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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 

 

Bevezetés 

 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi 

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

rendelet rendelkezéseivel, Csobánka Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban 

rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 

 

Az Önkormányzat vállalja, hogy 

alapdokumentumait (Költségvetési koncepciók, Gazdasági program, 

Településfejlesztési koncepció, Településrendezési terv), valamint az önkormányzat 

fenntartásában lévő intézmények működtetését. 

különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. 

 

A helyzetelemzés adatai az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálják. 

 

 

A település bemutatása 

 

    A település neve az iráni "suban" szóra vezethető vissza, amely pásztort jelent. A „csobán” 

szavunk a honfoglalás korára vezethető vissza. Ssubanus alakban már 1177 körül említi írott 

forrás. Legkorábban 1698. január 3-án írták le a település ma is használatos hivatalos nevét Pest 

vármegye adókivetési jegyzőkönyvében. A Csobánka név magyar, a -ka kicsinyítő képző is 

magyar. 

A középkori alapítású, de valószínűleg a kelta-római maradványokra épült Csobánka község és 

környéke – az egykori Borony – az őskortól lakott színhely. A római korból maradt ránk egy 

sírkődarab, amely a katolikus templom kertjében ma is látható. 

A Csobánka, valamint a Borony név az Aba nemzetség egy-egy ágától származik. Az Árpád-

kori Hont-Pázmány nemzetség itteni birtokai a XIII. században a pilisi ciszterciták tulajdonába 

kerültek, s ezeken a földeken, éppen úgy, mint a szomszédos Pomázon, a szőlőkultúra virágzott 

századokon át. Lakossága a török időszakban csaknem teljesen elpusztult. Benépesülése 

az 1690-es nagy török ellentámadást követően indult meg a délvidékről, ekkor Csernojevics 

Arzén szerb pátriarcha vezetésével nagyszámú rác (szerb) népesség érkezett a török csapatok 

elől és települt be a középkori Borony puszta területére. Ők lettek Csobánka második alapítói. 

A szerbek először pásztorkodással, később gyümölcs- és virágtermesztéssel foglalkoztak. 

A többi nemzetiség – így a sváb, a szlovák, a cigány – a XVIII. században telepedik le a faluban. 

A XVIII. század elején már élnek svábok Csobánkán, az 1725-ös összeírásban "Német Mihály 

molnár"-t név szerint is szerepeltetik. A Türingiából érkező német családok a század közepén 

ideköltöző magyarokkal együtt újjáépítették a török idők óta romokban álló mai ófalut. 

A szlovákok a század második harmadában települnek ide, családneveik 1736-ban jelennek 

meg egy összeírásban. A cigányság 1760 után talál otthonra a faluban, eleik a 

kovácsmesterséget űzték. 1737-ben Csobánka a Wattay család birtokában volt. Az ortodox 

templom 1746-ban, a római katolikus templom 1842-ben épült. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Honfoglal%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/1698
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_3.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pest_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pest_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-kor
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-kor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hontp%C3%A1zm%C3%A1ny_nemzets%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/13._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1690
http://hu.wikipedia.org/wiki/III._Arsenije_%C4%8Carnojevi%C4%87
http://hu.wikipedia.org/wiki/III._Arsenije_%C4%8Carnojevi%C4%87
http://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1725
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCringia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A1kok
http://hu.wikipedia.org/wiki/1736
http://hu.wikipedia.org/wiki/1760
http://hu.wikipedia.org/wiki/1737
http://hu.wikipedia.org/wiki/1746
http://hu.wikipedia.org/wiki/1842
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Szerb templom 

 

 
Katolikus (Szent Anna) templom 

A szerbek nagy része 1920, majd 1945 után áttelepült Jugoszláviába, a helybéli svábokat – 

1310 főt – az 1945-ös potsdami konferencián elhatározottak szerint, 1946. március 15-16-

án kitelepítették a németországi Wertheimbe. Helyükbe áttelepített felvidéki magyarok, 

az Alföldről jászladányiak és csángó beköltözők érkeztek. 

 

 

 

 

 

Fő Változás

2007 3099

2008 3169 102%

2009 3166 100%

2010 3175 100%

2011 3165 100%

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

http://hu.wikipedia.org/wiki/1920
http://hu.wikipedia.org/wiki/1945
http://hu.wikipedia.org/wiki/1945
http://hu.wikipedia.org/wiki/1946
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyarorsz%C3%A1gi_n%C3%A9metek_kitelep%C3%ADt%C3%A9se
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Wertheim&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csehszlov%C3%A1k%E2%80%93magyar_lakoss%C3%A1gcsere
http://hu.wikipedia.org/wiki/Felvid%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1szlad%C3%A1ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%A1ng%C3%B3k
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:G%C3%B6r%C3%B6gkeleti_(szerb)_templom_(6950._sz%C3%A1m%C3%BA_m%C5%B1eml%C3%A9k)
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:G%C3%B6r%C3%B6gkeleti_(szerb)_templom_(6950._sz%C3%A1m%C3%BA_m%C5%B1eml%C3%A9k)
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:R%C3%B3mai_katolikus_templom_(6952._sz%C3%A1m%C3%BA_m%C5%B1eml%C3%A9k)
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:R%C3%B3mai_katolikus_templom_(6952._sz%C3%A1m%C3%BA_m%C5%B1eml%C3%A9k)
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Forrás: KSH 

 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

 
 

Fő; 2007; 
3099

Fő; 2008; 
3169

Fő; 2009; 
3166

Fő; 2010; 
3175 Fő; 2011; 

3165

Lakónépesség

Adatsor1; 0-14 
éves; 241; 16%

Adatsor1; 15-17 
éves; 57; 4%

Adatsor1; 18-59 
éves; 825; 57%

Adatsor1; 60-64 
éves; 98; 7%

Adatsor1; 65 év 
feletti; 229; 

16%

Állandó népesség - nők

nők férfiak összesen nők férfiak

nő 1582 1620 3202 49% 51%

0-2 évesek

0-14 éves 241 283 524 46% 54%

15-17 éves 57 73 130 44% 56%

18-59 éves 825 1001 1826 45% 55%

60-64 éves 98 83 181 54% 46%

65 év feletti 229 180 409 56% 44%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

2. számú táblázat - Állandó népesség

fő %
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3. számú táblázat - Öregedési index 

 
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma (fő) 

Öregedési index (%) 

2001    

2008 365 575 63,5% 

2009 381 550 69,3% 

2010 393 527 74,6% 

2011 409 524 78,1% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   

 

A lakosság életkor szerinti vizsgálatából kiderül, hogy a település lakosságának elöregedése 

csökkenő tendenciát mutat. 

 

 
 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
 

 

A természetes szaporodás a 2010-es évet kivéve pozitív értéket mutat. 

 

 

 

 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás

élve születések 

száma
halálozások száma

természetes 

szaporodás (fő)

2008 26 32 -6

2009 23 35 -12

2010 25 32 -7

2011 32 20 12

természetes 
szaporodás (fő); 

2008; -6természetes 
szaporodás (fő); 

2009; -12

természetes 
szaporodás (fő); 

2010; -7

természetes 
szaporodás (fő); 

2011; 12

természetes 
szaporodás (fő); 

2012; 0

természetes 
szaporodás (fő); 

2013; 0

természetes 
szaporodás (fő); 

2014; 0

természetes 
szaporodás (fő); 

2015; 0

természetes 
szaporodás (fő); 

2016; 0

természetes 
szaporodás (fő); 

2017; 0

természetes szaporodás (fő)
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Népességvándorlás 

 

A településen az utóbbi években a bevándorlás csökkenése tapasztalható, 2011-től az arány 

megváltozott kismértékben nagyobb az elvándorlás értéke. Az elvándorlás oka, főként a 

térségben megszűnő munkahelyeknek köszönhető, a fiatalabb aktív korosztályok tagjai közül 

többen Budapestre, illetve közvetlen vonzáskörzetébe költöztek megélhetésük biztosítása 

érdekében. 

 

 

 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 174 100 74 

2009 125 112 13 

2010 84 70 14 

2011 70 82 -12 

 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

 

 

Értékeink, küldetésünk 

 

 

 

A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése minden ország számára alapvető jelentőségű, így 

Magyarország számára is az. Fontos, hogy egyre több (végső célként minden) állampolgár 

számára megteremtődjön az esélyegyenlőség az élet különböző színterein, területein:  

a tanulásban, a szociális és egészségügyi ellátásban, a munkához jutásban, a fizikai 

környezetben, a közszolgáltatások elérésében. 

Csobánka község elkötelezett az esélyegyenlőtlenségek csökkentésében, ezért élve a törvény 

adta lehetőséggel, a fenti elvek érvényesülése érdekében megalkotja a településre vonatkozó 

helyi esélyegyenlőségi programját. 

A tervben elemezni szükséges a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, 

foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetét, illetve az esetlegesen feltárt problémák 

megoldására megfelelő intézkedéseket kell hozni. 

