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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Felülvizsgálata 

 
 
Bevezetés 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
(továbbiakban: Ebktv.) 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre 
szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 
 
A (2) bekezdés értelmében a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni 
a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok- különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben 
élők, a romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és az idősek csoportjára- 
oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a 
helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt 
problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. 
 
Az Ebktv. 31. § (4) és (6) bekezdései alapján   
„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben 
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.” 
 
„(6) A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, 
illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi 
döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e 
törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.” 
 
Aszód Város 2019-2023 évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi programja 2018.11.15. napján 
került elfogadásra a 146/2018 (XI.15.) ÖKT számú határozattal. 
 
Felülvizsgálat szükségességét meghatározó tényezők: 
- jogszabályi háttér változásából eredő módosítások 
- stratégiai környezet bemutatása 
- az elmúlt két évre az intézkedési tervben célként kitűzött feladatok teljesülésének vizsgálata 
- továbbá mód van a még megvalósításra váró intézkedések pontosítására és ütemezésére, 
valamint új célok kitűzésére. 
 
Az Ebktv. értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenete kétféle 
lehet: 
1) Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy felülvizsgálat nem 
szükséges. Ebben az esetben a képviselő testületnek szükséges arról határoznia, hogy az Ebktv-
ben foglaltaknak megfelelően, a HEP kétévente előírt áttekintésének eleget tett, a HEP-et 
változatlan formában elfogadta. A képviselő testület határozatát fel kell tölteni a HEP-ek 
elkészítésének és felülvizsgálat nyomon követésének támogatására létrehozott szoftver 
(hep.tkki.hu) dokumentumai közé, ahogyan azt a nyilatkozatot is, amely arra vonatkozik, hogy 
felülvizsgálat nem történt. 
 
2) A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról, mely döntés 
értelmében a helyzetelemzést és/vagy az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően 
módosítja.  
 
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdése alapján a 
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felülvizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, illetve a 
lejárt határidejű intézkedések esetén azok teljesülésére és eredményeinek felmérésére. 
A 6.§ (3) bekezdése értelmében: 
„ (3) Ha a felülvizsgálat alapján szükséges, a települési önkormányzat 
a) módosítja a helyi esélyegyenlőségi programot, vagy 
b) új helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.” 
 
A sikeresen megvalósult intézkedéseket meg lehet ismételni, ha az tovább javíthatja vagy 
fenntarthatja az adott célcsoport esélyegyenlőségét, ebben az esetben új intézkedésként kell 
tervezni. 
Ha az intézkedési tervben kitűzött feladat nem került megvalósításra, akkor annak okát meg kell 
vizsgálni. 
 
A HEP helyzetelemzése és a HEP részét képező Intézkedési Terv felülvizsgálata megtörtént. 

Ez a felülvizsgálati anyag kizárólag azokat a fejezeteket tartalmazza, ahol változások történtek 
az eredeti HEP elfogadása óta, illetve ahol új adat áll rendelkezésre. (Az elemzés során a 
rendelkezésre álló 2016-os adatok hasonlíthatóak össze a 2018 adatokkal, sajnos 2019-es adat 
kevés helyen áll rendelkezésre.) 

Jelen felülvizsgálati dokumentum az eredetileg elfogadott HEP-pel együtt érvényes. 

 
 
A település bemutatása 

 
Aszód közigazgatási területén 2019. december 31-én  6563 fő a lakosságszám. (Személyiadat- 
és lakcímnyilvántartó- TEIR-ben adat még nem elérhető.)  

 

Év
Fő

(TS 0101)
Változás

2014 6162 bázis év

2015 6160 99,97%
2016 6129 99,50%
2017 6184 100,90%
2018 6201 100,27%
2019 n.a. -

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

 
 
Jelentős lakossági növekedés látható, még akkor is, ha a pontos tendencia a kétféle adatgyűjtés 
miatt nem állapítható meg. 
A település elhelyezkedése, és adottságai vonzóvá teszik a vidéken letelepedni szándékozók 
számára. 
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Férfiak Nők
Összesen
(TS 0301)

Férfiak
(TS 0303)

Nők
(TS 0304)

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 2951 3225 6176 47,78% 52,22%
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316) 190

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 478 469 947 7,74% 7,59%
15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 101 100 201 1,64% 1,62%
18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 1809 1774 3583 29,29% 28,72%
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 165 221 386 2,67% 3,58%
65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 398 661 1059 6,44% 10,70%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

3,08

Korcsoport 
Fő

Az állandó népességből a 
megfelelő korcsoportú nők és 

férfiak aránya (%)

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2018)

 
 
A 2017-os korábbi adatokhoz képest, mely az összehasonlításhoz rendelkezésre áll 2018-ban 0-
2 évesek aránya lassú növekedést mutat, 2,81%-ról 3,08 %-ra emelkedett. 
A 60-64 éves férfiak aránya 2,99%-ról, 2,67%-ra csökkent, nők 3,90%-ról, 3,58%-ra csökkent. 
A 65 év felettiek lakosságon belüli aránya mindkét nem esetén növekedett. (Férfiak: 6,11%-ról -
6,44 %-ra, a nők esetén 10,33-ról 10,40%-ra nőtt, a lakosság elöregedése folyamatosan nő.) 
 
 
 

Év
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő)
(TS 0328)

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő)

(TS 0327)

Öregedési index 
(%)

(TS 0401)

2014 950,0 965,0 98,45%

2015 965,0 952,0 101,37%
2016 980,0 921,0 106,41%
2017 1012,0 932,0 108,58%
2018 1059,0 947,0 111,83%
2019 n.a. n.a. -

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

3. számú táblázat - Öregedési index
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Év
Állandó jellegű 
odavándorlás

(TS 0601)

Elvándorlás
(TS 0600)

Egyenleg

Állandó oda-, és 
elvándorlások 

különbségének 1000 
állandó lakosra vetített 

száma
(TS 0602)

2014 140 144 -4,00 -0,64

2015 143 160 -17,00 -2,76
2016 176 204 -28,00 -4,57
2017 232 186 46,00 7,47
2018 226 210 16,00 2,59
2019 n.a. n.a. - n.a.

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

 
 
A népvándorlás 2017 óta pozitív előjelű, bár ennek mértéke jelentősen csökkent a 2017-es 
állapothoz képest. (A jelenlegi adatnál frissebb, még nem érhető el a TeIr-ben.) 
 
A 2019-23-as esélyegyenlőségi program előrehaladása, legfontosabb eredményei 
 
Aszód Város 2019-2023 évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi programja 2018.11.15. napján 
került elfogadásra a 146/2018 (XI.15.) számú határozattal. 
A 2019-2020 közötti időszakban megvalósított, részben vagy egészében a város által 
finanszírozott, legfontosabb feladatokat és azok eredményeit a következő alfejezetek 
részletezik. 

2.Stratégiai környezet bemutatása 
 
 
Az elmúlt 2 évben új stratégia, fejlesztési terv, koncepció készült, és ahol szükséges volt a 
módosítás, ott az önkormányzat elkészítette és elfogadta a felülvizsgálatot: 

70/2019. (V.7.) ÖKT sz. határozat Aszód Város Településfejlesztési koncepciójának 
elfogadásáról. 
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- Aszód Város Önkormányzat képviselő-testületének gazdasági programja a 2019-2024. 
időszakra.  (Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 91/2020.(VII. 09.)  sz. 
határozatával került elfogadásra). 

Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 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 
intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy a hiányzó adatokat beszerezzük. A 2019. év 
adatai hiányosak több területen (a TeIR-ből még nem gyűjthetők le), egyes elemzésekhez 
csupán a  2018-es statisztikai adatok állnak rendelkezésre.  
 
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 
Városunk lakosságának gazdasági helyzete jól szemléltethető a gépjármű adó fizetésére 
kötelezett gépjárművek számával: 

 
ÉV GÉPJÁRMŰ SZÁMA 

2018 3089 
2019 3233 
2020 3284 

 

195 gépjárművel több gépjármű van az aszódi lakosok és vállalkozások tulajdonában, mint 
2018 évben. A lakosság gazdasági helyzete folyamatosan pozitív irányba változik. 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

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

Aszódon még mindig rendkívül kedvezőek a foglalkoztatottsági mutatók mind az országos 
átlagokhoz képest, mind a járásszékhelyekhez és a járás többi településéhez hasonlítva. A 
munkanélküli ráta alacsonyabb az országos átlagnál.  

