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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Felülvizsgálata

Bevezetés
Kiegészítés:
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, Aszód Város Önkormányzata a 2013-2018 évekre megfogalmazott
Esélyegyenlőségi Programban rögzített az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatok 2
évente szükséges felülvizsgálatát elvégzi.
A Helyi/Települési Esélyegyenlőségi Program a törvényben meghatározott 5 éves időszakra
(2013 - 2018) készült, 2015. júliusában felülvizsgálata megtörtént, a 111/2015. (VIII.27.) ÖKT sz.
határozattal Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete annak elfogadásáról döntött.
2003. évi CXXV. tv. 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A tv. 31. §. (1) bek.
szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot
fogadott el, amelyet a 31. §. (4) bek. értelmében:
„A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a tv 31.§(2) bekezdésében
meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján,
szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és
az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.”
Mivel a közoktatás szakmai feladatai centralizálásra kerültek, így a közoktatási fejezet kikerül a
Programból. Ehhez kapcsolódik, hogy változó szabályozás következtében az Önkormányzatok
2013. január 1-től nem látnak el köznevelési alapfeladatokat, így egyes kijelölt feladatok
kikerültek a Programból.

A HEP 2017.évben történő felülvizsgálatát a jogszabályi előírások és a megváltozott
társadalmi és jogszabályi környezet is indokolttá teszi. A HEP áttekintését követően az a
döntés született, hogy a HEP felülvizsgálatra szorul, melynek során a HEP-ben található
adattáblák aktualizálása mellett a HEP IT újragondolása is megtörtént.
Mivel a 2013.júniusában elfogadott HEP valamennyi fejezete átdolgozásra került és a
dokumentum eredeti tartalmának megőrzése melletti átdolgozása terjedelmi okok miatt
nagymértékben nehezítené a HEP áttekintését és értelmezését, azért az eredeti
dokumentum és a 2015.szeptemberében elfogadott, átdolgozott HEP külön
dokumentumban lesz megtalálható.
A könnyebb áttekinthetőség és nyomon követhetőség érdekében az Intézkedési terv
felülvizsgálata táblázatos formában készült el a hosszú távú beavatkozási irányok, az
elérésükhöz szükséges középtávú feladatok (tevékenységek), valamint a felelősök, határidők és
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a források megnevezésével, melyben kizárólag az önkormányzati hatáskörbe tartozó feladatok és
intézkedések szerepelnek.
Terjedelmi okokból az intézkedési terv részletes intézkedései nem jelennek meg jelen
összefoglalóban, hanem kizárólag táblázatos formában.
Az elemzéshez az adatok frissítése megtörtént, jelenleg azonban az Országos Területfejlesztési és
Területrendezési Információs rendszerben a felülvizsgálat elvégzéséig helyenként kizárólag a
2014 vagy 2015 évi adatok érhetőek el, így a következtetések is ezen adatok elemzésén
alapulnak.
A Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) helyzetelemzése és a HEP részét képező Intézkedési
Terv felülvizsgálata megtörtént és ez az anyag azokkal a fejezetekkel, részekkel foglalkozik ahol
jelentősebb változások történtek az eredeti HEP elfogadása óta. Az eredetileg elfogadott HEPpel együtt érvényes.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Felülvizsgálata, kiegészítése,
módosítása

A település bemutatása
Változás:
1. táblázat
Lakónépesség száma az év
végén
Fő
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

6088
6174
6241
6227
6210
6201
6212
6210
6151
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Változás

101%
101%
100%
100%
100%
100%
100%
99%

4

Aszód Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi tervének
2017 évi felülvizsgálata
5

1. ábra

2. táblázat
- Állandó népesség megoszlása 2015
fő
nők
3228

nő
0-2 évesek
0-14 éves
474
15-17 éves
91
18-59 éves
1813
60-64 éves
236
65 év feletti
614
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

férfiak
2923
478
106
1802
186
351

%
összesen
6151
177
952
197
3615
422
965

nők
52%

férfiak
48%

50%
46%
50%
56%
64%

50%
54%
50%
44%
36%
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2. ábra
3. táblázat –Népesség megoszlása
MUTATO
2007
2008
Állandó
népesség
6088
6174
Állandó
népesség, férfiak
47,6
aránya
47,62
7
Állandó
népességből a 014 éves férfiak
aránya
8,43
8,58
Állandó
népességből a 014 éves nők
aránya
7,72
7,81

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6241

6227

6210

6201

6212

6210

6151

47,94

47,89

47,7

47,72

47,7

47,52

47,52

8,49

8,48

8,05

8,05

8,02

7,83

7,77

7,59

7,82

7,7

7,79

7,78

7,71

7,71
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Állandó
népességből a 02 évesek aránya
Állandó
népességből a
15-17 éves
férfiak aránya
Állandó
népességből a
15-17 éves nők
aránya
Állandó
népességből a
18-59 éves
férfiak aránya
Állandó
népességből a
18-59 éves nők
aránya
Állandó
népességből a
60-64 éves
férfiak aránya
Állandó
népességből a
60-64 éves nők
aránya
Állandó
népességből a
65-X éves férfiak
aránya
Állandó
népességből a
65-X éves nők
aránya
Forrás: TeIR
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3,09

3,22

3,24

3,24

2,69

2,77

2,75

2,75

2,88

1,97

1,85

1,83

1,83

1,8

1,47

1,61

1,61

1,72

1,89

1,83

1,86

1,57

1,63

3,13

1,48

1,53

1,48

29,83

29,6
7

24,24

30,09

30,19

29,91

29,7
6

29,52

29,3

31

30,5

30,54

30,34

30,47

30,27

29,9
4

29,73

29,47

2,35

2,48

2,32

2,44

2,54

2,61

2,85

3,08

3,02

2,96

3,37

3,12

3,28

3,4

3,43

3,35

3,7

3,84

5,04

5,09

5,19

5,04

5,1

5,48

5,46

5,49

5,71

8,82

8,83

8,94

9,11

9,11

9,32

9,76

9,81

9,98
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4. táblázat
Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre
jutó 60-x éves)
Név

2005 2006 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Magyarország

136,5 139,6 143,3

147

151

155,6

159,6

162,7

166,7

171

174,8

Aszódi járás
Pest megyei
járásközpontok

122,4 125,2 127,4

131,4

134

136

142,5

146,7

149,7

152,1

155,3

113,7 115,7 118,2

120,7

123,7

127,1

130,3

133,3

137

141,3

144,5

Aszód

117,3 118,5 118,7

120,6

121,7

121,9

128

131,7

135,6

142,1

145,7

3. ábra

5. táblázat
- Öregedési index
65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
2001
2008
859
2009
882
2010
881
2011
883
2012
752
2013
945
2014
922
2015
965
Forrás: TeIR

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
1010
1012
1004
1015
978
956
981
965
952

Öregedési index (%)
0,0%
84,9%
87,8%
86,8%
90,3%
78,7%
96,3%
95,5%
101,4%
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4. ábra
Változás:
A 60 évesnél idősebb lakosok arányát vizsgálva is egy átlagosnál fiatalabb település képét látjuk.
Az állandó népességen belül az idősek aránya mind az országos, mind a járás többi településéhez
képest alacsonyabb, és akárcsak a fiatalok esetében, a Pest megyei járásközpontokra
jellemző arányokat mutatja. Az idősek száma folyamatos, lassú növekedést mutat, 2013-ra
számuk elérte a település lakosságának 22,5%-ot. (3. t á b l á z a t : Állandó népességen belül a
60-x évesek aránya (%)) A fiatalok és idősek arányának változásából látszik, hogy Aszód város
népessége az országos trendekkel összhangban lassú elöregedést mutat, öregségi mutatója
(azaz száz 0-14 évesre jutó 60-x éves) 101,4, amely szintén folyamatosan emelkedett az elmúlt
évtizedekben (3. ábra) (Forrás: TeIR, ITS)
Aszódon is megfigyelhető elöregedés esélyegyenlőség szempontjából úgy értelmezhető, hogy az
idősek fokozottabb ellátására van szükség, ami megfordult az előző felülvizsgálat óta.

Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)
6. táblázat
Belföldi vándorlások
állandó jellegű odavándorlás
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

229
169
119
141
141
123
140
143

5. ábra

elvándorlás

egyenleg

175
128
129
142
137
115
144
160

54
41
-10
-1
4
8
-4
-17
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6. ábra- Természetes szaporodás, fogyás

7. táblázat- Természetes szaporodás
élve
születések
száma
2008
74
2009
66
2010
66
2011
46
2012
58
2013
73
2014
61
2015
57
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

halálozások
száma
53
70
78
73
67
66
63
66

természetes
szaporodás
(fő)
21
-4
-12
-27
-9
7
-2
-9
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Természetes szaporodás, fogyás
Név

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Magyarország

-3,8

-3,2

-3,5

-3,1

-3,4

-4,1

-4,1

-4

-3,9

-3,6

-4,1

Aszódi járás
Pest megyei
járásközpontok

-4,3

-3,3

-3,8

-1,9

-3,8

-3,2

-4,3

-3,9

-2,2

-2,2

-4,5

-0,7

0,2

-0,8

0,4

0

-0,6

-1,1

-1,4

-1,3

-1,2

-1,8

Aszód

-0,5

-1,1

-2,9

3,3

-0,6

-1,9

-4,2

-1,5

1,1

-0,3

-1,5

8. táblázat
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7. ábra
Változás:
2013-ig még a bevándorlásnak köszönhetően is nőtt a lakosságszám, 2014-től az elvándorlás
egyre nagyobb mértékű. A település vonzereje csökkenni látszik, annak ellenére, hogy a 2011es Fenntarthatósági Tervben tudatos stratégiai szempontként fogalmazódott meg- az új
lakóhelyek parcellázásával -a beköltözők számának növelése. Aszódon a természetes fogyás
értéke még mindig nem olyan mértékű, mint a járás többi településén. (8..ábra)
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1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet változásainak rövid bemutatása
A 2015 évi felülvizsgálat óta módosultak az alábbi- program elkészítésénél figyelembe vettrészletszabályok:







a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet
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 gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira.
AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK:

1. Az Szt.-hez kapcsolódó kormányrendeletek legfontosabb változásai
 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és
országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításai, hatályon kívül
helyezve 2016.01.01.
 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm.
rendelet módosításai
 A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.
30.) Korm. rendelet módosításai
 Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm.
2. Az Szt.-hez kapcsolódó miniszteri rendeletek legfontosabb változásai



A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.)
SZCSM rendelet módosításai. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításai
A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet
módosítása

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.


Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete
a szociális és a gyermekvédelmi személyes gondoskodásról 2016.04.01-től módosításra került
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(3) E rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzata és az Aszód és Társult Önkormányzatok
Szociális és Gyermekjóléti Társulása (továbbiakban: Társulás ) által fenntartott gyermekjóléti és
szociális ellátást nyújtó intézményre terjed ki.
(4)E rendelet hatálya kiterjed az Sztv. által meghatározott egyes ellátások esetében Aszód város
területén tartózkodó hajléktalan személyekre is.
(5)[2]
(6)Az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása által fenntartott
Kistérségi Gondozási Központ által ellátott megállapodásban rögzített feladatok esetén az Aszódi
kistérség településeinek közigazgatási területe:
a)[3] család- és gyermekjóléti szolgálat:Aszód Város, Bag Nagyközség, Domony Község,
Galgahévíz család- és gyermekjóléti szolgálat:Község, Hévízgyörk Község, Iklad Község,
Kartal Nagyközség, Tura Város Verseg Község, Vácszentlászló Község, Zsámbok Község
b)szociális étkeztetés: Aszód Város, Bag Nagyközség, Domony Község, Galgahévíz
Község, Hévízgyörk Község, Iklad Község, Kartal Nagyközség, Tura Város Verseg Község
c)nappali ellátás: Aszód Város, Bag Nagyközség, Domony Község, Galgahévíz Község,
Hévízgyörk Község, Iklad Község, Kartal Nagyközség, Tura Város Verseg Község
d)házi segítségnyújtás: Aszód Város, Bag Nagyközség, Domony Község, Galgahévíz
Község, Hévízgyörk Község, Iklad Község, Kartal Nagyközség, Tura Város Verseg Község,
Vácszentlászló Község
e) [4]család- és gyermekjóléti központ: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1.
számú melléklet 13.1. pontja szerint Aszódi Járás településein
(7)A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az Aszódi lakó- és tartózkodási hellyel, valamint a
társulásban érintett önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján a (6) bekezdés szerinti
települések lakó- és tartózkodási hellyel rendelkező lakosai vehetik igénybe.

3. A szociális területet lefedő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (Gyvt.) jelentős változáson ment keresztül, több alkalommal módosításra került.

Aszód város képviselő testületének 10/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete a
pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szabályozza a település lakóinak
szociális biztonsága érdekében a helyi Önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátásokat.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete szociális rászorultság esetén a jogosult számára.
2016.04.01-től az előző év gyakorlati tapasztalatát figyelembe véve több ponton módosításra
került. Emelkedett a jövedelemhatár a szociális tűzifa, temetési segély esetén. Bevezetésre került
egy új ellátási forma: gyógyszer-gyógyászati segédeszköz kiadásokhoz, ápoláshoz nyújtott
támogatás.

Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz kiadásokhoz, ápoláshoz nyújtott támogatás
Akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükségletének kielégítésére, gyógyászati segédeszköz
beszerzésére, ápolására támogatásban részesíthető az az Aszód városban legalább egy éve
lakóhellyel rendelkező személy, rendszeres gyógyszertámogatásra nem jogosult és a családjában
az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:
a) egyedül élő személy esetében a nyugdíjminimum 250 %-át,
b) 2 fős család esetében a nyugdíjminimum 225 %-át,
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c) 3 vagy ennél több fős család esetében a nyugdíjminimum 200 %-át.
Ha a kérelmező fogyatékos személy, vagy a kérelmező családjában fogyatékos személy él,
továbbá ha a kérelmező, vagy házastársa, illetve élettársa időskorúak járadékában részesül, az (1)
bekezdésben meghatározott jövedelemhatár a nyugdíjminimum 25%-ával megemelkedik.
A jogosult részére gyógyszerszükségletének kielégítésére megállapítható gyógyszerutalvány
éves keretösszege a nyugdíjminimum 150 %-a.
Gyógyászati segédeszköz támogatásban részesíthető a jövedelemhatár teljesülése esetén a
kérelmező, aki közgyógyellátásban nem részesül.
A gyógyászati segédeszközre adható támogatás összege egy naptári évre vonatkozóan az
50.000.- Ft-ot nem haladhatja meg.
A Polgármester átruházott hatáskörben kérelemre havi 20.000.- Ft ápolási-gondozási
támogatást állapíthat meg.
Ápolási-gondozási ellátás az egészségi állapot megromlása, fizikai, szellemi vagy érzelmi
fogyatékosság vagy érzékszervi károsodás esetén adható.
A kérelemhez csatolni kell gondozásra szorultságot igazoló háziorvosi, vagy a szakorvosi
igazolást. Az igazoláshoz a mindennapi életvitel során végzett tevékenységeket kell mérlegelni,
így különösen öltözés és vetkőzés, személyes higiéniához tartozó tevékenységek, ételkészítés,
illemhely használata, gyógyszerek bevétele.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének
és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapításáról2016.01.01-től,2016.06.01-től, valamint 2016.11.19-től módosításra került, pontosította a
szociális célú bérbeadás feltételeit, a rászorultság elbírálásának szabályait.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai
koncepciókkal, programokkal
Kiegészítés:






és

települési

dokumentumokkal,

Költségvetési koncepció – A 3/2016. (II.19.) Önkormányzati Rendelet az önkormányzat 2016
évi költségvetéséről
Gazdasági program – Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 46/2015.(III.19.) ÖKT
sz. határozattal jóváhagyta a 2015-2019. közötti időszakra szóló Gazdasági Programot
150/2015 (XI.19.) ÖKT.sz. határozattal módosításra került
Szolgáltatástervezési koncepció –felülvizsgálata nem történt meg.
Integrált Településfejlesztési stratégia –2015.július
Településrendezési terv



önkormányzati

Településszerkezeti terv -- változás nem történt.
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Városfejlesztési intézkedés vagy pályázat
A településen több nagy, a város identitásának erősödéséhez nagymértékben hozzájáruló
városfejlesztési intézkedés és pályázat valósult meg, jelenleg számos pályázat van folyamatban.
2015 évben
- folytatódott a Polgármesteri Hivatal épületének 2014 évben megkezdett felújítása 3 389 ezer
Ft., valamint a 2013 évben elindult számítástechnikai eszközök cseréje, valamint az
információbiztonsági rendszer kiépítése ez utóbbiak 6 055 ezer Ft-al.
- pihenőpark kialakítása 5 425 ezer Ft.
- játszótér építése 4 726 ezer Ft.
- buszmegállók építése 2 226 ezer Ft., felújítása 413 ezer Ft.
- út és járda felújítás 9 931 ezer Ft.
- járda és csapadékvíz elvezetés 3 664 ezer Ft.
- Street fittnes pálya építése 5 155 ezer Ft.
- orvosi eszközbeszerzések
2016 évi beruházások a 150/2015. (XI.19.) ÖKT-vel jóváhagyott Gazdasági program alapján:
- Temető közvilágítás bővítés Mély úton
- Szabadság tér felújítás
- Buszemegállók korszerűsítése
- Út és járda építés és felújítás
A legjelentősebb beruházás a város főterének az újjáépítése volt. A beruházás 75 millió önerőből
valósult meg. A beruházáshoz kapcsolódott a téren található emlékmű felújítása is. Ehhez 1 millió
Ft. támogatást kapott az önkormányzat.
17 millió Ft. saját erőből történt az útfelújítás és útépítés is.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program keretében új, akadálymentes honlap elkészítésére is megbízást
adott az önkormányzat.
Az „Aszódi Polgármesteri Hivatal szerkezetfejlesztése” ÁROP-3.A.2-2013-2013-0051 pályázattal
3 691 ezer Ft. EU-s forrás érkezett.
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2016-2017 évben benyújtott pályázatok:

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Új közös önkormányzat, társulás nem jött létre.
Kisebbségi Önkormányzat nincs. (2014 10.12. megszűnési és 2014.október 27-i törlési dátummalválasztó és jelölt hiányában megszűnt Aszód Város Ruszin Önkormányzata.)
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi
nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait,
szakemberek tapasztalatait. Természetesen azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs
és nem is lehet, ott a 2011. évi népszámlálás adataiból indultunk ki.
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú mellékletének 2014-2015 (ahol elérhető 2016 évi)
adatokkal való feltöltése megtörtént. (Adatok azonban legtöbb esetben csak 2015-ig érhetők el.)
A szociális térkép készítésének szükségességéről ASZÓD Város Önkormányzat Képviselő Testülete
2015. február 19-én hozott döntést, 21/2015 (II.19.) ÖKT.sz. határozatában, és megbízta a
SZTRATÉGOSZ INTÉZET Kft-t annak elkészítésével.
A megbízás arra szólt, hogy az Aszódon élő felnőtt lakosság 5 % - ának részvételével egy
személyes adatfelvételt szervez meg és bonyolít le a településen 2015. júliusában és
augusztusában.
A cél az volt, hogy a lekérdezett minta, valamint a rendelkezésükre bocsátott adatok és
információk alapján képet kapjunk a város felnőtt korú lakosságának demográfiai jellemzőiről,
vagyoni és jövedelmi helyzetéről, a településen élők iskolázottságáról, a lakhatási és
foglalkoztatási viszonyokról.
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Annak érdekében, hogy a településen élők helyzetének „feltérképezése" minél pontosabb
legyen, nem csak a demográfiai, szociális, anyagi helyzetre, hanem a foglalkoztatási- és
lakáskörülményekre, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások igénybevételére, a
lakosság egészségi helyzetére vonatkozóan is feltettek kérdéseket a kutatás során. A kutatás
lezárására 2015. augusztus 17-n került sor.
A kutatási eredmények elemzése során nem csak a 258 konkrétan megkérdezett személyről
tudhattunk meg pontos információkat, hanem a velük egy háztartásban élő családtagjaikról is
több olyan tényadat kiderült, mely a szociális térképben található információkat gazdagítja.
A demográfiai, foglalkoztatással és egészségüggyel kapcsolatos kérdéseket úgy tettük fel, hogy a
válaszadó a vele egy háztartásban élő családtagjai helyzetéről is beszélni tudjon — így az
adatfelvétel során végül 788 személy adatait lehet elemezni több fontos témakörnél is.
A mintába került háztartások alapján elmondható, hogy Aszódon nem jelentősen ugyan, de
többségben vannak a két személyes háztartások —a megkérdezett családok 26,7 % - át két fő
alkotja.
A mintába került háztartások csupán 37,2 % -ában él 18 éven aluli - a kiskorú gyermeket nevelő
családokra pedig általában az jellemző, egy gyermeket nevelnek; mindössze 4,7 % -nál fordul elő
az, hogy 3 vagy több gyermek él a háztartásban.
A településen a generációk együtt élése viszonylag ritka — a mintába került háztartások csupán
7,36 %-nál láthatjuk azt, hogy az idősebbek mellett fiatalabb családtagok élnek (vagy éppen
fordítva).
A felmérés alapján az Aszódon élő felnőttek fele házas, további 6-7 % pedig élettársi
kapcsolatban él. Az adatok alapján a felnőtt lakosság mintegy 9,7 százaléka elvált, és ettől nem
sokkal alacsonyabb az özvegyek aránya sem (7,8 %).
Aszódon az országos arányokkal összhangban valamivel több nő, mint férfi él.
A családi állapot természetesen összefügg az életkorral — fiatalabbak közül kerülnek ki az
egyedülállók, az özvegyek pedig értelemszerűen az idősebb generációhoz tartoznak.
A válaszadók többségének (37,2 %) középfokú iskolai végzettsége van, amely az országos
arányokhoz illeszkedik. Az alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya 42,6 %, míg diplomával a
kérdezettek 9,3 %-a rendelkezik. A kérdőívben a felmérésben részt vett családok gazdasági
aktivitását személyenként megkérdeztük. Azt látjuk, hogy a válaszadók mindösszesen 1,2 % - a
munkanélküli — amely egy rendkívül alacsony szám -, a kérdezettek 58,9 % - a aktív kereső —
vagy saját vállalkozásában, vagy pedig alkalmazottként tevékenykedik.
Az egyes háztartások tagjaira vonatkozóan kitértünk a munkanélküliséggel kapcsolatos
jellemzőkre: megkérdeztük, hogy mióta munkanélküliek, regisztrált munkanélküliek-e vagy sem,
és hogy mit tesznek / tennének meg annak érdekében, hogy el tudjanak helyezkedni. A
kérdésekre adott válaszok alapján azt találtuk, hogy a felmérésben részt vett családok töredéke
érintett a munkanélküliség problémájával — mindösszesen 4,65 százaléknál fordul elő az, hogy
valamelyik háztartástagnak éppen nincsen munkája.
A munkanélküli családtagok általában regisztrált munkanélküliek, és munkanélküliségük csupán
néhány hónapja tart.
A 788 érintett közül mindösszesen 13 munkanélküli személyt térképeztünk fel az adatfelvétel
során; közülük 12 fő (tehát 92,3%) aktívan munkát keres, elhelyezkedésének érdekében
továbbképzést és ingázást is vállalna.
A jövedelmi kérdések válaszait általában magas válaszmegtagadási arány jellemzik — ezt a
kérdést is csupán a kérdezettek 62 % - a válaszolta meg értékelhetően. A kérdésre adott válaszok
alapján elmondható, hogy a településen élők többnyire a Pest megyei átlaghoz illeszkedő
jövedelemmel rendelkeznek.
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A kiadások részletezésénél már jóval több válasz érkezett, mint a bevételi források esetében.
Azoknál a kérdőíveknél, ahol értékelhető választ kaptunk a bevételi és kiadási oldalra is,
megállapítható, hogy a kiadások rendezése után a családok pénze általában elfogy, tartalékolni
nincsen lehetőségük. A kiadások tételes felsorolásánál azt látjuk, hogy a téli hónapok rezsije az,
amely átlagosan a legmagasabb összeget jelenti a családi kiadások területén, de előkelő helyen
szerepelnek az élelmiszerre kiadott összegek is. Az életkor előre haladtával párhuzamosan
növekednek a gyógyszerre és egészségügyi kiadások, és szignifikánsan csökkenek az utazásra,
kultúrára és élvezeti cikkekre elköltött összegek. Az anyagi körülmények feltérképezésekor
kíváncsiak voltunk arra is, hogy a megkérdezett háztartások rendelkeznek —e díjhátralékkal
valamelyik szolgáltató felé, ha pedig igen, akkor mióta áll fenn a tartozás. A díjhátralékkal
rendelkezők száma határozottan alacsony (a díjhátralékok pedig általában néhány hónapja állnak
fenn) — ahogyan az adatok elemzésénél már többször visszaköszönt, a városban viszonylagos és
tervezhető anyagi biztonságban lehet élni.
A szubjektív kérdések körébe tartozik az a kérdésünk is, amely arra irányult, hogy gondot okoz-e
a különböző tételek kifizetése a kérdezett háztartások részére. Ezek között a kiadások között
szerepelnek többek között a rezsi költségek finanszírozása, a gyógyszerek, a hitelek, az
iskoláztatás, a ruházkodás, az étkezés költségei.
A kérdésre adott válaszok alapján azt láthatjuk, hogy a felsorolt tételek kifizetésénél a
kérdezetteknek- tételesen:
a rezsi költség kifizetése 29,8,
a közlekedési költségek finanszírozása 14,
a munkába járás költsége 10,5,
az étkezés finanszírozása 14,
a gyógyszerek 15,5
a gyermekek iskoláztatása 11,3,
a ruházkodás költsége 16,7
a beteg családtagok ápolása 8,2 százalékának problémája támad.
A településen abszolút többségben vannak az összkomfortos ingatlanok, arányuk a kérdésre
adott válaszok alapján 90,7 %. A kérdezettek többségének (50, 4 %) otthona 50 — 100 m2
nagyságú, de jelentős azoknak a száma is (36,4 %), akik 100 — 150 m2 közötti ingatlanban élnek.
50 m2 alatti lakásban csupán a válaszadók 3,5 %-a él. Az 50 m2 alatti lakások többsége
összkomfortos, 22,2 %- uk pedig komfortos. Komfort nélküli ingatlannal, szükséglakással az
adatfelvétel során nem találkoztak a kérdezőbiztosok. A szociális térkép készítésének egyik célja
az, hogy feltérképezzük: egyes településeken milyen szociális szolgáltatásokra lenne még szükség
a meglévőkön kívül. Ezen kívül cél az, hogy meghatározzuk azt, hogy a jelenleg rendelkezésre álló
erőforrásokat hogyan lehetne minél hatékonyabban használni. Annak érdekében, hogy definiálni
tudjuk a különböző fejlesztési irányokat, a kérdőívben konkrétan rákérdeztünk arra, hogy a
településen élők igényelnének-e segítséget az alábbi területeken:
A napi bevásárlásban
Háza/házkörüli terület rendben tartásában
Hétköznapi ügyintézésben
Ebéd házhozszállításában
Beköltözhessen egy idősek otthonába
Álláskeresésben
Életmódvezetésben
Közösségi programokhoz való hozzájutásban (oda tudjon menni)
Egészségügyi szolgáltatás igénybevételében
A válaszok elemzésénél azt látjuk, hogy a felsorolt szolgáltatások esetében a kérdezettek
érdeklődése igen mérsékelt, több esetben a nulla értékhez közelít. Azt láthatjuk, hogy az
érdeklődés hiánya minden korosztályra jellemző: még a 60 éven felüliekből sem váltott ki
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különösebb reakciót az, hogy életük több területén (pl. ház körüli teendők, ebéd házhoz
szállítása, stb.) könnyebb lenne a minden napos feladatok megoldása.
A legnagyobb figyelmet az egészségügyi szolgáltatások igénybe vételénél nyújtott segítség
váltotta ki, de ez a tétel is csupán a kérdezettek 6,2 százalékának volt érdekes, a többség ebben a
kérdésben sem nyilvánított érdeklődést.
Lakásadatok
A szociális térkép alapjául szolgáló kérdőívben a következő kérdésblokk a lakásadatokat vizsgálja.
Ahogyan Aszód Város HEP felülvizsgálata is leírja, a településen abszolút többségben vannak az
összkomfortos ingatlanok, arányuk a kérdésre adott válaszok alapján 90,7 %. A kérdezettek
többségének (50, 4 %) otthona 50 — 100 m2 nagyságú, de jelentős azoknak a száma is (36,4 %),
akik 100 — 150 m2 közötti ingatlanban élnek. 50 m2 alatti lakásban csupán a válaszadók 3,5 %-a
él. Az 50 m2 alatti lakások többsége összkomfortos, 22,2 %- uk pedig komfortos. Komfort nélküli
ingatlannal, szükséglakással az adatfelvétel során nem találkoztak kérdezőbiztosaink.
A megkérdezettek válaszai alapján azt látjuk, hogy a kulturális szolgáltatások, ifjúsági programok
fejlesztésére kifejezetten nagy igény mutatkozik — a kérdezettek 80,2 százaléka igényelve
változást ezen a téren. Az akadálymentesítés és a szociális szolgáltatások fejlesztésének
szükségességét a válaszadók közel 56 százaléka tarja fontosnak, míg a tájékoztatás,
kommunikáció fejlesztésének szükségességét az adatfelvételben részt vevők 58 százaléka
hangsúlyozta.
Forrás: SZTRATÉGOSZ INTÉZET Kft. Szociális Térkép Tanulmány (2015)

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
a)

foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya

Kiegészítés:
Regisztrált munkanélküliek számának alakulása
A regisztrált munkanélküliek száma 2011 évhez képest folyamatos csökkenést mutat. (9.táblázat)
9. táblázat- Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
2008 2009 2010
nyilvántartott álláskeresők száma
fő 107
148
163
összesen
fő
10
3
5
20 éves és fiatalabb
% 9,3%
2,0% 3,1%
fő
9
18
22
21-25 év
% 8,4% 12,2% 13,5%
fő
16
18
23
26-30 év
% 15,0% 12,2% 14,1%
fő
17
18
26
31-35 év
% 15,9% 12,2% 16,0%
fő
12
20
17
36-40 év
% 11,2% 13,5% 10,4%
fő
11
20
20
41-45 év
% 10,3% 13,5% 12,3%
46-50 év
fő
9
17
16

2011

2012

2013

2014

2015

167

121

123

113

88

9
5,4%
21
12,6%
26
15,6%
14
8,4%
27
16,2%
20
12,0%
19

4
7
6
2
3,3% 5,7% 5,3% 2,3%
15
29
10
10
12,4% 23,6% 8,8% 11,4%
18
8
9
14
14,9% 6,5% 8,0% 15,9%
13
7
8
3
10,7% 5,7% 7,1% 3,4%
15
16
13
3
12,4% 13,0% 11,5% 3,4%
20
18
17
18
16,5% 14,6% 15,0% 20,5%
10
12
13
11
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51-55 év
56-60 év
61 év felett