 A fentiek szerint gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és az önkormányzat által 

tervezendő fejlesztési tervek, koncepciók, és a közoktatási esélyegyenlőségi terv összhangjáról, 

vagyis az esélyegyenlőségi programunkkal a mindennapi élet minden terén megvalósuló 

esélyegyenlőség előmozdítását kell ösztönöznünk. 
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Az egyenlő bánásmód követelménye megkívánja a tartózkodást minden olyan magatartástól, 

amely bizonyos tulajdonságaik alapján egyes személyek vagy személyek egyes csoportjaival 

szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést eredményez, illetve mindenki 

igényt formálhat arra, hogy egyenlő méltóságú személyként kezeljék. 

Célok 

Csobánka 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).  

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 a 

HEP IT tartalmazza. 

A HEP IT célja 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 

programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, 

ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a 

hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján 

végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási 

rendeletei,  

 

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 

(VI.5.) EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szt.) 

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

törvény (továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Csobánka Község Önkormányzata döntésein keresztül fejezi ki elkötelezettségét az 

esélyegyenlőség területén, hiszen a jogszabályokban meghatározott, ilyen irányú kötelező 

feladatok ellátásán túl a nem önkormányzati fenntartású intézményekkel, társszervezetekkel, 

civil szervezetekkel, egyesületekkel és alapítványokkal közösen (gyakorta azok anyagi 

támogatása mellett) törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi élet 

minden területén.  

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő rendeletek a következők: 

 

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. Rendelkezik:   

 a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatásról, 

 az életkörülmények javítását, illetve a komfortfokozat növelését segítő támogatásról, 
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 a gyógyszer kiadások viseléséhez nyújtott támogatásról, 

 az élelmiszertámogatásról, 

 a szociális étkeztetésről, 

 a nyári gyermekétkeztetésről, 

 az egészségkárosodott személyek részére nyújtott támogatásról, 

 a nem kötelező védőoltáshoz nyújtott támogatásról, 

 a nevelési és oktatási támogatásról, 

 a rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási 

gonddal küzdő személyek részére nyújtott támogatásról, 

 az alap- és középfokú iskoláztatáshoz nyújtott támogatásról, 

 a halálesethez nyújtott támogatásról, 

 a rendkívüli élethelyzetbe került személy részére és elemi kár elhárításához nyújtandó 

támogatásról, 

 a születési támogatásról, valamint 

 a szociális tűzifa támogatásról. 

 

A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell 

megfelelnie a különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a betegségből, a fogyatékosságból 

eredő szükségletek, az eltartottak, a gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek 

emelkedése miatt, ezért a helyi szabályokat és ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk. Ennek 

megfelelően, valamint a szociális ellátórendszer 2015. évi változása miatt az egyes pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátásokról szóló 12/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet helyett a 

képviselő-testület megalkotta a fentebb leírt új, jóval több támogatási formát tartalmazó 

rendeletét. A rendeletet az eredményesség és hatékonyság érdekében, a felmerülő igények 

alapján továbbra is évente legalább egy alkalommal felülvizsgáljuk. 

 

A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi 

szempontokat is figyelembe veszi. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Vagyongazdálkodási terv, Szolgáltatástervezés, 

Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Településfejlesztési koncepció. 

 

A település Gazdasági Programjának célja, hogy megfogalmazza Csobánka hosszú távú 

jövőképét és ahhoz igazítsa középtávú fejlesztési céljait. 

A település hosszú távú jövőképe a nyitottság és dinamizmus: az értékőrzés és a megújulás. 

. 

 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Együttműködés a  Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással. 
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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, a helyi 

nyilvántartásokból, a 2001. és 2011. évi népszámlálás adataiból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk 

az önkormányzati nyilvántartásokat, a jelzőrendszeri adatokat, az ágazati beszámolók 

megállapításait, illetve szakemberek tapasztalatait. 

 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a 

szegénységben élők helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a 

kiszorulás a lehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi 

szolgáltatások területén. 

 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: „Minden 

harmadik ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 

1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket 

és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren 

(összlétszámuk a becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. Ezért 

Magyarországon a romák felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet elválasztani a 

szegénység elleni általános küzdelemtől, a társadalmi és a gazdasági versenyképesség 

javításától. A romák esetében jellemző az, hogy még a halmozottan hátrányos helyzetű 

csoportokon belül is a legkedvezőtlenebb helyzetben lévőkhöz tartoznak. 

 

Csobánkán a 2011. évi népszámlálás alkalmával 465 fő vallotta magát cigánynak, 133 fő 

német nemzetiségűnek, 39 fő szerbnek, 37 fő szlováknak, 17 fő román nemzetiségűnek és 4 fő 

bolgárnak. A településen roma, német, szlovák és szerb nemzetiségi önkormányzat alakult. 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között 

szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy 

elavult iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a 

gyermekszegénység, de a szegénységet a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább. 

Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások 

rendszereiből. 

Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a 

megváltozott munkaképességűek. Tapasztalataink szerint a munkaerő-piacra jutás fő akadályai: 

az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadóan a motiváltság hiánya, illetve 

elégtelen volta, továbbá a társadalmi előítélet jelenléte. 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

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

önkormányzatnak az Flt.-ben és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján a településünkre jellemző 

foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek 

változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az 

elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
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    2008 2009 2010 2011 

nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen 
fő 62 117 105 99 

20 éves és fiatalabb 
fő 1 5 1 2 

% 1,6% 4,3% 1,0% 2,0% 

21-25 év  
fő 8 17 15 12 

% 12,9% 14,5% 14,3% 12,1% 

26-30 év 
fő 10 18 12 9 

% 16,1% 15,4% 11,4% 9,1% 

31-35 év 
fő 5 13 15 13 

% 8,1% 11,1% 14,3% 13,1% 

36-40 év 
fő 9 15 14 15 

% 14,5% 12,8% 13,3% 15,2% 

41-45 év 
fő 11 14 17 16 

% 17,7% 12,0% 16,2% 16,2% 

46-50 év 
fő 4 10 9 19 

% 6,5% 8,5% 8,6% 19,2% 

51-55 év 
fő 8 14 14 4 

% 12,9% 12,0% 13,3% 4,0% 

56-60 év 
fő 6 10 6 7 

% 9,7% 8,5% 5,7% 7,1% 

61 év felett 
fő 0 1 2 2 

% 0,0% 0,9% 1,9% 2,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     

 

      

A munkanélküliségi adatok – különösen 2008 óta – évről évre rossz képet mutatnak a  

foglalkoztatottságra tekintettel. A magasnak számító munkanélküliségi mutató az elmúlt években  

tartóssá vált Csobánkán, alacsony a foglalkoztatottság szintje. A munkanélküliek száma évek óta magas, 

az utóbbi években viszonylag stagnál. Magas a tartós, 180 napot meghaladó munkanélküliek száma. 
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3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

év  

15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 1130 1148 2278 34 3,0% 28 2,4% 62 2,7% 

2009 1109 962 2071 46 4,1% 71 7,4% 117 5,6% 

2010 1121 1187 2308 49 4,4% 56 4,7% 105 4,5% 

2011 1131 1106 2237 49 4,3% 49 4,4% 98 4,4% 

 

Forrás: TeIR 

 

Adatsor1; 2008; 62

Adatsor1; 2009; 117

Adatsor1; 2010; 105
Adatsor1; 2011; 99

Álláskeresők száma (fő)
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a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

 

 

nők; 2008; 3,0%

nők; 2009; 4,1%
nők; 2010; 4,4% nők; 2011; 4,3%

férfiak; 2008; 2,4%

férfiak; 2009; 7,4%

férfiak; 2010; 4,7%
férfiak; 2011; 4,4%

összesen; 2008; 2,7%

összesen; 2009; 5,6%

összesen; 2010; 4,5%
összesen; 2011; 4,4%

Álláskeresők aránya

nők férfiak összesen

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen

2008 34 28 62 22 14 36 64,7% 50,0% 58,1%

2009 46 71 117 18 22 40 39,1% 31,0% 34,2%

2010 49 56 105 30 29 59 61,2% 51,8% 56,2%

2011 49 49 98 28 25 53 57,1% 51,0% 54,1%

fő

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya

nyilvántartott/regisztrált 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli

év fő %



 15 
 

 
 

Forrás: TeIR 

 

 

 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

Az iskolai végzettséget vizsgálva kiderül, hogy a 8 általános iskolai végzettségűek aránya a 

legnagyobb a regisztrált munkanélküliek között. A településen magas a 8 általánosnál 

alacsonyabb iskolai végzettségűek aránya is a regisztrált munkanélküliek között. Ennek 

megfelelően feltételezhető a funkcionális analfabetizmus jelenléte. 

 

 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 

nyilvántartott 

álláskeresők száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 

végzettség szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

8 általános 

8 

általánosnál 

magasabb 

iskolai 

végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 36 5 13,9% 31 86,1%   0,0% 

2009 51 6 11,8% 45 88,2%   0,0% 

2010 45 8 17,8% 37 82,2%   0,0% 

2011 48 8 16,7% 40 83,3%   0,0% 
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Forrás: TeIR 

 
 

 

 

Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt 

álló korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a 

megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a 15–24 éves 

korosztály munkaerő-piaci részvétele is. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, képzési 

idő meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni 

munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a 

munkalehetőségek száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és 

az iskolai végzettség befolyásolja. Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, 

a munkaerőpiac elvárásai ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a 

különböző személyes kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak. 