A regisztrált munkanélküliek száma Aszódon összességében és mindkét nem tekintetében is 
folyamatosan csökken, népességen belüli aránya 2018-ban 1,85 % 
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3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó 
népesség (fő) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma (fő) 

Férfi                 
(TS 

0803) 

Nő 
(TS 

0804)         
Összesen Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 
2014 2124 2171 4295 62,5 2,94% 67,5 3,11% 130,00 3,03% 
2015 2094 2140 4234 41,25 1,97% 51 2,38% 92,25 2,18% 
2016 2106 2115 4221 40,5 1,92% 52 2,46% 92,50 2,19% 
2017 2099 2115 4214 37 1,76% 49 2,32% 86,00 2,04% 
2018 2075 2095 4170 33,5 1,61% 43,75 2,09% 77,25 1,85% 
2019 n.a. n.a. - 24,5 - 34 - 58,50 - 

Forrás: TeIR, Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal 

        

 

 
 



 12 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

130 92 93 86 77 59

Fő 1,5 1,25 2,25 2,25 0,75 1,25

% 1,15% 1,36% 2,43% 2,62% 0,97% 2,14%
Fő 15,25 10,5 8,5 5,75 6,25 3,25
% 11,73% 11,38% 9,19% 6,69% 8,09% 5,56%
Fő 14,75 11,5 9 9,75 7 5,25
% 11,35% 12,47% 9,73% 11,34% 9,06% 8,97%
Fő 9,75 7,25 10 7,25 10,75 7,25
% 7,50% 7,86% 10,81% 8,43% 13,92% 12,39%
Fő 15,25 8,25 7,75 9 10,25 6,5
% 11,73% 8,94% 8,38% 10,47% 13,27% 11,11%
Fő 18,75 11,75 12,5 9 10,5 10
% 14,42% 12,74% 13,51% 10,47% 13,59% 17,09%
Fő 14,75 10,25 9,75 10,25 10,25 3,25
% 11,35% 11,11% 10,54% 11,92% 13,27% 5,56%
Fő 9,5 7 7,25 6 3,25 4,5
% 7,31% 7,59% 7,84% 6,98% 4,21% 7,69%
Fő 22 13,75 13 13 7,25 5
% 16,92% 14,91% 14,05% 15,12% 9,39% 8,55%
Fő 8,5 10,75 12,5 13,75 11 12,25
% 6,54% 11,65% 13,51% 15,99% 14,24% 20,94%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

55-59 év (TS 1010)

59 év feletti (TS 1011)

Fő 
összesen

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

35-39 év (TS 1006)

40-44 év (TS 1007)

50-54 év (TS 1009)

45-49 év (TS 1008)

Regisztrált munkanélküliek/ 
nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen

20 év alatti (TS 1002)

20-24 év (TS 1003)

25-29 év (TS 1004)

30-34 év (TS 1005)

 
 
Az álláskeresők száma a fiatalabb 20 év alatti, az 50-54 év, és 59 év feletti korosztályban 
növekszik, a többi korosztályban csökken. 
 
Miközben a regisztrált munkanélküliek száma folyamatosan csökken, a 180 napnál hosszabb 
ideje nyilvántartott álláskeresők száma majd 4 %-os növekedést mutat 2018 évhez képest. 
 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők

2014 14,65 n.a. n.a. - - -
2015 22,76 n.a. n.a. - - -
2016 29,36 n.a. n.a. - - -
2017 28,49 n.a. n.a. - - -
2018 25,89 n.a. n.a. - - -
2019 29,06 n.a. n.a. - - -

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

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

Év 

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 
aránya (TS 1501)

180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresők száma nemek szerint

Nők és férfiak aránya, a 180 
napon túli nyilvántartott 

álláskeresőkön belül
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 Fő Fő % Fő % Fő %
2014 130,00 6,75 5,19% 36,25 27,88% 87 66,92%
2015 92,25 5,25 5,69% 24 26,02% 63 68,29%
2016 92,50 4,25 4,59% 21 22,70% 67,25 72,70%
2017 86,00 4,75 5,52% 18 20,93% 63,25 73,55%
2018 77,25 5,25 6,80% 15,75 20,39% 56,25 72,82%
2019 58,50 4,25 7,26% 10,5 17,95% 43,75 74,79%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

8 általánosnál 
alacsonyabb végzettség

(TS 0901)

Általános iskolai 
végzettség (TS 0902)

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

Év

Regisztrált 
munkanélküliek
/nyilvántartott 

álláskeresők 
száma összesen 8 általánosnál magasabb iskolai 

végzettség (TS 0903)

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 
szerint

 
 
A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerinti aránya egyedül az általános 
iskolai végzettségűek között csökkent. 

c) közfoglalkoztatás 

Aszód Város Önkormányzata 2014 és 2020 között átlagban 13 fős közfoglalkoztatotti 
állománnyal rendelkezett, melyből 2014-ben 17 fő körüli átlag létszámával voltak a legtöbben. 
2014-ben több részletben lehetett felvenni a foglalkoztatottakat. 2016-2020 között a 
közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 12 fő körül mozgott. Önkormányzatunk továbbra 
is részt vesz közfoglalkoztatásban, mivel kedvező anyagi feltételekkel - állami támogatással - 
tud ellátni olyan közfeladatokat, mint a közterületek gondozása, téli síkosság mentesítés. A 
közfoglalkoztatás a hátrányos helyzetű családok számára sok esetben az egyedüli megélhetési 
lehetőség. 

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

Az országoshoz képest viszonylag alacsony munkanélküliségi ráta, valószínűleg annak is 
köszönhető, hogy a közlekedési lehetőségek igen kedvezőek a munkahelyek, iskolák elérése 
tekintetében. 
30 perces időhatáron belül esik Gödöllő, Hatvan, valamivel 30 perc fölött érhető el Vác, Pásztó, 
Gyöngyös, valamint Budapestnek az M3-as bevezető szakasza.  
Vasúthálózatot tekintve a Budapest-Miskolc vasúti fővonal, illetve Galgamácsán keresztül Vác 
és Balassagyarmat irányába kapcsolatot teremtő vonal segíti a közlekedőket.   
A vasúti hálózat fejlesztése a korszerű vasútállomás elkészítése jelenleg is folyamatban van. 
 
A munkanélküliek segítése érdekében-a városi könyvtárban az ingyenes internethasználat 
biztosítva van, de csak saját készüléken. Ez a gyakorlatban a Wifi jelszó nyilvánossá tételével 
valósul meg.  
 
2019.10. hónapban A wifi for eu pályázat nyert az Önkormányzat, melynek keretein belül 
jogosultak lettünk szerződött partnerrel kiépíteni az ingyen wifit Aszód területén, kiválasztott 
helyszíneken.  
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A kiépítésre 15000 euro áll az önkormányzat rendelkezésére, ami mai árfolyamon több mint 
5.5 millió forint. A Képviselő-testület a Vodafone-t választotta annak a partner cégnek, aki 
segít a tervezésben, eszközök beszerzésében illetve a kiépítésben. Öt helyszín lett kijelölve: 
Főtér, Könyvtár, Védőnők, Gondozási központ, Óvoda. Jelenleg három helyszínen van 
kiépítve: Főtér, Védőnők, Könyvtár. 2020.november hónapban van tervezve az Óvoda és a 
Gondozási központ.  
 
A tervezésnél szempont volt, hogy ne csak beltéren, hanem kültéren is működjenek az 
eszközök. Ezt figyelembe véve a lakosság kültéren is igénybe tudja venni a szolgáltatást, 
mégpedig az alábbi helyszíneken: Főtér, Könyvtár, Védőnők, Gondozási központ, ami 
lehetővé teszi az infokommunikációs eszközök használatát a hátrányos helyzetű emberek 
számára is. 