% 8,4% 11,5% 9,8% 11,4% 8,3% 9,8% 11,5% 12,5%
21
fő
17
24
20
14
10
8
8
5
% 15,9% 16,2% 12,3% 8,4% 8,3% 6,5% 7,1% 5,7%
fő
6
10
14
16
16
13
22
14
% 5,6%
6,8% 8,6% 9,6% 13,2% 10,6% 19,5% 15,9%
fő
0
0
0
1
0
5
7
8
% 0,0%
0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 4,1% 6,2% 9,1%

10. táblázat- Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti lakónépesség
nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
(fő)
év
nő
férfi
összesen
nő
férfi
összesen
fő
fő
fő
2008
2204
2099
4303
2009
2217
2138
4355
2010
2191
2140
4331
2011
2204
2145
4349
2012
2181
2120
4301
2013
2160
2126
4286
2014
2171
2124
4295
2015
2140
2094
4234
Forrás: TeIR, Nemzetgazdasági Minisztérium

fő
64
66
76
81
57
62
55
52

8. ábra

%
2,9%
3,0%
3,5%
3,7%
2,6%
2,9%
2,5%
2,4%

fő
43
71
87
86
64
61
58
36

%
2,0%
3,3%
4,1%
4,0%
3,0%
2,9%
2,7%
1,7%

fő
107
137
163
167
121
123
113
88

%
2,5%
3,1%
3,8%
3,8%
2,8%
2,9%
2,6%
2,1%
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9. ábra
Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú népesség százalékában (%)
Változás:
A regisztrált munkanélküliek száma Aszódon 2011-ben volt a legmagasabb, ekkor 167 főt
tartottak számon munkanélküliként, ez a népesség 2013-ban 123 főre, 2015-ben 88 főre
csökkent (7., 10 ábra). Azonban a nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú
népesség százalékában Aszódon a legalacsonyabb (2,2%) a járás valamennyi települése
közül (9.ábra). Ez mind az országos, mind a megyei járásszékhelyek között az átlagosnál
kedvezőbb mutató.
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11. táblázat
A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya
nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli
180 napnál régebben regisztrált munkanélküli
év
fő
fő
%
nő
férfi összesen nő
2008
63
43
106
18
2009
66
71
137
35
2010
76
87
163
30
2011
81
86
167
28
2012
57
64
121
21
2013
62
61
123
17
2014
55
58
113
25
2015
52
36
88
28
Forrás: TeIR, Nemzetgazdasági Minisztérium

10. ábra

férfi összesen Nő
férfi összesen
13
31
28,6% 30,2% 29,2%
30
65
53,0% 42,3% 47,4%
37
67
39,5% 42,5% 41,1%
28
56
34,6% 32,6% 33,5%
21
42
36,8% 32,8% 34,7%
21
38
27,4% 34,4% 30,9%
25
50
45,5% 43,1% 44,2%
15
43
53,8% 41,7% 48,9%
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11. ábra 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya (az összes munkanélküli
százalékában)
12. táblázat-180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya
Név
Magyarország
Aszódi járás
Pest megyei
járásközpontok
Aszód

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
48,4
50 53,5 50,8 53,4 53,5 48,9 51,8 49,9 45,9 48,3
39 37,7 47,3 39,2 52,5 53,7 42,2 51,1 45,6 50,5 58,5
41,1 39,1 43,9
38 34,3 40,9

41 46,8 52,1 50,5 46,4 49,9
29 47,4 41,1 33,5 34,7 30,9

46,9 57,1
44,2 48,9

12. ábra-180 napnál hosszabb ideje regisztrál munkanélküliek aránya
Változás: A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált, azaz tartós munkanélküli (2015-ben
4 8 ,9%)- ez jelentős 15,4%-os növekedést mutat 2011 évhez képest, bár ez mind az országos,
mind a megyei járásszékhelyek között az átlagosnál kedvezőbb mutató.
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13. táblázat-Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma
év
nő férfi összesen
fő fő
fő
2008
472 471
943
2009
462 478
940
2010
467 473
940
2011
456 468
924
2012
450 474
924
2013
449 474
923
2014
463 529
992
2015
466 454
920
Forrás: TeIR, Nemzetgazdasági
Minisztérium

fő
8
6
7
9
10
11
4
3

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
nő
Férfi
összesen
%
fő
%
fő
%
1,7%
2
0,4%
10
1,1%
1,3%
1
0,2%
7
0,7%
1,5%
2
0,4%
9
1,0%
2,0%
11
2,4%
20
2,2%
2,2%
4
0,8%
14
1,5%
2,4%
7
1,5%
18
2,0%
0,9%
4
0,8%
8
0,8%
0,6%
2
0,4%
5
0,5%

13. ábra-Pályakezdő álláskeresők száma

Változás:
A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma a 18-29 éves népesség arányában mindként nem
esetén jelentős csökkenést mutat (nőknél 2%-ról 0,6 %-ra, férfiaknál 2,2 %-ról 0,5 %-ra csökkent).
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14. ábra-25
százalékában)

év

alatti

regisztrált

munkanélküliek

aránya

(az

összes

munkanélküli

Változás:
2013 évhez képest csökkent a 25 év alatti munkanélküliek aránya- 11,5%, ami alacsonyabb az
országos átlagnál, alatta marad az Aszódi járás egyéb településeihez képest is, viszont magasabb a
Pest megyei járásközpontokat tekintve.
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15. ábra Legfeljebb 8 általános iskolát végzett regisztrált munkanélküliek aránya (az összes
munkanélküli százalékában

Változás: A legfeljebb 8 általános iskolát végzettek aránya (2011-ben 29,4%, 2013-ban 27%-2015-ben
25,3) csökkent, az összes munkanélküli arányában az országos és járási átlag alatti értéken áll, egyedül
a 25 év alatti munkanélküliek 11,5%-os aránya, illetve a 45 év feletti munkanélküliek 46%-os aránya
magasabb, mint az országos átlag.
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16. ábra- 45 év feletti regisztrált munkanélküliek aránya (az összes munkanélküli
százalékában)

Változás:
45 év feletti regisztrált munkanélküliek aránya (az összes munkanélküli százalékában) aránya
2011-2013 között növekedett, 2013 évhez képest csökkent ugyan, de jóval magasabb az országos
42,2 %-os átlagnál, közel azonos a Pest megyei járásközpontokat és az Aszódi járási egyéb
településeit tekintve.
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17. ábra-Tartós munkanélküliek (legalább 360 nap)

Változás:
A tartós munkanélküliek aránya 2015-ben (0,7%) jóval alatta marad mind az országos (1,6), mind
a Pest megyei járásközpontok(1,4%), ész az Aszódi járás egyéb településéit nézve (1,6%).
Mindennek magyarázata a település külső agglomerációs helyzetében keresendő. 2011-hez
képest 0,4-0,7 %-ra nőtt a tartós munkanélküliek aránya.
(2001-ben a foglalkoztatottak 45,8%-a naponta ingázó (eljáró) foglalkoztatott volt, 2011-re ez
az arány 60,2%-ra nőtt. )
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14. táblázat-Álláskeresési segélyben részesülők száma
év

15-64 év közötti
lakónépesség száma

2008
4303
2009
4355
2010
4331
2011
4349
2012
4586
2013
4248
2014
4301
2015
4234
2016
4286
Forrás: TeIR, Nemzetgazdasági
Minisztérium

segélyben részesülők fő

segélyben részesülők %

20
22
33
5
5
8
9
7
7

0,5%
0,5%
0,8%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%

18. ábra-Álláskeresési segélyben részesülők száma
Változás:
Az álláskeresési segélyben részesülők száma nem változott az előző évekhez képest.
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15. táblázat-Álláskeresési áradékra jogosultak száma

nyilvántartott álláskeresők száma
év
fő
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

106
137
163
167
121
123
112
87
81

álláskeresési
járadékra
jogosultak
fő

%

76
53
54
22
16
13
15
18

0,0%
55,5%
32,5%
32,3%
18,2%
13,0%
11,6%
17,2%
22,2%

19. ábra-Álláskeresési járadékra jogosultak száma

Változás:
Az álláskeresési járadékban részesülők száma 2011-hez képest csökkent (32,3-22,2%ra) 9,2 %-al
nőtt 2013 év-előző felülvizsgálathoz képest.
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
Változás, kiegészítés:
A település életminőségét alapvetően meghatározza a lakásállomány minősége és közművekkel
való ellátottsága, ehhez hozzájárulnak az épített és természeti környezet jellemzői is. Aszód
városának lakásállománya 2015 évben 2458 darab.
20. ábra-Lakásállomány (db)
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21. ábra- Épített lakások aránya (éves lakásállomány
százalékában)

Az országosan megfigyelhető jelenség Aszódon is látható Épített lakások aránya (éves
lakásállomány százalékában) 0.
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a) bérlakás-állomány
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány
év

összes
lakásállomány (db)

bérlakás állomány
(db)

egyéb lakáscélra
használt nem
lakáscélú ingatlanok
(db)

szociális
lakásállomány (db)

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

2008

2399

n.a.

80

10

24

0

0

0

2009

2427

n.a.

77

10

24

0

0

0

2010

2437

n.a.

77

10

24

0

0

0

2011

2455

n.a.

76

10

24

0

0

0

2012

2456

n.a.

75

10

24

0

0

0

2013

2457

n.a.

70

10

50

6

0

0

2014

2460

n.a.

66

6

50

6

0

0

2015

2458

n.a.

66

6

50

6

0

0

66

6

50

6

0

0

2016

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

Lakásállomány megoszlása
100%
90%
80%
70%

60%
50%
40%
30%
20%

10%
0%
2008

2009

2010
bérlakás

2011

2012

szociális

2013

2014

2015

2016

2017

egyéb lakáscélra használt

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (IX.6.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletérének
és elidegenítésének szabályairól, a bérleti díjak mértékének megállapításáról- rendelete által
megtörtént pontosítása szociális bérlakások kiutalási menetének is. További módosítások
történtek 2016.01.01.,06.01., 11.19-vel.
b) szociális lakhatás
Az adattáblák frissítésre kerültek, kiegészültek a 2013-2014-es adatokkal. Az adatok elemzése
során a célcsoportokat érintően a korábban megállapított helyzetelemzésben változás nem
mutatható ki.
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c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Az adattáblák frissítésre kerültek, kiegészültek a 2013-2014-es adatokkal. Az adatok elemzése
során a célcsoportokat érintően a korábban megállapított helyzetelemzésben változás nem
mutatható ki.
e) lakhatást segítő támogatások
Kiegészítés:
3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők
év

lakásfenntartási támogatásban
részesítettek száma

adósságcsökkentési
támogatásban részesülők
száma

2008

79

0

2009

95

0

2010

101

0

2011

117

0

2012

106

0

2013

89

0

2014

72

0

2015

41

0

50

0

2016
Forrás: TeIR, KSH Tstar

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások,
minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való
hozzáférés bemutatása
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Az adattáblák frissítésre kerültek, kiegészültek a 2013-2014-es adatokkal. Az adatok elemzése
során a célcsoportokat érintően a korábban megállapított helyzetelemzésben változás nem
mutatható ki.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Az adattáblák frissítésre kerültek, kiegészültek a 2013-2014-es adatokkal. Az adatok elemzése
során a célcsoportokat érintően a korábban megállapított helyzetelemzésben változás nem
mutatható ki.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Kiegészítés, változás:
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

év

Betöltetlen felnőtt
háziorvosi praxis/ok száma

Háziorvos által ellátott
személyek száma

Gyermekorvos által
ellátott gyerekek száma

Felnőtt házi orvos által ellátott
gyerekek száma

2008

0

29065

16417

0

2009

0

30132

15323

0

2010

0

33240

15865

0

2011

0

32697

13950

0

2012

0

29916

14543

0

2013

0

29963

14561

0

2014

0

30466

14983

0

2015

0

30541

15468

0

A felnőtt háziorvos által ellátott személyek száma a 2008-as és 2012-es évek között nagyjából
stagnált, 2015-ben összesen 30541 fő háziorvosi ellátása valósult meg, 2013-tól ismét lassú
növekedés tapasztalható. A gyermekorvos által ellátott gyermekek száma 2015 évben 15468 fő,
ami 907 fővel több, azaz 6 %-os növekedés tapasztalható 2013 évhez képest.
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
Változás, kiegészítés:
A lakosság széles körének elérése érdekében szűrőprogram megszervezésére került sor.

2016. 09 23-án 13 órától szintén megrendezésre került az aszódi Rendelőintézetben. Több
vizsgálatot szabadtéri helyszínen végeztek. Ilyenek voltak a vérnyomás, vércukor és
koleszterinszint mérése, testtömeg index meghatározása (BMI).
Dietetikai tanácsadás volt mindazoknak akik betegségük miatt speciális diétát tartanak, vagy csak
az egészségesebb táplálkozásról szerettek volna információt kapni. A Magyar Rákliga mulázsok
segítségével tanította az önvizsgálatot. Az Eisberg jóvoltából salátakóstoló, a Barátok sütödéje
közreműködésével péksütemény kóstoló színesítette a programot.
A szakrendelő épületében voltak az orvosi, műszeres vizsgálatok, mint a légzésfunkció, EKG,
anyajegy szűrés, nőgyógyászati rákszűrés, alsó végtagi érvizsgálat és szemészeti szűrés. A
szemészeti szűrésbe bekapcsolódott a Hatalyák Optika, a hallásvizsgálatot az Audiopont végezte.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Változás nincs.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Változás nincs.
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e) sportprogramokhoz való hozzáférés

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az adattáblák frissítésre kerültek, kiegészültek a 2013-2014-es adatokkal. Az adatok elemzése
során a célcsoportokat érintően a korábban megállapított helyzetelemzésben változás nem
mutatható ki.
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g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
Az adattáblák frissítésre kerültek, kiegészültek a 2013-2014-es adatokkal. Az adatok elemzése
során a célcsoportokat érintően a korábban megállapított helyzetelemzésben változás nem
mutatható ki.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Kiegészítés:
1. A gyermekek napközbeni ellátása az Aranykapu Bölcsődében és az Óvodában is egész nyáron
folyamatosan biztosított volt 2016-ban is.
2. Nyári gyermekéteztetés megszervezése ügyében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek körében- igényfelmérés történt. 2016-ban igény a nyári étkezés
biztosítására nem érkezett. Az Önkormányzati nyári napközis tábor keretében az Önkormányzat
1 fő részére biztosította az ingyenes étkezést.
3. A gyermekek biztonságos nyári elhelyezése ügyében a városban szerveződő táborokról a
családok széles körben információt kaptak, támogatási pályázatot nyújthattak be. A támogatási
pályázat keretében Aszód Város Önkormányzata 5 gyermek nyári elhelyezéséhez nyújtott 41.300
Ft. összegű 50%-os nyári tábor-támogatást.
4. A nyári szünidő 11 hetéből 7 hétre 2016 évben is önkormányzati nyári tábor került
megszervezésre, mely 7 turnusban, azaz hét héten keresztül, turnusonként 20 gyermek nyári
elhelyezését biztosította, kedvezményes áron. (Egyszeri étkezéssel napi 600 Ft/fő).
5. Az önkormányzati napközis táboron kívül számos tematikus tábor került megszervezésére- amely
szolgáltatással a gyermekek biztonságos nyári elhelyezésére a lehetőség biztosított volt.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
Változás:
2015.07.31-vel átadásra került a felújított Falujárók útja 5/11 épület mögötti közpark.
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Az aszódi adófizetők pénzéből, valamint 3,35 millió forint vállalkozók, állampolgárok által
befizetett támogatási összegből-összesen 75 millió forintból megújult Aszód Város Főtere.
Átadására 2016.09.24-n került sor.
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Azóta számos városi program méltó helyszíne volt:
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Húsvéti vásár

Aszód egy másik új közösségi térrel is gazdagodott:
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b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Nincs változás.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
A Podmaniczky Júlia Nőegylet családi kézműves programot szervezett.
A gyermekeknek szervezett programokba bekapcsolódnak az egyházak is. Ökumenikus nyári
tábort szerveztek a gyülekezetek önkénteseivel.
A Magyar Baptista Egyház Aszódi Gyülekezetében heti rendszerességgel Tini Klub működik,
minden vasárnap de. kisgyermekes foglalkozás van, valamint Ifjúsági Klub minden szombat este.
Aszódi Baptista Gyülekezet- Pedagógus és segítő foglalkozású nők számára szervezett Női
Konferenciát 2016.06.25-n. A segítő társ ezer arca” címmel. Résztvevők száma: Kb.35 fő.

A Baptista Szeretetszolgálat Hegymenet Klub szociális intézmény Aszódon is nyújt szociális
étkezés szolgáltatást rászorulók részére 2015.11.01-től. Az étel osztását alkalmanként 3 fő aszódi
önkéntes végzi keddtől szombatig , naponta11.30 -tól- 13.30- ig. Az önkéntesek száma :összesen
8 fő. Az ételosztás koordinálását az Aszódi Baptista Gyülekezet végzi. Az ételt naponta igénylők
száma: kb. 80 fő. Rokkant nyugdíjasok, regisztrált munkanélküliek, nyugdíjasok, gyesen lévők,
krízis helyzetben lévők veszik igénybe a szolgáltatást.2016. évben kiosztott ebédek száma: 18 600
adag.
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Az Ökumenikus Nyári Tábor szervezésében is részt vett a gyülekezet. Önkéntes segítők a
gyülekezetből:8 fő. A táborban résztvevő gyermekek száma: 50 fő alsó tagozatos
Cipős doboz akcióban minden egyházközösség részt vett. (Számszerűen csak a Baptista
gyülekezet kimutatása ismert 70 db. cipős doboz került kiosztásra a rászorulóknak).
A Baptista gyülekezet havi 6000 Ft-os tartós élelmiszert adományoz, mely a Családsegítő
Szolgálaton keresztül jut el a rászorulóknak. A gyülekezetek gyermekei húsvétkor, karácsonykor
ajándékot kapnak.
Az egyházi felekezetek segítik a rászorulókat a városban.
A helyzetelemzés felülvizsgálata során új probléma beazonosítás nem volt.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

1.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
Változás, kiegészítés:

2. számú táblázat - Állandó népesség
fő
nő
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

nők
3228

férfiak
2923

474
91
1813
236
614

478
106
1802
186
351

%
összesen
6151
177
952
197
3615
422
965

nők
52%

férfiak
48%

50%
46%
50%
56%
64%

50%
54%
50%
44%
36%

A korcsoport összetételt vizsgálva 2015 évben a 0-2 éves (2,8%) 0-14 éves (15%), 15-17 éves ( 3,2
%) korosztály lakosságon belüli százalékos aránya alig változott az elmúlt években.

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

A veszélyeztetett kiskorúak számának alakulásáról nincs adat.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
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Az elmúlt években a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma 2011-hez képest
52,8%-os csökkenést mutat. Az oka az lehet, hogy jogosultság feltételeként jogszabályban
megahatározott 1 főre jutó jövedelem évek óta nem növekedett, ugyanakkor a bejelentett
jövedelemmel rendelkezők bére emelkedett (Nagyrészt csak azok tudják igénybe venni, akik
bejelentett jövedelemmel nem/vagy részmunkaidős foglalkoztatás miatt minimális bejelentett
jövedelemmel rendelkeznek.
Az Önkormányzat ennek megoldására a családok segítésére 2015-től 2 új támogatási formát
vezetett be, egyik az iskolakezdési támogatás, melyben 64 fő részesült 2016 évben, tanulónként
15.000 Ft/tanév.
Iskolakezdési támogatás/fő
2015
10
2016
64
Helyi adatgyűjtés

A másik támogatási forma a gyermekétkeztetési kedvezmény, melynek keretében a gyermek
jövedelemtől függetlenül 25 vagy 50%-os étkezési személyi térítési díjban részesül, 2016 évben
18 gyermek részére került megállapításra.

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Változás
2015.03.01-től Aszód Város Önkormányzata a 10/2015 (II.20.) Önkormányzati rendeletben
szabályozott új
ellátások kerültek bevezetésre.
Gyermekétkeztetési kedvezmény
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Átruházott hatáskörben a Polgármester a Gyvt. 151. § (1) bekezdése szerinti intézményekben
(a továbbiakban: intézmények) a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából egy nevelési- vagy
tanévre, amennyiben a gyermeket gondozó családban a gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre nem jogosult a gyermeket gyermekétkeztetési kedvezményben (a továbbiakban:
kedvezmény) részesti az alábbiak szerint.
Ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, úgy a fizetendő étkezési
személyi térítési díj 25 %-ának megfelelő
b) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, úgy a fizetendő étkezési
személyi térítési díj 50 %-ának megfelelő
mértékű étkezési támogatást állapít meg.
Iskolakezdési támogatás
Iskolakezdési támogatásban részesülhetnek amennyiben a gyermeket gondozó családban a
gyermek
b) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Az elmúlt években az óvodás korosztálynál több, mint kétszeresére növekedett
(igénybevételéhez a jövedelemről elegendő a szülőnek nyilatkoznia), az 1-8 évfolyamon tanulók
körében stagnálni látszik az ingyenes gyermekétkeztetésben részt vett gyermekek száma.
Az Önkormányzat minden évben igényfelmérést végez a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek szülei körében. 2015 évben a 136 fő hátrányos helyzetű
tanuló szülei közül csupán 9 gyermek számára kérték a nyári étkezést biztosítani, és mindössze 5
gyermek vette ténylegesen igénybe, 2016 évben pedig csupán 1 gyermek.
A szünidei étkeztetés lehetőségével a szülők nem élnek.
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4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

év

50

Ingyenes étkezésben Ingyenes étkezésben
50 százalékos mértékű
Ingyenes tankönyvrésztvevők száma
résztvevők száma iskola
kedvezményes étkezésre
ellátásban
óvoda
1-8. évfolyam
jogosultak száma 1-13. évfolyam részesülők száma

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők száma

Nyári étkeztetésben
részesülők száma

2008

19

41

84

n.a.

nincs ilyen támogatás

n.a.

2009

22

73

74

186

n.a.

32

2010

24

77

68

188

1

36

2011

24

88

76

188

4

0

2012

21

84

82

201

5

0

2013

18

79

92

5

0

2014

14

72

92

343

3

0

2015

54

70

85

n.a.

5

2016

117

69

83

n.a.

1

2017

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Aranykapu Bölcsőde
ÉV

201
0.

201
1.

201
2.

201
3.

201
4.

2015

Gyermeklétszám-egész
évben megforduló
gyermekek száma 52
férőhelyen
Hátrányos helyzetű gyermek

97

52

82

76

81

81

81

12

13

9

0

0

0

0

Veszélyeztetett gyermek

2

6

4

0

0

0

0

2016

Napsugár Óvoda
ÉV

2010.

2011.

Gyermeklétszám
Hátrányos
helyzetű gyermek
Veszélyeztetett
gyermek

136
22

122
18

-

-

2012.
116
17
-

2013.

2014.

2015

2016

116
26

128
22

131
8

138
8

7
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Szivárvány Tagóvoda

ÉV

2010.

Gyermeklétszám
Hátrányos
helyzetű
gyermek
Veszélyeztetett
gyermek

96
43

2011.
118
23

-

-

2012
.
109
8

2013.
98
11

2014
.
78
4

2015

2016

69
1

63
1

-

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek:

2016. május
Napsugár Óvoda

Szivárvány Óvoda

SNI gyermekek száma/ fő

1

4

BTM gyermekek száma/ fő

0

0

HH gyermekek száma /fő

4

0

HHH gyermekek száma/fő

4

1

2016. október
Napsugár Óvoda

Szivárvány Óvoda

SNI gyermekek száma/ fő

1

2

BTM gyermekek száma/ fő

0

0

HH gyermekek száma /fő

2

0

HHH gyermekek száma/fő

2

1
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Csengey Gusztáv Általános Iskola
év
Gyermeklétszám
Hátrányos helyzetű gyermekek
Veszélyeztetett gyermekek

2011.
504
163
9

52

2012.
506
181
12

2013.
514
183
0

2014.
521
75
0

2015.
517
13
2

2016
520
13
0

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

Változás:
4.3.1. számú táblázat – Iskola védőnői álláshelyek száma
év

Iskola védőnői
álláshelyek száma

Egy védőnőre jutó
gyermekek száma

2008
2
968
2009
2
992
2010
2
990
2011
2
988
2012
2
994
2013
2
951
2014
2
915
2015
2
950
2016
2
975
2017
2
975
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

A védőnői szolgálat két körzeti és két iskolai védőnővel működik. Egy területi védőnőre jutó 0—
3 éves gyermekek száma 2013-ben 118 gyermek volt, amely a 2009 évi adathoz képest 20 fővel
csökkent. Egy iskolai védőnőkhöz 994 ellátandó gyermek jutott, ami enyhe emelkedést mutat az
elmúlt években.
2014 évben 1 védőnői álláshely betöltése-tartós betegség miatt- csak helyettesítéssel volt
megoldott.
2015. évben meghirdetésre került egy védőnői álláshely. Az üres státusz betöltése érdekében:
1 védőnői körzet 4 órás helyettesítéssel kerül ellátásra 2015. 04.14-től.
Az üres védőnői álláshely mielőbbi betöltésére ami a napi munka biztonságos ellátása és a HEPben megfogalmazott célok megvalósítása ügyében is nagy szükség van. (Az egészségügyben
országos jelenség a védőnők hiánya.)
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Védőnői statisztika
gondozott
várandós
év
kismamák
száma
2008

81

2009

70

2010

51

2011

55

2012

70

2013

72
94
59
56

2014
2015
2016

53

ebből fokozott
tanácsadáson
gondozást
családlátogatások megjelentek
igényel
száma
száma
6
1535
1205
5
2099
1739
3
1911
1273
5
1679
1413
7
1793
1140

6
8
7
8

1911
1491
1486
1482

1538
1580
1675
1766

anyatejje
l táplált
csecsem
ők száma
79
69
68
58
48

tartósan
beteg
gyermek
ek száma
2
1
0
0
0

fogyaték
os
gyermek
ek száma
2
1
0
0
0

39
36
58
54

0
2
4
4

0
0
2
2

Forrás: Helyi adatgyűjtés

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
2013 évben a gyermekorvosi ellátásban résztvevők száma alig emelkedett.

év

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői
Háziorvos által
Betöltetlen felnőtt
Gyermekorvos
Felnőtt házi orvos
ellátott
háziorvosi
által ellátott
által ellátott
személyek
praxis/ok száma
gyerekek száma
gyerekek száma
száma

2008

0

29065

16417

0

2009

0

30132

15323

0

2010

0

33240

15865

0

2011

0

32697

13950

0

2012

0

29916

14543

0

2013

0

29963

14561

0

2014
0
30466
2015
0
30541
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati
adatgyűjtés

14983
15468

0
0

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
Változás, kiegészítés
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c) gyermekjóléti alapellátás
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4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Szociális
szempontból
felvett gyerekek
száma
Működő összes
bölcsődébe beírt
bölcsődék
(munkanélküli
bölcsődei
év
gyermekek
száma
szülő,
férőhelyek
száma
veszélyeztetett
száma
gyermek, nappali
tagozaton tanuló
szülő)
2008

1

45

n.a.

40

2009
2010

1
1

55
56

n.a.
4

40
52

56
52
42
47
49
40

2
5
5
4
0
0

52
52
52
52
52
52

2011
1
2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
Forrás: TeIR, KSH
Tstar

A bölcsődébe beírt gyermekek száma minimális csökkenést mutat.(A 2012 évi adat javításra
került- a TeIR adatai alapján (korábban beírt-helyi adatszolgáltatás alapján), így módosult az
adattábla, eszerint sokkal kisebb létszámcsökkenés tapasztalható, mint az a HEP készítésekor
látszott).
Felmérésre került a szülők körében, hogy a bölcsődei térítési díj kihatással van-e a bölcsődébe
beíratottak számára. Az összefüggés nem volt igazolható, az intézkedést törölni szükséges.
d) gyermekvédelem
Kiegészítés
2014-es évben 1 esetben kellett jelzést küldeni az aszódi Járási Hivatal felé. 10 órás hiányzást 1
tanulónál kellett jeleznie az iskolának.
A 2014-es évben 3 gyermeket kellett Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság elé, első vizsgálatra,
majd 1 gyermeket kontrollra küldeni.
Két gyermek esetében szexuális bántalmazás gyanúja miatt bírósági eljárás indult, ami még nem
zárult le. Ebben a tanévben fegyelmi tárgyalást nem kellett lefolytatnia a tantestületnek.

Gyermekjóléti szolgáltatás:

2016. évben lépett életbe az az a törvényi változás amely a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti
Szolgálat egybevonását jelentette. Az elmúlt évben az összesített adatok szerint 1256 esetben történt
segítségnyújtás a településen. Ebből a családlátogatások száma 186 eset. A legfőbb szakmai
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tevékenységek szempontjából a család-és Gyermekjóléti Szolgálat kliensek információ-nyújtás 309,
segítő beszélgetés 256, tanácsadás 210 esetben nyújtott segítséget. esetkonferencia és
esetmegbeszélés 13 alkalommal történt.
A 2016-os dokumentációból az derül ki, hogy sok család küzd nehézségekkel, életvezetési és lakhatási
problémákkal.
Az alapellátásban lévő családok legtöbb gondjának az okai: gyermeknevelési, elhanyagolás, anyagi,
tankötelezettség elmulasztása, a szülők életvezetése.
A tavalyi évben a rászoruló gyermekek szintén részt vehettek a Galganenti Ifjusági Napokon, illetve a
nyári táborban, valamint különböző programokon. Az ismét megrendezett cipős doboz akciónak nagy
sikere volt, számos gyermek örülhetett a dobozban rejlő ajándéknak.
Gyermekek napközbeni ellátása:
Aszód városban olyan intézményhálózat működik, amely a gyermekek napközbeni ellátását biztosítja.
Bölcsőde, óvoda, általános iskolai napközi működik. Családi napközi és házi gyermekfelügyelet nincs.
Minden gyermekintézményben dolgozik gyermekvédelmi felelős,aki figyelemmel kiséri a családok
körülményeit,kiszűri a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket és megteszi a szükséges
intézkedéseket.
Felmérik,hogy mely gyermekek szorulnak
rá a nagyobb odafigyelésre.
családlátogatásokon szerzett tapasztalatokra és az intézményi foglalkozásokra épül.
év
forgalmi napló szerint
Fogadóórákon
megjelent kliensek
száma
családlátogatások
száma
esetmegbeszélés,
esetkonferencia

Felmérésük

2012.
967
560

2013.
820
109

2014.
850
107

2015.
873
124

2016
1256
95

75

119

98

149

186

10

5

7

8

13

a

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Nincs változás.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Változás:
A szünidős programokhoz való hozzáférés esélyeinek javítása érdekében az Önkormányzat
2015 évben
támogatási pályázat benyújtására teremtett lehetőséget.
Összesen 5 db. pályázat érkezett.
A szociálisan rászorult gyermekek tábor-költségének 90%-a került támogatásként kifizetésre,
összesen 61.200 Ft.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Változás
2015.03.01-től Aszód Város Önkormányzata a 10/2015 (II.20.) Önkormányzati rendeletben
szabályozott új ellátások kerültek bevezetésre.
Gyermekétkeztetési kedvezmény
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4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

56
év

Ingyenes étkezésben Ingyenes étkezésben
50 százalékos mértékű
Ingyenes tankönyvrésztvevők száma
résztvevők száma iskola
kedvezményes étkezésre
ellátásban
óvoda
1-8. évfolyam
jogosultak száma 1-13. évfolyam részesülők száma

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők száma

Nyári étkeztetésben
részesülők száma

2008

19

41

84

n.a.

nincs ilyen támogatás

n.a.