 

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

év  

18-29 évesek száma 
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők 

száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 227 262 489 2 0,9% 0 0,0% 2 0,4% 

2009 223 263 486 3 1,3% 2 0,8% 5 1,0% 

2010 219 263 482 1 0,5% 0 0,0% 1 0,2% 

2011 227 256 483 2 0,9% 3 1,2% 5 1,0% 

 

Forrás: TeIR, KSH 

8 általánosnál 
alacsonyabb; 2008; 

5

8 általánosnál 
alacsonyabb; 2009; 

6

8 általánosnál 
alacsonyabb; 2010; 

8

8 általánosnál 
alacsonyabb; 2011; 

8

8 általános; 2008; 
31

8 általános; 2009; 
45 8 általános; 2010; 

37

8 általános; 2011; 
40

Munkanélküliek iskolai végzettsége (fő)

8 általánosnál alacsonyabb 8 általános 8 általánosnál magasabb
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c) közfoglalkoztatás 

  

2014-ben 23 fő közfoglalkoztatott státuszú munkavállalója volt az Önkormányzatnak, 2015. 

évben havonta átlagosan 8 fő, a felülvizsgálat időpontjában szintén 8 fő. Évente átlagosan 90-

120 fő. 

 

2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, amely 

létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét. A foglalkoztatás szervezését, a munkáltatói 

feladatokat az önkormányzat látja el. A közterületen dolgozók szakmai irányításával a 

falugondnok foglalkozik. 

 

A település tekintetében, a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztálya fogadja az álláskeresőket, a nem nyilvántartott munkát keresőket. 

Minden esetben elsődleges szempont, hogy az ügyintézők az ügyfelek részére megfelelő 

állásokat keresnek és ajánlanak fel. A Foglalkoztatási Osztály a munkaerő-piaci képzések 

lebonyolításában, a képzési lehetőségek felkutatásában, a pályaválasztási tevékenységben az 

intézményi és a piaci képzőkkel tart fenn kapcsolatokat. Ebben a munkáltatók is részt vesznek, 

amennyiben az igényeik alapján munkaviszonyban állók, vagy felvételre kerülők előzetes 

képzéseit igénylik. A tanácsadás keretében: munka-, pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs és 

pszichológiai egyéni tanácsadáson való részvételre van lehetőség. 

 

 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.) 

 

nők; 2008; 2

nők; 2009; 3

nők; 2010; 1

nők; 2011; 2

férfiak; 2008; 0

férfiak; 2009; 2

férfiak; 2010; 0

férfiak; 2011; 3

Pályakezdő álláskeresők száma

nők férfiak
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A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretén belül a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra (Fht.) jogosultak napi 6-8 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 12 

hónap időtartamig foglalkoztathatók. 2016. évben a közfoglalkoztatottak jövedelme a 79.155 

Ft összegű közfoglalkoztatási bér, illetve a 101.480 Ft összegű garantált közfoglalkoztatási bér. 

A munkavezetőt 2016. évben a 87.090 Ft összegű közfoglalkoztatási bér illeti meg, a 

munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér pedig 111.660 Ft. 

 

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

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

A fiatalok foglalkoztatását, a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok 

szervezését a térségben a Szentendrei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya végzi. 

 

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

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi 

foglalkoztatási programok) 

  

A település vonatkozásában nem releváns. 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása 

 

A foglalkoztatás elsősorban szervezett közfoglalkoztatás keretében, a Szentendrei Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztáya által közvetítettek csoportjait érintően történik. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Az önkormányzat foglalkoztatásában álló munkavállalók tekintetében hátrányos 

megkülönböztetés nem történt. Önkormányzatunkkal szemben foglalkoztatóként egyenlő 

bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor. 

 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, 

munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 

 

Az Szt.-t az elmúlt években is többször is módosították, melynek előírásait a Képviselő-testület 

az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati 

rendeletébe épített be. 

 

Az aktív korúak ellátásának körében megállapított rendelkezésre állási támogatást felváltotta a 

bérpótló juttatás, majd a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, amelynek feltételei több helyen 

is átalakultak. Alapvető módosítás, hogy az FHT- re való jogosultságot évente felül kell 

vizsgálni, míg a rendelkezésre állási támogatást csak kétévente kellett. A két felülvizsgálat 

között eltelt időben minden támogatottnak legalább 30 nap munkaviszonyt kell létesítenie, 

olyan módon, hogy az igazolható legyen a felülvizsgálatkor. Erre lehetősége van több módon. 

Nyílt munkaerőpiacon folytat keresőtevékenységet, egyszerűsített foglalkoztatottként létesít 

munkaviszonyt, háztartási munkát folytat, munkaerő-piaci programban vesz részt, közérdekű 

önkéntes tevékenységet folytat, vagy közfoglalkoztatásban vesz részt. 2015. március 1-től az 

aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítás a települési jegyzőtől a járási hivatal 

hatáskörébe került át. 
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Az Szt. 2015. március 1-től hatályos módosítása értelmében a rendszeres szociális segély 

helyébe az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás került. Erre az ellátásra – a 

család jövedelmi viszonyait a jogszabály előírásainak megfelelően figyelembe véve – az 

jogosult, aki egészségkárosodottnak minősül, vagy aki 14 év alatti gyermeket nevel és a 

gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, 

óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani. Az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatás 90%-ban fedezett ellátási forma, a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás csak 80%-ban.  

Az álláskereső részére álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti 

álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési járadék maximum 90 nap 

lehet, a munkaerőpiaci járulékalap 60 %-a, legfeljebb a minimálbér 100 %-a. (111.000 Ft). 

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti 

lakónépesség száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 2316 11 0,5% 

2009 2111 11 0,5% 

2010 2341 19 0,8% 

2011 2341 8 0,3% 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

15-64 évesek; 2008; 
2316

15-64 évesek; 2009; 
2111

15-64 évesek; 2010; 
2341

15-64 évesek; 2011; 
2341

Segélyben részesülők 
száma; 2008; 11

Segélyben részesülők 
száma; 2009; 11

Segélyben részesülők 
száma; 2010; 19

Segélyben részesülők 
száma; 2011; 8

Segélyezettek száma (fő)

15-64 évesek Segélyben részesülők száma
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 
nyilvántartott álláskeresők száma 

álláskeresési 

járadékra 

jogosultak  

fő fő % 

2008 62 18 29,0% 

2009 117 45 38,5% 

2010 105 27 25,7% 

2011 98 27 27,6% 

 

 
 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

Csobánka laza családi házas beépítéssel (lakásállomány 100 %-a) rendelkezik. Ez a családi 

házas jellegében megnyilvánuló sajátossága egyértelműen pozitívumként jelentkezik, 

természetes közeget jelent azoknak az embereknek, akik itt leltek otthonra és az állampolgárok 

részére egyben lakóhelyhez való kötődést is jelent. 

 

 

a) bérlakás-állomány 

     Önkormányzatunk 4 bérlakással rendelkezik. 

 

b) szociális lakhatás 

       Jelenleg nem biztosított. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

        Nem releváns. 

 

 

Adatsor1; 
2008; 29,0%

Adatsor1; 
2009; 38,5%

Adatsor1; 
2010; 25,7%

Adatsor1; 
2011; 27,6%

Álláskeresési járadékra jogosultak aránya (%)
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d) lakhatást segítő támogatások 

Az eseti szociális helyzetet figyelembe vevő elbírálás alapján történik a támogatás. 

Az Önkormányzat a rendeletében fennálló feltételek esetén helyi támogatással nyújt 

segítséget. 

 

e) eladósodottság 

A szociálisan rászorulók esetében a közüzemi díj támogatási rendszer működik, amely az 

Önkormányzat által a közmű szolgáltatónak folyósított, de a rászoruló közmű számlájához 

történő pénzbeli támogatást jelent. Az elmúlt két évben a valamely közüzemi szolgáltatás felé 

hátralékkal rendelkező állampolgárok száma nőtt. Pontos adattal nem rendelkezünk, ugyanis 

a szolgáltatók nem adnak tájékoztatást az adósságállományról. 

 

 

A lakásviszonyok jellemző problémái a közműdíj-, illetve lakáshitel-tartozások, hátralékok 

felhalmozódása. A szociális törvény rendelkezik az adósságkezelési szolgáltatásról, amely 

akkor nyújt segítséget, ha már összegyűlt egy nagyobb összegű díjhátralék. Tapasztaljuk, hogy 

a szegénység jellemzője a lakhatással összefüggő hátralékok felhalmozódása, és a lakossági 

adósságállomány folytonos újratermelődése. 

 

A legveszélyeztetettebb csoportok a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülők, kedvezőtlen 

jövedelmi helyzetű családok, pályakezdők, nagycsaládosok, a lakásfenntartási nehézséggel 

küzdők, a lakhatással összefüggő adósságot felhalmozott háztartások és súlyos betegséggel 

küzdő családok. 

 

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

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 

hozzáférés bemutatása 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Szegregációval veszélyeztetett területek: Petőfi Sándor u., Szabadsághegy utca, Sarok utca, 

Bartók Béla utca, Plandics tér és környéke. Pontos adatunk és felmérésünk nincs az ott lakókról.  