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

 
Nincs változás. 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi 
foglalkoztatási programok) 

 
Továbbra is folyamatosan működik a településen Álláskereső klub, amely lehetőséget biztosít a 
munkanélkülieknek álláskeresésre.  
Álláskeresési tanácsadás működik.  
2019 évben 17 fő számára nyújtott a Családsegítő szolgálat az álláskereséshez segítséget. 

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

 
A településen nem számottevő a roma lakosok aránya (a 2001 évi népszámlálás adatai állnak 
rendelkezésünkre jelenleg, akkor 21 fő vallotta magát romának, számuk azóta sem változott 
jelentősen, bár pontos számadat nem ismert) a mélyszegénységben élőkről jelenleg nincs pontos 
adat. Számuk vélhetően csökken, melyre utalhat az is, hogy egyre kevesebben igénylik a 
települési támogatásokat. 
 
Nem tudjuk, hogy mekkora részt tesz ki a helyi foglalkoztatásból a mélyszegénységben élők, 
illetve a romák körében a foglalkoztatás. Továbbra sincs információ arról sem, hogy milyen 
arányban foglalkoztattak mélyszegénységben élőket, vagy romákat a települési önkormányzat 
saját fenntartású intézményeiben az egyes években. 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Jelenleg nincs információnk Aszódon bármely foglalkoztatónál jelenlévő hátrányos 
megkülönböztetésről.  
 
A támogatott közfoglalkoztatásban évek óta/ így jelenleg is (2020 évben) 15 fő 8 órás 
segédmunkás személy dolgozik. Az alacsony foglalkoztatási létszám mellett sajnos nincs arra 
lehetősége az Önkormányzatnak, hogy kommunális közmunkán kívül (iskolai végzettségtől 
függetlenül) más munkakörben ajánljon munkalehetőséget. 
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3.3.Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, 
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 
 
Az aktív korú 15-64 év közötti lakosság arányában tekintve 0,19 % az álláskeresési segélyben 
részesülők száma. 
 

Év
15-64 év közötti állandó 

népesség száma
(TS 0803 és TS 0804 összesen)

Álláskeresési segélyben 
részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben 
részesülők %

2014 4 295 8,00 0,19%
2015 4 234 7,00 0,17%
2016 4 221 7,25 0,17%
2017 4 214 8,25 0,20%
2018 4 170 8,00 0,19%
2019 - 9,00 -

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

 
 
 
 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyil-

vántartott 
álláskeresők száma

(TS 1301)

Fő Fő %
2014 128,00 16,25 12,70%
2015 92,25 12,50 13,55%
2016 86,00 15,75 18,31%
2017 86,00 18,25 21,22%
2018 77,25 22,00 28,48%
2019 58,50 16,00 27,35%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Év
Álláskeresési járadékra 

jogosultak (TS 1201)

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

 
 
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
 
Nem áll rendelkezésre újabb adat. 
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Év
 Lakásállomány (db)

(TS 4201)

2014 2460
2015 2458
2016 2461
2017 2472
2018 2491
2019 n.a.  

 

a) bérlakás-állomány 

Nincs változás. 

b) szociális lakhatás 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének 
megállapításáról Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) 
önkormányzati rendelete módosult. 2020.05.05-től hatályos állapota a kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel több méltányossági rendelkezést vezetett be. 
„(6)  [6] A Képviselő-testület mérlegelés alapján az önkormányzat érdekkörérében felmerült és 
méltányolható okból egyedi esetben a (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott lakások 
lakbérének mértékétől eltérhet.  Azon bérlők esetében akik  a kihirdetett vészhelyzet ideje alatt 
veszítik el a munkahelyüket, vagy fizetés nélküli szabadságra kényszerülnek, illetve fel kell 
függeszteniük vagy meg kell szüntetniük a vállalkozásukat a (3) bekezdés c) pontjában 
meghatározott lakások lakbérének mértékétől  a Polgármester átruházott hatáskörben írásos 
kérelemre legfeljebb 6 hónap időtartamra,  legfeljebb 50 %os mértékű csökkentéssel eltérhet.[7 
(7)[8] A méltányossági  döntés meghozatala előtt különösen az alábbi szempontokat kell 
mérlegelni: 
a) az érintett és a vele egy háztartásban élő, vagy együtt költözni kívánó személy szociális, 
jövedelmi és vagyoni helyzetét, a háztartás egy főre jutó havi jövedelmének összegét, 
b) az érintett és a vele együtt lakó személyek korát, egészségi állapotát, fogyatékosságát, egyéb 
személyi körülményeit, 
c) az érintett lakásban az egy ott lakó személyre jutó lakásterület nagyságát, 
d) az Önkormányzat rendelkezésére álló lakások számát és minőségét, az Önkormányzat 
jogszabály által kötelezően előírt és egyéb lakásgazdálkodási feladatainak megoldását, 
megoldhatóságát, 
e) [9] a (6) bekezdésben meghatározott esetben  a munkahely elvesztését, a fizetés nélküli 
szabadságot a vállalkozás szünetelését vagy megszűnését a kérelmező hiteles dokumentummal  
igazolni köteles.” 
 
Bérlakás állományban változás nincs. 
 
A szociális bérlakásra várók száma jelenleg nem ismert, tekintettel arra, hogy bérlakás pályázat 
csak üresedés esetén kerül kiírásra. 
 
2020 évben 1 pályázati kiírás történt, melynek eredményeként egy 1 év alatti gyermeket nevelő 
hátrányos helyzetű család elhelyezésére került sor. 

http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg3ed4dr5eo4dt5ee6em3cj2ca1bz8cf7ca4cc9cc4n#_ftn6
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg3ed4dr5eo4dt5ee6em3cj2ca1bz8cf7ca4cc9cc4n#_ftn7
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg3ed4dr5eo4dt5ee6em3cj2ca1bz8cf7ca4cc9cc4n#_ftn8
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg3ed4dr5eo4dt5ee6em3cj2ca1bz8cf7ca4cc9cc4n#_ftn9
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c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

A rendelkezésre álló adatbázisokból jelenleg nem nyerhető ki erre vonatkozóan adat, elemzés 
szempontjából továbbra is irreleváns. 

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

Veszélyeztetett lakhatási helyzetek tekintetében konkrét statisztikai számadatok nem ismertek. 
 
A hajléktalanok száma az utóbbi években lényegében nem változott. Az önkormányzati 
bérlakásból elemi kár miatt kilakoltatott személyek elhelyezése más önkormányzati bérlakásban 
megoldódott. 
Szükség esetén családok elhelyezése Családok Átmeneti Otthonában, vagy egyéb formában 
(rokonnál) megoldódott. 
 
Aszód Város Önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (székhely: 
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60)-2012.01.01-től határozatlan időre megállapodást 
kötött. Az Önkormányzat támogatja az Egyesületet a következő, a Szt. 65/F és 80 §- a 
alapján - az Önkormányzat kötelező feladatát nem képező – az ellátások megszervezésével és 
működtetésével: hajléktalan személyek nappali ellátása, éjjeli menedékhely biztosítása. 
Az Egyesület a fent említett ellátások keretében az Önkormányzat, Aszód illetékességi 
területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen ott tartózkodó hajléktalan személyeket 
látja el.  
2018 évben 4 fő 
2019 évben 4 fő elhelyezéséről gondoskodnak. 
Az Egyesület ezeket a feladatokat a következő ingatlanban látja el: 3000 Hatvan Nagyteleki 
út 1/A 

a) lakhatást segítő támogatások 

1. 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 48 0 
2016 50 0 
2017 49 0 
2018 35 0 
2019 29 0 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

A lakásfenntartási támogatásban részesülők számában jelentős csökkenés figyelhető meg, a 
korábbi évekhez képest.  
Tapasztalataink szerint sajnos sok számláját fizetni nem tudó, nehéz helyzetben lévő család 
marad ki az ellátásból, azért mert pl. örökség útján a vagyoni értékhatárt meghaladó 
hasznosítható vagyonnal rendelkezik vagy hitelfelvétellel terhelt a jövedelme. A csökkenés 
mögött azonban a lakosság gazdasági helyzetének növekedése is megfigyelhető. 
 