2009

22

73

74

186

n.a.

32

2010

24

77

68

188

1

36

2011

24

88

76

188

4

0

2012

21

84

82

201

5

0

2013

18

79

92

5

0

2014

14

72

92

343

3

0

2015

54

70

85

n.a.

5

2016

117

69

83

n.a.

1

2017

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Az ingyenes étkezésben részesülő óvodások száma több, mint duplájára emelkedett, oka:
elegendő nyilatkozni a jövedelemről.
Iskolakezdési támogatás
2015-ben bevezetett támogatás 2016-ban több, mint 6 szorosára emelkedett.
Iskolakezdési támogatás/fő
2015
10
2016
64
Helyi adatgyűjtés

c) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Az elmúlt években az ingyenes étkezésben részesülők száma az óvodás korosztályt illetően
megemelkedett, általános iskolás korosztályban stagnál..
Nyári étkezést 2015 évben 4 fő, 2016-ban csupán 5 gyermek részére igényelte a szülő.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Nincs adat.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül
Hátrányt kompenzáló juttatások kerültek bevezetésre 2015.03.01-től a 10/2015 (II.20.)
Önkormányzati rendelet megalkotásával.
Nyári tábor támogatási pályázat került kiírásra.2015 évben 5 gyermek-61.200 Ft. támogatás,
2016 évben 5 gyermek 41.000 Ft. támogatás- a szülők által megjelölt gyermek által választott
táborok költségének 50%-a került támogatásként kifizetésre.
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Önkormányzati nyári napközis tábor került megszervezésre a szünidő 7 hetében. 2015-ben 33
gyermek, 2016-ban 36 gyermek vett részt-önkormányzati táborban, több gyermek minden
megszervezett héten ott volt.
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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
4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.

év

3-6 éves korú
gyermekek száma

óvodai
gyermekcsop
ortok száma

2008
211
2009
221
2010
232
2011
228
2012
262
2013
260
2014
248
2015
232
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati
adatgyűjtés

9
9
9
10
10
10
11
10
9

óvodai
férőhelyek
száma

209
209
209
234
234
234
249
269

óvod
ai
felad
atellát
ási
hely
ek
szám
a

óvodába
beírt
gyermekek
száma

óvodai
gyógypedagógiai
csoportok száma

2
2
2
2
2
2
2
2
2

213
221
232
240
222
201
195
202
201

0
0
0
0
0
0
0
0
0

A 2015-s évben az óvodába beíratott gyermekek aránya előző évhez képest 78%-ról, 87%-ra (9%al) növekedett.
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Egy óvodai férőhelyre jutó 3-5 évesek száma (fő)
Egy óvodai férőhelyre jutó 3-5 évesek száma
(fő)
Név
2005 2006 2007 2008
Magyarország
0,83 0,82 0,82 0,81
Aszódi járás
0,83 0,8 0,78 0,8
Pest megyei
járásközpontok
0,97 0,99
1
0,95
Aszód
1,1 0,97 0,88 0,92

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0,81 0,8
0,8 0,78 0,76 0,73 0,72
0,81 0,83 0,8 0,76 0,74 0,69 0,76
0,94
0,93

0,91
0,96

0,9
0,88

0,88
0,84

0,86
0,84

0,82
0,71

0,79
0,65

Csengey Gusztáv Általános Iskola: (Gyermekvédelmi felelős beszámolója alapján)
2016-ban a Csengey Gusztáv Általános Iskola tanulóinak száma: 520 fő. Ebből alsó tagozatos: 264 főfelső tagozatos 256 fő. Napközisek száma: 325 fő.
Jelzőrendszeri tagokkal való kapcsolattartás:
A hátrányos helyzetű gyermekek miatt különösen fontos, hogy napi szintű, jó az együttműködés a
Gyermekjóléti Szolgálattal. Esetkonferencián 5 alkalommal vettek részt. 8 esetben jelzést küldtek a
GYJSZ felé.
Petőfi Gimnázium biztosít helyet az úszás tanfolyamoknak és a szabad úszásnak.
Az Aszód Városi Kulturális Központtal kölcsönösen segítik egymás rendezvényeit.
Az egyházakkal jó a kapcsolat, felváltva adnak helyet adventi hangversenynek,
tanulók, nagy számban vesznek részt táboraikban, rendezvényeiken.
Az iskolai gyermekvédelmi felelős össz.:13 – 2 HH-s és 11 HHH-s gyermek problémáit igyekszik
megoldani, illetve a megoldást elősegíteni. Ettől a számtól jóval több családban és gyermekkel voltak
problémák ebben a tanévben. A nehéz helyzetben élő családok létszáma nem csökkent, csak nincsenek
bekategorizálva. Törvény szerint csökkent a létszámuk a valóságban egyre többen vannak.
Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások (étkezés, tankönyvellátás) alakulása 2016 évben
Étkezők száma: 464 tanuló
Ingyenesen étkező tanulók száma: 76 tanuló
50%-os térítési kedvezménnyel étkező száma: 100 tanuló
Ingyenes tankönyvtámogatásban részesülők száma: 410 tanuló
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Szociális problémák, deviancia a Csengey Gusztáv Általános Iskolában
2016-es évben 1 esetben- 7. b osztályos tanuló- kellett jelzést küldeni a aszódi Járási Hivatal felé. 10 órás
hiányzás miatt.
A 2016-os évben 1 gyermeket kellett a Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság elé küldeni.
Folyamatosan tartják a kapcsolatot a Pedagógiai Szakszolgálattal- a BTM-es gyermekek száma
meghaladta ebben a tanévben is a 70 főt. Jelenleg 28 órában végzik a fejlesztésüket. A rászoruló felsős
gyerekek – maximum 5. osztályban- nem mindegyikének tudják biztosítani, a kisebbeknél is több osztály
esetében csak a kiscsoportos foglalkozásra van lehetőség, holott az egyéni, maximum páros fejlesztés
sokkal hatékonyabb lehetne. Ezzel együtt a gyerekek szívesen vesznek részt a foglalkozásokon,
sikerélményük van, többen javítottak osztályzataikon.
2 gyermek került hatósági úton védelembe. Egy gyermek esetében – kiskorú gyermek
veszélyeztetettség miatt- még tart a rendőrségi eljárás, ő 2016. január 04-én – került vissza az
iskolánkba.

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
Az adattáblák frissítésre kerültek, kiegészültek a 2013-2014-es adatokkal. Az adatok elemzése
során a célcsoportokat érintően a korábban megállapított helyzetelemzésben változás nem
mutatható ki.
Pedagógiai Szakszolgálat (2016 évi beszámolóból kivonat)
Fenntartó: a Ceglédi Tankerületi Központ, ám a járás összes iskolája, aki az ellátási körzetünkben van, a
Dunakeszi Tankerülethez tartozik.
A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi Tagintézményének ellátási körzete az Aszódi Járás 11
települése.
2016/2017-es tanévben eddig beérkezett kérelmek 594, több, mint az elmúlt években ilyenkor.
Aszód adatai:
Összes bejelentkezés: 98
Ebből 3-6 éves korú 30, 7-10 éves 28, 11-14 éves 20, 15-18 éves 20 gyermek.
50 esetben szülő kérte, 20 esetben óvoda, 25 iskolai kérelem, 2 esetben a családsegítő kérte, 1
fogorvosi beutalás érkezett.
55 nevelési tanácsadást kérő, 41 szakértői vizsgálati kérelem 2 korai fejlesztésre vonatkozó beutaló
érkezett.
A szakszolgálat betöltött szak alkalmazotti (pedagógus) státusz létszáma: 15;5 (1gyógytestnevelő, 4
pszichológus, 5 gyógypedagógus, 5 logopédus, 0;5 konduktor)
Az ellátási körzetben engedélyezett szakalkalmazott státusz létszáma: 16;5. Egy betöltetlen álláshelyünk
van, amire logopédust várunk.
Alkalmazotti státuszok: 1 szakszolgálati titkár, 1 ügyintéző, 0;5 takarító
Nagyon fontos lenne, hogy a problémákkal küzdő családokat, olyan élethelyzetbe hozzák ami segít
kiemeli őket a hátrányt okozó körülményből és megszűnjön az az állapot amely a gyermek, testi, lelki
és érzelmi fejlődését gátolja.
Számos családon segíthetne egy „életmód-vezetési tanácsadó”, mivel nagyon sok esetben nem tudnak
megfelelően gondoskodni a jövedelmük beosztásáról.( fontossági sorrendet tartani, a rezsi
és egyéb kifizetések, vásárlások ).A gyermekek előtt nincs megfelelő család modell, így ők is beleesnek
ugyanezekbe a hibákba. A jelenlegi jogszabályok által biztosított gyermekvédelmi felelősöknek,
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családgondozónak munkája,leterheltsége mellet erre a feladatra nincs ideje.
Nem megoldott a térségben a sérült, sajátos nevelési igényű gyermekek intézményes ellátása, nagyon
hiányoznak a speciális iskolák, óvodák, integráló intézmények, speciális osztályok, óvodai csoportok. Ez
nagyban megnehezíti a korai fejlesztésben részt vevő gyerekek további ellátását is.
Nincsenek felkészülve az intézmények a BTM-es, SNI-s gyermekek fogadására, sem személyi, sem tárgyi
feltételeik nem adottak legtöbb esetben, különösen a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő
gyermekek esetében.
Ehhez egy olyan intézményt – vagy akár tagozatot – kellene létrehozni, amely ellátná a járás
településein élő, fogyatékkal élő gyermekek fejlesztését. A középsúlyos értelmi fogyatékosok, az
autisták és a figyelem- és magatartászavaros gyermekeknek Hatvanba, Vácra, Budapestre kellene
utazniuk – napi szinten. A hátrányos helyzetű családok nem tudják felvállalni anyagilag és fizikailag sem,
hogy a hét 5 napján utaztassák a gyermekeiket.
Szintén problémát jelent a a 71 és 85-ös IQ-val rendelkező gyermekek ellátását. . Ők nem kaphatják
meg az SNI-s státuszt, de a normál- évfolyamonként meghatározott- tananyag minőségi szintjét és
mennyiségét nem tudják teljesíteni. Egyéni fejlesztésre és differenciálásra szorulnak. Ezt nagyon nehéz
– szinte lehetetlen – 25-30 fős osztálylétszámokban megvalósítani. Már az első osztály első félében
lemaradnak, és kudarccá válik számukra az egész iskolarendszer.
Célszerű lenne - pályázati pénzekből, hosszú távra tervezve- kis létszámú osztályokat létrehozni, ahol
gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus foglalkozna a gyermekekkel és családjaikkal.

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Az adattáblák frissítésre kerültek, kiegészültek a 2013-2014-es adatokkal. Az adatok elemzése
során a célcsoportokat érintően a korábban megállapított helyzetelemzésben változás nem
mutatható ki.
e) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
Változás, kiegészítés
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma
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Általános iskola 1-4
évfolyamon tanulók száma

Általános iskola 5-8
évfolyamon tanulók száma

általános iskolások
száma

fő

fő

fő

fő

%

2010/2011

279

190

469

306

65,2%

2011/2012

298

206

504

307

60,9%

2012/2013

299

209

508

308

60,6%

2013/2014

300

205

505

324

64,2%

2014/2015

308

213

521

331

63,5%

2015/2016

288

230

518

332

64,1%

napközis tanulók száma

tanév

Az általános iskolai tanulók száma évről évre csökken, mellyel fordított arányban változik a más
településről bejárók száma 2013-ban még 18,7-2015-ben már 28,6 %.
Más településről bejáró általános iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban (%)
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Más településről bejáró általános iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban (%)
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Nappali tagozatos középiskolai tanulók száma (a hat-, nyolcévfolyamos gimnáziumok megfelelő
évfolyamaival együtt) (fő)

Más településről bejáró középiskolai iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban
(%)
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e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Változás
Hátrányt kompenzáló juttatások kerültek bevezetésre 2015.03.01-től a 10/2015 (II.20.)
Önkormányzati rendelet megalkotásával.
Nyári tábor támogatási pályázat 2015 és 2016 évben is kiírásra került.

ÉV
2015
2016

fő
5
5

támogatási
összeg
61200
41000

A beérkezett támogatási pályázatra a gyermekek által választott tábor díjának 90%-t biztosította
az Önkormányzat.

2015. évtől minden nyári szünidőben megszervezésre kerül az Önkormányzati nyári tábor, mely
egyre növekvő számú gyermek biztonságos nyári felügyeletét biztosítja.
Önkormányzati nyári tábor
turnusok száma
fő
2015
7
2016
7
2017
5
Forrás: Helyi adatgyűjtés

33
38

A Bursa ösztöndíj pályázat folyamatosan meghirdetésre kerül. A támogatás igénylése/a
megállapított jogosultság azonban továbbra is nagyon alacsony számú, annak ellenére, hogy a
meghírdetésére a helyben szokásos módokon sor kerül.
Bursa 2016/2017 II. félévére vonatkozó utalás
Év
2017.
2016.
2015.
2014.
Összesen

Típus
"A"
"B"
"B"
"B"

Fő
4
0
0
1

Összeg Megjegyzés: 1 főre jutó összeg
80000 4000 Ft/fő/hó*5 hó
0
0
12500 2500 Ft/fő/hó*5 hó
92500

Bursa 2017/2018 I. félévére vonatkozó utalás
Év
2017.
2017.
2016.
2015.
Összesen

Összesen

Típus
"A"
"B"
"B"
"B"

Fő
4
0
0
0

Összeg Megjegyzés: 1 főre jutó összeg
80000 4000 Ft/fő/hó*5 hó
0
0
0
80000

172500
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A helyzetelemzés felülvizsgálata során új problémabeazonosítás nem volt kimutatható.
A felülvizsgálat során a helyzetelemzésben új problémát és új fejlesztési lehetőséget nem
tártunk fel. A fejlesztési lehetőségek a korábbi megállapításokkal azonosak.
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
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5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
Kiegészítés:
A nők állandó népességen belüli aránya változatlanul- a korábbi évekhez hasonlóan- 48 %a korcsoport szerinti megoszlás is változatlanul alakult az elmúlt években.
2. számú táblázat - Állandó népesség
fő
fő
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

nők
3228

férfiak
2923

474
91
1813
236
614

478
106
1802
186
351

%
összesen
6151
177
952
197
3615
422
965

nők
52%

férfiak
48%

50%
46%
50%
56%
64%

50%
54%
50%
44%
36%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Az állandó népességből nők aránya
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

52,38 52,33 52,06 52,11 52,30 52,28 52,30 52,48 52,48

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Kiegészítés:
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Regisztrált
munkanélküli/nyilvántartott
álláskereső férfiak száma/állandó
népességből 15-64 éves férfiak száma
Regisztrált
munkanélküli/nyilvántartott
álláskereső nők száma/állandó
népességből 15-64 éves nők száma
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

1,88 2,05 4,01 4,07 4,01 3,02 2,87 2,73 1,72

2,60 2,47 2,90 2,98 3,47 3,68 1,00 1,10 2,53 2,43
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A regisztrált munkanélküli, nyílvántartott nők száma az állandó népességből 2011-ben 3,68%.
2015-ben 2,43% 1,25%-os csökkenést mutat, ez azonban jóval magasabb (0,71%-al több) a
férfiak arányszámához képest.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Kiegészítés:
Közfoglalkoztatás keretében belül
2015 és 2016-évben 16 fő közfoglalkoztatott közül 9 fő nő, mely az előző évi foglalkoztatottak
számával megegyezik, változás nincs.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Kiegészítés, módosítás:
A nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerint férfi, nő bontásban továbbra sem
lekérdezhetők, így erről pontos információ nincs. A nyilvántartott álláskereső nők száma 2015
évben 2,43 %, az iskolai végzettség tekintetében látszik, hogy az alacsonyabb iskolai
végzettséggel rendelkező álláskeresők aránya nagy mértékben megnövekedett, így a képzés
fontosságára kell helyezni a hangsúlyt a munkanélküliség csökkentése érdekében.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Regisztrált munkanélküli/nyilvántartott
álláskereső férfiak száma/állandó
népességből 15-64 éves férfiak száma
Regisztrált
munkanélküli/nyilvántartott
álláskereső nők száma/állandó
népességből 15-64 éves nők száma

1,88 2,05 4,01 4,07 4,01 3,02 2,87 2,73 1,72

2,60 2,47 2,90 2,98 3,47 3,68 1,00 1,10 2,53 2,43

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

év

nyilvántartott álláskeresők
száma összesen

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Fő
107
137
163
167
115
108
113
88

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint
8 általánosnál
alacsonyabb végzettség
fő
3
5
5
8
3
3
2
4

%
2,8%
3,6%
3,1%
4,8%
2,6%
2,8%
1,8%
4,5%

8 általános
fő
25
37
44
45
29
16
8
15

8 általánosnál magasabb
iskolai végzettség

%
23,4%
27,0%
27,0%
26,9%
25,2%
14,8%
7,1%
17,0%

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

fő
79
95
114
114
83
89
103
69

%
73,8%
69,3%
69,9%
68,3%
72,2%
82,4%
91,2%
78,4%
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5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
Nincs változás.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Nincs adat.
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Nincs adat.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
Az adattáblák frissítésre kerültek, kiegészültek a 2015 évi adatokkal. Az adatok elemzése során a
célcsoportokat érintően a korábban megállapított helyzetelemzésben változás nem mutatható ki.
Az Önkormányzatnak élő szerződése van a Support Alapítvánnyal. Az előző években
krízishelyzetben lévő család elhelyezésére nem került sor.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Az adattáblák frissítésre kerültek, kiegészültek a 2015 évi adatokkal. Az adatok elemzése során a
célcsoportokat érintően a korábban megállapított helyzetelemzésben változás nem mutatható ki.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
Az adattáblák frissítésre kerültek, kiegészültek a 2015 évi adatokkal. Az adatok elemzése során a
célcsoportokat érintően a korábban megállapított helyzetelemzésben változás nem mutatható ki.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Új beazonosított probléma, és fejlesztési lehetőségek:
Nincs ilyen.
6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
Kiegészítés:
MUTATO
Állandó népességből a 60-64 éves
férfiak aránya
Állandó népességből a 60-64 éves nők
aránya
Állandó népességből a 65-X éves
férfiak aránya
Állandó népességből a 65-X éves nők
aránya

2001

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2,35

2,48

2,32

2,44

2,54

2,61

2,85

3,08

3,02

2,96

3,37

3,12

3,28

3,4

3,43

3,35

3,7

3,84

5,04

5,09

5,19

5,04

5,1

5,48

5,46

5,49

5,71

8,82

8,83

8,94

9,11

9,11

9,32

9,76

9,81

9,98
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2. számú táblázat - Állandó népesség
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fő
fő
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

%

nők
3228

férfiak
2923

474
91
1813
236
614

478
106
1802
186
351

összesen
6151
177
952
197
3615
422
965

nők
52%

férfiak
48%

50%
46%
50%
56%
64%

50%
54%
50%
44%
36%

Az adatok frissítése megtörtént -a 65 év felettiek száma az állandó népességhez viszonyítva kis
mértékben ugyan, de folyamatosan növekszik, ugyanakkor a nyugdíjban, és nyugdíjszerű
ellátásban részesülők száma minimális csökkenést mutat.
MUTATO
Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
részesülő férfiak száma
Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
részesülő nők száma

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

2001

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

675

660

661

664

649

633

623

616

599

581

1002

1018

1001

974

969

983

997

985

966

948
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
Kiegészítés:
A nyilvántartott álláskeresők között az 56-60 évesek arányában 6,3 %-os növekedés figyelhető
meg, 2011 évben 9,6 %., 2015 évben 15,9%. A 65 év feletti korosztályban is 8,5 %-os növekedés
látható. Ez a tendencia a jövőben helyi szinten is újabb intézkedés megfogalmazását igényli.
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
2008 2009 2010 2011 2012
nyilvántartott álláskeresők
fő 107
148
163
167
121
száma összesen
fő 10
3
5
9
4
20 éves és fiatalabb
% 9,3% 2,0% 3,1% 5,4% 3,3%
fő
9
18
22
21
15
21-25 év
% 8,4% 12,2% 13,5% 12,6% 12,4%
fő 16
18
23
26
18
26-30 év
% 15,0% 12,2% 14,1% 15,6% 14,9%
fő 17
18
26
14
13
31-35 év
% 15,9% 12,2% 16,0% 8,4% 10,7%
fő 12
20
17
27
15
36-40 év
% 11,2% 13,5% 10,4% 16,2% 12,4%
fő 11
20
20
20
20
41-45 év
% 10,3% 13,5% 12,3% 12,0% 16,5%
fő
9
17
16
19
10
46-50 év
% 8,4% 11,5% 9,8% 11,4% 8,3%
fő 17
24
20
14
10
51-55 év
% 15,9% 16,2% 12,3% 8,4% 8,3%
fő
6
10
14
16
16
56-60 év
% 5,6% 6,8% 8,6% 9,6% 13,2%
fő
0
0
0
1
0
61 év felett
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0%
Forrás: TeIR, Nemzetgazdasági
Minisztérium

2013

2014

2015

123

113

88

7
5,7%
29
23,6%
8
6,5%
7
5,7%
16
13,0%
18
14,6%
12
9,8%
8
6,5%
13
10,6%
5
4,1%

6
5,3%
10
8,8%
9
8,0%
8
7,1%
13
11,5%
17
15,0%
13
11,5%
8
7,1%
22
19,5%
7
6,2%

2
2,3%
10
11,4%
14
15,9%
3
3,4%
3
3,4%
18
20,5%
11
12,5%
5
5,7%
14
15,9%
8
9,1%

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Változás:
Az 55 év feletti regisztrál munkanélküliek száma 2011-ben 10,2% (9,6%+0,6%), 2013-évben 15 %,
2015 évben 25%, azaz 2011 évhez képest 15% emelkedés látható. Hátterében- az ellátórendszer
változása áll, ez azonban országos és helyi szinten is intézkedést igényel.
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6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
Regisztrált
Tartós
55 év feletti regisztrált
munkanélküliek
munkanélküliek
munkanélküliek száma
év
száma
száma
fő
fő
%
fő
107
6
6%
31
2008
137
10
7%
65
2009
163
14
9%
67
2010
167
17
10%
56
2011
121
16
13%
42
2012
123
18
15%
38
2013
113
29
26%
50
2014
88
22
25%
43
2015

73
55 év feletti tartós
munkanélküliek száma
fő
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

%
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a
településen)
Az adattáblák frissítésre kerültek, kiegészültek a 2015-évi adatokkal. Az adatok elemzése során
a célcsoportokat érintően a korábban megállapított helyzetelemzésben változás nem mutatható
ki.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Az adattáblák frissítésre kerültek, kiegészültek a 2015.évi adatokkal. Az adatok elemzése során
a célcsoportokat érintően a korábban megállapított helyzetelemzésben változás nem mutatható
ki.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
Az adattáblák frissítésre kerültek, kiegészültek a 2015 évi adatokkal. Az adatok elemzése során
a célcsoportokat érintően a korábban megállapított helyzetelemzésben változás nem mutatható
ki.
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Kiegészítés:
A népességen belül a 64 év felettiek aránya lassú növekedést mutat
MUTATO
Állandó népességből a 65-X éves
férfiak aránya
Állandó népességből a 65-X éves nők
aránya

2001

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5,04

5,09

5,19

5,04

5,1

5,48

5,46

5,49

5,71

8,82

8,83

8,94

9,11

9,11

9,32

9,76

9,81

9,98
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MUTATO
Nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma

2001

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

42

46

44

40

41

46

52

48

49

A nappali ellátást igénybevevők száma 2013 évhez képest csökkent, 2014 évhez képest alig
változott.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Nincs adat.
c) idősek informatikai jártassága
Nincs számszerű adat.
Kiegészítés:
2016.02.08-2016.03.09 között Idősek számítógépes képzésére került sor. Résztvevők száma 17
fő, 17 fő segítő diákkal (közösségi szolgálatosok bevonásával).
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
A 2015 és 2016 éves beszámoló részletesen tartalmazza a településen élő idősek számára
szervezett programokat. Az Önkormányzat kiemelt figyelemmel kezeli a korosztály igényeit a
városi rendezvények szervezésénél.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A helyzetelemzés felülvizsgálata során új problémabeazonosítás nem volt kimutatható.

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)
Nincs adat. Közfoglalkoztatásban nem jelennek meg fogyatékkal élők.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nincs adat.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
A felülvizsgálat óta nem történt változás. 2017 évben a Kistérségi Gondozási Központ szeretne
fogyatékos fiataloknak heti rendszerességgel klubot működtetni. Elképzeléseik szerint hetente 2x
3 órában közösségi teret biztosítanának a közös együttlétre, kikapcsolódásra, programokra. A
terv jelenleg még kidolgozás alatt van.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
Kiegészítés:
2016.novemberében a fogyatékos hozzátartozót gondozó családok részére az Önkormányzat a
helyben szokásos módon felhívást tett közzé, igényfelmérés, és azon alapuló szolgáltatás
szervezés céljából. Érdektelenség miatt a szolgáltatás-szervezés megrekedt.
Az, hogy kistérségi szinten indokolt lehet-e nappali ellátás szervezése-felmérése jelenleg
folyamatban van.
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
2016 évben akadálymentes honlap elkészítésére megbízás adása történt, üzembe helyezése
2017.06.hónapban várható.
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Közintézmények felmérése, ütemezése –folyamatban van, változás nem történt.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
Az adattáblák frissítésre kerültek. Az adatok elemzése során a célcsoportokat érintően a
korábban megállapított helyzetelemzésben változás nem mutatható ki.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Az adattáblák frissítésre kerültek. Az adatok elemzése során a célcsoportokat érintően a
korábban megállapított helyzetelemzésben változás nem mutatható ki.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
2015.évben a gyalogos átkelők akadálymentesítése megtörtént. Az új közösségi terek
kialakításánál az akadálymentes megközelítés figyelembe vétele megtörténik.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
A célcsoportot érintően a korábban megállapított helyzetelemzésben változás nem mutatható ki.
2016.novemberében a fogyatékos hozzátartozót gondozó családok részére az Önkormányzat a
helyben szokásos módon felhívást tett közzé, igényfelmérés, és azon alapuló szolgáltatás
szervezés céljából. Érdektelenség miatt a szolgáltatás-szervezés megrekedt.
Az, hogy kistérségi szinten indokolt lehet-e nappali ellátás szervezése-felmérése jelenleg
folyamatban van.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A célcsoportot érintően a korábban megállapított helyzetelemzésben változás nem mutatható ki.
A 10/2015.(II.20.) Önkormányzati rendelet pozitív diszkriminációs elemeket tartalmaz, a helyi
rendelet módosítása során is kiemelt figyelemmel lett kezelve.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A helyzetelemzés felülvizsgálata során új problémabeazonosítás nem volt kimutatható.

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
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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.)
Változás nincs.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
Változás nincs.
b) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
d) a nemzetiségi
tevékenysége
Változás nincs.
f)

önkormányzatok

célcsoportokkal

kapcsolatos

esélyegyenlőségi

civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Kiegészítés:

Aszód Város Önkormányzat egyéb működési célú kiadásai
Pénzeszköz átadások civil szervezeteknek (államháztartáson kívülre)
2013
2014
ezer Ft. ezer Ft
Aszód FC működési támogatása
3900
3900
Polgárőrség támogatása
800
400
Máltai Szeretet Szolgálat
150
150
Civil szervezetek, Egyesületek
500
640
Szabadidősport támogatása
250
250
Support Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány
420
420
Bursa Ösztöndíj pályázathoz támogatás (4000 Ft/hó/fő)
600
438
Háziorvosok működési kiadások támogatása
Pénzeszköz átadások összesen
6620
6198

2015
ezer Ft
5400
300
150
705
250
420
295
7520

2016
ezer Ft
3900
300
150
630
250
420
350
400
6400

A Support Alapítvány tevékenysége során a mélyszegénységben élők, családok, gyermekek
részére szervezett számos program esélyegyenlőségi szempontokat is figyelembe vesz (pl.:
háztartásgazdálkodási csoport, szülői kompetenciafejlesztés játszóházas elemekkel,
adósságkezelési-, mentálhigiénés-, ingatlanpiaci tanácsadás…stb.), amely az Önkormányzat
Képviselő-testülete részére előterjesztett éves beszámolóból részletesen kiderül. Aszódi családot
azonban évek óta nem érint tevékenységük, aszódi család elhelyezésére, befogadására nem volt
szükség az elmúlt években.
Az alábbi civil szervezetek és egyesületek munkáját minden évben támogatja az Önkormányzat.
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Civil szervezetek, egyesületek
Aszód Városi Nyugdíjas Klub
Galgamenti Nyugállományú Honvédők Egyesülete
Cukorbetegek Egyesülete
Nagycsaládosok Egyesülete
Podmaniczky Júlia Nőegylet
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete
Aszód Városért Alapítvány
Aszódi Evangélikus Egyházközösség

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Nincs változás.
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) A felülvizsgálat előkészítésben részt vettek a településen dolgozó szociális, egészségügyi,
gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek. Módszere HEP-esélyegyenlőségi Fórum,
online kapcsolattartás az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák
feltárására, majd program felülvizsgálatának véleményezésére koncentrálódott.
A felülvizsgálattal kapcsolatos összegzés az Önkormányzat honlapján, www.aszod.hu
közzétételre kerül, így állampolgárok is figyelemmel kísérhetik a megvalósulás folyamatát, így
biztosított a megvalósítás folyamatos ellenőrzése.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
c)
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

A 2013-2018 esélyegyenlőségi ciklus előrehaladása, legfontosabb eredményei
Az Esélyegyenlőségi Program stratégiai célja volt, hogy az esélyegyenlőségi prioritásoknak a
település egyéb ágazati stratégiai anyagaiban is meg kell jelenniük. A 2013-2017-ös időszakban
az egyenlő bánásmód, társadalmi integráció szempontjai bekerültek a különböző ágazatok által
kidolgozott szakmai anyagokba, így a következőkbe: Integrált Településfejlesztési Stratégia,
Gazdasági program.
Az egyes intézkedések megvalósulását az összegző táblázat tartalmazza, melyet a felülvizsgálat
óta eltelt évekről a 2015 és 2016 évekről szóló beszámoló is részletesen tartalmazza.
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1. A HEP IT részletei
Új intézkedési területek nem kerülnek megfogalmazásra, tekintettel arra, hogy néhány hónapon
belül 2018-ban új települési esélyegyenlőségi terv fog készülni.