Tehát konkrét adatokkal, mutatókkal nem bizonyítható átrendeződés folyamata figyelhető meg. 

 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

A települési állampolgárok a közszolgáltatások többségét helyben elérik. Az Önkormányzat 

minden kötelező feladatát ellátja, a megjelenő lakossági igények alapján önként vállalt 

feladatokkal egészíti ki az ellátó rendszerét. 

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

   

 

A háziorvosi feladatokat 1 házorvos 1 házi gyermekorvos és 1 védőnő látja el. A szakellátás 

Szentendrén biztosított. 
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez) való hozzáférés 

A leghatékonyabban a védőnői szolgálat és a házi gyermekorvosi ellátás biztosítja. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 Kistérségi szinten biztosított. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

Az iskola minden évben több sportprogramot is szervez. 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A települési ellátórendszer elemei mindenki számára hozzáférhetők, egységes, 

egymásra épülő szolgáltatásokat nyújt folyamatos és megbízható módon. Az 

ellátórendszer hatásosságát és hatékonyságát eredményezi az is, hogy az egészségügyi, 

az oktatási- közművelődési-, és a foglalkoztatási intézmények, szervezetek a szakmai 

programjuk megvalósítása során együttműködnek. 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

 

Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos 

megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt szankció 

megállapítására nem került sor. 

 

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

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

A pénzbeli ellátások és a közszolgáltatások szervezése során pozitív diszkriminációval 

segítjük a célcsoporthoz tartozókat. Ez részben szabályozási eszközökkel, részben 

eljárások bevezetésével, részben a nyilvánosság eszközeinek alkalmazásával történik. 

Szintén jelentős mutatója az egészségügyi ellátásnak a közgyógyellátási igazolvánnyal 

rendelkezők száma. A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – 

egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához – az egészségügyi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. Az Szt. 

értelmében két jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: alanyi jogon, vagy 

normatív alapon. A helyi önkormányzati rendelet a közgyógyellátásra nem jogosultak 

részére – jövedelmi viszonyuk függvényében – a gyógyszerkiadások viseléséhez, egy 

évre megállapítható, havi fix összegű támogatás nyújtását teszi lehetővé. 
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A közgyógyellátásban részesülők számának alakulását a településen az alábbi ábra szemlélteti: 

 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 

száma 

 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 189 

2009 192 

2010 197 

2011 175 

 

 

 
 

 

Az ellátottak számának változásait mutatja be az alábbi ábra. 

 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek 

száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 5 

2009 7 

2010 8 

2011 11 

 

 

Adatsor1; 2008; 
189

Adatsor1; 2009; 
192

Adatsor1; 2010; 
197

Adatsor1; 2011; 
175

Közgyógyellátotttak száma (fő)
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Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 

hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [a 

közeli hozzátartozók meghatározásáról ld. a Ptk. 685. § b) pontját], ha állandó és tartós 

gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 év 

alatti gyermek gondozását, ápolását végzi. 

Az ellátás megállapítási jogköre 2013. január 1.-től a Kormányhivatal Járási Hivatalának 

hatáskörbe került. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, önkormányzati 

intézmények, a templom, a civil szervezetek.  

 

Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár, - ebben működik a Vadvirág Nyugdíjas Klub 

 

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

 

A közösségi együttélés megfelelő - a civil szervezetek aktívak, a település fejlődéséhez 

járulnak hozzá. Etnikai konfliktusokról információink nincsenek. 

 

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

 

Csobánkai Gyermekekért Alapítvány, Csobánkai Értékőrző és Községszépítő Egyesület, 

Oszoly Környezetvédő Egyesület, Mackó-barlang Környezetvédő és Természetjáró 

Egyesület, Prohászka Ottokár Csobánkai Nemzeti Kulturális és Környezetvédő 

Egyesület, Életvirága Alapítvány; Egyházak: Róm. Kat., Református, Szerb Ortodox; 

adományozás: Katolikus Karitász 

 

 

Adatsor1; 2008; 
5

Adatsor1; 2009; 
7

Adatsor1; 2010; 
8

Adatsor1; 2011; 
11Ápolási díjban részesülők száma (fő)
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3.8 A Roma Nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

Az Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodással 

rendelkezik. 

 

 

 

 

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 (180 napnál 

régebben regisztrált) száma 

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása, egyéb 

helyi foglalkoztatási lehetőségek felkutatása 

a járási hivatal foglalkoztatási osztályával 

Szegregációs folyamatok, átrendeződések 

figyelhetők meg a településen. A lakosság 

komplex mutatóinak felmérése szükséges 

Antiszegregációs terv kidolgozása. Felmérés 

az adott területen élők szociális, 

egészségügyi, oktatási, foglalkoztatási és 

lakhatási helyzetéről 

Alacsony iskolai végzettség Képzések megszervezése a járási hivatal 

foglalkoztatási osztályával együttműködve 

 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló 

ENSZ Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a 

Gyermekeknek 2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse 

a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. Ez minden 

gyermekre kiterjed, de azokra a gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a 

legjobban sérülnek. 

 

A településen óvoda működik, bölcsőde nincs. Az óvoda fenntartása az Önkormányzat feladata. 

A magas színvonalú szakmai munkának köszönhetően is, az intézmény fenntartása 

folyamatosan biztosítható, az intézménybe jelentkező gyermekek létszáma növekvő tendenciát 

mutat.  

 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a 

gyermek nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít. 
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A helyi rendszer további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A 

megelőző tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelődési 

intézményhálózaton keresztül (esetenként civil szervezetek bekapcsolódásával) valósul meg és 

az egyes ágazatok együttműködésén alapul. Településünkön a gyermekvédelmi alapellátások 

kiépültek, az Szt. és a Gyvt. módosításának eleget téve 2016. január 1-től létrehoztuk Csobánka 

Község Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálatát. Az eddigiekben, és ennek 

köszönhetően a jövőben is a preventív gyermekvédelem minden gyermekekkel foglalkozó 

intézményben, szakmai programban jelen van. 

 

A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel. 

Az egyes részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő 

intézkedéseit kell meghozni, amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az 

esélyek javításában. A szegénységben vagy szegénység kockázatával élő gyermekek sajátos 

csoportját alkotják a fogyatékos gyermekek. A fogyatékos gyermeket nevelő családok helyzete 

az átlagosnál sokkal nehezebb, különösen a halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok 

esetében figyelhető meg. 

 

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

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

szociális, lakhatási helyzete   

 

év védelembe vett 18 év 

alattiak száma 

veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma 

2008   2 
39 

2009 1 
40 

2010 8 
51 

2011 10 
53 

 

Forrás: TEIR 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja 

annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt.-ben 

meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, valamint az évente két 

alkalommal nyújtott természetbeni támogatásának igénybevételére. 

 

A jogosultság feltételeit a Gyvt. és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 

határozza meg. A Gyvt. szerint a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, 

akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 
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1. napján fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, ha a jogosultság a tárgyév 

november 1. napján fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni 

támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására 

felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma az utóbbi években 

állandósult, mértéke alig változik 

 

4.1.2. számú táblázat 

év Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek száma 

Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek száma 

2008 199 
0 

2009 217 0 

2010 231 0 

2011 227 
0 

 

Forrás: TEIR 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

Az alap- és középfokú iskoláztatáshoz nyújtott támogatásban, melyben – a család 

jövedelmi viszonyaitól függően – az alap- és középfokú oktatási intézmény nappali 

tagozatán tanulókat részesíti az Önkormányzat, 2015. évben 64 gyermek részesült. 

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodáskorú és iskoláskorú 

gyermekek részesülhettek az intézmény által megszervezett kedvezményes iskolai 

étkeztetésben. 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

Nem releváns. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Szegregációs folyamatok tapasztalhatók lásd 3.5 pont 
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

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

ellátott, betöltetlen státuszok) 

 

   

A védőnői ellátás 1 védőnői praxissal biztosított. 

 

 
   Forrás: TeIR, KSH, Önkormányzati adatgyűjtés 

 

 

 
 

év
védőnői álláshelyek 

száma

Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma

2008 1 131

2009 1 136

2010 1 123

2011 1 120

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

Adatsor1; 
2008; 131

Adatsor1; 
2009; 136

Adatsor1; 
2010; 123

Adatsor1; 
2011; 120

Egy védőnőre jutó gyermekek száma (fő)
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz 

való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

Településünkön jelenleg a házi gyermekorvosi praxis betöltött (1 fő gyermekorvos). A 

gyermekek szakorvosi ellátását a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei végzi, a 

hétvégi és éjszakai ügyeletet szintén ők biztosítják a település gyermeklakossága 

számára. 

 

 

4.3.2. számú táblázat 

év Háziorvos által 

ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos 

által ellátott 

gyerekek száma  

2008 13 528 6235 

2009 15 123 7257 

2010 15 009 7825 

2011 14 947 7718 

 

Forrás: TeIR 

 

 

 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 
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Forrás: TEIR 

 

 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

A gyermekjóléti szolgálat kiemelt feladata a veszélyeztetettséget észlelő- és 

jelzőrendszer működtetése, mely a prevenciós munka első számú eszköze. 