Aszód Város Képviselő Testülete a 10/2015.(II.20.) Önkormányzati rendeletben szabályozta a 
települési lakásfenntartási támogatás adását. A települési lakásfenntartási támogatást igénylők 
köre, száma stagnál az utóbbi években. 

e) eladósodottság 

Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy 
alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családokat sújtja. Ez a réteg veszítheti el a 
lakását, válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a 
közszolgáltatásokat. A szociális ellátórendszer számos olyan élethelyzettel találkozik, ahol 
valamelyik közműszolgáltatást kikapcsolták, tényleges számukról azonban adatokkal nem 
rendelkezünk, nehéz lenne meghatározni, hogy hány fő, hány család és gyermek érintett. 
 
A lakásviszonyok jellemző problémái a közműdíj-, illetve lakáshitel-tartozások, hátralékok 
felhalmozódása.  
Ezen családoknak nagy segítség lehet a védendő fogyasztói státusz igénylése, az utóbbi időben 
az ezt kérelmezők száma nagymértékben lecsökkent, melynek oka pontosan nem ismert, de 
vélelmezhető, a lakosság gazdasági helyzetének, anyagi kondícióinak változása áll a háttérben, 
amely miatt egyre kevesebben igénylik a települési támogatásokat. 
A Képviselő-testület évente felülvizsgálja a jogosultságként előírt jövedelemhatárokat, igazítva 
azt a helyi viszonyokhoz, így a települési támogatásokhoz való hozzáférés lehetősége 
folyamatosan bővül. 
 
A Kistérségi Gondozási Központhoz 2019 évben 5 fő hajléktalan elhelyezését segítette. 
 
Adósságcsökkentési támogatást az önkormányzat ez idáig (forráshiány miatt) nem vezette be, a 
szociális szférában dolgozók tapasztalatai szerint erre azonban igen nagy szükség lenne.  
 

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

Változás nincs. 
 
A járdák, utak felújítása minden évben kiemelt szerepet kap. 
 
„A Képviselő-testület minden évben felülvizsgálja a kezelésében lévő belterületi utakat és az út- 
használók száma, az út elhelyezkedése és állapota alapján rangsorolja azokat. A 137/2019. 
(XII.11.) ÖKT. sz. határozat szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő burkolatlan utak 2019. 
évi rangsora az alábbiak szerint alakult: 
 

Ssz. Utcák 
 
hossz 
(m) 

széless
ég 
(m) 

terület 
(M2) 
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1 Pauler Tivadar u. - 1534. hrsz. 231 4 924 
2 Kómár Gyula u. - 1556 hrsz. 260 4 1040 
3 Béke kert - 370, 377/3 hrsz. 200 3 600 

4 Öreghegy u. - 1417/2, 1419/4 hrsz. (részben 
magántulajdon) 143 3 429 

5 Maros u. - 1366 hrsz. 106 3 318 
6 Gesztenye sor - 1366, 1357/47 hrsz. 155 3 465 

7 Falujárók útja (Madách térnél, a 
buszmegálló mögött) 1357/69., 1284. hrsz. 150 3 450 

8 Hegyalja u. felső - 1445. hrsz. 105 3 315 
9 Miskolci köz - 455. hrsz. 110 3 330 
10 Dózsa György utca - 481 hrsz. 50 3 150 

11 Falujárók útja (Lakótelepi ABC 
mögött) - 1357/47 hrsz. 310 3 930 

12 Városréti u. vége - 19 hrsz. 285 4 1140 
13 Vezér u. - 434.hrsz. 260 3 780 
14 Kard u. - 446. hrsz. 270 3 810 
15 Tarsoly u. - 481 hrsz. 130 3 390 
16 Patkó köz - 455 hrsz. 50 3 150 
17 Lovas köz - 455 hrsz. 30 3 90 
18 Huszár köz - 466. hrsz. 60 3 180 
19 Galamb köz - 349 hrsz. 120 3 360 
20 Téglagyár u. - 24/23 hrsz. 100 3 300 
21 Zsidó temető előtti útszakasz - 24/23 hrsz. 80 3 240 
Összesen

: 
 3335  10781 

 

A lista első öt helyén lévő utcára vonatkozóan az Önkormányzat engedélyes tervekkel 
rendelkezik és a források figyelembevételével az elfogadott sorrendnek megfelelően az utak 
kivitelezését tervezi. A Képviselő-testület döntött a Gesztenye sor, Falujárók útja (Madách 
térnél, a buszmegálló mögött) Hegyalja utca felső szakasza, és a Miskolczi köz alsó szakasz 
útépítésének terveztetéséről. Az Önkmányzat továbbá figyelemmel kíséri az útépítési célokra 
kiírt pályázatokat, amelyeken az engedélyes tervekkel rendelkező utakkal kíván pályázni, az 
ezekhez szükséges önerőt biztosítja. 
A 2021. évi felülvizsgálat során szükséges a listán korábban nem szereplő Akácos utat és a 
Tavasz utca végén található burkolatlan részt a táblázatba illeszteni. 
A város több területén keramit téglával burkolt járdák találhatók, melyek felülete csapadékos 
idő- járás esetén csúszós és balesetveszélyes, éppen ezért átépítésük szükséges. 
A Mély utat a Béke kerttel összekötő lépcső, az evangélikus templomhoz vezető lépcső és a 
Szontágh lépcső felújítása ugyancsak időszerű. Az templomhoz lépcsősor esetében a 
közvilágítás fejlesztése is megoldandó feladat.” (Gazdasági program 2020-2024) 
További információ: 7 fejezet 3.d) pontjánál. 
 
2019 

Belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése és felújítása 

Aszód, Pauler Tivadar és Kómár Gyula utca vízelvezető rendszerének kiépítése 
a Tél utcai árok felújításával 
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PM_CSAPVIZGAZD_2018 „Csapadékvíz elvezetés Aszód Déli terület ” 

 
 
 
 

 



 21 

2020

 
Az elmúlt időszak megvalósult projektje még: 

 



 22 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
Változás nincs. 
 
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  
Változás nincs. 

a)az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

A Háziorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat fűtés korszerűsítési munkálatai, és a burkolatcserék 
folyamatban vannak. 
 

 
54/2019. (III.28.) ÖKT sz. határozat „Lucas” újraélesztő készülék beszerzéséről 

 
A Podmaniczky Júlia Nőegylet 2019. decemberében rendezett adventi koncert bevételéből 3 
digitális csecsemőmérleget és számítógép monitort vásárolt  az aszódi városi védőnők számára 
2020-ban. 
 
A védőnői szolgálat két körzeti és két iskolai védőnővel működik.  
 
A területi védőnők célcsoportokkal kapcsolatos tevékenységei( beszámoló alapján) 
 
A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

Az aszódi Katolikus Karitassal együttműködve minőségi-többségében bio-bébi ételek, tartós 
élemiszer, pelenka felajánlások eljuttatása a rászoruló családokhoz. 
Magán személyek felajánlásai 2019 ben 250 db pelenka 
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Magánszemélyek felajánlása 2020.-ben 350 db pelenka, babaruhák, babajátékok, bébiételek 
szétosztása. 

 
A gyermek esélyegyenlősége 

II/2. A hátrányos helyzetű gyermekek intézményi rendszerben történő elhelyezése 
bölcsödében.,óvodában és iskolában 
2019. évben 1 esetben 
2020. évben nem történt  
Beiratkozás időpontjaira felhívjuk a szülők figyelmét 
2020 ban az óvodákban , bölcsödébe Szakácsné Dr Fischl Anna Tuovi tartott a gyermekeknek a 
helyes kézmosásról bemutatóval egybekötött előadást  
II/6. Az intézményeken keresztül a gyermekvédelmi kedvezményekről szülők tájékoztatása ,  
illetve a családlátogatások alkalmával folyamatosan megtörténik. 
II./7  Nyári programok szervezése 
A polgármesteri hivatal szociális osztálya által elküldött tájékoztató, és igénylő lap kihelyezése ( 
táborozások anyagi támogatása )  
II./9 Diszfunkciós családokban élő gyermek-feltárt esetek száma, jelzések, veszélyeztetettség 
megszűntetése érdekében tett intézkedések  
2019 Gyermekjóléti Szolgálat felé nem volt jelzés. 
 