78

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
Intézkedési területek részletes kifejtése

Mélyszegénységben élők
1. számú intézkedés

Intézkedés címe:

Helyi foglalkoztatási eszközök alkalmazása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A nem regisztrált munkanélküliek számának feltérképezése, a mélyszegénységben élők
munkanélküliségi arányának megismerése, a munka világában a hátrányos
megkülönböztetés kiküszöbölése

Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszú távú
időegységekre
bontásban

Adatgyűjtés,
Helyzetelemzés készítése
feketemunka visszaszorítása
Közmunka Program továbbfolytatása
Egyéb helyi lehetőségek felkutatása
Adatgyűjtés,
Helyzetelemzés készítése
feketemunka visszaszorítása
Közmunka Program továbbfolytatása
Egyéb helyi lehetőségek felkutatása
1

Tevékenységek
A Képviselő-testület hozzon döntést arról, hogy a, hogy a szociális térkép
(a beavatkozás tartalma)
elkészítését szükségesnek tartja: 2015.02.28-ig
pontokba szedve
Árajánlat beszerzése 2015.03.31-ig
Szociális térkép és helyzetelemzés készítése 2015.12.31-ig
2

a határidő módosításra került: 2017.06.30.

3

Résztvevők és
felelős

Partnerek

Minden hónap 1. és 3.kedden 9-11 óra között biztosítja az Álláskeresési Tanácsadást a
Kistérségi Gondozási Központ telephelyén. 4
5
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Munkaügyi Központ kerületi Kirendeltsége
Szociális Kerekasztal tagjai
Intézményvezetők
Aszód Város Önkormányzat Képviselő testülete
Polgármester
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Munkaügyi Központ kerületi Kirendeltsége
Szociális Kerekasztal tagjai

1

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján
módosításra került
2

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján
módosításra került
3

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján
módosításra került.
5

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
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Intézményvezetők

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Adatgyűjtés- 2014. május 62015.12.31.
Helyzetelemzés készítése- 2014. szeptember 7Módodítás: 2015.12.31.
8
a határidő módosításra került: 92017.06.30.10
nem regisztrált munkanélküliek száma
mélyszegénységben élők munkanélküliségi aránya

Érdektelenség
Forráshiány
Pénzügyi és humán erőforrás

Adatgyűjtés,
Tevékenységek
Helyzetelemzés készítése
(a beavatkozás tartalma)
feketemunka visszaszorítása
pontokba szedve
Közmunka Program továbbfolytatása
Egyéb helyi lehetőségek felkutatása
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Résztvevők és
Munkaügyi Központ kerületi Kirendeltsége
felelős
Szociális Kerekasztal tagjai
Intézményvezetők

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
8
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
9 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
6
7
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2. számú intézkedés
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Intézkedés címe:

Szociális, gyermekjóléti, képzési szolgáltatások bővítése (felzárkózási és fejlesztési
programok)

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése

Célok Általános
Felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése.
megfogalmazás és rövidÖsztöndíj alapítása a hátrányos helyzetű pályakezdőknek.
, közép- és hosszútávú
Továbbképzések, szakképzések szervezése
időegységekre
bontásban
Igényfelmérés
Fejlesztési programok szervezése
11A Képviselő-testület hozzon döntést arról, hogy a, hogy a szociális térkép
elkészítését szükségesnek tartja: 2015.02.28-ig
Árajánlat beszerzése 2015.03.31-ig
Szociális térkép és helyzetelemzés készítése 2015.12.31-ig
helyzetelemzést követően igényeknek megfelelő szolgáltatásszervezés
Tevékenységek
Hátrányos helyzetű pályakezdők támogatásához ösztöndíj alapítására
(a beavatkozás tartalma)
12
vonatkozó támogatási forma kidolgozása 2015.12.31-ig,
2017.06.30.
pontokba szedve
132018.06.30.
14Hátrányos
pályakezdők támogatásához ösztöndíj alapítása, képzési
támogatás rendszerének kidolgozása. Pályaorientációs, pályakorrekciós, és
elhelyezkedési tanácsadás megszervezése- Álláskereső Klub keretében. Igény
esetén egyéni és csoportos tréning szervezése. Személyiségfejlesztő tréning.
Álláskeresési technikák. Kulcskompetenciák fejlesztése álláskeresőknek.
Motivációs csoportfoglalkozás.
15
Képviselő-testület, Polgármester
Résztvevők és
16
Kistérségi Gondozási Központ
felelős
17
Szociális Kerekasztal tagjai
Partnerek

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága

Kistérségi Gondozási Központ
Szociális Kerekasztal tagjai
Igényfelmérés - 2014.január, 182015.12.31., 192017.06.30. 202018.07.03.
Fejlesztési
programok
szervezése
–
2014.
május,
22
2017.06.30.232018.07.03.

21

2015.12.31.,

Igénylők száma
Képzéseken részt vettek száma
Képzéseken végzettek száma

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
13 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
14 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
15 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
16 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
17 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
18 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
19 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
20
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
21
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
22
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került
23
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került
11
12

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Érdektelenség
Forráshiány, pályázatok
Pénzügyi és humán erőforrás

Szükséges erőforrások

24

82

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
83
3. számú intézkedés
Intézkedés címe:

A foglalkoztatásban részt vevő intézmények együttműködésének erősítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nincsen megfelelő rendszer kiépítve, ennek következtében sokan nem láthatóak
a statisztikákban

Célok Általános megfogalmazás és
rövid-, közép- és hosszútávú
időegységekre bontásban

A nem regisztrált munkanélküliek számának feltérképezése.
Feketemunka visszaszorítása.
A nem regisztrált munkanélküli személyek elhelyezkedésének segítése.

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

Adatgyűjtés
25
Munkaügyi központnál való regisztráció elősegítése (az utazáshoz szükséges
utiköltség biztosításával)
Képzési, szakképzési programokba bevonás
Lehetőségek felkutatása
Elhelyezkedésük nyomon követése

Résztvevők és
felelős

Munkaügyi Központ kerületi Kirendeltsége
Szociális Kerekasztal tagjai
Polgármesteri Hivatal

Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve

Munkaügyi Központ kerületi Kirendeltsége
Szociális Kerekasztal tagjai
Polgármesteri Hivatal
Adatgyűjtés - 2014. május 262015.12.31.
Képzési, szakképzési programokba bevonás – 2014. május- 272015.12.31.
Lehetőségek felkutatása – folyamatos
Elhelyezkedésük nyomon követése – folyamatos
28
Települési támogatás bevezetése- 2015.06.30.
29
Képzési támogatás részleteinek kidolgozása 2017.06.30. 2018.06.30.

Eredményességi mutatók és
annak dokumentáltsága,
forrása
(1.rövid, 2.közép 3.
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága

2.A nem regisztrált munkanélküliek száma csökken
2.A nem regisztrált munkanélküli személyek elhelyezkedésének aránya
2.Munkahely adatai alapján munkában maradók száma
30
Együttműködési megállapodások- Kistérségi Gondozási Központ és a
Szederbokor Egyesület, Kistérségi Gondozási Központ-ÁVKK, Kistérségi Gondozási
Központ között- megkötésre került.

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Érdektelenség
Forráshiány

Szükséges erőforrások

Pénzügyi, humán erőforrás, pályázatok felkutatása

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
27 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
28 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
29
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került
30 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
25
26

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
4. számú intézkedés
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

84
Bérlettámogatás bevezetése
Munkába állás költségeinek hiánya

Célok Általános
mszoc2egfogalmazás és
rövid-, közép- és
Segély: bérletvásárlás megállapítása a helyi rendeleten belül
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
31
Helyi rendelet módosítása 2015.02.28-ig
(a beavatkozás tartalma) 32
Lakosság széles körben történő tájékoztatása a helyben szokásos módon-folyamatos
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős

Önkormányzat Képviselő-testülete,33 Polgármester

Partnerek

Polgármesteri Hivatal

Határidő(k) pontokba
2014. május módosít H
szedve

34

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Szükséges erőforrások

Helyi rendelet módosítása 2015.02.28-ig

Munkanélküliek számának csökkenése, egyéb szociális ellátások csökkenése a
későbbiekben.
Évente felülvizsgálat

Nem áll megfelelő forrás rendelkezésre az önkormányzatnak.

pénzügyi, humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
33 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
34 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
31
32
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5. számú intézkedés
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Intézkedés címe:

Helyi foglalkoztatók igényeinek felmérése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A munka világában a hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése, A hátrányos
helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése

Célok Általános megfogalmazás és
rövid-, közép- és hosszútávú
időegységekre bontásban

A vállalkozóktól adatok begyűjtése, humán erőforrás szükséglet felmérése
A hátrányos helyzetű családok munkahelyhez juttatása

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

Résztvevők és
felelős

Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve

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

Adatok begyűjtése
szükséglet felmérése,
munkába járás igényének felmérése,
munkahelyhez közvetítés
35
2015.03.31-ig Aszód honlapján egy olyan felület megjelölése, ahol a helyi
vállalkozók feltölthetik munkaerő igényeiket.
Munkát keresők közvetítése az Álláskereső Klub segítségével- folyamatos
Helyben szokás módon lakosság körében folyamatos felhívás
36
Megszűnt Álláskeresési Klub működtetése, újraélesztése szükséges.
37
Alpolgármester
Munkaügyi Központ kerületi Kirendeltsége
Szociális Kerekasztal tagjai
Polgármesteri Hivatal- Jegyzője
Munkaügyi Központ kerületi Kirendeltsége
Szociális Kerekasztal tagjai
Polgármesteri Hivatal
Adatok begyűjtése -2014. január
szükséglet felmérése – 2014. március
munkába járás igényének felmérése – 2014. május
munkahelyhez közvetítés –felmérést követően folyamatos
38
Álláskeresési Klub újraindítása,működtetése 2017.06.30. 39Folyamatos
Helyi munkavállalóknál való elhelyezkedők száma
Munkanélküliek arányának csökkenése
A helyi vállalkozóktól folyamatos adategyeztetés

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Érdektelenség
Forráshiány

Szükséges erőforrások

Pénzügyi, humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
37 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
38 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
39 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
35
36
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6. számú intézkedés
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Intézkedés címe:

Szociális bérlakáshoz hozzájussanak a rászoruló családok.

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A mélyszegénységben élő családok lakhatási problémával küzdenek, nem kapnak
segítséget a lakáshelyzetük megoldásához

Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban

Szociális bérlakások kiutalási menetének pontosítása
” Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére valamint
elidegenítésükre vonatkozó szabályokról” szóló rendelet módosítása
Egyre több rászoruló család lakhatása rendeződik megnyugtatóan

Önkormányzati lakások számbavétele
szociális bérlakást igénylők besorolása rászorultsági elv alapján
40Meglévő lakásállomány felújításának ütemezésére részletes költségvetés,
javaslat kidolgozása
A Képviselő-testület elkülöníti a szükséges pénzügyi forrást a lakások lakhatóvá
Tevékenységek
tételére
(a beavatkozás tartalma)
Szociális lakásállomány ütemezés szerinti felújítása, lakhatóvá tétele
pontokba szedve
Szociális bérlakás kiutalására pályázat kiírása- felújítást követően folyamatosan
Új szociális bérlakás építésére pályázat benyújtása-pályázati kiírás esetén
41
Az önkormányzat ingatlan gazdálkodási koncepcióját felül kell vizsgálni, az alapján
önkormányzati bérlakások felújításának ütemezése folyamatos.

Résztvevők és
felelős

Partnerek

Határidő(k) pontokba
szedve

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

Képviselő Testület.
42
Alpolgármester
43
Szociális Kerekasztal tagjai
Városüzemeltetési Osztály Vezetője
Kistérségi Gondozási Központ
Védőnői szolgálat
Önkormányzati lakások számbavétele – 2013. december 31.
szociális bérlakást igénylők besorolása rászorultsági elv alapján – 2014. május
44Meglévő lakásállomány felújításának ütemezésére részletes költségvetés,
javaslat kidolgozása 2015.04.30-ig 452017.06.30-ig 2018.06.30.
A Képviselő-testület elkülöníti a szükséges pénzügyi forrást 2015.06.30-ig
Szociális lakásállomány ütemezés szerinti felújítása, lakhatóvá tétele
2015.12.31-ig 462017.06.30-ig
Szociális bérlakás kiutalására pályázat kiírása- felújítást követően folyamatosan
Új szociális bérlakás építésére pályázat benyújtása-pályázati kiírás esetén

Egyre több lakhatási krízishelyzet kerül megoldásra
Évente összegzés

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
42
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
43 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
44 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
40
41

45
46

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra kerü

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások
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Nem a besorolás szerint kerülnek kiutalásra a lakások – krízishelyzet esetén
Nincs az igényeket kielégítő elegendő önkormányzati bérlakás
pénzügyi forrás
Humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
7. számú intézkedés
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Intézkedés címe:

Szűrőnapok szervezése, életmód változási tanácsadás

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A mélyszegénységben élők rossz egészségügyi állapotban vannak, nehezebben
jutnak egészségügyi ellátáshoz

Célok Általános megfogalmazás és
rövid-, közép- és hosszútávú
időegységekre bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

Állapotfelmérések
Életmód tanácsadás
Egészségügyi állapot változás, életmódváltozás a mélyszegénységben élők körében
is
A bevont családok állapotfelmérése
Szűrőnapok szervezése
47

Résztvevők és
felelős

Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve

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

Polgármester
Védőnők, Orvosok, Rendelőintézet,48 Kistérségi Gondozási Központ, Egyházak, Civil
szervezetek
Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet
Háziorvosok
Védőnők
Kistérségi Gondozási Központ
A bevont családok állapotfelmérése – 2014. március 492015.06.30
Szűrőnapok szervezése
501.Állapotfelmérési-, szűrővizsgálati program szervezéséhez partnerek
keresése 2015.05.30-ig
2.Szűrővizsgálat költségének elkülönítése 2015.06.30-ig 3.Szűrővizsgálati
program lebonyolítása 2015.12.31-ig
51Évente, folyamatos

A programba bevont személyek száma
Szűrésen részt vett személyek száma

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Érdektelenség
Forráshiány

Szükséges erőforrások

Pénzügyi erőforrás
humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
49
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
50
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
51
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
47
48
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8. számú intézkedés
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Intézkedés címe:

Pénzkezelési-, életmódvezetési tanácsadás

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A lakosság adósságállomány újratermelődése

Célok Általános
Tanácsadás
megfogalmazás és rövidAz emberek megtanulják a megfelelő pénzkezelést.
, közép- és hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
Tanácsadás szervezése
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve
Kistérségi Gondozási Központ Vezetője
Résztvevők és
felelős

Partnerek

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

52

Kistérségi Gondozási Központ
52
Szociális Kerekasztal tagjai
Civil szervezetek
Egyházak
Tanácsadás szervezése – folyamatos

A lakosság adóság állományának csökkenése
Kevesebb védendő fogyasztói igénylés

Érdektelenség
Forráshiány
pénzügyi, humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra
került

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
9. számú intézkedés

90

Intézkedés címe:

Hajléktalanok átmeneti szállókban igényeknek megfelelő számú férőhely fenntartása
Aszódiak számára

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A hajléktalan személyek ellátása nem megoldott Aszódon

Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős

Partnerek

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Krízishelyzet kialakulásakor az önkormányzat tudjon gondoskodni a településen élő
hajléktalanokról

Hajléktalan személyek szám meghatározása
Hajléktalan szállóval kapcsolat felvétel
Krízishelyzet esetére egy terv kidolgozása
Önkormányzat Képviselő-testülete
53
Jegyző
Polgármester
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza 3000 Hatvan, Nagyteleki u. 1/a.
54
Kistérségi Gondozási Központ
55
Szociális Kerekasztal tagjai
Hajléktalan személyek szám meghatározása- 2013. december 31.
Hajléktalan szállóval kapcsolat felvétel – folyamatos – (56Élő együttműködési
megállapodás van, aminek köszönhetően a hajléktalanok elhelyezése megoldott).
57
Krízishelyzet esetére egy intézkedési terv kidolgozása – 2013. december 31.
2015.06.30. 582017.06.30 592018.06.30.

Elhelyezett személyek száma évente növekszik
Utcán élő hajléktalanok számának csökkenése

Érdektelenség
Forráshiány
pénzügyi erőforrás
humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
55
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
56
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
57
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
58
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
59
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
53
54

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
10. számú intézkedés

91

Intézkedés címe:

Közintézményekben ingyenes internet, kommunikációs eszköz és könyvtár használat
biztosítása, eszközök használatának tanítása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A mélyszegénységben élők nehezen jutnak internet, kommunikációs eszközök és
könyvtár használatához

Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Helyi programok szervezése infokommunikációs, számítástechnikai eszközök ismeretéről
és használatáról
Közintézményben (könyvtárban, iskolában) lehetőség biztosítása, hogy ingyenes
használhassák az eszközöket
Programok megszervezése-60legalább egy célzott porgram meghírdetése a lakosság
körében
Ingyenes használat biztosításának a lehetősége
Aszód Városi Kulturális Központ (AVKK)
Kistérségi Gondozási Központ
Oktatási Intézmények Vetetői
Programok megszervezése – 61folyamatos 2015.06.30-ig 622017.06.30-ig
célzott program meghirdetésre, és megvalósításra került.
Ingyenes használat biztosításának a lehetősége - folyamatos

63

legalább egy

A programon résztvevők száma
Ingyenes használók száma
Folyamatos programok és használat biztosítása

Érdektelenség
Forráshiány
pénzügyi forrás
humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
63
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
60
61
62

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
11. számú intézkedés
Intézkedés címe:

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

92
Védett tulajdonságú csoportokba tartozó emberek speciális és összetett
szükségleteivel, problémáival kapcsolatos továbbképzések biztosítása a helyi
önkormányzati intézmények szakembereinek
Növekedjen azoknak a munkájuk során emberekkel foglalkozó kerületi önkormányzati
(vagy fenntartott szervezeténél dolgozó) szakembereknek a száma, akik olyan speciális
képzéseken és továbbképzéseken vesznek részt, amely a védett tulajdonságú
csoportokba tartozó emberek speciális és összetett szükségleteivel, problémáival
kapcsolatos ismereteket adnak. ágának hiánya, az erről szóló tájékoztatások
rendszertelensége

Célok Általános
megfogalmazás és rövid- Emelkedjen a speciális képzésen és továbbképzésen résztvevő szakemberek száma a
, közép- és hosszú távú
szociális területén
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) Képzések, továbbképzések biztosítása a kerületi szakemberek számára
pontokba szedve
Polgármester,
Résztvevők és
Intézmények vezetői
felelős
Partnerek
Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

64
65
66

folyamatosan-64éves képzési tervbe az intézményeknél beépítésre kerül
65
Hi.: 2017.06.30.662018.06.30.

Képzett szakemberek száma,
Folyamatosan képzett szakember gárda

Szükséges ismeretek elmaradása
költségvetésből az intézmények számára forrás biztosítása a képzésre
Intézményi költségvetésen belül továbbképzésre biztosított forrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
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2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
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12. számú intézkedés

Intézkedés címe:

Szociális Bizottság felállítása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Szociális igények elbírálásának több szempontú vizsgálata hiányzik. Rászorultság reális
vizsgálatának hiánya.

Célok Általános
megfogalmazás és rövid- Átgondolt, több oldalról megvilágított döntések meghozatala. Egyéb szakmai képviselet
, közép- és hosszú távú
bevonása a döntésekbe.
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) Szociális Bizottság felállítása.
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős

Képviselő-testület

Partnerek

Képviselő-testület
Szociális Kerekasztal
67

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

67

2014. december 31.
2015.06.30.-ig a Képviselő-testület döntést hoz arról, hogy hogyan biztosítja a szociális
igények több szempontú vizsgálatát
Dönt arról, hogy Stratégiai szociális kérdésekben milyen bizottságot működtet.

Mélyszegénységben élők szociális támogatásban részesülők száma

Pénzügyi és humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
A gyermekek esélyegyenlősége

94

13. számú intézkedés

Intézkedés címe:

Fejlesztőpedagógusok és szakemberek továbbképzése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A családokkal foglalkozó szakemberek tapasztalata szerint család működését zavaró és
akadályozó okok közül a családok anyagi szétesésből nevelés, gondozás hiányából
adódó veszélyeztetett gyermekek száma megemelkedett

Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

A hátrányos helyzetű gyermekek és családjukkal foglalkozó szakemberek továbbképzése
A HH gyermekek bölcsődei, óvodai, iskolai elhelyezése

hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó szakemberek képzése69
folyamatos
megfelelő intézményrendszer kialakítása

68

2017.06.30.

Résztvevők és
felelős

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Aszódi Napsugár Óvoda, Aranykapu Bölcsőde

Partnerek

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Városi Óvoda, Aranykapu Bölcsőde

Határidő(k) pontokba
szedve

hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó szakemberek képzése - folyamatos
megfelelő intézményrendszer kialakítása- folyamatos

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

68
69

a településen lévő HH gyermekek intézményekben való elhelyezésének száma

Érdektelenség
Forráshiány
humán erőforrás, pénzügyi erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
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14. számú intézkedés
Intézkedés címe:

95
A hátrányos helyzetű gyermekek
bölcsődében, óvodában és iskolában

intézményi rendszerben

való

elhelyezése

A család működését zavaró és akadályozó okok közül a családok anyagi, család
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

széteséséből, a nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiányából adódó veszélyeztetettség
megemelkedett.

Célok Általános
megfogalmazás és rövid- a hátrányos helyzetű gyermekek elhelyezése az intézményi rendszerben
, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban
1. 70Városi Óvoda és Aranykapu Bölcsőde Intézményvezetője igény esetén
előterjesztést készít arra vonatkozóan, hogy hány fejlesztő pedagógusra lenne
szükség
Tevékenységek
2. 71Képviselő-testület dönt fejlesztő-pedagógus eseti megbízásáról
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve
fejlesztőpedagógusok felvétele az intézményekbe
fejlesztőszobák kialakítása
Résztvevők és
felelős

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Városi Óvoda, Aranykapu Bölcsőde

Partnerek

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Városi Óvoda, Aranykapu Bölcsőde

Határidő(k) pontokba
szedve

fejlesztőpedagógusok felvétele az intézményekbe- 2014. szeptember
folyamatos
fejlesztőszoba kialakítása – 2014. május

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

70
71
72

72

igény esetén-

HH gyermekek száma
fejlesztőpedagógusok száma

Érdektelenség
Forráshiány
pénzügyi, humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
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15. számú intézkedés

Intézkedés címe:

Programok szervezése, szakemberek képzése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A család működését zavaró és akadályozó okok közül a családok anyagi, család
széteséséből, a nevelés, gondozás, törődés hiányából adódó veszélyeztetettség
megemelkedett, a hátrányos helyzetű családok nem tudnak családi programokat
szervezni.

Célok Általános
megfogalmazás és rövid- a hátrányos helyzetű családok részére családépítő programok szervezése
, közép- és hosszútávú
a család megfelelő működését célzó programok
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) ingyenes programok szervezése- 73intézmények vezetői kidolgozzák éves munkatervüket
pontokba szedve
AVKK
Résztvevők és
Városi Óvoda, Aranykapu Bölcsőde Vezetői, Csengey Gusztáv Általános Iskola Igazgatója
felelős
Kistérségi Gondozási Központ
Partnerek

Köznevelési és közművelődési intézmények és vezetőik, Kistérségi Gondozási Központ

Határidő(k) pontokba
szedve

ingyenes programok szervezése- évente, folyamatos

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

73

A programokba bevont családok száma

Érdektelenség
Forráshiány
pénzügyi és humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra
került
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16. számú intézkedés

Intézkedés címe:

Feltöltöttség, kihasználtság mutatók vizsgálata

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A települési demográfiai mutatói alapján nő a gyermekek száma

Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős

Gyermeklétszámhoz igazodó intézményhálózat működtetése.

Gyermeklétszám folyamatos nyomon követése
Védőnőkkel és Polgármesteri Hivatallal folyamatos nyomon kapcsolattartás, adat
egyeztetés
74

Kistérségi Gondozási Központ
Polgármesteri Hivatal Intézményvezetők

75
76

Partnerek

Kistérségi Gondozási Központ
Polgármesteri Hivatal

Határidő (k) pontokba
szedve

Gyermeklétszám folyamatos nyomon követése – folyamatos
Védőnőkkel és Polgármesteri Hivatallal folyamatos nyomon kapcsolattartás, adat
egyeztetés

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

A helyi gyermekek intézményekbe beíratottak száma
Más településekre beíratottak száma

nem alakul ki megfelelő kapcsolatrendszer az intézmények között

humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
76
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
74
75
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17. számú intézkedés

Intézkedés címe:

Szociális hátrányok enyhítése (étkeztetés, könyvtámogatás)

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A hátrányos helyzetű családokban a gyermekek nem kapnak megfelelő támogatást. Évről
évre csökken az étkezési térítési díjkedvezményben részesülők száma.

Célok Általános
Hátrányos helyzetű tanulók étkeztetésének támogatása
megfogalmazás és rövid- Hátrányos helyzetű tanulók könyvtámogatása
77
, közép- és hosszútávú
Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásának támogatása
78
időegységekre
PAMI Művészeti képzés tandíjának támogatási pályázat kiírása
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) Rendeletmódosítás- célzott támogatás bevezetése
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek

Határidő(k) pontokba
szedve

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

79

Képviselő-testület, 80Jegyző

Közoktatási Intézmények (Klik)
Gyermekétkeztetési Intézmény
Képviselő-testület
Rendeletmódosítás – 2013. december 31
81
Célzott települési támogatásról –étkezés, nyári étkezés, iskolakezdési támogatás- helyi
rendelet megalkotás 2015.02.28-ig
82
PAMI
Művészeti
képzés
tandíjának
támogatási
pályázat
kiírása
2017.06.30.832018.06.30.

Étkezési támogatásban részesülők száma
Könyvtámogatásban részesülők száma
84
Táboroztatási támogatásban részesültek száma
85
Művészeti képzés tandíjának támogatása-érintettek száma

Forráshiány
Pénzügyi
Humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 32/2017 (III.23.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
79
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
80
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
81
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
82
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 32/2017 (III.23.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
77
78

83

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
85
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 32/2017 (III.23.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
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18. számú intézkedés

99

Intézkedés címe:

Az intézményeken keresztül a gyermekvédelmi kedvezményről szülők tájékoztatása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a rászorultak számának emelkedése ellenére
még kevesen veszik igénybe.

Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

Több rászoruló vegye igénybe
Szülők tájékoztatása a kedvezménnyel járó további támogatásokról
Iskola általi információszolgáltatás a szülőknek

Intézmények általi információszolgáltatás a rászorulóknak az igénybe vehető
kedvezményekről
86

Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

86

Klebersberg Intézményfenntartó Központ
Városi Óvoda
Aranykapu Bölcsőde Intézményvezetők
Klebersberg Intézményfenntartó Központ
Városi Óvoda
Aranykapu Bölcsőde
Intézmények általi információszolgáltatás a rászorulóknak az igénybe vehető
kedvezményekről - folyamatos

Kedvezményben részesülők száma

Forráshiány, nem megfelelő információszolgáltatás

pénzügyi, humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 32/2017 (III.23.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
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19. számú intézkedés
Intézkedés címe:

Nyári programok szervezése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nyári időszakban nem megoldott a gyermekek alternatív felügyelete a településen

Célok Általános megfogalmazás és
rövid-, közép- és hosszútávú
időegységekre bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

Nyári időszakokra több helyi támogatott program, tábor szervezése a gyermekeknek

Programok szervezése
87Klebersberg

Résztvevők és
felelős

Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve

Intézményfenntartó Központ
Városi Óvoda
Aranykapu Bölcsőde
Aszód Városi Kulturális Központ, PAMI
Képviselő-testület
Jegyző
Intézményvezető
Klebersberg Intézményfenntartó Központ
Városi Óvoda
Aranykapu Bölcsőde
Aszód Városi Kulturális Központ Intézményvezetők
Programok szervezése – 2014. május – Módosítás szükséges:
Az intézmények tervezett nyári szüneti nyitvatartási idejüket leadják a Jegyzőnek minden év
01.31-ig
2. A Képviselő-testület 03.31-ig a költségvetés elfogadásakor elkülöníti az éves támogatási
keretösszeget a gyermekek biztonságos elhelyezése érdekében
3. Minden év 04.15-ig a résztvevő partnerek kidolgozzák a saját tervezett nyári programjaikat
4. Minden év 04.31-ig a partnerek egyeztetik a programjaikat-a párhuzamosságok kiszűrése
érdekében
5. Minden év 05.31-ig dönt a képviselő-testület a biztonságos gyermekfelügyelet
programjainak támogatásáról, a támogatási összeg felosztásáról
6. A Képviselő-testületi döntést követő 5 munkanapon belül a városban igénybe vehető
táborok ideje megjelenik a honlapon, és a gyermekintézményekben a szülők arról
intézményben elhelyezett faliújságon, és üzenőfüzeten keresztül tájékoztatást kapnak.
7. A Képviselő-testület megtárgyalja az igazgatási szünet lehetőségét 2015.03.31-ig
88Minden évben folyamatos

Eredményességi mutatók és
Programokon részt vett helyi gyermekek száma
annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon),
Nyári időszakban és tanszünetekben szervezett programok száma
valamint fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Forráshiány
Nem megfelelő mennyiségű diák jelentkezik (érdeklődéshiány)

Szükséges erőforrások

Pénzügyi forrás:
humán erőforrás

87

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 32/2017 (III.23.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
Város Önkormányzat Képviselő Testületének 32/2017 (III.23.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.

88Aszód
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20. számú intézkedés

101

Intézkedés címe:

Pályaválasztási tanácsadás, tehetséggondozás

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

a hátrányos helyzetű gyermekek pályaválasztásának segítése, mert nem megfelelő
mintát látnak otthon és a jó útra terelésük nagyon fontos.

Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

Jó mintakép felállítása a gyermekekben
Megfelelő pályaválasztás felé terelés

Pályaválasztási tanácsadás szervezése. Folyamatos kapcsolattartás a tanulás alatt
(nyomon követés)

Résztvevők és
felelős

KLIK, Inézményvezetők,89 Kistérségi Gondozási Központ Vezetője

Partnerek

Oktatási intézmények vezetői

Határidő(k) pontokba
szedve

Pályaválasztási tanácsadás szervezése- 902013. december 31.2017.06.30.91 2018.06.30.
Folyamatos kapcsolattartás a tanulás alatt (nyomon követés) - folyamatos

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Továbbtanulók száma
Végzettek száma
Elhelyezkedettek száma

Érdektelenség
Forráshiány
pénzügyi és humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
91 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
89
90

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
21. számú intézkedés

102

Intézkedés címe:

SNI, BTM-es gyermekek oktatása, fejlesztése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

az SNI és BTM-es gyermekek speciális oktatása, fejlesztése, elhelyezése nem megoldott
a településen

Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős

Partnerek

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Ezen gyermekek tekintetében
intézményrendszeren keresztül

egyéni

vagy

integrált

fejlesztés

a

települési

SNI és BTM-es gyermekek feltárása, adatgyűjtés
fejlesztési célok kitűzése
fejlesztőpedagógus megbízása
Klebersberg Intézményfenntartó Központ
92
Jegyző
Képviselő-testület
93
Aszódi Napsugár Óvoda Intézményvezetője
Csengey Gusztáv Általános Iskola vezetője
Klebresberg Intézményfenntartó Központ
Jegyző
Városi Óvoda Intézményvezetője
SNI és BTM-es gyermekek feltárása, adatgyűjtés – 2013. december 31. 942015.03.30-ig
fejlesztési célok kitűzése – 2014. március 31.- 952015.03.30-ig
fejlesztőpedagógus megbízása – 2014. szeptember- 96Aszódi Napsugár
Óvoda
tekintetében 972015.06.30., igény szerint, folymatos

SNI és BTM-es gyermekek száma a településen
Felvett fejlesztő pedagógusok száma (megbízása)

Forráshiány
Humán erőforrás,
pénzügyi erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 32/2017 (III.23.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
93
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 32/2017 (III.23.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
94 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
95 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
96 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
97
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
92
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22. számú intézkedés

103
98

Intézkedés címe:

DIFER-rendszer bevezetése
Kompetencia alapú nevelési programcsomag alkalmazása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Iskolába lépéskor többévnyi fejlettségbeli különbség mutatható ki a gyerekek között.
Iskolakezdéskor a tanulók egy részénél a készségek fejlettsége csak a 4-5 évesek átlagos
szintjének felel meg. Ezt a hátrányt, elmaradást az iskola nem tudja behozni. A
hátránnyal indulók jelentős része végérvényesen leszakad a társaitól az első iskolai évek
alatt. Komoly figyelmet kell fordítani az óvodás gyerekek készségfejlődésére és fejlesztésére, az óvodai-iskolai átmenetre.

Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

a hátrányos helyzetű gyermekek felmérése
DIFER-rendszer bevezetése
Kompetencia alapú programcsomag

DIFER-rendszer bevezetése

Résztvevők és
felelős

Klebersberg Intézményfenntartó Központ
Aszódi Napsugár Óvoda

Partnerek

Klebersberg Intézményfenntartó Központ
Aszódi Napsugár Óvoda

Határidő(k) pontokba
szedve

DIFER-rendszer bevezetése
Kompetencia alapú programcsomag- folyamatos

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

98

felmért gyermekek száma
iskolában lemaradók száma

nem hozza meg a rendszer bevezetése a kellő eredményt
forráshiány
pénzügyi és humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
23. számú intézkedés

104

Intézkedés címe:

A diszfunkcionális családokban élő gyermekek átmeneti gondozásba vétele

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A diszfunkcionális családokban a gyermekek nem megfelelően fejlődnek

Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős

Feltárt esetek (megfelelő jelzőrendszerrel)
a gyermekek veszélyeztetettségének megszűntetése
megfelelő közegben nevelésük, oktatásuk biztosítása
adatgyűjtés
jelzőrendszer erősítés
átmeneti gondozás menetének kialakítása
99

Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Kistérségi Gondozási Központ Vezetője Családgondozója

100

Partnerek

Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
101
Gyermekvédelmi szakemberek, védőnők

Határidő(k) pontokba
szedve

Adatgyűjtés – 2013. december 31.
jelzőrendszer erősítés - folyamatos
átmeneti gondozás menetének kialakítása –
szerint, igény szerint, folyamatos

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

102

2013. december 31. törvényi előírás

Feltárt esetek száma
Átmeneti gondozásba vett gyermekek száma

Nem kerülnek a jelzőrendszerbe a gyermekek

Pénzügyi humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
101 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
102
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
99

100
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24. számú intézkedés

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

105

103

Bölcsődés gyermekek számának növelése (gondozási díj felülvizsgálata)

Alacsony a bölcsődés korú gyermekek közül a bölcsődébe beíratottak száma, a térítési díj
bevezetését követően a kihasználtság csökkent

A bölcsődei elhelyezés minden igénylő számára hozzáférhető legyen.
Gondozási díj bevezetésének és fenntartásának felülvizsgálata

Adatgyűjtés, hogy miért nem íratják be a gyermekeket a bölcsődében
Rendelet felülvizsgálata

Résztvevők és
felelős

Aranykapu Bölcsőde
Jegyző

Partnerek

Aranykapu Bölcsőde
Jegyző

Határidő(k) pontokba
szedve

Adatgyűjtés – 2013. december 31. megtörtént
Rendelet felülvizsgálata – 2013. szeptember 30.- nem szükséges, a feltöltöttség
mutatószámai (csökkenése) nem a gondozási díj összegéből adódik.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

103

Bölcsődébe beíratott gyermekek számának növekedése %

Csak csekély mértékben befolyásolja a gondozási díj bevezetése a beiratkozók számát
A gondozási díj eltörlése következtében forráskiesés
Pénzügyi és humánerőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján törlésre került

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
25. számú intézkedés

106

Intézkedés címe:

Baba-mama szoba kialakítása a közintézményekben

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az intézményekben
nehezítettsége

Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

várakozási

időben

felmerülő

szükségletek

kielégítésének

Szükségletfelmérés
Szoba kialakítása

Adatgyűjtés
Kérdőívek készítése
Szükséglet alapján szoba kialakítása

Résztvevők és
felelős

104

Partnerek

Közintézmények vezetői

Határidő(k) pontokba
szedve

Adatgyűjtés – 2013.december 31.
Kérdőívek készítése – 2014. március 31.
Szükséglet alapján szoba kialakítása – forrás esetén
105
Önkormányzat épületében –hely hiány miatt-részlegesen váró(játszó)sarok kerülhet
kialakításra a kisgyermekkel ügyintézők várakozásának megkönnyítésére 2015.06.30-ig,
2015.08.31-ig

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

104
105

Közintézmények vezetői
Jegyző

Baba-mama szobák száma a településen a közintézményekben

Forráshiány
érdektelenség
Pénzügyi forrás
humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
Nők esélyegyenlősége

107

26. számú intézkedés
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban

Adatgyűjtés, helyzetelemzés készítés
Nincsenek adatok GYES, GYED-en lévőkről
foglalkozásba visszatérésükről,
munkaelhagyás gyerekvállalás következtében,
Helyi adatgyűjtés,
intézményektől,
munkaügyi központtól,
szociális térkép a nők helyzetére kihegyezve
a feltárt problémáknak megfelelő célzott támogatás megszervezése

Tevékenységek
kapcsolat felvétel a megfelelő intézményekkel
(a beavatkozás tartalma) 106Szociális térkép, helyzetelemzés készítése 2015.12.31.
pontokba szedve
Munkaügyi Központ
Résztvevők és
Intézményvezetők
felelős
107
Képviselő-testület
Partnerek

Munkaügyi Központ
Intézményvezetők

Határidő(k) pontokba
szedve

kapcsolat felvétel a megfelelő intézményekkel – folyamatos, 2013. december 31.
helyzetelemzés készítés – 1082014. május ,2015.12.31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

GYES, GYED- en lévők száma
foglalkozásba visszatérő nők száma

a kapcsolattartás nem megfelelő az intézménnyel
109

Szükséges erőforrások

106
107

pénzügyi forrás-szociális térkép elkészítése
humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
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Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került

109

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
108
27. számú intézkedés
Intézkedés címe:

Helyi vállalkozók munkaigény felmérése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A GYED, GYED után a munkaerőpiacra visszatérésre probléma

Célok Általános megfogalmazás és
rövid-, közép- és hosszútávú
időegységekre bontásban

helyi kis-, közép- és nagyvállalatoknál a munka-erőpiaci igény felmérése
nők igényeinek felmérése
igényegyeztetés (Információbázis kiépítése)
Tanácsadói Iroda létrehozása
Igényfelmérések
Tanácsadói Iroda létrehozása
110
Önkormányzat honlapján belül külön link létrehozása, amire a vállalkozók
munkaerőigényeiket feltölthetik az önkormányzaton keresztül.
Munkaügyi központ
Helyi vállalkozók
Nőegylet
111
Képviselő-testület
Munkaügyi központ
Helyi vállalkozók
Nőegylet
Igényfelmérések – 2014. február 28. 1122015.12.31.
Tanácsadói Iroda létrehozása – forrás esetén
113Önkormányzat honlapján belül külön link létrehozása, amire az igényeket
közvetlenül feltölthetik a vállalkozók 2015.02.28-ig
Vállalkozók tájékoztatása, megkeresése az ügyben folyamatos
Álláskeresési klub adatbázis létrehozása 2015.06.30-ig
Újságban jelentkezés módjának közzététele 2015.03.31-ig

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős

Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve

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

elhelyezkedések száma
tanácsadói irodán jelentkezők száma

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

érdektelenség
forráshiány

Szükséges erőforrások

pénzügyi és humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
112 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
113
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
110
111

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
28. számú intézkedés

109

Intézkedés címe:

Képzési programok körének szélesítése.

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A tartós munkanélküliség aránya a nők esetében magasabb.

Célok Általános megfogalmazás
és rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

Résztvevők és
felelős

Partnerek

Határidő(k) pontokba
szedve

Korszerű ismeretek megszerzését célzó speciális képzési programok szervezése, mely
segíti a nők visszailleszkedését a munkaerő piacra

igényfelmérés (képzésekre)
tanfolyamok szervezése, lebonyolítása
Munkaügyi Központ
Nőegylet
Szociális Kerekasztal tagjai
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
114
Alpolgármester
Kistérségi Gondozási Központ
115
Képviselő-testület
Munkaügyi Központ
Nőegylet
Szociális Kerekasztal tagjai
Kistérségi Gondozási Központ
igényfelmérés (képzésekre) – 2013. december 31. – 116Álláskeresési Klubban jelentkező
nők körében 1172015.06.30-ig 2018.06.30.
Álláskeresési Klub Vezetője jelzi a Munkaügyi Központnak, hogy milyen képzésekre,
hány főt lehetne beiskolázni.
tanfolyamok szervezése, lebonyolítása – forrás esetén

Eredményességi mutatók
és annak
dokumentáltsága,
képzést igénylők száma
forrása
képzésekre jelentkezők száma
(rövid, közép és
képzést elvégzők száma
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
érdektelenség
és csökkentésük eszközei Forráshiány, pályázat figyelés
Szükséges erőforrások

pénzügyi és humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
116 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
117 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
114
115

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
29. számú intézkedés

110

Intézkedés címe:

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások során célzott támogatások körének
kialakítása.

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A gyermekét egyedül nevelő, vagy több gyermeket nevelő család esetében a szegénység
kockázata magas.

Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős

Partnerek
Határidő (k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások során célzott támogatások körének
kialakítása.

Szociális rendelet felülvizsgálata
speciális támogatások bevezetése
Szociális Kerekasztal tagjai
Jegyző
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
118
Képviselő-testület
Szociális Kerekasztal tagjai
Jegyző
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti 119Kistérségi Gondozási Központ
Szociális rendelet felülvizsgálata – 2013. december 31. 120 2015.02.28-ig
speciális támogatások bevezetése – forrás esetén
121
Települési támogatások felülvizsgálata évente

felülvizsgálat során bevezetett támogatások
támogatásban részesülők száma

forráshiány

pénzügyi erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
120 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
121 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
118
119

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
30. számú intézkedés
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános megfogalmazás és rövid-,
közép- és hosszútávú időegységekre
bontásban

111
Gyermekek napközbeni ellátás szervezése
A GYÁS, GYES-ről való visszatérés a munkaerő piacra mérsékli a szegénység kialakulásának
kockázatát.
Gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményeknek működtetése a keresletnek
megfelelően
Önkormányzat gazdasági helyzetének figyelembevételével az ellátásköltségeinek átvállalása.

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve

gyermekek napközbeni ellátásának igényének felmérése
igény esetén intézményi rendszerbe beépítése

Résztvevők és
felelős

Képviselő-testület
122Szociális Kerekasztal tagjai
123Szociális

Partnerek

Kerekasztal tagjai

Jegyző
Kistérségi Gondozási Központ
124Gyermekintézmények vezetői,AVKK, PAMI
A gyermekek napközbeni ellátásának igényének felmérése -2013. december 31.
igényesetén intézményi rendszerbe beépítése – 2014. szeptember 30.
Az intézmények tervezett nyári szüneti nyitvatartási idejüket leadják minden év 02.28-ig

125

2. A képviselő-testület a fenntartó részéről dönt Városi Bölcsőde, Óvoda szünidei nyitva
tartásról.
3. A Képviselő-testület 03.31-ig a költségvetés elfogadásakor elkülöníti az éves támogatási
keretösszeget a gyermekek biztonságos elhelyezése érdekében, jóváhagyja az intézmények
nyitvatartási rendjét

Határidő(k) pontokba szedve

4. Minden év 04.15-ig a résztvevő partnerek kidolgozzák a saját tervezett nyári programjaikat
5. Minden év 04.31-ig a partnerek egyeztetik a programjaikat-a párhuzamosságok kiszűrése
érdekében
6. Minden év 05.31-ig dönt a képviselő-testület a biztonságos gyermekfelügyelet programjainak
támogatásáról, a támogatási összeg felosztásáról
6. A Képviselő-testületi döntést követő 5 munkanapon belül a városban igénybe vehető táborok
ideje megjelenik a honlapon, és a gyermekintézményekben a szülők arról intézményben
elhelyezett faliújságon, és üzenő füzeten keresztül tájékoztatást kapnak.126folyamatos

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

igényfelmérés alapján igénylők száma
résztvevők száma

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

érdektelenség
forráshiány

Szükséges erőforrások

pénzügyi és humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
124 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
125 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
126 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
122
123

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
31. számú intézkedés

112

Intézkedés címe:

Gyesen, gyeden lévők elmagányosodásának megelőzése, programok szervezése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A magányérzet kialakulásával nemcsak az anya mentális állapota lehet rosszabb,
családi konfliktusokhoz is vezethet.

Célok Általános megfogalmazás és
rövid-, közép- és hosszútávú
időegységekre bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

Szabadidős programok szervezése, igény szerinti bővítése.
Zöldterületek, közparkok tervszerű felújítása.
családi szabadidős programok szervezése, lebonyolítása
127

Résztvevők és
felelős

Partnerek

Szociális Kerekasztal tagjai
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetői
Védőnők
Városi Intézmények vezetői
Szociális Kerekasztal tagjai
128
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Kistérségi Gondozási Központ
Köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetői
Védőnők
családi szabadidős programok szervezése, lebonyolítása – forrás esetén
129

Határidő(k) pontokba szedve

Zöldterületek, játszóterek, közparkok felújításának ütemezése 2015.06.30-ig
Ütemezés szerinti felújítás: 2015.12.31. 1302018.06.30.

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

szabadidős programok száma
programokon résztvevők száma

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

érdektelenség
Forráshiány, pályázatok figyelése

Szükséges erőforrások

pénzügyi forráshumán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
129 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
130 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
127
128
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Intézkedés címe:

Közintézmények nyitvatartási ideje alkalmazkodjon a menetrendhez és a szülők
munkarendjéhez

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Helyi intézmények nyitvatartási ideje nem alkalmazkodik a szülők munkarendjéhez,
különösen gondot jelent az ingázók, főleg a gyermeküket egyedül nevelők részére, az,
hogy nem biztosított megfelelő ideig a gyermekek felügyelete.

Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

Intézmények nyitva tartása alkalmazkodjon a helyi közlekedéshez és a munkába
járáshoz, (cégek igény felmérése)

Igényfelmérés (helyi vállalkozókkal egyeztetés)
közintézmények nyitvatartási idejének felülvizsgálata
igény esetén nyitvatartási idő változtatása

Résztvevők és
felelős

Közintézmények intézményvezetői

Partnerek

131

Határidő (k) pontokba
szedve

Igényfelmérés (helyi vállalkozókkal egyeztetés) -2013. december 31. – 132módosítás
2015.03.31. ahol még nem történt meg.
közintézmények nyitvatartási idejének felülvizsgálata – 2014. augusztus 30.
133
módosítás.: 2015.06.30.
igény esetén nyitvatartási idő változtatása – 2014. október 31. 134módosítás 2015.06.30.
135
folyamatos

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Civil szervezetek

hány közintézményben változott a nyitvatartási idő

érdektelenség
forráshiány
humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
133 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
134 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
135 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
131
132
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33. számú intézkedés
Intézkedés címe:

A nők esélyegyenlőségének javítása a kerületi szűrések
népszerűsítésével, a szűréseken való részvételre ösztönzéssel

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Prevenciós szolgáltatások ismeretének hiánya

Célok Általános megfogalmazás és rövid-,
közép- és hosszú távú időegységekre
bontásban

Népbetegségek kialakulásának megelőzése
Folyamatos, évi rendszeres szűrővizsgálatok szervezése
Kerületi egészségügyi szűrések, közös rendezvényeken (előadásokon)
való részvétel, népszerűsítése (helyi újság, egészségügyi szolgálat,
média, hirdetmények,)
136

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve

A Védőnői Szolgálat 2015.03.31-ig a Háziorvosi Szolgálat, az Albert
Schweitzer Kórház Rendelőintézete és Kistérségi Gondozási Központ
munkatársaival, civilek bevonásával dolgozzon ki egy éves munkatervet
a program megvalósítására, azt nyújtsa be a Képviselőtestületnek.2015.12.31-ig a megszervezett prevenciót szolgáló
előadásokról, cikkekről, szűrővizsgálatokró l2015.06.30-ig féléves,
12.31-ig éves beszámolót készít a Képviselő-testületnek.1372017.06.30.
138
folyamatos

Résztvevők és
felelős

Védőnői Szolgálat
Háziorvosi Szolgálat
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Partnerek

Szakorvosi Rendelőintézet
Háziorvosi Szolgálat

Határidő(k) pontokba szedve

folyamatos

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

meghirdetett szűrések száma,
résztvevők száma,
rendezvények száma,
A preventív tevékenység támogatásával a nők egészségügyi állapota
javul.

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

A megelőzés támogatásának elmaradása, pénzügyi forrás hiánya miatt.
Civilek bevonásával csökkenthető a kockázat.

Szükséges erőforrások

Költségvetési forrás -intézményi forrás, emberi erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
138 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
136
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Intézkedés címe:

Kisgyermeküket nevelő nők foglalkoztatását segítő és tehermentesítő szolgáltatások fejlesztése,
bővítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának esélyei rosszabbak az átlagos munkavállalónál

Célok Általános megfogalmazás
és rövid-, közép- és hosszú
távú időegységekre
bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

Résztvevők és
felelős
Partnerek

Határidő(k) pontokba
szedve

A Kisgyermeket nevelő szülők számára a foglakoztatást elősegítő képzések szervezésén és az ehhez
kapcsolódó gyermekfelügyeleten keresztül az egyedülálló anyák elhelyezkedési lehetőségeinek
növelése.
.
Kisgyermekes szülők toborzása,
Tréningek szervezése,
Gyermekfelügyelet megszervezése, biztosítása,
Meglévő szolgáltatások igény szerinti bővítése
139Gyermekfelügyelet lehetőségének megszervezése igényekhez igazodóan, de minimum heti 2*2
órában- ahhoz, hogy a kisgyermekes szülők hivatalos ügyeiket intézni tudják
Önkormányzat
Kistérségi Gondozási Központ Családsegítő Szolgálata
Gyermekjóléti Szolgálat
Egyházak
1.
2.
3.
4.

140Kisgyermekes

nők foglalkoztatását segítő tréningek feltérképezése 2015.06.30-ig
Képzési lehetőség(ek) meghirdetése a helyben szokásos módon
Elegendő számú jelentkező esetén a Képviselő-testület dönt a képzések támogatásának
módjáról, a helyszín biztosításáról
Gyermekfelügyelet megszervezése 2015.06.30-ig (a kisgyermekes anyáknak a képzés
idejére, ill. hetente ügyintézések megkönnyítése érdekében) 1412017.06.30
1422018.06.30..

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

Résztvevők száma,
Tréninget sikeresen elvégzők száma,
Munkaerőpiacon elhelyezkedett személyek száma
Önkormányzati döntés alapján folyamatosan fenntartható

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Tréningre jelentkezők számának csökkenése, nem megfelelő toborzás
Nem a piaci igényeket kielégítő képzések szervezése. A megfelelő létszám biztosítása a csoportos
foglalkozás beindításához, igénykielégítő képzések.

Szükséges erőforrások

Az intézmény közalkalmazotti létszámának biztosítása

139

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
141 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
142 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
140
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Idősek esélyegyenlősége
35. számú intézkedés

Intézkedés címe:

Időseknek programok és szolgáltatások szervezése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Magas az egyedül élők aránya.

Célok Általános megfogalmazás és
rövid-, közép- és hosszú távú
időegységekre bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

Az aktivitást és a függetlenséget megőrző programok, szolgáltatások szervezése.

Résztvevők és
felelős

143

Képzések igény szerinti bővítése.
„Home care” program bevezetése
Igényfelmérés
Programok és szolgáltatások szervezése
Idősekkel foglalkozó civilszervezetek
Kistérségi Gondozási Központ Vezetője

Partnerek

Idősekkel foglalkozó civilszervezetek
144
Kistérségi Gondozási Központ,

Határidő (k) pontokba szedve

Igényfelmérés – 2013. december 31.
Programok és szolgáltatások szervezése – forrás esetén145 folyamatos

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

igény alapján programok szervezése (db)
programokon résztvevő személyek száma

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

érdektelenség
Forráshiány, pályázatok figyelése

Szükséges erőforrások

humán erőforrás, pénzügyi erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
145
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
143
144
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Intézkedés címe:

Egészségügyi, sport szolgáltatások bővítése.

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Szakemberek tapasztalata szerint a betegségeken belül magas a daganatok, a keringési
zavarok, szív- és érrendszeri megbetegedések, ízületi, pszichés problémák aránya.

Célok Rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások bővítése.
Általános
Szűrővizsgálatok biztosítása.
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszútávú
Prevenciós szemlélet erősítése, az egészségtudatos magatartás fejlesztése
időegységekre
bontásban
Szolgáltatások igényfelmérése
Tevékenységek
szolgáltatások megszervezése (sport nap) egybekötött szűrőprogramokkal
(a beavatkozás tartalma)
tanácsadással
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős

Partnerek

és

146

Képviselő-testület, Polgármester
Kistérségi Gondozási Központ vezetője
Kistérségi Gondozási Központ
Idősekkel foglalkozó civilszervezetek
Egészségügyi szolgáltatók
Köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetői
Albert Schweitzer Kórház és Rendelőintézet
Szolgáltatások igényfelmérése – 2013. december 31.
szolgáltatások megszervezése (sport nap) egybekötött
tanácsadással – forrás esetén

szűrőprogramokkal

és

147

Határidő(k) pontokba
szedve

Árajánlat beszerzése a lakosság körében végezett szűrővizsgálatra Albert Schweitzer
Kórház és Szakorvosi Rendelőintézetétől, Vöröskereszttől, Baptista Egyháztól
Képviselő-testület forrás elkülönítése 2015.06.30-ig
Szűrőnap a lakosság körében 2015. II. félévében
Annak megszervezése, hogy az idős, rászoruló emberek szakorvosi rendelőbe, kórházba
eljussanak.
Rendkívüli élet helyezet, ápolási igény esetén heti/kétheti időtartamra térítésmentes
vagy kedvezményes házi gondozás biztosítása
A mozgásukban korlátozottak udvarának, kertjének térítésmentes tisztán tartása
közösségi munka révén- Kistérségi Gondozási Központ Együttműködési megállapodás
megkötése közösségi szolgálat biztosítására 2015.03.31-ig.
148
2017.06.30.
149
A szolgáltatás lehetőségének meghírdetése az idős, vagy mozgásukban korlátozott
személyek körében.
Rendszeres mozgást biztosító szolgáltatás bővítésére: városi sportnap szervezése
2015.12.31-ig
Szabadidő-park kialakítása, mozgást biztosító eszközök beszerzése érdekében pályázat
figyelése.
150folyamatos

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
148
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
149
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
150
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
146
147
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Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

szolgáltatás igénye (fő)
sport napon részt vett személyek száma
szűrővizsgálaton részt vettek száma
tanácsadáson részt vettek száma
érdektelenség
Forráshiány, pályázatok figyelése
pénzügyi forrás- humán erőforrás
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Intézkedés címe:

Bentlakásos intézmények térítési díj kiegészítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az alacsonyabb jövedelműek bentlakásos otthonba való bejutásuk nehézkes

Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

Bentlakásos intézmények térítési díj kiegészítése,

Résztvevők és
felelős

Partnerek
Határidő (k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

állapotromlás esetén megfelelő ellátás elérésének esélye,
szociális rendeletbe a támogatási rendszer kiegészítés beépítése

igényfelmérés-151Szociális térkép
Rendeletmódosítás-152 helyzetelemzést követően 2015.12.31-ig
bentlakásos intézménnyel megállapodás kötése
153
Idősekkel foglalkozó civilszervezetek
Egészségügyi szolgáltatók
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Képviselő-testület
Kistérségi Gondozási Központ vezetője
Idősekkel foglalkozó civilszervezetek
Egészségügyi szolgáltatók
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Igényfelmérés – folyamatos 1542017.06.30
Rendeletmódosítás- 2013. december 31.
bentlakásos intézménnyel megállapodás kötése – forrás esetén

bentlakásos intézményben elhelyezettek száma (fő)
térítési díj kiegészítés összege (Ft)

forráshiány

pénzügyi erőforrás, megfelelő bentlakásos intézmény

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
153
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
154
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
151
152
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Intézkedés címe:

Életmód tanácsadás

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A morbiditási statisztikák rangsorában – a daganatok, keringési zavarok, szív- és
érrendszeri megbetegedések, ízületi, pszichés problémák a leggyakrabban előforduló
betegségek.

Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Prevenciós szemlélet erősítése
az egészségtudatos magatartás fejlesztése (életmód tanácsadás)

igényfelmérés (kérdőívekkel)
életmód tanácsadás bevezetése
Kistérségi Gondozási Központ Vezetője
Rendelőintézet
igényfelmérés (kérdőívekkel) – 1552013. december 31. , 2015.03.31-ig, 1562017.12.31.
életmód tanácsadás bevezetése – forrás esetén- 157legalább havonta158/2 havi
rendszerességgel 1591 szakember meghívása

tanácsadáson részt vettek száma

Érdektelenség
Forráshiány, pályázatok figyelése
pénzügyi, humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
157
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
158
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
159
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
155
156

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
39. számú intézkedés
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános megfogalmazás és rövid-,
közép- és hosszú távú
időegységekre bontásban

121
Generációs programok szervezése
Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége.
igényfelmérés (kérdőívekkel)
„A tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének
Magyarországi Programja”-ba belépés
igényfelmérés
160

Helyi idősklubok és Városi Óvoda és Iskolák közötti társadalmi érintkezések
szolgáló tevékenységek megszervezése.
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
felelős

Partnerek

Határidő (k) pontokba szedve

Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon),
valamint fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

160

Lehetőség teremtése a két korcsoport számára a közös időtöltésre és az
egymástól való tanulásra.
A nagyszülők segíthetnek a fiatal generációknak annak megértésében, hogy
hogyan nőttek fel számítógépes technológia nélkül, a gyermekek pedig abban,
segíthetik az idősebbeket, hogy megértsék az internet használatát és a
legújabb technológiai fejlesztéseket.

161

Kistérségi Gondozási Központ Vezetője

Idősekkel foglalkozó civilszervezetek
Szociális Kerekasztal tagjai
Egészségügyi szolgáltatók
Egyházak
Iskolák
Igényfelmérés- 2013. december 31.
162Generációs programok megtervezése 2015.03.31-ig, 1632017.06.30.
164folyamatos
165Generációs programok megvalósítása 2015.06.30-ig,166 2017.06.30.
167folyamatos

programban részt vevő személyek
Érdektelenség
Forráshiány
pénzügyi, humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
162 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
163
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
164 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
165 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
166 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
167
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
161

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
40. számú intézkedés

122

Intézkedés címe:

Számítástechnikai képzések szervezése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A számítógépet és a kommunikációs eszközöket nem ismerik, nem tudják
megfelelően használni. Ezáltal kevesebb információhoz jutnak.

Célok Általános megfogalmazás és rövid-, Számítástechnikai képzések, internet használat egyre többen elsajátítják
közép- és hosszútávú időegységekre Mindennapi életbe beépül az internet használata
bontásban
Igényfelmérés
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba Képzések, programok szervezése.
szedve

Igény bővítése, érdeklődés felélénkítése.

Résztvevők és
felelős

168

Partnerek

Idősekkel foglalkozó civilszervezetek
Kistérségi Gondozási Központ

Kistérségi Gondozási Központ Vezetője

Igényfelmérés -2013. december 31.
169

2015.04.30-ig meghirdetésre kerül, hogy arra a nyugdíjasok
jelentkezhessenek.
2015.06.30-ig - a jelentkezők száma alapján- közösségi szolgálat/vagy egyéb
Határidő(k) pontokba szedve

forrás

igénybevételével

megszervezésre

kerül

egy

több

számítógépes képzés.
Képzések, programok szervezése – forrás esetén
Igény bővítése, érdeklődés felélénkítése – forrás esetén
Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon),
valamint fenntarthatósága

képzésen részt vettek száma

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Érdektelenség
Forráshiány

Szükséges erőforrások

pénzügyi, humán erőforrás

168
169

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került

alkalmas

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
41. számú intézkedés

123

Intézkedés címe:

Az egyedül élőkkel folyamatos kapcsolattartás

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Egészségi állapotuk miatt nem tudnak a gyülekezet közösségébe eljutni

Célok Általános megfogalmazás és
rövid-, közép- és hosszútávú
időegységekre bontásban

kapcsolattartás a lelkészek bevonásával meglátogatásuk

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

igényfelmérés
kapcsolattartó személyek kijelölése
folyamatos kapcsolattartás

Résztvevők és
felelős

Egyházak
Kistérségi Gondozási Központ Vezetője

Partnerek

Egyházak
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ

folyamatos kapcsolattartás
szükség esetén az idős személy segítése, elmagányosodásuk csökkentése

Igényfelmérés – 2013. december 31. 170 2015.06.30., 1712017.06.30.172 folyamatos
kapcsolattartó személyek kijelölése – igény esetén 1732015.02.28.,
174
2017.06.30.175folyamatos
folyamatos kapcsolattartás – folyamatos

Határidő(k) pontokba szedve

Lehetőség megteremtése annak jelzésére, hogy az idős ember valamiben
segítségre szorul- telefonszám megjelölése, meghirdetése
A Kistérségi Gondozási Központhoz beérkező üzenetek alapján
segítségnyújtás, kisebb vagy nagyobb háztartási munkákban.
beszélgetési igények teljesítése telefonon vagy egyeztetés után
személyesen is.