A jelzőrendszer tagjainak együttműködése az esetek és problémák mentén történik. A 

jelzőrendszer tagjai számára minden évben tavasszal lehetőség nyílik a jelzőrendszeri 

tanácskozás keretén belül összehívott megbeszélésen a problémák megvitatására, az 

együttműködés még hangsúlyosabbá tételére. 

A gyermekek átmeneti gondozása: az átmeneti gondozás célja, hogy az átmenetileg 

rövid időre ellátatlanul maradó gyermekek lehetőleg ne kerüljenek a szakellátásba, 

valamint speciális segítséget nyújtson a szociálisan, mentálisan teljesítőképességük 

határára sodródott szülőknek, gyermekeknek problémáik időben történő 

felismerésében, kezelésében. 

 

e) gyermekvédelem 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja 

annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt.-ben 

meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, valamint az évente két 

alkalommal nyújtott természetbeni támogatásának igénybevételére. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Több Anyaotthon, Családok átmeneti Otthona és Gyermekotthon is található 

Budapesten és Pest megyében. 

 

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

 

év bölcsődék száma
bölcsődébe beírt 

gyermekek száma

Szociális szempontból 

felvett gyerekek száma 
(munkanélküli szülő, veszélyeztetett 

gyermek, nappali tagozaton tanuló 

szülő)

Működő összes bölcsődei 

férőhelyek száma

2008 0 0 0 0

2009 0 0 0 0

2010 0 0 0 0

2011 0 0 0 0

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
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h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

 

Az iskolában és az óvodában is több gyermek kedvezményesen, vagy ingyenesen étkezik. A 

gyermekek iskolakezdésének támogatására illetve a szülői terhek csökkentése érdekében az 

önkormányzat szociális alapon alap- és középfokú iskoláztatáshoz nyújtott támogatást, 

valamint rászorultság esetén eseti támogatásokat is megállapít. 

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Nem releváns. 

 

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

keretein belül 

 

Nem releváns. 

 

 

 

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 

 

Az önkormányzati fenntartású intézményekben az óvodai férőhelyek száma az óvodába 

beíratott gyermekek létszámához igazodott. Az elmúlt évben az óvodai férőhelyek 

jelentős bővítésére került sor. 
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 

1 

Hány településről járnak be a gyermekek 
 1 

Óvodai férőhelyek száma 
120 fő 

Óvodai csoportok száma 

5 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 
 6.00-18.00 óráig 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 
 4 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 
11   

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés  
 
 

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 3-6 éves 

korú 

gyermeke

k száma 

óvodai 

gyermekcsopo

rtok száma 

óvodai 

férőhelyek 

száma 

óvodai 

feladat-

ellátási 

helyek 

száma 

óvodába 

beírt 

gyermeke

k száma 

óvodai 

gyógypedagó

giai 

csoportok 

száma 

20

08 

 n.a 4 100 1 104  n.a 

20

09 

 n.a 4 120 1 111  n.a 

20

10 

 n.a 4 100 1 107  n.a 

20

11 

 n.a 4 100 1 99  n.a 

Forrás. TEIR 
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A gyermekek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása, és az adatok 

nyilvántartása jegyzői hatáskör, mely a Gyvt. 2013.09.01. napjától hatályos módosítása szerint 

történik.  
 

Az integrált oktatást, különleges gondozást a gyermek életkorától és állapotától függően – a 

fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – a korai 

fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés, az óvodai nevelés keretében szerveztük meg. 

A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók, gyermekek nevelését a köznevelési intézmény vállalja. 

Az óvodapedagógusok felkészültek, folyamatosan képzéseken vesznek részt. Az óvoda 

infrastruktúrája magas szintű ellátást biztosít, és ennek előnyeit a HH/HHH gyermekek is 

élvezik 
 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 
 

Jelenleg nincs ilyen szolgáltatás. 
 

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  
 

Az Önkormányzattal szemben a köznevelés során hátrányos megkülönböztetés, az 

egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem 

került sor. 
 

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

mutatkozó eltérések 
 

Nem releváns. 
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Az Önkormányzat hozzájárul a gyermekekkel kapcsolatos költségekhez, illetve a 

gyermekek gondozásával kapcsolatos feladatokhoz. A helyi gyermekvédelmi rendszer 

sajátossága, hogy minden gyermek számára gondoskodást nyújt, ugyanakkor fokozott 

védelemben részesíti az arra rászorulókat. A különböző ágazatok együttműködnek és 

egymást segítik. Az egyes szolgáltatások, ellátások szociális rászorultság alapján, más 

ellátások ún. alanyi jogon járnak a gyermekek részére. 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

HHH gyermekek nincsenek feltérképezve, a 

helyzet megállapítása kérelemre történik  

Széles körű tájékoztatás szervezése az 

oktatási intézményekben 

A gyerekek nyári napközbeni felügyelete 

nehezen megoldott a dolgozó szülők 

tekintetében 

Az általános iskola gyerekfelügyeleti 

szerepvállalása a nyári szünet első heteiben 

Jelzőrendszeri adatok hiánya (konferenciák, 

szakmaközi megbeszélések eredményei) 

Adatok bekérése, jelzőrendszeri találkozók 

kezdeményezése, negyed,- vagy féléves 

beszámoló (nem éves) 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A települési esélyegyenlőségi program céljai között szerepel a gazdasági és szociális szférában 

a nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi élet 

összeegyeztetése mind a férfiak, mind a nők számára. Az Önkormányzat, mint munkáltató 

eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének. 

E célok megvalósulását példamutatásával tudja segíteni, hiszen szükséges az a tudatformálás 

és szemléletváltás, amely ezen a területen is biztosítja az esélyegyenlőséget. 
 

 
 

férfiak; 2008; 
1148

férfiak; 2009; 
1109

férfiak; 2010; 
1121

férfiak; 2011; 
1134

nők; 2008; 1130
nők; 2009; 962

nők; 2010; 1187 nők; 2011; 1173

Munkavállalási korúak száma (fő)

férfiak nők
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a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

 
  

 Forrás: TeIR, KSH 

férfiak; 2008; 
1120

férfiak; 2009; 
1038

férfiak; 2010; 
1121

férfiak; 2011; 
1085

nők; 2008; 96

nők; 2009; 916

nők; 2010; 1186
nők; 2011; 1124

Foglalkoztatottak (fő)

férfiak nők

férfiak nők férfiak nők férfiak nők

2008 1148 1130 1120 96 28 34

2009 1109 962 1038 916 71 46

2010 1121 1187 1121 1186 0 1

2011 1134 1173 1085 1124 49 49

év
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
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Nők munkanélkülivé válásának főbb okai: 

 

- a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 

- a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 

 

A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást 

igényel. Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a 

nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt. 

 

 

foglalkoztatottak; 
2008; 1120

foglalkoztatottak; 
2009; 1038

foglalkoztatottak; 
2010; 1121

foglalkoztatottak; 
2011; 1085

munkanélküliek; 
2008; 28

munkanélküliek; 
2009; 71

munkanélküliek; 
2010; 0 munkanélküliek; 

2011; 49

munkavállalási 
korúak száma; 

2008; 1148

munkavállalási 
korúak száma; 

2009; 1109

munkavállalási 
korúak száma; 

2010; 1121

munkavállalási 
korúak száma; 

2011; 1134

Férfiak foglalkoztatási helyzete (fő)

foglalkoztatottak munkanélküliek munkavállalási korúak száma

foglalkoztatottak; 
2008; 96

foglalkoztatottak; 
2009; 916

foglalkoztatottak; 
2010; 1186

foglalkoztatottak; 
2011; 1124

munkanélküliek; 
2008; 34

munkanélküliek; 
2009; 46

munkanélküliek; 
2010; 1

munkanélküliek; 
2011; 49

munkavállalási 
korúak száma; 

2008; 1130 munkavállalási 
korúak száma; 

2009; 962

munkavállalási 
korúak száma; 

2010; 1187

munkavállalási 
korúak száma; 

2011; 1173

Nők foglalkoztatási helyzete (fő)

foglalkoztatottak munkanélküliek munkavállalási korúak száma
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  
 

Nincs konkrét számadatunk a nők részvételéről a foglalkoztatást segítő, képzési 

programokban.  

 

Az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya minden célcsoport, így a nők 

tekintetében is szervezi a foglalkoztatást segítő és képzési programokat. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében folyamatosan lehetőséget biztosít a 

Foglalkoztatási Osztály által biztosított programokon keresztül történő foglakoztatásra. 

 

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

 

A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás során önkormányzatunk egy 

célcsoport tekintetében sem alkalmaz negatív diszkriminációt. Az Önkormányzattal 

szemben a közfoglalkoztatás során hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód 

követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor. 

 

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 munka és a gyermekvállalás összehangolása érdekében a családok számára nagy 

segítséget jelenthetne a településen működtetett bölcsődei ellátás. Ennek hiánya a 

szülőket különösen nehéz helyzetbe hozza. Nagyszülői, vagy egyéb segítség híján 

gyakran megoldhatatlan a munka, utazás és gyermekmegőrzés összeegyeztetése. 

A községben megfelelő az óvodai ellátottság.  