2020. évben 2 jelzés volt  a Gyermekjóléti szolgálat felé 
A Nők esélyegyenlősége 

III./6 Gyesen, Gyeden lévők elmagányosodásának megelőzése, programok szervezése 
A Széchenyi Terv keretében készült méhnyakrák-szűrés megelőzés lehetőségei című plakát és 
tájékoztató leporellók kihelyezése a tanácsadóban. 
Mellrák megelőzése témában gimnazista lányoknak előadás szervezése, megtartása 
A Magyar Rákellenes Liga és az American Jewish Joint Distribution Committee útmutatójával az 
emlővizsgálat gyakorlati lépéseit bemutató szórólapok kihelyezése. 
Várandós tanácsadáson genetikai szűrés fontosságáról, és lehetőségéről figyelemfelhívás, és 
írásos formában a váróban kihelyezett faliújságon történik. 
Szülés utáni 6. héten az esedékes kontrollvizsgálat és citológiai szűrés esedékességéről az 
anyák tájékoztatása. 
Heti 1 alkalommal Baba-Mama klub az Evangélikus Egyház közösségi termében kerül 
megrendezésre. 

 
Fogyatékkal Élők esélyegyenlősége  

Kapcsolatfelvétel Dr Mellár Renáta a Vakok és Gyengénlátók Szervezetének vezetőjével az 
általa küldött plakát és névkártyák kihelyezése. 
A szülők segítése ügyintézésben, pl. időpontkérés vizsgálatokra, az ellátásokhoz való 
hozzájutásról, és közlekedési támogatásról tájékoztatás 
 

Aszód Város Képviselő-testületének 10/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete 2015.március 
elsejétől új támogatási formákat vezetett be- gyógyszer-gyógyászati segédeszköz, ápoláshoz 
nyújtott támogatás, rendszeres gyógyszertámogatás jogcímen.  

 
 

A bevezetése óta ez a legnépszerűbb települési támogatási forma. Az ellátást kérők száma és a 
ráfordított összeg is folyamatos emelkedést mutat. 
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Települési gyógyszertámogatás 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Gyógyszerkiadás 
támogatását 
kérők száma 

2 14 19 
 

24 
 

26 

Támogatási 
esetek száma 

10 44 114 
 

118 
180 

 
Gyógyszer 
kiadásokra 
fordított 
települési 
támogatás 
összege 

59 563 934 

 
 
    

916 
 

 
 
 

1964 

Forrás: Helyi adatgyűjtés  
 
A Demokratikus Koalícó helyi szervezete kezdeményezte a rászoruló 65 év feletti 
idősek által igénybe vehető, tüdőgyulladás elleni védőoltás támogatását. A 
Pneumococcus okozta tüdőgyulladás ellen védőoltás adható, mely az oltottak 70 
százalékát megvédi a súlyos Pneumococcus-fertőzéstől. Azok számára javasolt, akik 
fokozottabban ki vannak téve a tüdőgyulladás veszélyének: tüdő- és szívbetegségek, 
károsodott immunrendszer, cukorbetegség vagy 65. éven felüli életkor esetén. Az 
önkormányzat számára is fontos a betegségek kialakulásának megelőzése, az egészség 
megőrzése, az egészségi állapot és az életminőség javítása. Az egészség megőrzés során 
kiemelt jelentősége van annak, hogy az elérhető prevenciós lehetőségeket igénybe 
vegye a lakosság. Ennek érdekében két típusú, térítésköteles védőoltás költségeinek a 
megfizetéséhez nyújt az önkormányzatunk támogatást a veszélyhelyzetre tekintettel. 

 
Magyarországon jelenleg a Pneumococcus ellen két oltás van forgalomban, azonban 
azok nem mindig érhetők el. 
 
A felnőtt lakosság számára elérhető prevenciós- és szűrőprogramok teljes körűek. A 
gyermekek egészségügyi szűrése a védőnői hálózaton, illetve az óvodában és általános 
iskolában zajló szűrőprogramok keretében rendszeresek, a tanácsadással együtt elegendőek. A 
gyermekek testi és lelki egészségét, fejlődésének problémamentes voltát az egészségügyi és 
szociális ellátás komplex rendszere biztosítja, így a védőnői és gyermekorvosi hálózat mellett a 
Gyermekjóléti Szolgálat és a jelzőrendszer más tagjai is részt vesznek.  
 
Egyre több civil egyesület és adományozó segíti az egészségügyi dolgozó munkáját, hogy 
modern eszközökkel felszerelve védekezhessenek a vírus elleni küzdelemben. Az aszódi orvosi 
ügyelet rendelőjének eszköztára bővült egy ózongenerátorral, melynek segítségével vegyszerek 
nélkül fertőtleníthetik a rendelőt és a várótermet is.  
A készülék megvásárlásához szükséges összeget az aszódi Nederbag Bt. biztosította. 
 

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

A gyermekek egészségügyi szűrése folyamatosan biztosított. 
 
Változás nincs. 
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c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

Az orvos - egészségügyi rehabilitációs ellátásokhoz – a város lakosságának az egészségügyi 
ellátórendszeren keresztül biztosított a hozzáférés.  
 
A gyermekek testi-lelki-szellemi fejlődésükben jelentkező problémák feltárása, megoldása, a 
szükséges fejlesztő és rehabilitációs folyamatok megvalósítása több szakágazat együttes 
tevékenységével realizálódik, az egészségügyi-, oktatási- és szociális intézményrendszer 
szereplői közötti kapcsolati háló kiterjedtsége, a kapcsolatok intenzitása, minősége 
függvényében.  
 
Aszódon a Kistérségi Gondozási Központ keretében mind a gyermekek testi-lelki-szellemi 
fejlődésükben jelentkező problémák, mind pedig a felnőttek, családok életvitelében jelentkező – 
többek közt- mentális problémák feltárásért, megoldásáért jelzőrendszereket működtet, az 
ellátásokhoz való hozzájutást segíti az intézmény.   
 
A fogyatékos gyermekek speciális fejlesztéséhez való hozzájutásban- ahol a megfelelő fejlesztő 
szakember és/vagy intézményhálózat nem áll rendelkezésre- települési támogatásban segít a 
családoknak az Önkormányzat. 

 
Kistérségi Gondozási Központ beszámolója: 
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CÉLCSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEK 

 
 
 
 
 

RÉSZTVEVŐK SZÁMA 

MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN 
ÉLŐK ÉS ROMÁK 
 

1. Álláskeresésben segítségnyújtás munkahelylista   
átadása+ önéletrajz  írásában segítségnyújtás 

  
 4. Életvezetési tanácsok nyújtása 
     Védelembe vett családoknak életvezetési     
      tanácsadás(CSGYK) 
6. A nagy összegű kölcsön szerződés igénybe 
vételének hátrányáról tájékoztatás  
  
7. Hajléktalan személyeknek segítségnyújtás 
 
14. Védelembe vett családoknál adományok 
közvetítése(CSGYK) 

17fő 
 
 
13 család 
5fő 
 
0 fő 
 
 
5 fő 
 
2fő 

GYEREKEK 

1 A családok működési zavarainak        
  felszámolása, életvezetési tanácsok nyújtása 
   Családterápia(CSGYK) 
  
5 A gyermekek biztonságos szünidei    
    elhelyezésében segítségnyújtás  
    1 hetes prevenciós tábor 
   1 napos Galgamenti Ifjúsági nap  
 
6 A hátrányos helyzetű gyermekek  
   felzárkóztatása életvezetési és nevelés    
   tanácsokkal 
 
7.Gyermekpszichológus segíti az óvodás korú      
    gyermekeket delegálás a Pedagógia    
   Szakszolgálathoz 
   Pszichológiai segítségnyújtás (CSGYK) 

27 fő  
 
0 fő 
 
 
 
0 fő 
0 fő 
 
20 fő 
 
 
 
2 fő 
 
3 fő 

NŐK 

1 -Családi életre nevelés technikáinak átadása          
    életvezetési tanácsok nyújtásával 
   - Védelemben lévő családoknak tanácsadás     
     keretében, pozitív családi életre  
     nevelése(CSGYK) 
  
3 Munkanélküli nők elhelyezkedésének segítése  + 
önéletrajz írásban segítségnyújtás 
  
 
16 Nők munkába való visszatérésének segítése 
   - Védelembe vett családoknál az álláskereső    
     klub felkeresésének ösztönzése, munka   
     vállalás céljával 
17 A családi szerepek értelmezését formáló    
    előadások szervezése nem, de pszichológusi     
    tanácsadásra delegáltak 
 

18 fő 
 
10 fő 
 
 
 
8  fő 
 
 
 
8  fő 
2 fő 
 
 
11 fő 
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d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

A közétkeztetés ellátója Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési intézménye (2170 
Aszód, Csengey u.30.). 