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

kapcsolattartást igénylők száma
kapcsolattartó személyek száma

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

érdektelenség
az idősek nem bíznak meg „idegen” emberekben, nem mernek segítséget kérni

Szükséges erőforrások

pénzügyi és humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
172
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
173
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
174
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
175
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
170
171

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
42. számú intézkedés

124

Intézkedés címe:

Adatbázis készítés-176szervezetenként külön

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az idősek feltérképezése, információ hiány következtében nem jut el a szolgáltatás az
érintettekhez

Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban

adatbázis kialakítása
Meglévő adatbázis folyamatos frissítése,
közös adatbázis létrehozása, (egyházak, gondozási központ)
az idős személyek olyan szolgáltatásokat tudnak igénybe venni, ami testi,lelki
személyiségüket javítja
igényfelmérés
Tevékenységek
adatbázis kialakítása
(a beavatkozás tartalma)
Meglévő adatbázis folyamatos frissítése,
pontokba szedve
közös adatbázis létrehozása, (egyházak, gondozási központ)
Résztvevők és
felelős

Kistérségi Gondozási Központ Vezetője
Egyházak

Partnerek

Idősekkel foglalkozó Civil szervezetek
Vöröskereszt

Határidő(k) pontokba
szedve

Igényfelmérés – 2013. december 31. –módosítása: 2015.06.30-ig 1772017.06.30.
adatbázis kialakítása – 2014. május
Meglévő adatbázis folyamatos frissítése - folyamatos
közös adatbázis létrehozása, (egyházak, gondozási központ) – 2014. május –178
2015.06.30.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

adatbázisban szereplők száma
szolgáltatások száma
szolgáltatást igénybe vevők száma

érdektelenség
az idősek nem nyitnak a szolgáltatások iránt
pénzügyi és humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
178
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
176
177

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
125
43. számú intézkedés

Intézkedés címe:

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás beindítása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az otthonukban élő egyedülálló idős személyek egészségügyi vagy szociális probléma
esetén nem tudnak gyors segítséghez jutni

Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

igényfelmérés
krízishelyzetekben az idősek házi segítségnyújtása

igényfelmérés (kérdőívekkel)
jelzőrendszer kiépítése

Résztvevők és
felelős

Kistérségi Gondozási Központ Vezetője
179
Képviselő-testület

Partnerek

Idősekkel foglalkozó civil-és egyéb szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

igényfelmérés (kérdőívekkel)- 2013. december 31. –180szociális térkép készítése után
2015.12.31.
jelzőrendszer kiépítése – forrás esetén 1812017.06.30. 1822018.06.30.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

igényelt jelzőrendszer bekötések száma

érdektelenség
forráshiány
pénzügyi, humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
181
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
182
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
179
180

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
44. számú intézkedés

126

Intézkedés címe:

Idősek esélyegyenlőségét az áldozattá válás megelőzését, az otthon védelmét szolgáló
intézkedések

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az idős személyek gyakran válnak áldozattá

Célok Általános
Idősek biztonságának javítása, az áldozattá válás lehetőségének megelőzése
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszú távú
időegységekre
bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

Előadások szervezése,
Biztonsági rendszerek kiépítésének segítése,
183
Kistérségi Gondozási Központ Idősek számára széles körben előadásokat szervez
évente 2 alkalommal
Idősek, különösen egyedülállók védelme érdekében annak átgondolása, megszervezése,
hogy hogyan lehet biztonságukat növelni.

Résztvevők és
felelős

Polgármester
Kistérségi Gondozási Központ Vezetője

Partnerek

Aszódi Rendőrőrs
Polgárőrség,

Határidő(k) pontokba
szedve

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Előadások szervezésének időpontja – folyamatosan
184
2015.06.30-ig idősek széles köre számára előadás szervezése, 1852017.06.30.
186
folyamatos
187
Rendőrségi figyelemfelhívó újság cikk megjelenése 1882015.06.30-ig folyamatos, min
évente 1 alkalommal

Előadások száma,
Előadásokon részt vevők száma,
kiépített biztonsági berendezések száma
Az intézmény (idősek, klubja) programjai közé folyamatosan beépítve
Elmaradt tájékoztató jellegű előadások növelik az idősek áldozattá válását
az előadások rendszeres szervezésével, a helyszín biztosításával
A biztonsági berendezésekhez költségvetésből történő támogatás, pályázati forrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
185
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
186
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
187
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
188
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
183
184

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
45. számú intézkedés
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Idős személyek közösségi programokban való csoportos részvétele, az „Aktív időskor”
helyi szintű népszerűsítése189 a „Silver City” nemzetközi program keretében
Idősödés problémája a társadalmi és a gazdasági aktivitás hiánya

Célok Általános
megfogalmazás és rövid- Az idősek társadalmi és gazdasági szerepének növelése, az aktív időskor
, közép- és hosszú távú
életminőségének javítása
időegységekre
bontásban
Az idősödéssel összefüggő aktivitást fokozó lehetőségek keresése,
Tevékenységek
tevékeny időskort szolgáló gyakorlatok alkalmazása,
(a beavatkozás tartalma)
tapasztalatok elterjesztése,
pontokba szedve
hasznos és sikeres példák felkutatása 1902015.12.31-ig, 1912017.06.30. 192folyamatos
Résztvevők és
felelős

Önkormányzat
Kistérségi Gondozási Központ

Partnerek

A projektben résztvevő országok szervezetei,
helyi szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

Pályázatban foglaltak szerint, ezt követően folyamatosan
193
Hasznos és sikeres példák felkutatása 2015.06.30-ig, 194folyamatos
Pályázatok figyelése-folyamatosan

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Kidolgozott programok,
résztvevők száma
pályázat esetén projekt fenntartási időszakáig és folyamatosan

Aktív részvétel hiánya a pályázaton, gyakorlati alkalmazások elmaradása, tapasztalatok
megfelelő átadása az érintett csoport részére
Költségvetési és pályázati forrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
191
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
192
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
193
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
194
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
189
190
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Fogyatékkal élők esélyegyenlősége
46. számú intézkedés

Intézkedés címe:

A közintézmények akadálymentesítése ütemterv alapján

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Komplex akadálymentesítés nem megoldott a közintézmények nagy részében

Célok Általános
megfogalmazás és rövidÜtemterv alapján a hiányosságok megszüntetése, pályázatok figyelése
, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
közintézmények felmérése
(a beavatkozás tartalma) ütemterv készítése
195
pontokba szedve
Akadálymentesítés elkezdése
Résztvevők és
felelős
Partnerek

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

196

Polgármester, Alpolgármester

197

Közintézmények vezetői

Közintézmények felmérése – 2014. március 30. 1982015.05.30. 1992017.06.30.
200
Ütemterv készítése – 2014. március 30.-2015.06.30. 2012017.06.30.
202
Akadálymentesítés megkezdése: 2015.12.31. 2032017.06.30. 2018.06.30

akadálymentesített közintézmények száma

forráshiány, pályázatok figyelése

pénzügyi forrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
197 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
198 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
199
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
200 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
201 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
202 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
203 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
195
196
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47. számú intézkedés

129

Intézkedés címe:

Fogyatékosokról adathiány, helyzetelemzés készítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Adathiány, a településen élő fogyatékosok számáról, helyzetelemzés készítése

Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

A célcsoport feltérképezése, bevonva ebbe felmérésbe a védőnőket, háziorvosokat, hogy

Résztvevők és
felelős

Partnerek
Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

képet kapjunk helyzetükről.

adatgyűjtés 204 szociális térkép elkészítésével
helyzetelemzés készítése
Orvosok
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetői
Orvosok
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetői
Adatgyűjtés – 2013. december 31.205 2015.12.31.
helyzetelemzés készítése – 2014. február 28. 206 2015.12.31.

helyzetelemzés készítése

érdektelenség

humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
206 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
204
205
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48. számú intézkedés

Intézkedés címe:

Egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Preventív és szűrővizsgálatok szervezése a magas előforduló megbetegedésekre

Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

Igényfelmérés
szűrővizsgálatok szervezése
Egészségügyi szűrővizsgálatra való eljutás segítése
igény esetén szűrővizsgálatok szervezése
fogyatékos személyek eljuttatásának megszervezése
207

Önkormányzat
Képviselő –testület,Védőnői Szolgálat

Résztvevők és
felelős

208

Partnerek

•
Határidő(k) pontokba
szedve

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Orvosok
Kistérségi Gondozási Központ
Rendelőintézet
igény esetén szűrővizsgálatok szervezése – forrás esetén
fogyatékos személyek eljuttatásának megszervezése
209A Védőnői Szolgálat 2015.03.31-ig a Háziorvosi Szolgálat, az Albert
Schweitzer Kórház Rendelőintézete és Kistérségi Gondozási Központ
munkatársaival, civilek bevonásával dolgozzon ki egy éves munkatervet a
program megvalósítására, azt nyújtsa be a Képviselő-testületnek.2015.12.31-ig a
megszervezett prevenciót szolgáló előadásokról, cikkekről,
szűrővizsgálatokról2015.06.30-ig féléves, 12.31-ig éves beszámolót készít a
Képviselő-testületnek.2102017.06.30.211 évente folyamatos

igénylők száma
szűrővizsgálatok száma
szűrővizsgálaton részt vevők száma

érdektelenség
forráshiány
pénzügyi és humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
209
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
210
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
211
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
207
208
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49. számú intézkedés

131

Intézkedés címe:

Helyi lakosok, közintézményben dolgozók érzékenyítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Probléma a társadalom érzéketlensége és az információ hiánya a fogyatékosok
problémáival kapcsolatosan

Célok Általános
megfogalmazás és rövidÉrzékenyítő tréningek szervezése
, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) közintézményben dolgozók érzékenyítése
pontokba szedve
212
Jegyző
213
Köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetői
Résztvevők és
214
felelős
Kistérségi Gondozási Központ vezetője
215
Önkormányzati intézmények vezetői
216

Partnerek

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Kistérségi Gondozási Központ
Köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetői
HERMINA Vakok és Gyengénlátók Egyesülete
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
közintézményben dolgozók érzékenyítése – 2013. december 31.
217
2015.06.30.
218
2017.06.30 219folyamatos.

tréningen részt vevők száma

érdektelenség

humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
214
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
215
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
216
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
217
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
218
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
219
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
212
213
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50. számú intézkedés

Intézkedés címe:

Programok akadálymentesítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Fogyatékosok szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya

Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

A közintézmények által szervezett programok akadálymentes környezetben való
megrendezése, jeltolmács biztosítása

igényfelmérés
programok ütemterv alapján akadálymentesítése
Kistérségi Gondozási Központ Vezetője
Köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetői
Kistérségi Gondozási Központ Vezetője
Köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetői
AVKK
igényfelmérés – folyamatos
programok 220helyszíneinek akadálymentesítése – 2013. december 31,2212015.12.31.
222
folyamatos 223,2017.06.30. 2242018.06.30.

akadálymentesített programok száma
programokon részt vett fogyatékos személyek száma

érdektelenség
forráshiány, pályázatok figyelése
pénzügyi és humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
222 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
223 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
224 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
220
221

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
133
51. számú intézkedés
Intézkedés címe:

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A fogyatékkal dolgozók illetve a közintézményben dolgozok a védett tulajdonságú
csoportokba tartozó emberek speciális és összetett szükségleteivel, problémáival
kapcsolatos ismereteket adó képzések szervezése
Növekedjen azoknak a munkájuk során emberekkel foglalkozó önkormányzati vagy
közintézményben dolgozó szakembereknek a száma, akik speciális képzéseken vesznek
részt, amely a védett tulajdonságú csoportokba tartozó emberek speciális és összetett
szükségleteivel, problémáival kapcsolatos ismereteket adnak.

Célok Általános
Speciális továbbképzések biztosítása az önkormányzat és fenntartott intézményei
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszútávú
dolgozóinak részére.
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) továbbképzések szervezése
pontokba szedve
Civil szervezetek
Résztvevők és
Kistérségi Gondozási Központ Vezetője
felelős
Köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetői
225
Önkormányzat Intézményeinek vezetői
Partnerek

Civil szervezetek
Köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetői

Határidő(k) pontokba
szedve

továbbképzések szervezése – forrás esetén 2262017.06.30. 2272018.06.30.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

közintézményben dolgozók speciális képzésen részt vettek száma
közintézményben dolgozók száma akik a fogyatékosokkal tudnak kommunikálni

érdektelenség
forráshiány, pályázatok figyelése
pénzügyi és humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
227 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
225
226
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52. számú intézkedés
Intézkedés címe:

Önsegítő csoportok szervezése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A fogyatékkal élőknek vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőknek vagy
fogyatékost ápoló családtagnak a kapcsolatteremtésre, önsegítő csoportok szervezése a
bekapcsolódásra kevés lehetőségük van.

Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős

Partnerek

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

A kommunikáció színtere az internet világa, amely a felhasználók otthonába hozhatják a
közösséget. szolgáltatások és képzések szervezése, olyan hálózat kialakítása amely az
internethez való hozzáférést segíti
igényfelmérés
internet szolgáltatás feltérképezése
képzések szervezése
A fogyatékkal élőknek vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőknek vagy
fogyatékost ápoló családtagok
228
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Civil szervezetek
Jegyző
A fogyatékkal élőknek vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőknek vagy
fogyatékost ápoló családtagok
Szociális Alapszolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Civil szervezetek
igényfelmérés – 2013. december 31. 2292015.12.31230. 2017.06.30. 2312018.06.30.
internet szolgáltatás feltérképezése – 2013. december 31. 2322015.12.31. 2332017.06.30.
234
2018.06.30.
képzések szervezése – forrás esetén

igény alapján szolgáltatás szervezése
szolgáltatást használók száma
képzésen részt vevők száma

érdektelenség
Forráshiány, pályázatok figyelése
humán és pénzügyi erőforrások

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
230
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
231 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
232 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
233 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
234 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
228
229
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53. számú intézkedés

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős
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Fogyatékosok átképzése
A fogyatékos emberek általában kevésbé kvalifikáltak, mint a nem fogyatékosok,
magasabb közöttük a szakképzetlenek aránya is.

Képzések, átképzések szervezése fogyatékkal élők részére
Elő kell segíteni a fogyatékkal élők napközbeni ellátását végző intézmények létrehozását.

Igényfelmérés
Képzések szervezése
Napközbeni ellátást végző intézmények létrehozása
235
Polgármester
236
Képviselő-testület
Jegyző

Partnerek

Munkaügyi központ
Civil szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

Igényfelmérés – 2013. december 31.
237
Együttműködési Megállapodások megkötése Aszód vonzáskörzetében lévő
Fogyatékosokat ellátó intézményekkel 2015.06.30-ig
Szociális
foglalkoztató
létrehozásának
kidolgozása:
2015.12.31-ig.,
238
2017.06.30.,2392018.06.30.
Képzések szervezése – forrás esetén
Napközbeni ellátást végző intézmények létrehozása – forrás esetén

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Elindított képzések száma
Képzéseken részt vettek száma

Érdektelenség
Forráshiány
Pénzügy és humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
237 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
238 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
239 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
235
236
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54. számú intézkedés
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Intézkedés címe:

Fogyatékosok parkolási lehetőség javítása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A közintézményeknél a mozgáskorlátozottaknak nincs külön kialakítva parkolási
lehetőség

Célok Általános
megfogalmazás és rövidKözintézményekben a mozgáskorlátozottak számára parkolási lehetőség kialakítása.
, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban
Parkolási lehetőség kialakítása
1.Városüzemeltetési Osztály vezetője 2015.03.31-ig javaslatot tesz az egyes
Tevékenységek
közintézményeknél parkolóhelyek kialakítására, mozgáskorlátozottak részére
(a beavatkozás tartalma)
parkolóhelyek kjielölésére.
pontokba szedve
2. 2015.06.30-2402017.06.30-ig a parkolóhelyek felfestése megtörténik.
Résztvevők és
felelős

Polgármester 241Képviselő-testület, Jegyző

Partnerek

Intézményvezetők

Határidő(k) pontokba
szedve

Parkolási lehetőség kialakítása – forrás esetén

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

240
241

Kialakított parkolók létrehozása

Forráshiány, pályázatok figyelése

Pénzügyi és humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
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55. számú intézkedés
Intézkedés címe:

Honlap akadálymentesítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nem akadálymentesített a weblap

Célok Általános
megfogalmazás és rövid- Aszód város weblapjának az akadálymentesítése
, közép- és hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
Honlap akadálymentesítése ügyében megbízás adása
(a beavatkozás tartalma)
Weblap elkészítése
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős

Polgármester, Alpolgármester 242Képviselő-testület, Jegyző

Partnerek

Polgármesteri Hivatal
Honlap akadálymentesítése – azonnal, forrás esetén

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

akadálymenetesített weblap

243

elkészítésére megbízás adása -2015.03.31-ig
a weblap elkészül 2015.06..30-ig 2442017.06.30-ig

Akadálymentesített honlap

Érdektelenség
Forráshiány
Humán erőforrás
Pénzügyi erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 21/2015.(II.19.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
244 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
242
243
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56. számú intézkedés
Intézkedés címe:

Közösségi mentorképzés

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Fogyatékkal élő emberek elszigeteltségben élnek, ami alul informáltsághoz és gyenge
érdekérvényesítéséhez vezethet.

Célok Általános
megfogalmazás és rövid, közép- és hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős

A megfelelő informáltsághoz és érdekérvényesítéshez közösségi emberek képzése, akik a
fogyatékosok érdekeit érvényesítik.

Igényfelmérés
Közösségi mentorok kijelölése
képzése
Civil szervezetek 245Kistérségi Gondozási Központ Vezetője
246
Képzési központ
247

Partnerek

Civil szervezetek
Képzési központ

Határidő(k) pontokba
szedve

Igényfelmérés – 2013. december 31.
Közösségi mentorok kijelölése – 2482014. május,249 2017.06.30.2502018.06.30.
Közösségi mentorok képzése – forrás esetén

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Közösségi mentorok száma
Képzéseken részt vett személyek száma

Érdektelenség
Forráshiány, pályázatok figyelése
Pénzügyi és humán erőforrás

Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 39/2016 (III.31.) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
247 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
248 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
249 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének 111/2015.(VIII.27.) ÖKT.sz. határozata alapján módosításra került
250 Aszód Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2017 (IX....) ÖKT sz. határozata alapján módosításra került.
245
246

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
Az intézkedési terv összegző táblázata kiegészült egy K oszloppal, ami a korábban elfogadott
intézkedési tervben eszközölt változtatásokat, illetve az egyes intézkedések jelenlegi állapotát
tartalmazza.
3.melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
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A
Intézked
és
Az intézkedés címe,
sorszám
megnevezése
a

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

D

E

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja
egyéb
stratégiai
dokumentumo
kkal

Az intézkedés tartalma

F

G

I
J
K
Az intézkedés
Az
megvalósításáh
intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
oz szükséges
VÁLTOZÁS
Az intézkedés
eredményei
megvalósításá eredményességét
erőforrások
felelőse
nek
nak határideje mérő indikátor(ok)
(humán,
fenntarthat
pénzügyi,
ósága
technikai)
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H

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

2

A nem regisztrált
Adatgyűjtés,
munkanélküliek
Helyzetelemzés
számának
készítése
feltérképezése, a
Feketemunka
mélyszegénységben
Helyi foglalkoztatási
visszaszorítása
élők munkanélküliségi
eszközök alkalmazása
Közmunka Program
arányának
továbbfolytatása
megismerése, a munka
Egyéb helyi
világában a hátrányos
lehetőségek
megkülönböztetés
felkutatása
kiküszöbölése

Kistérségi
Szociális
Koncepció

Szociális,
Felzárkóztatási,
A hátrányos helyzetek
Kistérségi
gyermekjóléti, képzési
fejlesztési programok
generációkon
Szociális
szolgáltatások
szervezése. Ösztöndíj
keresztüli átöröklődése
Koncepció
bővítése (felzárkózási
alapítása a hátrányos

Adatgyűjtés, A Képviselőtestület hozzon döntést arról,
hogy a, hogy a szociális
térkép elkészítését
szükségesnek tartja:
2015.02.28-ig Árajánlat
beszerzése 2015.03.31-ig
KépviselőSzociális térkép és
testület,
2018.06.30
helyzetelemzés készítése
Polgármester
2017.06.30-ig
Helyzetelemzés készítése
feketemunka visszaszorítása
Közmunka Program
továbbfolytatása Egyéb helyi
lehetőségek felkutatása

Igényfelmérés Fejlesztési
programok szervezése
Szociális térkép és
helyzetelemzés elkészítése

Képviselőtestület,
2018.06.30.
Polgármester

nem regisztrált
munkanélküliek
száma
Pénzügyi és
mélyszegénységben
humán
élők
erőforrás
munkanélküliségi
aránya-nem
mérhető

Igénylők száma
Képzéseken részt
vettek száma
Képzéseken

Pénzügyi és
humán
erőforrás

2015.08.17-n
elkészült a Szociális
térkép és
helyzetelemzés,
melynek
megállapításai
figyelembe vételre
kerültek a 10/2015
(II.20.)
Önkormányzati
rendelet
módosításainál.
A közfoglalkoztatás
folyamatosan
Pályázatok
megvalósul.
figyelése
2015 évben 15.,fő (9
férfi, 6 nő) 2016-ban
15 fő (6 férfi, 9 nő)
folyamatos
alkalmazására kerül
sor.
Álláskeresési
tanácsadás működik.
2016 évben 32 fő
számára nyújtott a
Családsegítő
szolgálat az
álláskereséshez
segítséget.
2015.08.17-n
Pályázatok elkészült a Szociális
figyelése
térkép és
helyzetelemzés,

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
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és fejlesztési
programok)

3

A foglalkoztatásban
részt vevő
intézmények
együttműködésének
erősítése

[Ide írhat]

helyzetű
pályakezdőknek.
Továbbképzések,
szakképzések
szervezése

A nem regisztrált
munkanélküliek
számának
Nincsen megfelelő
feltérképezése.
rendszer kiépítve,
Feketemunka
Kistérségi
ennek következtében visszaszorítása. A nem Szociális
sokan nem láthatóak a regisztrált
Koncepció
statisztikákban
munkanélküli
személyek
elhelyezkedésének
segítése.
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2017.06.30-ig.
Helyzetelemzést követően
igényeknek megfelelő
szolgáltatás szervezés.
Hátrányos helyzetű
pályakezdők támogatásához
ösztöndíj alapítására
vonatkozó támogatási forma
kidolgozása. Képzési
támogatás rendszerének
kidolgozása.

Adatgyűjtés Képzési,
szakképzési programokba
bevonás Lehetőségek
felkutatása Elhelyezkedésük
nyomon követése
Elhelyezkedés segítése
érdekében települési
támogatás bevezetése
2015.06.30-ig.

végzettek száma

Munkaügyi
Központ
kerületi
Kirendeltsége,
Szociális
2018.06.30.
Kerekasztal
tagjai,
Polgármesteri
Hivatal

A nem regisztrált
munkanélküliek
száma A nem
regisztrált
munkanélküli
Pénzügyi,
személyek
humán
elhelyezkedésének erőforrás
aránya Munkahely
adatai alapján
munkában maradók
száma

melynek
megállapításai
figyelembe vételre
kerültek a 10/2015
(II.20.)
Önkormányzati
rendelet
módosításainál.
Képzési támogatás
kidolgozására nem
került sor- pályázati
forrás hiánya miatt.
Az „Újra tanulok”
TÁMOP-2.1.6-12/12012-0001 program
keretében
a
Munkaügyi Központ
szervezésében 2015
évben
2
férfi
zöldterület kisgépüzemeltető és 2 nő
bio-és zöldhulladék
hasznosító képzésen
vett részt.
Költség nem merült
fel.
2016 évben ilyen
program nem volt.
Szeretemenü keretében
hetente 5 alkalommal
2016 évben összesen
18600 adag lett kiosztva.
Részben
megvalósult 21/2015
(II.19.)KT határozat
Szociális térkép és
Megfelelő helyzetelemzés elkészült.
kapcsolatre Együttműködési
ndszer
megállapodások
kiépítése Álláskeresési klub ismét
működik. Kistérségi
Szociális Koncepció
kidolgozás alatt.
Az álláskeresők segítséget
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Munkába állás
költségeinek hiánya

Tmb. átmeneti segély:
bérletvásárlás
megállapítása a helyi
rendeleten belül

4

Bérlettámogatás
bevezetése

5

A vállalkozóktól
A munka világában a
adatok begyűjtése,
hátrányos
humán erőforrás
megkülönböztetés
Helyi foglalkoztatók
szükséglet felmérése
kiküszöbölése, A
igényeinek felmérése
A hátrányos helyzetű
hátrányos helyzetek
családok
generációkon
munkahelyhez
keresztüli átöröklődése
juttatása
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Rendelet módosítása
2015.02.28-ig.

Adatok begyűjtése,
szükséglet felmérése,
munkába járás igényének
felmérése, munkahelyhez
Alpolgármest
közvetítés- folyamatos Aszód
2015.04.30.
er
honlapján egy olyan felület
megjelölése, ahol
megjelenhetnek a helyi
munkaerőigények.

6Önkormányzati
Szociális
lakások
bérlakáshoz
számbavétele,
A mélyszegénységben
szociális bérlakástSzociális
igénylőkbérlakások
besorolása rászorultsági elv alapján.

[Ide írhat]

Képviselőtestület,
2015.02.28.
Polgármester

Képviselő

2014.05.31.

Munkanélküliek
számának
csökkenése, egyéb
pénzügyi,
szoc. ellátások
humán
csökkenése a
erőforrás
későbbiekben.
Évente felülvizsgálat

Helyi
munkavállalóknál
való elhelyezkedők
száma
Pénzügyi,
Munkanélküliek
humán
arányának
erőforrás
csökkenése A helyi
vállalkozóktól
folyamatos
adategyeztetés

Egyre több lakhatási pénzügyi és

kapnak a munkahelyhez
jutásban . A munkaadók
hirdetései az
Önkormányzat faliújságain
folyamatosan elhelyezésre
kerülnek. A cégek
toborzást nem tartanak,
annak lehetőségét
felajánlottuk, de azonnali
interjúztatás, beléptetés
történik kapcsolatfelvétel
esetén. 8 cég
humánerőforrás
részlegével van
folyamatos
együttműködés.
Megvalósult 10/2015
(II.20.)
Megfelelő
Önk.rendelet-Munkába
mennyiségű
állás költsége.
forrás
A helyben szokásos
rendelkezés
módon tájékoztattuk a
re állása a
lakosságot, ennek ellenére
finanszírozó
2015 és 2016 évben,
nak.
csupán 2 kérelem
érkezett.
Kérdőívek vállalkozók
körében- nyilatkozatok
2015.03. hónapban.
180-103/2015
Helyi
vállalkozók
munkaigény
közvetítése,
megjelentetése
folyamatosigény
esetén (2.db.igény
érkezett)
Aszód
honlapján valamint
az Álláskeresési Klub
Szolgáltatásait
igénybevevők
körében.
Nem a

19/2013. (IX.6.)
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hozzájussanak a
rászoruló családok

7

Szűrőnapok
szervezése, életmód
változási tanácsadás

élő családok lakhatási kiutalási menetének
problémával küzdenek, pontosítása ” Az
nem kapnak segítséget önkormányzat
a lakáshelyzetük
tulajdonában lévő
megoldásához
lakások és helyiségek
bérletére valamint
elidegenítésükre
vonatkozó
szabályokról” szóló
rendelet módosítása
Egyre több rászoruló
család lakhatása
rendeződik
megnyugtatóan
Állapotfelmérési,
szűrővizsgálati
program
szervezéséhez
A mélyszegénységben partnerek keresése
élők rossz egészségügyi 2015.05.30-ig.
állapotban vannak,
Szűrővizsgálat
nehezebben jutnak
költésének
egészségügyi
elkülönítése
ellátáshoz
2015.06.30-ig,
Szűrővizsgálati
program
lebonyolítása
2017.06.30-ig.

8

Pénzkezelési-,
életmódvezetési
tanácsadás

9

Hajléktalanok
A hajléktalan
átmeneti szállókban személyek ellátása
igényeknek megfelelő nem megoldott

[Ide írhat]

A lakosság
adósságállomány
újratermelődése
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Testület,
Szociális
Kerekasztal
tagjai, Jegyző,

krízishelyzet kerül humán
megoldásra Évente erőforrás
összegzés

Polgármester,
A bevont családok
Védőnők,
állapotfelmérése Szűrőnapok Orvosok,
2018.06.30.
szervezése
Rendelőintéze
t

Kistérégi
Gondozási
Központ,
Szociális
Kerekasztal
tagjai,

Tanácsadás Az
Kistérségi
emberek megtanulják
Szociális
a megfelelő
Koncepció
pénzkezelést.

Tanácsadás szervezése

Krízishelyzet
kialakulásakor a
polgármesteri hivatal

Hajléktalan személyek szám
Jegyző,
meghatározása Hajléktalan
2013.12.31.
Polgármester
szállóval kapcsolat felvétel

2015.05.31.

A programba bevont Pénzügyi
személyek száma
erőforrás,
Szűrésen részt vett humán
személyek száma
erőforrás

A lakosság adóság
állományának
pénzügyi,
csökkenése
humán
Kevesebb védendő erőforrás
fogyasztói igénylés

Elhelyezett
személyek száma
évente növekszik

pénzügyi
erőforrás,
humán

besorolás Önk.rendelet módosításra
szerint
került a 6/2017 (III.23.)
kerülnek
Önk. rendelettel-1.sz.
kiutalásra a melléklete.
lakások –
krízishelyzet
esetén
Nincs az
igényeket
kielégítő
elegendő
önkormány
zati
bérlakás

Megvalósult
2015.06.06. lakossági
szűrés -180-100/2015
beszámoló
2016.09.23.-20/2017
beszámoló 7.mell.