Községünkben működik a Csobánkai Csepp Tanoda – délutánonként tanulást segítő 

foglalkozás általános iskolásoknak  

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában 

jelenik meg. 

Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott 

figyelmet fordítanak. 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. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

Erre a területre jellemző a nagymértékű látencia, a bántalmazott nők nem mernek rendvédelmi, 

családvédelmi szervekhez fordulni segítségért. A riasztások száma nincs arányban a tényleges 

feljelentések számával. A családon belüli erőszak jogi szabályozása sajnos napjainkban is 

vitatott, a gyakorlati életben sokszor nem működő szabályok halmaza. A hosszú ideig 

félelemben, fenyegetettségben élő személyeknek orvosi (pszichiáter) segítségre is szükségük 

lenne helyzetük megváltoztatásához, amit szintén nem kapnak meg, nem is beszélve annak 
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utóhatásairól. Fontos megemlíteni, hogy a családon belüli erőszak témaköre közvetlenül érinti 

a gyermekvédelem területét, hiszen akkor is veszélyeztető körülmény, ha nem közvetlenül a 

gyermekre irányul. 
 

Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő 

erőszakos cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális 

szolgáltatások, a védőnői hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek 

alapján egyre több esetre derül fény, egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova 

fordulhatnak segítségért. 

Európa 11 országában szigorúan tilos a gyerekek mindenfajta testi fenyítése. Nálunk nem. 

Magyarországon évente 20-40 gyermek hal meg bántalmazás következtében. Azoknak a számát 

pedig felbecsülni sem lehet, akiknek életre szóló sérülést okoz a fizikai és lelki bántalmazás. 

A családokban előforduló brutalitások áldozatai igen gyakran rejtve maradnak, egyrészt, mert 

képtelenek a családon belüli brutalitást bűncselekményként érzékelni, másrészt joggal tartanak 

az "agresszor" bosszújától. Sokszor az áldozat egyszerűen letagadja a bántalmazást, például 

azért, hogy megőrizze a család egységét vagy azért, mert mind lelkileg, mind anyagilag 

kiszolgáltatott helyzetben van. Sokszor a "statisztika" számára csak a halál teszi nyilvánvalóvá, 

hogy brutalitás áldozata lett valaki. 

 

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

otthona) 

 

Szakmai tapasztalataik alapján az utóbbi évek gazdasági és társadalmi folyamatai nem 

kedveztek az eredmények elérésének. Az anyagi problémák, a tartós munkanélküliség jellemző 

a klienseikre, az átmeneti ellátás gyakran életformává válik, azaz a családok, a gondozási idő 

leteltével nem kerülnek ki a rendszerből. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Önkormányzat példamutatással hívja fel a figyelmet a nők társadalmi szerepvállalásának 

erősítésére. Polgármesterünk is nő. 

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

 

A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, 

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 munkanélküliség aránya körükben jóval magasabb, ez össztársadalmi probléma, amelyen 

komplex programokkal lehet enyhíteni. 

Szakmai tapasztalataink szerint a gyermek születését követően az otthon maradó szülő 

magányosnak érzi magát. Hirtelen az eddigi aktív életéből minden háttérbe szorul, a 

megszokottól eltér, és fellép a félelem a „más”- tól. Ezért az Önkormányzat a közművelődés, a 

sport, a szabadidő eltöltésének terén olyan családbarát környezetet kíván teremteni, amely 
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közösségi teret nyújt számukra is. Színvonalas programokat, rendezvényeket kínálnak 

mindazoknak, akik hasznosan kívánják eltölteni szabadidejüket 

 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A családon belüli erőszak eseteiben nagy a 

látencia 

Az esetek lehető legteljesebb körű 

feltérképezése, a civilszervezetek, egyházak 

képviselőinek bevonása, az elhelyezést 

nyújtó intézményekkel kapcsolatfelvétel 

Nyári gyerekfelügyelet hiánya, kevés 

szabadidős program. 

Családi napközi, programok a civil 

szervezetek és a család- és gyermekjóléti 

szolgálat bevonásával. 

A bölcsőde hiánya Bölcsőde létrehozása. 

 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrendszeri 

megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős ember 

egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége 

beszűkül. 

Ez nagyon sok embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen gyakori a depresszió és 

a dementia kialakulása. Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, 

különösen 70 éves kor fölött jellemzőek a súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott 

dementia. 

 

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

demográfiai trendek stb.) 

 

 

 

 
 

év
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma

nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő nők száma
összes nyugdíjas

2008 276 391 667

2009 279 370 649

2010 283 363 646

2011 280 372 652

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint
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A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

– növekszik az átlagéletkor, 

– magasabb a középkorúak halandósága, 

– nők hosszabb élettartama 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének 

jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély, a munkaerő-piacon nincs, kivétel, ha speciális 

tudással rendelkezik. 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Az idősek, nyugdíjasok tekintetében az álláskeresők aránya alacsony. 

 

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

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

Vadvirág Nyugdíjas Klub keretén belül az idős lakosság számára biztosított a tevékeny 

időskor.  

 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Nem releváns. 

 

 

összes nyugdíjas; 
2008; 667

összes nyugdíjas; 
2009; 649

összes nyugdíjas; 
2010; 646

összes nyugdíjas; 
2011; 652

Nyugdjasok száma (fő)
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az 

egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások egy része a település minden 

állampolgára részére biztosított, egy része kor alapján az időskorúak részére szerveződik. Az 

önkormányzat eleget tesz minden kötelező feladatának és emellett önként vállalt 

intézkedéseket is biztosít. 

A házi segítségnyújtást az önkormányzat megbízásából a Baptista Szeretetszolgálat Figyelj 

Rám! Szociális Szolgáltató végzi. 

Az Önkormányzat 2016. január 1. napjától határozatlan időre szóló Feladat-ellátási szerződést 

kötött a Városi Napos Oldal Szociális Központtal az Szt. 86. § (2) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott idősek nappali ellátásának biztosítására. 

 

 
 

Forrás: TeIR 

 

A szolgáltatásoknak egymásra kell épülniük, az egyes ellátásoknak személyre szabottnak és 

egyéni szükséglet felmérésen kell alapulniuk. A személyre szabott szolgáltatások biztosítását a 

helyi ellátórendszeren belüli koordináció, együttműködés biztosíthatja. 

Alapvető célunk az aktív életvitel biztosítása, hiszen az aktivitással kivédhető a feleslegessé 

válás érzése. 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A településen a civil szervezetek szervezésében minden korosztály, így az idősek számára 

is biztosított a hozzáférés, és lehetőség van programokon, klub foglakozásokon való 

részvételre is. A település egyéb kulturális rendezvényein is biztosított az idősek számára 

a részvétel lehetősége. 

 

c) idősek informatikai jártassága 

Az önkormányzatnak erre vonatkozóan nincsenek adatai, de a segítség kérések számából 

arra következtethetünk, hogy az informatika területén nem vagy kevés ismerettel 

rendelkeznek. 

 

 

 

64 év feletti lakosság száma

fő fő %

2008 365 0 0%

2009 381 0 0%

2010 393 0 0%

2011 409 0 0%

nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
év

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a 

településen 

 

Az idősebb korosztály egyrészt nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, másrészt sokan 

keresik az aktív elfoglaltság és szabadidő-eltöltés lehetőségeit, így az önkéntességben fontos 

szerepet játszhatnak. 

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Az idős emberek internet használata 

alacsonyabb 

Az időskorúak ösztönzése az internet 

használatára 

Magas az egyedülállók száma 

(elmagányosodás) 

Több program szervezése, tájékoztatás a 

programokról 

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember van Magyarországon, 

a népesség 5,7 százaléka. A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása: 

mozgáskorlátozottak aránya 43,6 %, látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 9,9 %, hallássérült 

10,5 %, egyéb 21,6 %. A fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a 

legnépesebb csoport. Jelentősen emelkedett az egyéb, pontosan meg nem határozott 

fogyatékosságban szenvedők aránya. 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

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

foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) 

 

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai 

adatok, amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, 

egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. 

 

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 és közlekedési eszközök 

használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a 

kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is. 

 

Tapasztalataink szerint elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeni. A 

munkáltató előítélete mellett a közlekedés eszközök használata is nehezíti helyzetüket. A 

fogyatékosok körében a foglalkoztatottsági arány meghatározásánál a 2001.évi 

népszámlálás adataiból tudunk kiindulni, mely 9%. 
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A fogyatékos személyek elszigeteltek a társadalomban, így családjaik is jobban 

elkülönülnek a környezetüktől, ami értelmi fogyatékosság esetén még jelentősebb. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

  

Az önkormányzat a fogyatékossággal élő személyek tekintetében sem alkalmaz negatív 

diszkriminációt. Az Önkormányzattal szemben bármely foglalkoztatás tekintetében 

hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt 

szankció megállapítására nem került sor. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

Nem releváns 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A szociális ellátásokat igénybevevők között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos 

személyek is. 

 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése részben megoldott 

 

Ma már kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítettség, amelynek betartatása 

az építésügyi hatóság feladata. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más 

településfejlesztési dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő 

esélyű hozzáférés szempontrendszere. 