 
Nyílászáró csere történt. 2020-ban. 

 

IDŐSEK 

 
2019.10. – 2019.12. 

  1. 10.01.Idősek Világnapi megemlékezés 
      10.19.Egy idős klubtagtól búcsúzzás, aki  
          idősek otthonába költözött Aszódról  
     10.31. Mindenszentek – emlékezés halottjainkra 
     11.20. 65. házasági évforduló ünneplése 
     11.22. Névnapok ünneplése 
     12.05. Megjött a Mikulás 
     12.07. Karácsonyi készülődés és vásár 
     12.11. Karácsony az ovisokkal 
     12.19. Az idősek Karácsonya 
 

202.01.-2020.10. 
    01.17. Névnapi köszöntések 
    02.12. Farsang 
    03. 06. Nőnap 
    10.01. Idősek világnapja 
    10.15. Névnapi köszöntések 
      

        
6..Folyamatosan hirdetjük az intézmény 
szolgáltatásait újságban, szórólapon.  
 
5.Közösségi szolgálatos fiatalok Karácsonyi 
készülődésben, cipős doboz akcióban, prevenciós 
programokban vesznek részt évközben. 
 
 
8. 10.05.Az idősek klubjaiban folyamatos     
    felhívásokkal figyelmeztetjük az időseket az     
    áldozattá válás megelőzésében  
13. 2 hetente Peny járat( kisbusszal bevásárlás) 
        Temetőjárat ( kisbusszal szállítás) 
        Tüdőszűrésre szállítás kisbusszal 
         
        Idős emberek szakrendelésre szállítása  
        kisbusszal 

 
 
32 fő 
20 fő 
 
33 fő 
20 fő 
37 fő 
33 fő 
32 fő 
38 fő 
45 fő 
 
 
36 fő 
45 fő 
32 fő 
30 fő 
30 fő 
 
 
 
 
 
25 fő 
 
 
 
 
30fő 
 
3-4 fő esetenként 
3-6fő esetenként 
21 fő 
 
2 fő (5-6 alkalommal) 

FOGYATÉKKAL ÉLŐK 

4. Értelmi fogyatékos alapellátásban bevont  
    személyként gondozása: iskolai  
     viselkedésének figyelemmel kísérése 

1 fő 
 
 
 



 28 

 
Az infrastruktúra tekintetében két fontos fejlesztés megvalósítására kerülhet sor. 2020-ban 
elkezdődik az étkezők, a kor kívánalmainak megfelelő egységes átalakítása. Ennek első lépése- 
ként a Csengey utcai épület ebédlője és bútorzata fog megújulni. Ugyanitt valósul meg a 
főzőkonyha függőfolyosójának lefedése és akadálymentesítése, csúszásmentes padlóburkolat 
készítésével, valamint az áruátvételi udvar burkolatának kiegyenlítése és új burkolat készítése. 

A másik, pályázatfüggő fejlesztési cél a diétás konyha kialakítása. Ennek tervrajzai már 2019-ben 
elkészültek ahhoz a pályázathoz, melyen a pályázati anyagot befogadták ugyan, de a támogatást 
forráshiányra hivatkozva elutasították. A fejlesztés célja egy olyan biztonságos diétás központ 
létrehozása lenne, mely minden felmerülő helyi diétaigényre képes reagálni, megoldást nyújtani. 
Diétás igény ellátása minden ön- kormányzat számára kötelező feladat, ezért ebben plusz bevételi 
lehetőség is rejlik. (Gazdasági program 2020-2024) 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

Aszód Város Önkormányzata a testnevelést, a szabadidő- és tömegsport tevékenységet a 
közszolgáltatásként működtetett humán-szolgáltatási rendszer részeként, annak többi elemével 
(oktatás, közművelődés, stb.) egyenrangú feladatának tekinti. 
 
„Aszódon a sportolási lehetőségek igen szűkösek, a sport infrastruktúrája többnyire szegényes 
és leromlott állapotú. Az óvodák rendelkeznek tornaszobákkal, az oktatási intézmények 
tornateremmel és szabadtéri pályákkal, az önkormányzat pedig szabadtéri fitneszpályákkal. 
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 Db Intézmény 

Tornaszoba 2 NÓ Sz
Ó 

  

Tornaterem 4 CsGÁI PS
G 

EGA Ji 

Teniszpálya 1 CsGÁI    

Futballpálya 1 Önk    

Uszoda 1 PSG    

Kosárlabda 
pálya 

3 CsGÁI PS
G 

EGA  

Szabadtéri 
kézilabdapálya 4 CsGÁI PS

G 
EGA Ji 

Fitneszpark 3 Önk Ön
k 

Önk  

Futópálya 3 CsGÁI Ön
k 

EGA  

Műfüves 
kispálya 

1 PSG    

 

(CsGÁI_Csengey Gusztáv Általános Iskola, NÓ- Napsugár Óvoda, SzÓ- Szivárvány Óvoda, Ji-Javító Intézet, EGA-Aszódi Evangélikus Petőfi 
Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, PSG-VSzC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma) 

 

Az intézményi tornatermek és sportpályák a lakosság számára csak részben igénybe bevehetők, 
a Csengey Gusztáv Általános Iskola sportpályái mindenki számára használhatók lennének, ha az 
állapotuk  ezt  lehetővé  tenné. Az önkormányzat  tulajdonában  álló  futballpályát  az  elmúlt  
években  az Aszód FC, a Csengey sportpályáján található teniszpályát pedig a Roki Boxer 
Teniszklub működtette. Az PSG uszodájának felújítása megkezdődött, de források hiányában 
nagyon lassan halad.  
Aszód Város Önkormányzata korábban pályázati segítséggel három fitneszparkot is létesített, 
melyek egyike azonban olyan helyen épült fel, hogy lakossági tiltakozást váltott ki.  
A 2019-2024-es ciklus feladata e téren nem lehet más, mint a sport infrastruktúra felújítása és 
bővítése. 
A Dunakeszi Tankerület kezelésében lévő Csengey sportpálya modernizációjával jelentős lépést 
tehetnénk a sportolási lehetőségek kiszélesítésének érdekében. Ehhez első lépésként erre a hely- 
színre helyezzük át a Széchenyi utcai kanyarban található fitneszparkot, majd felújítjuk a 
kézilabda- pálya felületét és pályázati lehetőséget keresünk a futópálya korszerűsítésére is. 
A labdarúgópálya területén lévő klubház renoválásának elkezdése szintén halaszthatatlannak 
látszik. Ugyanezen a területen a város rehabilitációs feladatok között már említett szabadidőpark 
kialakítása, mely magában foglalna egy tenisz vagy más csapatsport űzésére alkalmas 
sportpályát, pályázati források bevonásával lehetséges. 
Az uszoda felújítása nemcsak közvetve, hanem közvetlenül is városunk érdeke. Nemcsak azért, 
mert egykor a város lakosságának támogatásával épült meg, hanem azért is, mert renovált 
állapotában fontos eleme lehetne a városi sportinfrastruktúrának. Mivel mind az úszásoktatás, 
mind a rekreációs úszás biztosítása, de akár a sportolói utánpótlás nevelés is fontos célunk, 
igyekszünk közvetítői szerepet vállalni a fenntartó és a döntéshozók között. 
A Szivárvány Tagóvoda mögötti területen, a mára teljesen elvadult növényzettel borított egykori 
salakos teniszpályán, támogatjuk egy műfüves kispálya létesítését, civil sportegyesület 
bevonásával. 
Az infrastrukturális feltételek javulása és a sportolási lehetőségek kínálatának bővítése növelheti 
a rendszeres testmozgást végzők számát. Ennek érdekében továbbra is támogatni fogjuk a 
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meglévő és újonnan alakuló sportegyesületeket, valamint az általuk szervezett hagyományosnak 
tekinthető és új sportrendezvényeket.” (Gazdasági program 2020-2024) 
 
Jelenleg érvényben lévő megállapodások: 
123/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat támogatási szerződés megkötésére vonatkozóan Aszód FC 
Utánpótlásáért tekintetében az Aszód Város Önkormányzat tulajdonát képező 010 hrsz-ú 
Sportpálya vonatkozásában 

 
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2020.(X. 22.) számú határozata az 
Aszód FC Utánpótlásért kérelmére TAO vissza nem térítendő pályázati önrész biztosítására –
sportfejlesztési program, működési költségek. 
 
a Galgamenti Darst Klub Sportegyesület Aszód Város Önkormányzat tulajdonát képező Mély u. 
364 hrsz. ingatlanról nyíló pince használatára kötött együttműködési megállapodást 105/2020. 
(IX.16.) ÖKT sz. határozat szerint. 
 
