

önkormányzati 

önrész + pályázati 

Pályázatokon 

történő folyamatos 
részvétellel. 
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Intézkedés 

sorszáma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

támogatás - 
technikai: 

számítógép, honlap, 

papír  

 

 



3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

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

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

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

 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 
megvalósuljanak. 

 

A megvalósítás folyamata 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre.  
 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e 
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 
 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  
 
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésre 
 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
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Monitoring és visszacsatolás 

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

 

Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről polgármester 

felel.:  
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  

 
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 

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

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

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

 
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse 
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a 
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, 
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 
működtetése.) 
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Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente előírt, vagy ennél korábbi időpontban elvégzett felülvizsgálat során kiderül, 
hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a beavatkozási terület felelőse bemutatja a 
képviselő-testületnek az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási 
tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, 
hogy a célok teljesíthetők legyenek.  
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
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. 

 

 

 

4. Elfogadás módja és dátuma 

 

I. A Patak község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 

megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 

beépítettük. 

 

II. Ezt követően Patak község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 55/2018. (XII.06.) számú határozatával 

elfogadta. 
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HEP elkészítési jegyzék5 
(kitöltése opcionális – amennyiben nem kerül kitöltésre, az oldal törölhető) 

 

NÉV6 HEP részei7 Aláírás8 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 

 

                                                           
5 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 
6 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. 