 

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

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

 

Részen megoldott. 
 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

Nincs adat. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, zöldterületek, játszóterek 

akadálymentessége nem teljes körű. 
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e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális 

közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 
 

Nem releváns. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
  

Nem releváns. 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

 

Nincs minden intézmény akadálymentesítve   Akadálymentesítés, pl. pályázat  

 

 

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.) 
 

Katolikus Karitász, Csobánkai Csepp Tanoda 

 

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

bemutatása 
 

Csobánkán a 2011. évi népszámlálás alkalmával 465 fő vallotta magát cigánynak, 133 fő 

német nemzetiségűnek, 39 fő szerbnek, 37 fő szlováknak, 17 fő román nemzetiségűnek és 4 fő 

bolgárnak. A településen roma, német, szlovák és szerb nemzetiségi önkormányzat alakult. 
 

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

Együttműködés a  Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással. 
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége 
 

Önkormányzatunk együttműködési megállapodással rendelkezik a nemzetiségi 

önkormányzatokkal. 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
 

A civil szervezetek és a körzeti megbízott különös gondot fordítanak a településen 

egyedül élő emberek, idősek védelmére.  
 

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

Nem releváns. 
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 

nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, 

egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének folyamatába 

 

A helyzetelemzés adatainak összegyűjtésében részt vettek az önkormányzat intézményeiben 

dolgozó jogi, szociális, gyermekjóléti, köznevelési területen dolgozók. 

Módszere az online kapcsolattartás az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos 

problémák feltárására, majd program tervezet véleményezésére koncentrálódott. 

A www.csobanka.hu honlapon az elfogadott dokumentum hozzáférhetőek lesznek, amely 

alapján az esélyegyenlőségi folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így biztosított lesz a 

megvalósítás folyamatos ellenőrzése.              

 

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

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

 

A visszacsatolás folyamatosan, a kötelező felülvizsgálat vagy módosítás esetén: honlap 

fórumán, kérdőív kitöltésével, a programot tárgyaló képviselő-testületi ülésre történő 

meghívással történhet. 

 

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 

- Tartósan munkanélküliek 

számának növekedése 

- Alacsony iskolai végzettség. 

- Szegregációs folyamatok 

átrendeződések figyelhetők meg 

a településen. A lakosság 

komplex mutatóinak felmérése 

szükséges 

 

-  Közfoglalkoztatás 

továbbfolytatása,  

- Képzések megszervezése a 

Foglalkoztatási Osztállyal 

együttműködve. 

Antiszegregációs terv 

kidolgozása. Felmérés az adott 

területen élők szociális, 

egészségügyi, oktatási, 

foglalkoztatási és lakhatási 

helyzetéről 

 

http://www.csobanka.hu/
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Gyermekek 

- HHH gyermekek nincsenek 

feltérképezve, a helyzet 

megállapítása kérelemre 

történik 

- A gyerekek nyári napközbeni 

felügyelete nehezen 

megoldott a dolgozó szülők 

tekintetében 

- Jelzőrendszeri adatok hiánya 

(konferenciák, szakmaközi 

megbeszélések eredményei) 
 

- Széles körű tájékoztatás 

szervezése az oktatási 

intézményekben 

- Az általános iskola 

gyerekfelügyeleti 

szerepvállalása a nyári szünet 

első heteiben 

- Adatok bekérése, 

jelzőrendszeri találkozók 

kezdeményezése, negyed,- 

vagy féléves beszámoló  
 

Idősek 

- Az idős emberek internet 

használata alacsonyabb 

- Magas az egyedülállók száma 

(elmagányosodás) 

 
 

- Az időskorúak ösztönzése az 

internet használatára 

- Több program szervezése, 

tájékoztatás a programokról 

 
 

Nők 

- A családon belüli erőszak 

eseteiben nagy a látencia 

- Nyári gyerekfelügyelet 

hiánya, kevés szabadidős 

program. 

- A bölcsőde hiánya 
 

- Az esetek lehető legteljesebb 

körű feltérképezése, a 

civilszervezetek, egyházak 

képviselőinek bevonása, az 

elhelyezést nyújtó 

intézményekkel 

kapcsolatfelvétel 

- Családi napközi, programok 

a civil szervezetek és a 

család- és gyermekjóléti 

szolgálat bevonásával. 

- Bölcsőde létrehozása. 
 

Fogyatékkal 

élők 

- Nincs minden intézmény 

akadálymentesítve  

 

- Akadálymentesítés, pl. pályázat  

 

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozását és megvalósítását, értékelését, ellenőrzését és az ennek 

során nyert információk visszacsatolását, valamint a programba történő beépítésének 

garantálását a program megvalósításában érintett partnerek együttműködése révén biztosítja. 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, 

a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri 

viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 

támogassák.  

 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 

elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet.  

 

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

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

A megvalósítás folyamata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 

követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 

tájékoztatása, 

- 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 
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- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

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

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 

Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 

 

 

 

 
 

 

A HEP Fórum működése: 

 

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

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

HEP Fórum 

tagjai: 

munkacsoportok 
vezetői, 

önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport
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A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 

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

mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát 

igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 

érdekében. 

 

Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester 

felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy 

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  
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o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben megtenni a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 

elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 

összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

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

jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 

befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 

vegyenek.  

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

annak megvalósításában. 

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

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 

szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként 

kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell 

foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, 

együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők 

ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési 

intézmények fenntartása és működtetése.) 

 

Érvényesülés, módosítás 

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

során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon 

belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok 

teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére 

vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A 

HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot 

tesz az önkormányzat képviselő-testületének a szükséges intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 

felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 

vonásáról. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi 

a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 

elhárításáról. 
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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. Csobánka Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 

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

beépítettük. 
 

II. Ezt követően Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 32/2014. 

(II.27.) KT-határozatával elfogadta. 

 

III. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

(melynek része az Intézkedési Terv) felülvizsgálatát 23/2016. (II.11.) KT-határozatával 

elfogadta.   
 

Mellékletek:  

 

 

Dátum          Aláírás 

 

Csobánka Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programot és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak 

venni. 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

Dátum          Partner aláírás 



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  

Intéz

kedés 

sorsz

áma  

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezé

se  

A 

helyzetelemzé

s 

következtetés

eiben feltárt 

esélyegyenlős

égi probléma 

megnevezése  

Az 

intézkedésse

l elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az 

intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításá

nak határideje  

Az 

intézkedés 

eredményess

égét mérő 

indikátor(ok

)  

Az intézkedés 

megvalósításá

hoz szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatóság

a  

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 Kiútkeresés 

Magas a tartós 

munkanélkülie

k (180 napnál 

régebben 

regisztrált) 

száma 

A 

közfoglalkoz

tatás 

fenntartása. 

Költségvetési 

koncepció, 

Településfejle

sztési 

koncepció. 

Helyi 

szociális 

rendelet. 

Közfoglalkozta

tás 

továbbfolytatás

a, egyéb helyi 

foglalkoztatási 

lehetőségek 

felkutatása a 

foglalkoztatási 

osztállyal. 

Polgármester 

A szociális 

rendelet 

aktualizálása 

megtörtént, az 

egyéb 

intézkedések 

folyamatosak 

Közfoglalkoz

tatásban 

résztvevők 

száma,  

központi forrás 

Központi 

költségvetés 

alapján. 

Önkéntes 

részvétel hiánya 

akadály lehet. 

2 

Írjunk, 

olvassunk, 

számoljunk

! 

Funkcionális 

analfabetizmus 

jelenléte, 

tartós a 8 

általános 

iskolai 

Megszűnjön 

a 8 általános 

iskolai 

végzettségge

l sem 

rendelkező 

Megállapodás

ok a 

foglalkoztatás

i osztállyal 

Képzések 

megszervezése 

a 

foglalkoztatási 

osztállyal 

Polgármester 

 

2019.01.31. 

A 

foglalkoztatási 

osztály által 

meghirdetett 

Regisztrált 

munkanélküli

ek körében a 

8 általános 

iskolai 

végzettséggel 

saját, központ, 

pályázati 

folyamatos 

felmérés a 

regisztrált 

munkanélküliek 

körében, 
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  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intéz

kedés 

sorsz

áma  

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezé

se  

A 

helyzetelemzé

s 

következtetés

eiben feltárt 

esélyegyenlős

égi probléma 

megnevezése  

Az 

intézkedésse

l elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az 

intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításá

nak határideje  

Az 

intézkedés 

eredményess

égét mérő 

indikátor(ok

)  

Az intézkedés 

megvalósításá

hoz szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatóság

a  

végzettséggel 

nem 

rendelkezők 

aránya 

munkanélkül

iek száma 

együttműködve

. 

képzések 

függvényében 

folyamatosan 

rendelkezők 

száma 

folyamatos 

felzárkóztatás 

3 

Anti-

szegregáció

s program 

Az alacsony 

státuszú, 

hátrányos 

helyzetű 

lakosság 

területi 

rendeződése 

szegregációs 

folyamata 

figyelhető 

meg. 

Hosszútávon

: 

Szegregálód

ási 

folyamatok 

megállítása. 

Középtávon: 

Fejlesztési 

lehetőségek 

feltárása. 