119/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat használatba adási szerződésre Aszód, Kossuth Lajos utca 
78. szám alatti nem lakás célú helyiségek használatba adására a Galga Moped Klub 
Hagyományőrző Egyesület részére. 
 
Megvalósult projektek: 
 

 
 
A sport park biztonsági okokból történő áthelyezése vált szükségessé. 
2020.11. elejétől a Csengey Gusztáv Általános Iskola sportpályáján edzhetnek a sportolni 
vágyók. 
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105/2019. (VIII.14.) ÖKT sz. határozat a VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú pályázat (Richly Emil 
Fitnesz Park) megvalósításáról 
 

 
 

104/2019. (VIII.14.) ÖKT sz. határozat Aszód Város Sportjáért díj adományozásáról döntött. 
 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Változás nincs. 
 

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

 
A szolgáltatások nyújtásakor, igénybevételekor hátrányos megkülönböztetésre vonatkozóan az 
elmúlt időszakban sem érkezett jelzés, erről nincs információnk.  
Az Aszódi Járásban elérhető ellátott jogi képviselő adatai minden helyben szokásos módon 
közzétéve, elérhetősége biztosított. 
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h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 
egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

Az Aszód Város képviselő testületének 10/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról és támogatásokról a települési támogatások jogosultsági feltételeinek 
meghatározásánál különös szempontként vette figyelembe a hátránnyal küzdő célcsoportok 
pozitív diszkriminációját (pl. fogyatékosok, tartósan beteg gyermeket nevelő családok, három 
vagy több gyermekesek, hajléktalanok, kritikus élethelyzetben lévő jövedelemnélküli 
személyek), a lakossági igényeknek megfelelően az eltelt időszakban is több alkalommal 
felülvizsgálatra és módosításra került, folyamatosan alakítjuk a helyi lakossági igényekhez. 
 
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

A Képviselő-testület célja a városrészekben található játszóterek állagmegóvása, eszközök 
fejlesztése és telepítése, szabadidő aktív eltöltésére alkalmassá tétele. A leromlott állapotú, 
balesetveszélyessé vált játszóeszközöket, padokat (pl. lakótelepen) el kell bontani, illetve a 
közösségi tereken fiatalok, kisgyermekes családok számára biztonságos eszközhasználat 
feltételeit szükséges megteremteni. 

A szabadtéri közösségi terek jó lehetőséget biztosítanak a városrészek lakói számára 
találkozások, szabadidős programok eltöltéséhez. A vonzó közösségi tér hozzájárul a további 
fejlesztések megvalósításához mind az érintett területek, mind annak közvetlen környezetében. 

Változás: 

2019. szeptember 20-n került átadásra egy új játszótér. 

106/2019. (VIII.14.) ÖKT sz. határozat a VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú pályázat (Falujárók 
útja 30. játszótér) megvalósításáról 
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Játszótér felújítás 2020 
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Podmaniczky Pince új funkiója: Darts Klub. 

 

 
 

 

Közösségi terek felújítása –Minden Csak Átmenet Lokálpatrióta Egyesület tagjainak 
köszönhetően 
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Szintén közösségi összefogásnak köszönhetően a Schossberger-mauzóleumnál pótolták a tető 
hiányzó rézlemezeit és a mauzóleum hátsó ablakának ellopott rácsát, valamint helyreállították 
a hátsó téglafalat.  

Aszódi Integrált Kulturális Intézmény szolgáltatásai 2019-2020 
2019 

CÉLCSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEK 
RÉSZTVEVŐK 

SZÁMA 

MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN 
ÉLŐK ÉS ROMÁK 
 

Népmese hete 
Bábelőadás 
  

 
 
82 
10 

GYEREKEK 

Tavaszköszöntő kézműves foglalkozás 
Húsvéti kézműves foglalkozás 
Gyerektáborok 
Őszi kézműves foglalkozás 
Népmese hete 
Rokonaink végveszélyben 
Márton napi libakergető 
 Adventi kézműves foglalkozás 
   

26 
18 
28 
10 
385 
20 
20 
22 

NŐK 

Vászonzsákos lány, gazdaságos otthon – előadás 
Éghajlatváltozás hatásai az emberre-előadás 
Galga menti Női Kör  
Felnőtt adventi kézműves foglalkozás 
  

30 
 
20 
9/év, 10 fő/alkalom 
5 fő 

IDŐSEK 
Hímzőkör 
   

8 

FOGYATÉKKAL ÉLŐK     
2020 

CÉLCSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEK 
RÉSZTVEVŐK 

SZÁMA 
MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN 
ÉLŐK ÉS ROMÁK 
 

 Nomád nyári tábor 
   

2 fő (BAGÁZS) 
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20
 

20
 

20
 

20
 

20
 

20
 

0 

1
 

7 1
 

1
 

1
 

1
 

2
 

1
 

Közlekedési 
 

 

GYEREKEK 

 Gyerektáborok 
 Téltemető családi nap 
 Színjátékház 
  

6 tábor 15 fő/tábor 
25 fő 
1 alkalom/5fő 

NŐK 

 Galga menti női kör 
 Meseterápiás előadás 
 Rokonaink végveszélyben 
   

5/év 10 fő/alkalom 
7 fő 
15 fő 

IDŐSEK 

 Cukorbetegek 
 Ulti klub 
 Himzőkör 
  
  

3 alkalom/ 10 fő 
17 alkalom 
20fő/alkalom 
2 alkalom 10 fő/alkalom 

FOGYATÉKKAL ÉLŐK    

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

Aszód város közigazgatási területén a közbiztonsági megteremtését, a lakossági komfortérzet 
folyamatos optimalizálását, valamint a közösségi együttélést elősegítő szabályozást három, 
egymással együttműködő, jogszabályi felhatalmazással bíró szervezet biztosítja: a rendőrség, 
a közterületfelügyelet és a polgárőrség. 

A rendőrségi beszámolók és statisztikák alapján az alábbi közbiztonságot jellemző adatokat 
és tendenciákat vázolhatjuk fel: az összes bűncselekmény száma a 2014-2019 időszak 
viszonylatában 149 elkövetett bűncselekmény számról, a 2019. év végére 112-re csökkent. A 
közterületen elkövetett bűncselekmények kategóriában, az említett időszakban éves szint4en 
31-38 elkövetést regisztráltak. 

A garázdaságok csökkenése a célzott közterületi jelenlétnek és vendéglátó egységek és 
környezetükben történt ellenőrzések gyakoriságának köszönhető. A lopások kategóriában, a 
2010-ben regisztrált 118 esetről, 2019. év végén nyilvántartott 64 lopás jelentősen csökkent, 
ugyanakkor 2018. évhez képest ez a szám közel megduplázódott, ami az utóbbi időszak 
áruházi lopásaival magyarázható. Negatív  tendencia  észlelhető  a  lakás  és  melléképületek  
betörési  statisztikájában.  Az  elkövetések száma 2018. évhez viszonyítva majdnem 
háromszorosára nőtt. 