Megvalósult-folyamatos
Kistérségi Gondozási
Központ Beszámoló
20/2017 8 mell.,
Családsegítő Szolgálat
útján. Az ellátásba került
családokkal, felnőttekkel
végzett hosszabb
gondozási tevékenység.
Református egyház: Fiatal
házasoknak életvezetési
tanácsadás indult.
Megvalósultfolyamatos
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számú férőhely
Aszódon
fenntartása Aszódiak
számára

tudjon gondoskodni a
településen élő
hajléktalanokról

10

Helyi programok
szervezése
infokommunikációs,
számítástechnikai
Közintézményekben A mélyszegénységben
eszközök ismeretéről
ingyenes internet,
élők nehezen jutnak
és használatáról
kommunikációs eszköz internet,
Közintézményben
és könyvtár használat kommunikációs
(könyvtárban,
biztosítása, eszközök eszközök és könyvtár
iskolában) lehetőség
használatának tanítása használatához
biztosítása, hogy
ingyenes
használhassák az
eszközöket

11

Növekedjen azoknak a
munkájuk során
emberekkel foglalkozó
kerületi önkormányzati
(vagy fenntartott
szervezeténél dolgozó) Emelkedjen a
szakembereknek a
speciális képzésen és
száma, akik olyan
továbbképzésen
speciális képzéseken és résztvevő
továbbképzéseken
szakemberek száma a
vesznek részt, amely a szociális területén
védett tulajdonságú
csoportokba tartozó
emberek speciális és
összetett
szükségleteivel,

Védett tulajdonságú
csoportokba tartozó
emberek speciális és
összetett
szükségleteivel,
problémáival
kapcsolatos
továbbképzések
biztosítása a helyi
önkormányzati
intézmények
szakembereinek

[Ide írhat]
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Krízishelyzet esetére egy terv
kidolgozása

Programok megszervezése
folyamatos 2015.06.30-ig
legalább egy célzott program
meghirdetésre, és
megvalósításra Ingyenes
használat biztosításának a
lehetősége folyamatosan

Utcán élő
hajléktalanok
számának
csökkenése

Aszód Városi
Kulturális
2015.06.30.
Központ
Vezetője

erőforrás

A programon
résztvevők száma
pénzügyi és
Ingyenes használók
humán
száma Folyamatos
erőforrás
programok és
használat biztosítása

Támogatási és
Együttműködési Szerződés
Aszód Város
Önkormányzat és Magyar
Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület között.
Nyilatkozat
MMSZSZ gondviselés Háza
3000 Hatvan, Nagyteleki u.
1/a 2015 és 2016 évben 3
főt látott el.
Részben megvalósultÁVKK nyilatkozat –
folyamatosan biztosított.
Kommunikációs eszközök
használatának tanítása
2 turnusban,
10-10 alkalommal,
2015.11.-től, és
2016.03.09-től a
hátrányos helyzetű
csoport tagjai közül
mindössze 2 fő
jelentkezett, így az
időseknek szervezett
programba lettek
beintegrálva.
Nem valósult meg.

Képzések, továbbképzések
biztosítása a kerületi
szakemberek számára

Polgármester,
Intézmények
vezetői

Intézményi
Képzett
költségvetésen
szakemberek száma,
belül
Folyamatosan
továbbképzésre
képzett szakember
biztosított
gárda
forrás
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problémáival
kapcsolatos
ismereteket adnak.

12

Szociális Bizottság
visszaállítása

Szociális igények
elbírálásának több
szempontú vizsgálata
hiányzik. Rászorultság
reális vizsgálatának
hiánya

II. A gyermekek esélyegyenlősége
A családokkal
foglalkozó
szakemberek
tapasztalata szerint
család működését
zavaró és akadályozó
okok közül a családok
anyagi szétesésből
nevelés, gondozás
Fejlesztőpedagógusok hiányából adódó
1
és szakemberek
veszélyeztetett
továbbképzése
gyermekek száma
megemelkedett A
hátrányos helyzetű
gyermekek és
családjukkal foglalkozó
szakemberek
továbbképzése A HH
gyermekek bölcsődei,
óvodai, iskolai
elhelyezése

2

A család működését
zavaró és akadályozó
A hátrányos helyzetű okok közül a családok
gyermekek intézményi anyagi, család
rendszerben való
széteséséből, a
elhelyezése
nevelés, gondozás,
bölcsődében,
törődés, szeretet
óvodában és iskolában hiányából adódó
veszélyeztetettség
megemelkedett.

[Ide írhat]

Átgondolt, több
oldalról megvilágított
döntések
meghozatala. Egyéb
szakmai képviselet
bevonása a
döntésekbe.

2015.06.30-ig a Képviselőtestület döntést hoz arról,
hogy hogyan biztosítja a
szociális igények
elbírálásának több
szempontú vizsgálatát.

Képviselőtestület

2015.06.30.

Mélyszegénységben
Pénzügyi és
élők szociális
humán
támogatásban
erőforrás
részesülők száma

Megvalósult
10/2015 (II.20.)
Önk.rendelet Szociális
Kerekasztal létrehozásáról
2015.04.14-n megalakult a
Szociális Kerekasztal.

Részben megvalósult:

A hátrányos helyzetű
gyermekek és
családjukkal
foglalkozó
szakemberek
továbbképzése A HH
gyermekek bölcsődei,
óvodai, iskolai
elhelyezése

hátrányos helyzetű
gyermekekkel foglalkozó
szakemberek képzése
megfelelő
intézményrendszer
kialakítása- folyamatos

A hátrányos helyzetű
gyermekek
elhelyezése az
intézményi
rendszerben

fejlesztőpedagógusok
felvétele az intézményekbe
Klebersberg
fejlesztőszobák kialakítása
Intézményfennt
1.Városi Óvoda és Aranykapu
artó Központ
Bölcsőde Intézményvezetője
Aszódi
igény esetén előterjesztést
2015.05.30.
Napsugár
készít ha fejlesztő
Óvoda,
pedagógusra van szükség
Aranykapu
2.Képviselő-testület dönt
Bölcsőde
fejlesztő-pedagógus eseti
megbízásáról

Klebersberg
Intézményfennt
artó Központ,
Aszódi
Napsugár
óvoda,
Aranykapu
Bölcsőde

a településen lévő
HH gyermekek
intézményekben
való elhelyezésének
száma

humán
erőforrás,
pénzügyi
erőforrás

HH gyermekek
pénzügyi,
száma
humán
fejlesztőpedagóguso
erőforrás
k száma

KMOP-4.6.1-11-20120048 Az aszódi Napsugár
Óvoda bővítése és
felújítása keretében
fejlesztő helységekkel
bővült az intézmény
(tornaszoba, logopédiai
helység)
Képzések szervezése
Az óvoda
hátránycsökkentő
szerepének korszerű
elmélete és gyakorlata
/30 óra 2 fő vett részt 2016
évben

Megvalósult
- Intézmény vezetői
beszámolók alapján teljes
egészében
megoldott.
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4

5

A család működését
zavaró és akadályozó
okok közül a családok
anyagi, család
széteséséből, a
nevelés, gondozás,
Programok szervezése, törődés hiányából
szakemberek képzése adódó
veszélyeztetettség
megemelkedett, a
hátrányos helyzetű
családok nem tudnak
családi programokat
szervezni.

A települési
Feltöltöttség,
demográfiai mutatói
kihasználtság mutatók
alapján nő a
vizsgálata
gyermekek száma

A hátrányos helyzetű
családokban a
gyermekek nem
Szociális hátrányok
kapnak megfelelő
enyhítése (étkeztetés, támogatást. Évről évre
könyvtámogatás)
csökken az étkezési
térítési
díjkedvezményben
részesülők száma.

[Ide írhat]

a hátrányos helyzetű
családok részére
családépítő
programok
szervezése a család
megfelelő működését
célzó programok

Gyermeklétszámhoz
igazodó
intézményhálózat
működtetése.

Hátrányos helyzetű
tanulók
étkeztetésének
támogatása
Hátrányos helyzetű
tanulók
könyvtámogatása
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ingyenes programok
szervezése-folyamatos

Gyermeklétszám folyamatos
nyomon követése
Védőnőkkel és Polgármesteri
Hivatallal folyamatos
nyomon kapcsolattartás,
adat egyeztetés

Rendeletmódosítás

AVKK, Aszódi
Napsugár
Óvoda,
Aranykapu
Bölcsőde,
Csengey
folyamatos
Gusztáv
Általános Iskola
Igazgatója,
Kistérségi
Gondozási
Központ

Kistérségi
Gondozási
Központ,
Polgármesteri
Hivatal

Képviselőtestület

folyamatos

2015.02.28.

Megvalósult-folyamatos
Igazoló dokumentumok
programok és résztvevők
számáról; intézményi
beszámolók
A programokba
bevont családok
száma

A helyi gyermekek
intézményekbe
beíratottak száma
Más településekre
beíratottak száma

pénzügyi és
humán
erőforrás

humán
erőforrás

Étkezési
támogatásban
Pénzügyi és
részesülők száma humán
Könyvtámogatásban erőforrás
részesülők száma

Megvalósultfolyamatos
Beszámolók 1523-2/2015,
nem alakul 50/2015 (IV.23.) ÖKT.sz.
ki megfelelő határozat
kapcsolatre KMOP-4.6.1-11-2012ndszer az 0048
intézménye Az aszódi Napsugár
k között
Óvoda bővítése és
felújítása

Megvalósult 10/2015
(II.20.) Önk.rendelet
Megvalósult:
2015-ben Iskolakezdési
támogatás
10 fő igényelt, összesen
75.000 Ft. került
felhasználásra.
Gyermekétkezés 35 fő
63.134 Ft.
Bursa 8 fő 192.000 Ft.
2016-ban Iskolakezdési
támogatást igénybevevő
64 fő- felhasznált összeg:
988.000 Ft.
gyermekétkeztetési
támogatást igénybe vevő:
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18 fő felhasznált összeg:
164.000 Ft.,
Bursa ösztöndíj-pályázat 7
fő felhasznált összeg:
297.500 Ft. Cipős doboz
akcióban minden egyház
közösség részt vett.
(Számszerűen csak a
Baptista gyülekezet
kimutatása ismert 70 db.
cipős doboz került
kiosztásra a
rászorulóknak). A Baptista
gyülekezet havi 6000 Ft-os
tartós élelmiszert
adományoz, mely a
Családsegítő Szolgálaton
keresztül jut el a
rászorulóknak. A
gyülekezetek gyermekei
húsvétkor, karácsonykor
ajándékot kapnak.PAMI
Művészeti képzés
tandíjának támogatási
pályázat kiírása- nem
került szabályozásra.
56/2015. (IV.23.) ÖKT.sz.
határozat
Nyári gyermekétkezés
megszervezésére
vonatkozó
pályázat
benyújtására
73/2015.(V.7.)
ÖKT.sz. határozat
1898/2015 ügyirat
1869-13/2015 hátrányos
helyzetű gyermekek
táboroztatásának
támogatása- jelentés

[Ide írhat]
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2015 évben 5 gyermek
61.200 Ft., 2016 évben 5
gyermek 41.000 Ft.
támogatást kapott.
Az Aszódi Baptista
Gyülekezet
önkéntesek
segítségével
2015.09.04-től
Szeretetmenü
ingyenes
népkonyhai
szolgáltatást
nyújtott kezdetben
hetente 2 napon
(kedden
és
szombaton (Aszód,
Kossuth L. u. 3.
Udvarház
1.sz.
üzlethelységében),
2015.12.hónaptól a
hét 5 napján- mely
minden célcsoportot
érintően segítséget
nyújt az aszódon élő,
valamilyen
okból
rászorult
családoknak.

Több rászoruló vegye
igénybe Szülők
tájékoztatása a
kedvezménnyel járó
további
támogatásokról Iskola
általi
információszolgáltatá
s a szülőknek
Nyári időszakban nem Nyári időszakokra
megoldott a
több helyi támogatott

6

A rendszeres
Az intézményeken
gyermekvédelmi
keresztül a
kedvezményt a
gyermekvédelmi
rászorultak számának
kedvezményről szülők emelkedése ellenére
tájékoztatása
még kevesen veszik
igénybe.

Intézmények általi
információszolgáltatás a
rászorulóknak az igénybe
vehető kedvezményekről

7

Nyári programok
szervezése

Programok szervezése 1.Az Klebersberg
2015.05.31.
intézmények tervezett nyári Intézményfennt

[Ide írhat]

Klebersberg
Intézményfennt
artó Központ
2014.05.31.
Városi Óvoda
Aranykapu
Bölcsőde

Kedvezményben
részesülők száma

pénzügyi,
humán
erőforrás

Programokon részt Pénzügyi,
vett helyi
humán

Megvalósult az
intézményekbenIntézményvezetők
beszámolói.

Megvalósult.
2015 évben 7 hétben
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gyermekek alternatív program, tábor
felügyelete a
szervezése a
településen
gyermekeknek

8

Pályaválasztási
tanácsadás,
tehetséggondozás

[Ide írhat]

a hátrányos helyzetű
gyermekek
pályaválasztásának
segítése, mert nem
megfelelő mintát
látnak otthon és a jó
útra terelésük nagyon

Jó mintakép felállítása
a gyermekekben
Megfelelő
pályaválasztás felé
terelés
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szüneti nyitvatartási idejüket artó Központ,
leadják a Jegyzőnek minden Városi Óvoda
év 01.31-ig 2. A Képviselő- Aranykapu
testület 03.31-ig a
Bölcsőde Aszód
költségvetés elfogadásakor Városi Kulturális
elkülöníti az éves támogatási Központ, PAMI
keretösszeget a gyermekek
biztonságos elhelyezése
érdekében 3. Minden év
04.15-ig a résztvevő
partnerek kidolgozzák a saját
tervezett nyári programjaikat
4. Minden év 04.31-ig a
partnerek egyeztetik a
programjaikat-a
párhuzamosságok kiszűrése
érdekében 5. Minden év
05.31-ig dönt a képviselőtestület a biztonságos
gyermekfelügyelet
programjainak
támogatásáról, a támogatási
összeg felosztásáról 6. A
Képviselő-testületi döntést
követő 5 munkanapon belül
a városban igénybe vehető
táborok ideje megjelenik a
honlapon, és a
gyermekintézményekben a
szülők arról intézményben
elhelyezett faliújságon, és
üzenőfüzeten keresztül
tájékoztatást kapnak. 7. A
Képviselő-testület
megtárgyalja az igazgatási
szünet lehetőségét
2015.03.31-ig
Pályaválasztási tanácsadás
szervezése Folyamatos
kapcsolattartás a tanulás
alatt (nyomonkövetés)

Kistérségi
Gondozási
Központ
Vezetője

gyermekek száma erőforrás
Nyári időszakban és
tanszünetekben
szervezett
programok száma

szervezett az
Önkormányzat nyári
tábort- min.
költségtérítést igényelt a
családoktól.
38 gyermek részére
vették
igénybe a családok, több
gyermek , több turnusban
is.
2016 évben 41 fő
gyermek
táborozott támogatott
Önkormányzati nyári
táborban.

Továbbtanulók
száma Végzettek
száma
Elhelyezkedettek
száma

pénzügyi és
humán
erőforrás

A PSG és az EGA
szervezésében
megvalósul a diákok
részére-folyamatos (erről
statisztikai
adatok nem állnak
rendelkezésre)
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fontos.
Megvalósul- folyamatos
153/2013 (IX.26.) ÖKT.sz.
határozat
Óvoda vezetői
beszámoló: 2016
évben Két gyermek
beszédfogyatékos,
három gyermek
egyéb fogyatékosság
miatt kapott SNI
státuszt.

9

SNI, BTM-es
gyermekek oktatása,
fejlesztése

az SNI és BTM-es
gyermekek speciális
oktatása, fejlesztése,
elhelyezése nem
megoldott a
településen

ezen gyermekek
tekintetében egyéni
vagy integrált
fejlesztés a települési
intézményrendszeren
keresztül

SNI és BTM-es gyermekek
feltárása, adatgyűjtés
fejlesztési célok kitűzése
fejlesztőpedagógus
megbízása

Klebresberg
Intézményfennt
artó Központ,
Képviselőtestület

SNI és BTM-es
gyermekek száma a
településen Felvett
fejlesztő
pedagógusok száma
(megbízása) Városi
Óvoda tekintetében
intézményvezető
jelzése esetén 30
napon belül.

Humán
erőforrás,
pénzügyi
erőforrás

A fejlesztést
megbízással, két
szakember végezte,
a szakértői
véleményben
meghatározott heti
óraszámban. Egyéni
fejlesztési terv
alapján történt a
munka, az év során
folyamatosan
konzultáltak a
gyermek fejlődéséről
az
óvodapedagógusokk
al.
2016 évben az
Aranykapu
Bölcsődében a korai
fejlesztést a Pest
Megyei Pedagógiai
Szolgálat Aszódi
Tagintézménye látja
el. 2010.szep.01-től
együttműködési
megállapodással
csak a termet

[Ide írhat]
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biztosítja a
bölcsőde.2016 évben
1 SNI-s gyermeket
gondoztak a
Bölcsődében.

DIFER-rendszer
bevezetése

Iskolába lépéskor
többévnyi
fejlettségbeli
különbség mutatható
ki a gyerekek között.
Iskolakezdéskor a
tanulók egy részénél a
készségek fejlettsége
csak a 4-5 évesek
átlagos szintjének felel
meg. Ezt a hátrányt,
elmaradást az iskola
nem tudja behozni. A
hátránnyal indulók
jelentős része
végérvényesen
leszakad a társaitól az
első iskolai évek alatt.
Komoly figyelmet kell
fordítani az óvodás
gyerekek
készségfejlődésére és fejlesztésére, az
óvodai-iskolai
átmenetre.

11

A diszfunkcionális
családokban élő
gyermekek átmeneti
gondozásba vétele

Feltárt esetek
(megfelelő
jelzőrendszerrel) a
A diszfunkcionális
gyermekek
családokban a
veszélyeztetettségéne
gyermekek nem
k megszűntetése
megfelelően fejlődnek
megfelelő közegben
nevelésük, oktatásuk
biztosítása

12

Bölcsődés gyermekek Alacsony a bölcsődés

10

[Ide írhat]

Módosítult:
Kompetencia alapú
nevelési programcsomag
került bevezetésenyilatkozat fenntartási
kötelezettségre
vonatkozóan, az
intézkedés a 2015 évi
felülvizsgálat alkalmával
törlésre került.
a hátrányos helyzetű
gyermekek felmérése
DIFER-rendszer
bevezetése

A bölcsődei

DIFER-rendszer bevezetése

Klebersberg
Intézményfennt
2013.09.01.
artó Központ
Városi óvoda

felmért gyermekek pénzügyi és
száma iskolában
humán
lemaradók száma erőforrás

adatgyűjtés jelzőrendszer
Kistérségi
erősítés átmeneti gondozás Gondozási
menetének kialakítása
Központ

folyamatos

Feltárt esetek száma
Pénzügyi és
Átmeneti
humán
gondozásba vett
erőforrás
gyermekek száma

Adatgyűjtés, hogy miért nem Aranykapu

2013.12.31.

Bölcsődébe

Pénzügyi és

Megvalósul
Gyermekvédelmi
beszámoló
Nem
Nevelésbe vételre nem
kerülnek a volt szükség.Az sem 2015
jelzőrendsz évben, sem 2016-ban.
erbe a
2015-ben az általános
gyermekek. iskola 8 esetben tett
jelzést a gyermekjóléti
szolgálat felé.
2016-ban:
Csak
Hibás probléma
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számának növelése
(gondozási díj
felülvizsgálata)

13

Baba-mama szoba
kialakítása a
közintézményekben

korú gyermekek közül
a bölcsődébe
beíratottak száma, a
térítési díj bevezetését
követően a
kihasználtság csökkent

elhelyezés minden
igénylő számára
hozzáférhető legyen.
Gondozási díj
bevezetésének és
fenntartásának
felülvizsgálata

Az intézményekben
várakozási időben
Szükségletfelmérés
felmerülő szükségletek
Szoba kialakítása
kielégítésének
nehezítettsége
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íratják be a gyermekeket a
bölcsődében Rendelet
felülvizsgálata

Bölcsőde,
Jegyző,
Polgármester

beíratott gyermekek humánerőforrás csekély
beazonosításszámának
mértékben az intézkedés törölve
növekedése %
befolyásolja 2015-évben.
a gondozási
díj
bevezetése
a
beiratkozók
számát. A
gondozási
díj eltörlése
következtéb
en
forráskiesés
.
Részben
megvalósult:

Adatgyűjtés Kérdőívek
készítése Szükséglet alapján
szoba kialakítása
Önkormányzat épületébenKözintézmények
helyhiány miatt-játszósarok
2015.06.30.
vezetői
kialakítása a kisgyermekükkel
ügyintézők várakozásának
megkönnyítésére
2015.06.30-ig.

Baba-mama szobák
Pénzügyi és
száma a településen
humán
a
erőforrás
közintézményekben

Nyilatkozat (ÁVKK)
Önkormányzat épületében
játszósarok kialakításra
került
az
ügyfélváróban2016.04.19na hely szűke
miatt kizárólag erre volt
lehetőség.

III. A nők esélyegyenlősége

1

2

Helyi adatgyűjtés,
intézményektől,
Nincsenek adatok
munkaügyi
GYES, GYED-en
központtól, szociális
Adatgyűjtés,
lévőkről foglalkozásba térkép a nők
helyzetelemzés
visszatérésükről,
helyzetére kihegyezve
készítés
munkaelhagyás
a feltárt
gyerekvállalás
problémáknak
következtében,
megfelelő célzott
támogatás
megszervezése
A GYED, GYED után a helyi kis-, közép- és
Helyi vállalkozók
munkaerőpiacra
nagyvállalatoknál a
munkaigény felmérése
visszatérésre probléma munka-erőpiaci igény

[Ide írhat]

kapcsolat felvétel a
megfelelő intézményekkel
szociális térkép,
helyzetelemzés készítés

Munkaügyi
Központ,
2018.06.30.
Intézményvezet
ők

Igényfelmérések 2017.06.30- Munkaügyi
ig. Tanácsadói Iroda
Központ, helyi
létrehozása- forrás esetén
vállalkozók,

2018.06.30.

GYES,GYED-en lévők
száma foglalkozásba humán
visszatérő nők
erőforrás
száma

elhelyezkedések
száma tanácsadói
irodán jelentkezők

pénzügyi és
humán
erőforrás

Részben megvalósult
Szociális térkép
elkészült,
de információnk
nem lett a
kérdéskörben.

Nem valósult meg.
Felelős: Kistérségi
Gondozási Központ
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felmérése nők
igényeinek felmérése
igényegyeztetés
(Információbázis
kiépítése) Tanácsadói
Iroda létrehozása

3

Képzési programok
körének szélesítése

Korszerű ismeretek
megszerzését célzó
A tartós
speciális képzési
munkanélküliség
programok
aránya a nők esetében szervezése, mely
magasabb
segíti a nők
visszailleszkedését a
munkaerő piacra

4

Szociális,
gyermekjóléti
szolgáltatások,
ellátások során célzott
támogatások körének
kialakítása

A gyermekét egyedül
nevelő, vagy több
gyermeket nevelő
család esetében a
szegénység kockázata
magas.

Gyermekek
napközbeni ellátás
szervezése

Gyermekek
napközbeni ellátását
biztosító
A GYÁS, GYES-ről való intézményeknek
visszatérés a munkaerő működtetése a
piacra mérsékli a
keresletnek
szegénység
megfelelően.
kialakulásának
Önkormányzat
kockázatát.
gazdasági helyzetének
figyelembevételével
az ellátásköltségeinek
átvállalása.

5

[Ide írhat]

Szociális,
gyermekjóléti
szolgáltatások,
ellátások során
célzott támogatások
körének kialakítása.
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Önkormányzat honlapján
belül külön link létrehozása,
amire a vállalkozók
feltölthetik igényeiket
2015.04.30-ig. Vállalkozók
tájékoztatása, megkeresése
az ügyben folyamatos.
Álláskeresési klub adatbázis
létrehozása 2015.06.30-ig.
Helyi újságban jelentkezés
módjának közzététele
2015.03.31-ig.
igényfelmérés (képzésekre)az Álláskeresési Klubban
jelentkező nők körében
2017.06.30-ig. Az
Álláskeresési Klub vezetője
jelzi a Munkaügyi
Központnak, hogy milyen
képzésekre, hány főt lehetne
beiskolázni. Önkormányzati
képzési támogatás
rendszerének kidolgozása
2017.06.30-ig. Tanfolyamok
szervezése, lebonyolítása
Szociális rendelet
felülvizsgálata speciális
támogatások bevezetése
gyermekek napközbeni
ellátásának igényének
felmérése igényesetén
intézményi rendszerbe
beépítése 1.Az intézmények
tervezett nyári szüneti
nyitvatartási idejüket leadják
minden év 02.28-ig 2. A
képviselő-testület a
fenntartó részéről dönt
Városi Bölcsőde, Óvoda
szünidei nyitva tartásról. 3. A
Képviselő-testület 03.31-ig a

Nőegylet

Kistérségi
Gondozási
Központ
Vezetője

Kistérégi
Gondozási
Központ,
Szociális
Kerekasztal
tagjai,Jegyző

száma

Családsegítő Szolgálata

2018.06.30.

képzést igénylők
száma képzésekre
jelentkezők száma
képzést elvégzők
száma

2018.06.30.

felülvizsgálat során
bevezetett
pénzügyi
támogatások
erőforrás
támogatásban
részesülők száma

pénzügyi és
humán
erőforrás

Nem valósult meg:
Felelős:
Alpolgármester
Kistérségi Gondozási
Központ Családsegítő
Szolgálata

Megtörtént
10/2015. (II.20.)
Önk.rendelet

Megtörtént:

Képviselőtestület,
Szociális
Kerekasztal
tagjai

2015.05.30.

igényfelmérés
alapján igénylők
száma résztvevők
száma

pénzügyi és
humán
erőforrás

51/2015.(IV.23.) ÖKT.sz.
határozat az Aszódi
Napsugár Óvoda nyári
nyitvatartási rendjének
jóváhagyásáról
52/2015.(IV.23.) ÖKT.sz.
határozat az Aranykapu
Bölcsőde nyári
nyitvatartási idejének
jóváhagyására
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költségvetés elfogadásakor
elkülöníti az éves támogatási
keretösszeget a gyermekek
biztonságos elhelyezése
érdekében, jóváhagyja az
intézmények nyitvatartási
rendjét 4. Minden év 04.15-ig
a résztvevő partnerek
kidolgozzák a saját tervezett
nyári programjaikat 5.
Minden év 04.31-ig a
partnerek egyeztetik a
programjaikat-a
párhuzamosságok kiszűrése
érdekében 6. Minden év
05.31-ig dönt a képviselőtestület a biztonságos
gyermekfelügyelet
programjainak
támogatásáról, a támogatási
összeg felosztásáról 6. A
Képviselő-testületi döntést
követő 5 munkanapon belül
a városban igénybe vehető
táborok ideje megjelenik a
honlapon, és a
gyermekintézményekben a
szülők arról intézményben
elhelyezett faliújságon, és
üzenő füzeten keresztül
tájékoztatást kapnak.

6

Szabadidős
programok
A magányérzet
szervezése, igény
kialakulásával nemcsak
Gyesen, gyeden lévők
szerinti bővítése.
az anya mentális
elmagányosodásának
Zöldterületek,
állapota lehet
megelőzése,
közparkok tervszerű
rosszabb, családi
programok szervezése
felújítása ütemezés
konfliktusokhoz is
2015.06.30-ig.
vezethet.
Ütemezés szerinti
felújítás 2018.06.30.

7

Közintézmények
nyitvatartási ideje

[Ide írhat]

Helyi intézmények
Intézmények nyitva
nyitvatartási ideje nem tartása

Aszód Város
családi szabadidős
Önkormányzat
programok szervezése,
Gazdasági
lebonyolítása
programja

Igényfelmérés (helyi
vállalkozókkal egyeztetés)-

1894-33/2015
Testület-tájékoztatása

Köznevelési és
közművelődési
intézmények
intézményvezet
ői,
Aszód Városi
2018.06.30.
Kultúrális
Központ,
Szociális
Kerekasztal
tagjai, Védőnők
Közintézmények
2018.06.30.
intézményvezet

szabadidős
programok száma
programokon
résztvevők száma

pénzügyi és
humán
erőforrás

hány
közintézményben

humán
erőforrás

Megvalósult
folyamatos
nyilatkozatok
180-3/2015 12., 13.sz.
melléklet

Megvalósult
Nyilatkozatok
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alkalmazkodjon a
menetrendhez és a
szülők
munkarendjéhez

8

9

alkalmazkodik a szülők alkalmazkodjon a
munkarendjéhez,
helyi közlekedéshez
különösen gondot
és a munkába
jelent az ingázók, főleg járáshoz, (cégek igény
a gyermeküket egyedül felmérése)
nevelők részére, az,
hogy nem biztosított
megfelelő ideig a
gyermekek felügyelete.

A nők
esélyegyenlőségének
javítása a kerületi
Prevenciós
szűrések
szolgáltatások
népszerűsítésével, a
ismeretének hiánya
szűréseken való
részvételre
ösztönzéssel

Népbetegségek
kialakulásának
megelőzése
Folyamatos, évi
rendszeres
szűrővizsgálatok
szervezése

A Kisgyermeket
nevelő szülők
Kisgyermeküket
számára a
Kisgyermeket nevelő
nevelő nők
foglakoztatást
nők foglalkoztatásának
foglalkoztatását segítő
elősegítő képzések
esélyei rosszabbak az
és tehermentesítő
szervezésén és az
átlagos
szolgáltatások
ehhez kapcsolódó
munkavállalónál
fejlesztése, bővítése
gyermekfelügyeleten
keresztül az
egyedülálló anyák

[Ide írhat]
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2015.03.31. közintézmények ői, Helyi
nyitvatartási idejének
vállalkozók
felülvizsgálata- 2015.06.30-ig
igény esetén nyitvatartási idő
változtatása 2015.06.30-ig

Települési egészségügyi
szűrések, közös
rendezvényeken
(előadásokon) való részvétel,
népszerűsítése (helyi újság,
egészségügyi szolgálat,
média, hirdetmények,) A
Védőnői Szolgálat
2015.03.31-ig a Háziorvosi
Szolgálat, az Albert
Védőnői
Schweitzer Kórház
Szolgálat
Rendelőintézete és Kistérségi Háziorvosi
Gondozási Központ
Szolgálat
munkatársaival, civilek
Kistérségi
bevonásával dolgozzon ki egy Gondozási
éves munkatervet a program Központ
megvalósítására, azt nyújtsa
be a Polgármesternek
2017.06.30-ig a
megszervezett prevenciót
szolgáló előadásokról,
cikkekről, szűrővizsgálatokról
2015.06.30-ig féléves, 12.31ig éves beszámolót készít a
Képviselő-testületnek.

változott a
nyitvatartási idő

2018.06.30.

Kisgyermekes szülők
toborzása, Tréningek
szervezése,
Kistérségi
Gyermekfelügyelet
Gondozási
megszervezése, biztosítása, Központ
2018.06.30.
Meglévő szolgáltatások igény Gyermekjójéti
szerinti bővítése
szolgálata
1.Kisgyermekes nők
Önkormányzat
foglalkoztatását segítő
tréningek feltérképezése

180-3/2015 14., 15.sz.
melléklet

meghirdetett
szűrések száma,
résztvevők száma, Költségvetési
rendezvények
forrás
száma, A preventív intézményi
tevékenység
forrás, emberi
támogatásával a nők erőforrás
egészségügyi
állapota javul.

Résztvevők száma,
Tréninget sikeresen
elvégzők száma,
Munkaerőpiacon
elhelyezkedett
személyek száma
Önkormányzati
döntés alapján
folyamatosan
fenntartható

Részben megvalósult
2015.06.06. Egészségnap
beszámoló
2015.09.22. Mellrák
megelőzése,
figyelemfelhívó
előadás, Szívpárna
programba történő
bekapcsolódás.
Résztvevők száma:
14 fő. Költségigénye
nem volt.
Prevenciós
előadásokat
kizárólag a Kistérségi
Gondozási Központ
szervezett.