Rövidtávon: 

Beavatkozási 

pontok 

meghatározá

sa. 

településfejle

sztési 

koncepció 

Antiszegregáci

ós terv 

kidolgozása. 

Felmérés az 

adott területen 

élők szociális, 

egészségügyi, 

oktatási, 

foglalkoztatási 

és lakhatási 

helyzetéről 

Polgármester 2019.12.31. 

alacsony 

státuszú 

lakosság 

területi 

koncentrációj

a csökken 

központi, saját, 

pályázat 

kockázat a 

forráshiány 
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  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intéz

kedés 

sorsz

áma  

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezé

se  

A 

helyzetelemzé

s 

következtetés

eiben feltárt 

esélyegyenlős

égi probléma 

megnevezése  

Az 

intézkedésse

l elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az 

intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításá

nak határideje  

Az 

intézkedés 

eredményess

égét mérő 

indikátor(ok

)  

Az intézkedés 

megvalósításá

hoz szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatóság

a  

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 
Biztonságos 

szünidő 

- A gyerekek 

nyári 

napközbeni 

felügyelete 

nehezen 

megoldott a 

dolgozó 

szülők 

tekintetében 

A 

gyermekek 

szünidei 

napközbeni 

ellátása 

biztosítva 

legyen 

önkormányza

ti rendelet  

- Az általános 

iskola 

gyerekfelügyel

eti 

szerepvállalása 

a nyári szünet 

első heteiben 

Polgármester 

A helyi 

általános 

iskolába járó 

gyereknél 

nincs rá igény  

elhelyezett 

gyermekek 

száma 

saját, 

önkéntesek 

folyamatos 

intézkedésekkel 

2 
Szemünk 

fénye! 

A 

jelzőrendszer 

tagjai közötti 

információ 

áramlás 

akadályai 

miatt a 

problémákra 

nem derül 

fény, nincs 

visszacsatolás 

A 

hatékonyabb 

kommunikác

ióval 

gyorsabb 

eredményese

bb probléma 

megoldás 

HEP fórum, 

jelzőrendszeri 

találkozók 

jegyzőkönyve

i 

HEP fórum, 

jelzőrendszeri 

találkozók 

működtetése 

szociális 

ügyintéző 

A 

Gyermekjóléti 

szolgálat a 

jelzőrendszeri 

találkozókat 

rendszeresen 

szervezi 

Rendszeres 

találkozások 

száma, HEP 

fórum 

jegyzőkönyv

ei 

saját 

folyamatos 

jelzőrendszeri 

tanácskozások, 

HEP fórumok 

szervezése 
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  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intéz

kedés 

sorsz

áma  

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezé

se  

A 

helyzetelemzé

s 

következtetés

eiben feltárt 

esélyegyenlős

égi probléma 

megnevezése  

Az 

intézkedésse

l elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az 

intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításá

nak határideje  

Az 

intézkedés 

eredményess

égét mérő 

indikátor(ok

)  

Az intézkedés 

megvalósításá

hoz szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatóság

a  

III. A nők esélyegyenlősége  

1 Na, ne! 

A családon 

belüli erőszak 

eseteiben nagy 

a látencia 

A családon 

belüli 

erőszak 

váljon 

ismertté az 

arra illetékes 

szakember 

előtt 

A családon 

belüli erőszak 

látenciájának 

csökkentése 

A családon 

belüli erőszak 

váljon ismertté 

az arra illetékes 

szakember 

előtt, 

Tájékoztatás a 

lakosság 

számára, helyi 

lapokban, 

fórumokon, Az 

esetek lehető 

legteljesebb 

körű 

feltérképezése, 

a 

civilszervezete

k, egyházak 

képviselőinek 

bevonása, az 

elhelyezést 

szociális 

ügyintéző 

2019.02.28. 

A Család- és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

folyamatosan 

végez 

felvilágosító 

feltáró és 

tevékenységet 

Felderített 

esetek száma 

Rendőrségi 

statisztikák 

kimutatások 

Gyermekjólét

i Szolgálat 

esetnaplói, 

intézkedési 

beszámolói  

saját, központi, 

pályázati 

folyamatos 

családgondozáss

al 
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  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intéz

kedés 

sorsz

áma  

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezé

se  

A 

helyzetelemzé

s 

következtetés

eiben feltárt 

esélyegyenlős

égi probléma 

megnevezése  

Az 

intézkedésse

l elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az 

intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításá

nak határideje  

Az 

intézkedés 

eredményess

égét mérő 

indikátor(ok

)  

Az intézkedés 

megvalósításá

hoz szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatóság

a  

nyújtó 

intézményekkel 

kapcsolatfelvét

el 

2 
Munka és 

család 

Bölcsőde 

hiánya 

 

 

A nők 

munkavállal

ásának és 

családi 

feladatainak 

összeegyezte

tése céljából 

bölcsőde 

létrehozása a 

településen 

önkormányza

ti rendelet 

 

 

Bölcsőde 

és/vagy 

alternatív 

ellátási forma 

létrehozása, új 

intézmény 

építése, 

pályázati 

források 

keresésével, 

biztosításával, 

ellátási 

szerződés nem 

állami 

fenntartású 

Polgármester 

2019.02.28. 

A 

felülvizsgálat 

időpontjáig 

bölcsőde 

építését 

támogató 

pályázat nem 

volt, a helyi 

rendelet 

nevelési és 

oktatási 

támogatás 

odaítélését 

teszi lehetővé  

 

Kisgyermeke

s női 

munkavállaló

k száma 

növekedést 

mutat 

saját, központi, 

pályázati 

kockázat a 

forráshiány 
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  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intéz

kedés 

sorsz

áma  

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezé

se  

A 

helyzetelemzé

s 

következtetés

eiben feltárt 

esélyegyenlős

égi probléma 

megnevezése  

Az 

intézkedésse

l elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az 

intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításá

nak határideje  

Az 

intézkedés 

eredményess

égét mérő 

indikátor(ok

)  

Az intézkedés 

megvalósításá

hoz szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatóság

a  

intézményekkel

. 

3 
Családi 

napközi 

Nyári 

gyerekfelügyel

et hiánya, 

kevés 

szabadidős 

program. 

 

 

A nyári 

gyermekfelü

gyelet 

biztosítása, 

több 

szabadidős 

program 

szervezése 

helyi rendelet 

 

 

Családi 

napközi, 

programok a 

civil 

szervezetek és 

a családsegítő 

szolgálat 

bevonásával. 

Polgármester 

 

2019.01.31. 

Forráshiány 

miatt családi 

napközi nem 

jött létre. Új 

cél: bölcsőde 

létrehozása 

 

Programok 

száma. 

Családi 

napközi 

megvalósulás

a 

saját, központi, 

pályázati, 

önkéntesek 

családi napközi 

folyamatos 

fenntartása, 

kockázat a 

forrás hiány 

 

 

 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 
Kattints 

nagyi! 

- Az idős 

emberek 

internet 

használata 

alacsonyabb 

Digitális 

írástudás és 

internet 

használat 

népszerűsítés

helyi rendelet 

Internetes 

oktatás 

szervezése a 

nyugdíjas 

klubban 

közművelődé

si igazgatási 

ügyintéző 

2018.02.28. 

közösségi 

színtér 

épületében e-

pont 

kialakítása 

az oktatáson 

résztvevők 

száma 

saját, 

önkéntesek 

folyamatos klub 

foglalkozások 

biztosításával 
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  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intéz

kedés 

sorsz

áma  

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezé

se  

A 

helyzetelemzé

s 

következtetés

eiben feltárt 

esélyegyenlős

égi probléma 

megnevezése  

Az 

intézkedésse

l elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az 

intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításá

nak határideje  

Az 

intézkedés 

eredményess

égét mérő 

indikátor(ok

)  

Az intézkedés 

megvalósításá

hoz szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatóság

a  

e az idősek 

körében 

2 Őszi rózsa 

Magas az 

egyedülálló 

idősek száma 

(elmagányoso

dás) 

Az 

elmagányoso

dás 

megakadályo

zása 

önkormányza

ti szociális 

rendelet 

nyugdíjas klub 

rendezvényeine

k a támogatása, 

rendezvények 

szervezése 

nyugdíjas 

klub vezetője 

2016.02.29. 

Megvalósult 

rendezvények

en résztvevők 

száma 

saját, 

önkéntesek 

folyamatos 

programok 

biztosítása 

 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 

Egyenlő 

esélyű 

hozzáférés 

a 

szolgáltatás

okhoz 

A 

közszolgáltatá

sokhoz, a 

közösségi 

közlekedéshez 

és a közösségi 

élet 

gyakorlásához 

szükséges 

fizikai 

akadálymentes

ítés nem teljes 

A 

településen a 

közintézmén

yek a járdák, 

közterületek 

akadályment

esítése 

helyi rendelet 

A településen a 

közintézménye

k a járdák, 

közterületek 

fizikai 

akadálymentesí

tése 

Polgármester  2019.01.31. 
akadálymente

sítés 100%-os 

saját, központi, 

pályázati 

új beruházások 

akadálymentes 

építése, 

folyamatos 

karbantartás 

 