Részben valósult meg.
Módosítás: Felelős:
Gyermekjóléti Szolgálat
Az intézmény
közalkalmazotti
létszámának
biztosítása

2015. 10
ingyenes
szervezés
„Rugalmas
munkahelyek

hóban
képzés
történt

,
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elhelyezkedési
lehetőségeinek
növelése.
Gyermekfelügyelet
lehetőségének
megszervezése
igényekhez
igazodóan, de
minimum heti 2*2
órában- ahhoz, hogy a
kisgyermekes szülők
hivatalos ügyeiket
intézni tudják.
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2015.06.30-ig 2.Képzési
lehetőség(ek) meghirdetése
a helyben szokásos módon
3.Elegendő számú jelentkező
esetén a Képviselő-testület
dönt a képzések
támogatásának módjáról, a
helyszín biztosításáról
4.Gyermekfelügyelet
megszervezése 2015.06.30-ig
(a kisgyermekes anyáknak a
képzés idejére, ill. hetente
ügyintézések megkönnyítése
érdekében)

Munkaerőpiaci
Integráció” címmel,
mely
az
aszódi
munkaadók részére
is kiajánlásra került.
Az
Önkormányzat
Együttműködési
megállapodást
kötött a TKKI Képző
és Kutató Intézettel.
A 4 napos képzéssorozat
az
Önkormányzat
épületben zajlott, a
képzésre
a
munkaadók
munkatársakat nem
delegáltak,
a
képzésen 10 fő vett
részt
az
Önkormányzat és a
Kistérségi Gondozási
Központ munkatársai
közül.
A
képzésnek
költségigénye nem

.

volt

Egyéb képzési
lehetőségek
feltérképezésére
nem került sor.

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Az aktivitást és a
Időseknek programok
Magas az egyedül élők függetlenséget
és szolgáltatások
aránya
megőrző programok,
szervezése
szolgáltatások

[Ide írhat]

Kistérségi
Igényfelmérés Programok és Gondozási
szolgáltatások szervezése
Központ
Vezetője, civil

igény alapján
programok
szervezése (db)
programokon

humán
erőforrás,
pénzügyi
erőforrás

Megvalósulása
folyamatos
2015 évben:
2015 évi városi
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szervezése. Képzések
igény szerinti
bővítése. „Home
care” program
bevezetése

2

Egészségügyi, sport
szolgáltatások
bővítése

[Ide írhat]

Szakemberek
tapasztalata szerint a
betegségeken belül
magas a daganatok, a
keringési zavarok, szívés érrendszeri
megbetegedések,
ízületi, pszichés
problémák aránya.

Rendszeres mozgást
biztosító
szolgáltatások
bővítése.
Szűrővizsgálatok
biztosítása.
Prevenciós szemlélet
erősítése, az
egészségtudatos
magatartás
fejlesztése

szervezetek

Szolgáltatások
igényfelmérése
szolgáltatások
megszervezése (sport nap)
egybekötött
szűrőprogramokkal és
tanácsadással árajánlat
beszerzése a lakosság
körében végzett
szűrővizsgálatra Albert
Schweitzer Kórház és

Képviselőtestület,
Polgármester,
Kistérségi
Gondozási
Központ
Vezetője

résztvevő személyek
száma

2018.06.30.

szolgáltatás igénye
(fő) sport napon
részt vett személyek
pénzügyi és
száma
humán
szűrővizsgálaton
erőforrás
részt vettek száma
tanácsadáson részt
vettek száma

rendezvények közül a
többség érinti az idősebb
korosztályt is, mely
minden célcsoport
számára színes, ingyenes
programot biztosított. ❖
Református egyház:
2015. 05.29-30.Szeretethid programidőseknek, betegeknek
segítségnyújtás(beszélgeté
s -2 fő- sütemények sütése
-41 fő kert rendezés -1fő
❖ Aszódi Városi
Nyugdíjasklub
- Nőnap megünneplése Fiúk napja
- Költészet napja - Anyák
Napja
- Nyársalás
- Kirándulás Ópusztaszerre
- 35 éves évforduló
- Vetélkedő
- Idősek Világnapja a
Klubban
- Mindenki névnapja
- Hagyományőrzés
- Karácsony
Plakátok, nyilatkozatok
50-55/2016., 12., 13.,16
mell.

Megvalósultfolyamatos
2015 évben
Prevenciós előadások
száma: 0,
Városi Szűrőnap
2015.06.06-n
megrendezésre került 175
fő részvételével.
❖ Városi Nyugdíjas klub:
-06.05.Egy nap az
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Szakorvosi Rendelőintézettől,
Vöröskereszttől, Baptista
Egyháztól. Képviselő-testület
forrás elkülönítése
2015.06.30-ig Szűrőnap a
lakosság körében 2015.II.
félévében. Annak
megszervezése, hogy az idős,
rászoruló embereke
szakorvosi rendelőbe,
kórházba eljussanak.
rendkívüli élethelyzet,
ápolási igény esetén
heti/kétheti időtartamra
térítésmentes vagy
kedvezményes házi gondozás
biztosítása. A mozgásukban
korlátozottak udvarának,
kertjének térítésmentes
tisztán tartása közösségi
munka révén-, Kistérségi
Gondozási Központ
Együttműködési
megállapodás megkötése
közösségi szolgálat
biztosítására 2015.03.31-ig. A
szolgáltatás lehetőségének
meghírdetése az idős, vagy
mozgásukban korlátozott
személyek körében.
rendszeres mozgást biztosító
szolgáltatás bővítésére :
városi sportnap szervezése
2017.06.30-ig.

egészség
nevében-részvétel a
szőrőnapon
- Testedzés (30. m.)
❖ Református egyház
- Egy gerincsérült fiatalnak
speciális matrac
beszerzése.(31m.)
❖ Kistérségi Gondozási
Központ
- Heti torna Idősek
Klubjaiban -4-10fő - Tüdőszűrésre eljuttatás 20fő - Járásanalízis vizsgálat az
Idősek Klubjaiban -30fő - Rendelőbe, vizsgálatokra
eljutás -3fő- Közösségi szolgálat
teljesítéséhez
Gimnáziumokkal
Megállapodás megkötése
5 esetben
Nyilatkozat
Nyilatkozat Kistérségi
Gondozási Központ
vezetője 50-55/2016.
12.sz. mell., 18., 19. sz.
mell.
180-94/2015
180-100/2015
180-104/2015
Elkészült a Street
workout fitness park
2015.szeptemberébe
n.
Költség:
Ft.

5.051.094

Elkészült
Lakótelepi
pihenőpark

[Ide írhat]

a
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2015.09.hó
Költség:
Ft.

5.421.681

2015.10.03-n került
megrendezésre az I.
Aszód
Városi
Sportnap.
A
programba bevontak
száma: 110 fő
Költsége: 226.560 Ft.

3

4

5

Bentlakásos
intézmények térítési
díj kiegészítése

Bentlakásos
intézmények térítési
Az alacsonyabb
díj kiegészítése,
jövedelműek
állapotromlás esetén
bentlakásos otthonba megfelelő ellátás
való bejutásuk
elérésének esélye,
nehézkes
szociális rendeletbe a
támogatási rendszer
kiegészítés beépítése

A morbiditási
statisztikák
rangsorában – a
Prevenciós szemlélet
daganatok, keringési
erősítése az
zavarok, szív- és
egészségtudatos
Életmód tanácsadás érrendszeri
magatartás
megbetegedések,
fejlesztése (életmód
ízületi, pszichés
tanácsadás)
problémák a
leggyakrabban
előforduló betegségek.
Generációs programok Nemzedékek közötti igényfelmérés

[Ide írhat]

igényfelmérés
Rendeletmódosítás
bentlakásos intézménnyel
megállapodás kötése

Képviselő
testület
Kistérségi
Gondozási
Központ
Vezetője

2018.06.30.

bentlakásos
intézményben
elhelyezettek száma pénzügyi
(fő) térítési díj
erőforrás
kiegészítés összege
(Ft)

Nem valósult meg.
Nyilatkozat- igény nem
jelentkezett.

Igényfelmérés nem
valósult meg. határidő
módosítás:
2018.06.30.

igényfelmérés (kérdőívekkel)
életmód tanácsadás
bevezetése- forrás eseténlegalább három havonta 1
nap-szakember meghívása

Kistérségi
Gondozási
Központ
Vezetője

2015.03.31.

pénzügyi,
tanácsadáson részt
humán
vettek száma
erőforrás

Igényfelmérés Helyi idős

Kistérségi

2015.06.30.

programban részt

pénzügyi,

Életmód tanácsadás
2015.06.06.
egészségnap keretében
megvalósult.

Megvalósult
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Magyarországi
Programja”-ba
belépés
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klubok és az Aszódi Napsugár Gondozási
Óvoda és Iskolák közötti
Központ
társadalmi érintkezéseket
Vezetője
szolgáló tevékenységek
megszervezése. Lehetőség
teremtése a két korcsoport
számára a közös időtöltésre
és az egymástól való
tanulásra. Nagyszülők
segíthetnek a fiatal
generációknak annak
megértésében, hogy hogyan
nőttek fel számítógépes
technológia nélkül, a
gyermekek pedig abban
segíthetik az idősebbeket,
hogy megértsék az internet
használatát és a legújabb
technológiai fejlesztéseket.

vevő személyek

humán
erőforrás

meg.
Nyilatkozat: 180/104/2015
MegvalósultGimnáziumok
tanulóinak-közösségi
szolgálatosok bevonásával
programok
lebonyolítása.
2015.11.092015.12.02 között
Idősek számítógépes
képzése.Résztvevő
nyugdíjasok száma
száma: 29 fő. (PSG17 felnőtt+20 tanuló,
EGA 12 felnőtt)
Közösségi
szolgálatosok
bevonásra kerülnek
városi rendezvények
szervezésénél.Általá
nos iskola berkein
belül: Kodály
Kórustalálkozó, Idős
emberek köszöntése,
Mikulás programjain
keresztül valósul
meg.
♦ Városi Nyugdíjas
klub
- Anyák napja
köszöntése
gyerekekkel
- Városi ünnepségek
- Euró Party
- 50 éves az Iskola
- Jön a Mikulás
❖ Kistérségi
Gondozási Központ:

[Ide írhat]
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- Anyák napja
gyerekekkel -30fő
- -EuroParty
- Gesztenye-sor
játszótér átadás
- Gofri Sütés a
klubban
❖ Galgamenti
Nyugállományú
Honvédők
Egyesülete -07.28-án
Cserkeszőlőn unokás
program
❖ Református
egyház
- Anyák napi
köszöntés
- Virágvasárnap
- Házaspárok köre
- Gyerekek
köszöntése
-Evangelizáció
Karácsony
Evangélikus Egyház
- Diákok látogatása
idős embereknél
- Diákok és idősek
találkozása
Evangélikus Egyház a gyülekezet diákjai
közösségi szolgálat
keretében látogatták
meg a gyülekezet 80
év feletti tagjait és
ajándékoztak meg 54
idős személyt
élelmiszercsomaggal.
Az általános iskolás
evangélikus diákok 2
alkalommal- a
húsvéti és karácsonyi

[Ide írhat]
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istentisztelet
keretében
szerepeltek Aszód
Város Idősek
Klubjában.
2016.05.21.
I.
Generációk
napja
városi rendezvényre
került sor.
Egyházak –szeretet
vendégség- hittanra
járó
gyerekek
műsorai. Szervezetek
célzott programokat
szervezzenek.
Szolgáltatásszervezé
s indult Pótnagyi
Szolgálat
névenérdeklődés
hiányában (kizárólag
2
kisgyermekes
család jelentkezett)
azonban
nem
valósult meg.

6

Számítástechnikai
képzések szervezése

[Ide írhat]

A számítógépet és a Számítástechnikai
kommunikációs
képzések, internet
eszközöket nem
használat egyre
ismerik, nem tudják
többen elsajátítják
megfelelően használni. Mindennapi életbe
Ezáltal kevesebb
beépül az internet
információhoz jutnak. használata

Igényfelmérés 2015.04.30-ig
meghírdetésre kerül, hogy
arra a nyugdíjasok
jelentkezhessenek.
2015.06.30-ig a jelentkezők
Kistérségi
száma alapján- közösségi
Gondozási
szolgálat/vagy egyéb forrás
Központ
igénybevételével
Vezetője
megszervezésre kerül egy
több alkalmas számítógépes
képzés. Képzések, programok
szervezése. Igény bővítése,
érdeklődés felélénkítése.

2015.06.30.

képzésen részt
vettek száma

pénzügyi,
humán
erőforrás

Megvalósult- közösségi
szolgálatosok bevonásával
programok
lebonyolítása.
2015.11.09-2015.12.09
között Idősek
számítógépes képzése.
Résztvevők száma EGA 12
fő, PSG 17 fő, összesen 29
fő.
2016.02.08-val 10
alkalmas képzési program
újra indult.
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Megvalósult- folyamatos
Nyilatkozat 180-95/2015
Megvalósultkapcsolattartásban.Folya
matos megvalósulás
Városi Nyugdíjas klub
- Beteglátogatás,
szeretetmenü elvitele,
tűzifa kérelmek
közvetítése, klub-taggá
válás előnyeiről
meggyőzés.

7

Az egyedül élőkkel
folyamatos
kapcsolattartás

[Ide írhat]

Egészségi állapotuk
miatt nem tudnak a
gyülekezet
közösségébe eljutni

kapcsolattartás a
lelkészek bevonásával
meglátogatásuk
folyamatos
kapcsolattartás
szükség esetén az
idős személy segítése,
elmagányosodásuk
csökkentése

igényfelmérés 2015.06.30.
kapcsolattartó személyek
kijelölése igény esetén
2015.02.28. folyamatos
kapcsolattartás Lehetőség
megteremtés annak
jelzésére, hogy az idős ember
Kistérségi
valamiben segítségre szorulGondozási
telefonszám megjelölése,
Központ
2015.06.30.
meghirdetése. A Kistérségi
Vezetője,Egyház
Gondozási Központjához
ak
beérkező üzenetek alapján
segítségnyújtás, kisebb vagy
nagyobb háztartási
munkákban. Beszélgetési
igények teljesítése telefonon
vagy egyeztetés után
személyesen is.

kapcsolattartást
igénylők száma
kapcsolattartó
személyek száma

pénzügyi és
humán
erőforrás

❖ Református egyház:
- Egyedül élő gyülekezeti
tagokat heti
rendszerességgel viszik a
különböző eseményekre.
- Betegek látogatása
♦ Evangélikus Egyház - a
gyülekezet diákjai
közösségi szolgálat
keretében látogatták meg
a gyülekezet 80 év feletti
tagjait és ajándékoztak
meg 54 idős személyt
élelmiszercsomaggal.
- Havonta 3-4 esetben
látogatva vannak az
egyedül élők.
❖ Kistérségi Gondozási
Központ:
- A jelzések alapján
minden egyedül élőt
felkeresünk és a házi
segítségnyújtás keretében
ellátunk. A mennyiben
még annyira mobil, hogy
segítséggel el tud jönni az
Idősek Klubjába, lehetőség
van a kisbusszal történő
beszállításra is.
- Felhívás
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- Rendszeresek a
beteglátogatások. de
erről jelenleg számszerű
nyilvántartási adatok nem
érkeztek.
Kapcsolattartó személyek
kijelölése a lelkészek
bevonásával.
A kapcsolattartást
igénylők számának
feltérképezése
folyamatos-számszerű
adat azonban nem áll
rendelkezésre.

8

Adatbázis készítés

adatbázis kialakítása
Meglévő adatbázis
folyamatos frissítése,
közös adatbázis
Az idősek
létrehozása,
feltérképezése,
(egyházak, gondozási
információ hiány
központ) az idős
következtében nem jut
személyek olyan
el a szolgáltatás az
szolgáltatásokat
érintettekhez
tudnak igénybe venni,
ami testi,lelki
személyiségüket
javítja
Az otthonukban élő
egyedülálló idős
személyek
egészségügyi vagy
szociális probléma
esetén nem tudnak
gyors segítséghez jutni

9

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
beindítása

10

Idősek
esélyegyenlőségét az
Az idős személyek
áldozattá válás
gyakran válnak
megelőzését, az
áldozattá
otthon védelmét
szolgáló intézkedések

[Ide írhat]

igényfelmérés
krízishelyzetekben az
idősek házi
segítségnyújtása

Idősek biztonságának
javítása, az áldozattá
válás lehetőségének
megelőzése

igényfelmérés adatbázis
kialakítása Meglévő
adatbázis folyamatos
frissítése, közös adatbázis
létrehozása, (egyházak,
gondozási központ)

Kistérségi
Gondozási
Központ,
Egyházak

A Kistérségi Gondozási
Központ vezetője vizsgálja
meg, hogy a társulásban
érintett települések
Kistérségi
összefogásával hogyan
Gondozási
oldható meg a
Központ
jezlőrendszeres házi
Vezetője
segítségnyújtás kiépítése:
2015.06.30-ig. Jelzőrendszer
kiépítése- forrás esetén
Előadások szervezése
Biztonsági rendszerek
Kistérségi
kiépítésének segítése A
Gondozási
Kistérségi Gondozási Központ Központ
Idősek számára széles körben Vezetője,
előadásokat szervez évente 2 Polgármester
alkalommal. Idősek,

2015.06.30.

adatbázisban
szereplők száma
pénzügyi és
szolgáltatások
humán
száma szolgáltatást
erőforrás
igénybe vevők
száma

Részben
megvalósult
Nyilatkozat 180-95/2015
Aszód Város Szociális
Térképe
elkészűlt
2015.09.hónapban az
idősek problémáinak
feltárása érdekében.

Nem valósult meg.

2018.06.30.

igényelt
jelzőrendszer
bekötések száma

pénzügyi,
humán
erőforrás

2018.06.30.

Előadások száma, A biztonsági
Előadásokon részt berendezésekhe
vevők száma,
z
kiépített biztonsági költségvetésből
berendezések száma történő
Az intézmény
támogatás,
(idősek, klubja)
pályázati forrás

Részben valósult
meg, voltak a témában el
előadások.
Határidő módosítás
2018.06.30.
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különösen egyedülállók
védelme érdekében annak
átgondolása, megszervezése,
hogy hogyan lehet
biztonságukat növelni.

11

Idős személyek
közösségi
programokban való
Idősödés problémája a
csoportos részvétele,
társadalmi és a
az „Aktív időskor” helyi
gazdasági aktivitás
szintű népszerűsítése a
hiánya
„Silver City”
nemzetközi program
keretében

Az idősek társadalmi
és gazdasági
szerepének növelése,
az aktív időskor
életminőségének
javítása

Az idősödéssel összefüggő
aktivitást fokozó lehetőségek
keresése, tevékeny időskort
szolgáló gyakorlatok
alkalmazása, tapasztalatok
elterjesztése, hasznos és
sikeres példák felkutatása

programjai közé
folyamatosan
beépítve

Önkormányzat
Képviselőtestülete.
Kistérségi
2018.06.30.
Gondozási
Központ
Vezetője

Kidolgozott
programok,
résztvevők száma
Költségvetési és
pályázat esetén
pályázati forrás
projekt fenntartási
időszakáig és
folyamatosan

Részben valósult meg.
Határidő módosítás
történt 2018.06.30.
Az aktív időskor
biztosítása
érdekében
szolgáltatásszervezés
indult
Pótnagyi
Szolgálat
névenérdeklődés
hiányában
(mivel
kizárólag
2
kisgyermekes család
jelentkezett) így az
nem valósult meg. Az
Önkormányzati nyári
táborokban történő
aktív
részvételre
buzdító felhívásra 2
nyugdíjas
(egy
nyugdíjas házaspár)
kapcsolódott be a
táboroztatásba.
A
városi
rendezvényekbe
bekapcsolódnak.

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1

A közintézmények
akadálymentesítése
ütemterv alapján

Komplex
akadálymentesítés
nem megoldott a
közintézmények nagy
részében

Ütemterv alapján a
hiányosságok
megszüntetése,
pályázatok figyelése

közintézmények felmérése
2015.05.30-ig Ütemterv
készítése 2015.06.30-ig
Akadálymentesítés
megkezdése: 2017.06.30-ig

2

Fogyatékosokról

Adathiány, a

A célcsoport

adatgyűjtés helyzetelemzés Köznevelési és 2018.06.30.

[Ide írhat]

Polgármester,
2018.06.30.
Alpolgármester

akadálymentesített
közintézmények
pénzügyi forrás
száma

Nem valósult meg.
Felmérés folyamatban
határidő
módosítás:
2018.06.30.

helyzetelemzés

Részben

humán

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
adathiány,
helyzetelemzés
készítése

településen élő
fogyatékosok
számáról,
helyzetelemzés
készítése

feltérképezése,
bevonva ebbe
felmérésbe a
védőnőket,
háziorvosokat, hogy
képet kapjunk
helyzetükről.

Igényfelmérés
szűrővizsgálatok
szervezése
Egészségügyi
szűrővizsgálatra való
eljutás segítése

3

Egészségügyi
szűrővizsgálatok
szervezése

Preventív és
szűrővizsgálatok
szervezése a magas
előforduló
megbetegedésekre

4

Helyi lakosok,
közintézményben
dolgozók
érzékenyítése

Probléma a társadalom
érzéketlensége és az
információ hiánya a
Érzékenyítő tréningek
fogyatékosok
szervezése
problémáival
kapcsolatosan

Programok
akadálymentesítése

A közintézmények
által szervezett
Fogyatékosok
programok
szolgáltatásokhoz való akadálymentes
hozzáférés hiánya
környezetben való
megrendezése,
jeltolmács biztosítása

5

[Ide írhat]
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készítése

közművelődési
intézmények
intézményvezet
ői, Kistérségi
Gondozási
Központ,Orvoso
k

A Védőnői Szolgálat
2015.03.31-ig a Háziorvosi
Szolgálat, az Albert
Schweitzer Kórház
Rendelőintézete és a
Kistérségi Gondozási Központ
munkatársaival, civilek
bevonásával dolgozzon ki egy
éves munkatervet a program
Képviselőmegvalósítására, azt nyújtsa
testület,
be a Képviselő-testületnek.
2018.06.30.
Védőnői
2017.06.30-ig a
Szolgálat
megszervezett prevenciót
szolgáló előadásokról,
cikkekről, szűrővizsgálatokról
2015.06.30-ig féléves, 12.31ig éves beszámolót készít a
Képviselő-testületnek.
fogyatékos személyek
eljuttatásának
megszervezése
Köznevelési és
közművelődési
intézmények
közintézményben dolgozók
intézményvezet 2016.06.30.
érzékenyítése
ői, Kistérségi
Gondozási
Központ

igényfelmérés programok
helyszíneinek
akadálymentesítése

Köznevelési és
közművelődési
intézmények
intézményvezet
2018.06.30.
ői,Kistérségi
Gondozási
Központ
Vezetője

készítése

erőforrás

megvalósult
2110-26/2014
MÁK kimutatás
Szociális térkép elkészítése
ügyében intézkedések
folyamatban

Részben
valósult meg.
2015.06.06. Egészségnap

igénylők száma
szűrővizsgálatok
száma
szűrővizsgálaton
részt vevők száma

tréningen részt
vevők száma

pénzügyi és
humán
erőforrás

humán
erőforrás

akadálymentesített
programok száma pénzügyi és
programokon részt humán
vett fogyatékos
erőforrás
személyek száma

Továbbképzések ajánlásaintézményvezetőknek.
Rehab-Expon,
Konferencián való
részvétel- Önk. 1 fő.
2015.12.
Részben megvalósul
városi rendezvények nagy
része akadálymenetes
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6

7

Növekedjen azoknak a
munkájuk során
emberekkel foglalkozó
A fogyatékkal dolgozók
önkormányzati vagy
illetve a
közintézményben
közintézményben
dolgozó
dolgozok a védett
szakembereknek a
tulajdonságú
száma, akik speciális
csoportokba tartozó
képzéseken vesznek
emberek speciális és
részt, amely a védett
összetett
tulajdonságú
szükségleteivel,
csoportokba tartozó
problémáival
emberek speciális és
kapcsolatos
összetett
ismereteket adó
szükségleteivel,
képzések szervezése
problémáival
kapcsolatos
ismereteket adnak.

Önsegítő csoportok
szervezése

Nem valósult meg.

Speciális
továbbképzések
biztosítása az
önkormányzat és
fenntartott
intézményei
dolgozóinak részére.

A kommunikáció
A fogyatékkal élőknek
színtere az internet
vagy fogyatékkal élő
világa, amely a
gyermeket nevelő
felhasználók
szülőknek vagy
otthonába hozhatják
fogyatékost ápoló
a közösséget.
családtagnak a
szolgáltatások és
kapcsolatteremtésre,
képzések szervezése,
önsegítő csoportok
olyan hálózat
szervezése a
kialakítása amely az
bekapcsolódásra kevés
internethez való
lehetőségük van.
hozzáférést segíti
Képzések, átképzések
szervezése
fogyatékkal élők
részére Elő kell
segíteni a fogyatékkal
élők napközbeni
ellátását végző
intézmények
létrehozását.

8

Fogyatékosok
átképzése

A fogyatékos emberek
általában kevésbé
kvalifikáltak, mint a
nem fogyatékosok,
magasabb közöttük a
szakképzetlenek
aránya is.

9

Fogyatékosok
parkolási lehetőség

A közintézményeknél a Közintézményekben a
mozgáskorlátozottakna mozgáskorlátozottak

[Ide írhat]
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Civil
szervezetek,Kist
érségi
Gondozási
Központ,
továbbképzések szervezése
2018.06.30.
Köznevelési és
közművelődési
intézmények
intézményvezet
ői

igényfelmérés 2018.06.30.
internet szolgáltatás
feltérképezése 2018.06.30.
képzések szervezése

Aszód Városi
Kultúrális
Központ,
Kistérségi
Gondozási
Központ

Igényfelmérés
Együttműködési
Megállapodások megkötése
Aszód vonzáskörzetében lévő
Fogyatékosokat ellátó
intézményekkel 2015.06.30Polgármester
ig. Szociális foglalkoztató
létrehozásának kidolgozása
2017.06.30-ig. Képzések
szervezése Napközbeni
ellátást végző intézmények
létrehozása
Parkolási lehetőség
Polgármester
kialakítása

közintézményben
dolgozók speciális
képzésen részt
vettek száma
pénzügyi és
közintézményben humán
dolgozók száma akik erőforrás
a fogyatékosokkal
tudnak
kommunikálni

2018.06.30.

igény alapján
szolgáltatás
szervezése
szolgáltatást
használók száma
képzésen részt
vevők száma

2018.06.30.

Elindított képzések Pénzügyi és
száma Képzéseken humán
részt vettek száma erőforrás

2015.06.30.

Kialakított parkolók Pénzügyi és
létrehozása
humán

humán és
pénzügyi
erőforrások

Nem valósult meg.
Jelenleg az Ikladi Értelmi
Sérültek Gyöngyház
Egyesülete, és partnere, a
Kézen Fogva Alapítvány, a
fogyatékos embereket
nevelő családok teljes
elszigetelődése ellen
hiánypótló szolgáltatást
biztosít a családoknak
Iklad és vonzáskörzetében,
így Aszódon is.
Nem valósult meg.

Részbenvalósult meg.
Határidő módosítás:
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javítása

10

11

Aszód város
honlapjának
akadálymentesítése

Közösségi
mentorképzés

[Ide írhat]

k nincs külön kialakítva számára parkolási
parkolási lehetőség
lehetőség kialakítása.

Aszód város
weblapjának a
fogyatékkal élők
(hallás vagy
látáskárosultak
részére is elérhető
Nem
legyen)
akadálymentesített
akadálymenetesített
Aszód város weblapja
weblap elkészítésére
megbízás adása 2015.03.31-ig a
weblap elkészül
2015.06..30-ig -forrás
esetén
Fogyatékkal élő
A megfelelő
emberek
informáltsághoz és
elszigeteltségben
érdekérvényesítéshez
élnek, ami alul
közösségi emberek
informáltsághoz és
képzése, akik a
gyenge
fogyatékosok érdekeit
érdekérvényesítéséhez
érvényesítik.
vezethet.
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1.Városüzemeltetési Osztály
vezetője 2015.03.31-ig
javaslatot tesz az egyes
közintézményeknél
parkolóhelyek kialakítására,
mozgáskorlátozottak részére
parkolóhelyek kjielölésére. 2.
2015.06.30-ig a
parkolóhelyek felfestése
megtörténik.

erőforrás

2018.06.30.

Részben megvalósult.
Folyamatban,
határidő
módosítás:
2018.06..30.
Honlap akadálymentesítése Polgármester,
2015.06.30.
Szerződéskötés
Alpolgármester

Humán és
Akadálymentesített
pénzügyi
honlap
erőforrás

Nem valósult meg.
Igényfelmérés Közösségi
mentorok kijelölése
2015.06.30. képzése-forrás
esetén

Civil szervezetek 2015.06.30.

Közösségi mentorok
Pénzügyi és
száma Képzéseken
humán
részt vett személyek
erőforrás
száma
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Összegzés
A HEP ekészítését követő 21/2015 (II. 19.) ÖKT.határozattal módosított 55 intézkedés közül

CÉLCSOPORT
Mélyszegénységben
élők
Gyermekek
Nők
Idősek
Fogyatékosok
Összesen

nem
összes
részben
valósult
intézkedés megvalósult megvalósult meg
12
12
9
11
11
55

8
10
4
6
2
30

3
2
3
3
4
15

határidő
Megvalósult
módosításra intézkedés
került
%-a
1
0
2
2
5
10

4
2
5
5
9
25

67%
83%
33%
50%
17%
55%

30.db. intézkedés megvalósult, 15.db. intézkedés megvalósítása ügyében intézkedések történtek,
jelenleg még folyamatban- a megvalósítás érdekében a még le nem járó határidő módosítva, 10 db.
számú intézkedés megvalósítási határideje lejárt, további határidőkbe lett téve.
3. Megvalósítás
A megvalósítás folyamata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hoztunk létre.
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítottunk az adott területen kitűzött célok
megvalósítása érdekében.

4. Elfogadás módja és dátuma

I. Aszód város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata a HEP fórum keretében
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe
beépítettük.
III. Ezt követően Aszód város képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával
kapcsolatosan elkészült iratanyagot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és
………………………… számú határozatával elfogadta.
Mellékletek:
……………………………..Kt.határozat.
Dátum Aszód, 2017. ……………..

Sztán István
polgármester

Aszód Város Önkormányzat 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

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás

171

172

Aszód Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi tervének (2013-2018)
2017 évi többlépcsős felülvizsgálata- 2017.július
HEP elkészítési jegyzék251
Új résztvevők és a felülvizsgálatot jóváhagyók
NÉV252

251

HEP részei253

Aláírás254

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt
dokumentum
252 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
253 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett,
észrevételezett, támogatta, ellenezte.
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
254 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.
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