A személyi sérülésekkel járó közúti balesetek száma 2014–2019 időszakban az alábbiak  

A balesetek jellemzően a 3-as számú főút kivezető szakaszain történtek. Településen belül a 
bal- esetek a gyalogátkelők környezetére koncentrálódnak. Erre a tendenciára reflektálva 
törekszünk a gyalogátkelőhelyek biztonságosabbá tételére. Enyhe emelkedés mutatkozik az 
ittas vezetés regisztrált eseteiben. 

 

Aszódon 1989 óta van civil szerveződésű polgárőri tevékenység, a kezdet kezdetétől szoros 
összhangban az önkormányzattal. Az együttműködés célja, a település közbiztonságának, 
közrendjének és közlekedésének javítása, a lakosság biztonságérzetének növelése. A polgárőri 
tevékenység jellemzője, hogy a mozgalom az önkéntességre, az emberi jogok messzemenő 
tiszteletben tartására, a bizalomra épülő felelősségvállalásra alapoz. A tagok tevékenységüket 
ellenszolgáltatás nélkül, szabad- idejük terhére végzik. 
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A polgárőrség az évek során különböző intenzitással és orientáltsággal látta el a feladatait. 
Jelenleg a rendőrséggel történő együttműködésük, úgy helyi, mint megyei szinten hatékony és 
aktív. A közterület felügyeleti feladatellátást ugyancsak jelentősen támogatja a polgárőri 
jelenlét. A polgárőrség bevonásával növelhető a közterületi rendészeti tevékenység és a 
későbbiekben kiterjeszthető hétvégi, illetve délutáni és éjszakai jelenlétre is. 

2019-2024 között a polgárőrség megerősítése az önkormányzat kiemelten fontos célja. 2020-
tól új alapra helyeződött az együttműködés, melynek részeként gépjárművásárlási 
támogatással, kedvezményes helységhasználattal és növekvő pénzbeli támogatással járul 
hozzá az önkormányzat a megnövekedett feladatok ellátásához. 

Aszód város képviselő testületének 24/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelete a közterületi 
térfigyelő kamerarendszerről, megteremtette a lehetőséget, hogy jogszerűen alkalmazhassuk 
ezt a bűncselekmények megelőzésére, illetve felderítésére alkalmas eszközt. A rendszer 
kiépítése megkezdődött azáltal, hogy a temető északi oldalán 4 db rögzített kamerával, 30 
napos időszakra, folyamatos adattárolás történik. A rendszer és környezetének napi szintű 
ellenőrzése mellett, nem volt szükség adatok kimentésére és utólagos intézkedésre. Az eltelt 
közel 6 hónap tapasztalata, hogy a temető környékén az eddigi illegális hulladéklerakat, nem 
képződik újra. 

(Forrás: Gazdasági program 2019-2024) 

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

Egy életképes társadalom nem mondhat le az öngondoskodásról, ugyanakkor szereplői nemcsak 
önmagukért, hanem nehezebb helyzetben lévő embertársaikért is felelősek.  
 
A Vöröskereszt helyi szervezete rendszeresen tart adományosztást a rászorulók részére. A 
tevékenység ellátásához a- 106/2020. (IX.16.) ÖKT sz. határozat Aszód, Kossuth Lajos utca 78. 
szám alatti nem lakás célú helyiségek használatba adására a Magyar Vöröskereszt részére- 
döntött a Képviselő-testület. 

 
Aszódon, mint az országban általában, karácsony környékén erősödik fel a szolidaritás és 
felelősség érzete az emberekben, amikor alapítványok, egyházak az emberek tudatát rávilágítják 
e területre.   
 
Az adományozásnak már hagyományai vannak a városban, melynek szervezésében az 
Egyházak, a Caritas Csoportjának helyi szervezete, a Magyar Vöröskereszt területi szervezete, a 
Kistérségi Gondozási Központ vállal nagy szerepet, az oktatási intézmények bevonásával. 
  
A Kistérségi Gondozási Központ ellátottjai, főként a hajléktalanok, hátrányos helyzetű családok 
többször kapnak ruha és meleg étel adományt.  
 
A városban működő egyházak karitatív tevékenységeket látnak el. 
 
A Podmaniczky Júlia Nőegylet 2018-ban és 2019.decemberben a városi  adventi vásáron száraz 
élelmiszer adományt gyűjtött az aszódi mélyszegénységben élők számára. Ezt átadták a 
Kistérségi Gondozó Központnak, és ők továbbították az érintetteknek. 
2020. márciusában a Covid-járvány alatt mélyszegénységben élő, rászoruló gyerekeknek, aszódi 
általános és középiskolásoknak osztott a PJ Nőegylet digitális tabletet, amit Mága Zoltán 
adományozott és bízta meg a Nőegyletet a feladattal. 
2019. decemberében rendezett adventi koncert bevételéből vásároltak 3 digitális 
csecsemőmérleget és számítógép monitort az aszódi városi védőnők számára 2020-ban. Folynak 
a helység felújítási munkálatai is, aminek burkolati alapanyagát és a felújítási anyagköltségek 
fedezetét a Nőegylet szervezte meg jótékonysági koncert keretei közt. 
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A TM First Tobacco Bt által felajánlott 5 db laptopot, nagycsaládosoknak, illetve egy olyan 
családnak került adományozásra, ahol a pedagógus édesanya mellett két iskolás gyermek is 
eddig egyetlen eszközt használt . 

 
 
Egyre több civil egyesület és adományozó segíti az egészségügyi dolgozók munkáját, hogy 
modern eszközökkel felszerelve védekezhessenek a vírus elleni küzdelemben. Az aszódi orvosi 
ügyelet rendelőjének eszköztára bővült egy ózongenerátorral, melynek segítségével vegyszerek 
nélkül fertőtleníthetik a rendelőt és a várótermet is.  
A készülék megvásárlásához szükséges összeget az aszódi Nederbag Bt. biztosította. 
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a társadalmi szolidaritás megnyílvánulása volt a Deák Pékség akciója is. 

 
 

  
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 
 
Aszódon nincs roma nemzetiségi önkormányzat, a romák száma alacsony. 
Nincs változás. 
 
 
 
4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
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4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 
megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

Férfiak Nők
Összesen
(TS 0301)

Férfiak
(TS 0303)

Nők
(TS 0304)

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 2951 3225 6176 47,78% 52,22%
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316) 190

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 478 469 947 7,74% 7,59%
15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 101 100 201 1,64% 1,62%
18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 1809 1774 3583 29,29% 28,72%
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 165 221 386 2,67% 3,58%
65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 398 661 1059 6,44% 10,70%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

3,08

Korcsoport 
Fő

Az állandó népességből a 
megfelelő korcsoportú nők és 

férfiak aránya (%)

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2018)

 
 
Állandó népességből a 0-2 évesek arányának változása 
 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  a 0-2 évesek aránya 3,09 3,22 3,24 2,69 2,77 2,75 2,75 2,75 2,88 2,79 2,81 3,08  

 
 

 
Állandó népességből a 0-14 évesek arányának változása 
 
Éves adatok                                      
MUTATO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Állandó népességből a 0-14 éves férfiak aránya 8,43 8,58 8,49 8,48 8,05 8,05 8,02 7,83 7,77 7,55 7,57 7,74
Állandó népességből a 0-14 éves nők aránya 7,72 7,81 7,59 7,82 7,7 7,79 7,78 7,71 7,71 7,5 7,57 7,59
Állandó népességből 0-14 évesek aránya 16,15 16,39 16,08 16,3 15,75 15,84 15,8 15,54 15,48 15,05 15,14 15,33
Forrás:TeIR  
 
A 0-14 éves korosztály népességen belüli arányszámát tekintve is minimális a változás. 
 
 
 
Helyi adatgyűjtésnek köszönhetően rendelkezésre álló adatok alapján a 0-14 éves korosztály 
emelkedése, a 15-18 éves korosztály csökkenése látható. 
 

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0 – 18 éves korosztály 
adataira Állandó népesség alakulása: 

Év Lakosságszá
m 

Életkori megoszlása 
0-14 év 15-18 év 

2013 6297 998 329 
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2014 6318 954 309 
2015 6327 943 298 
2016 6587 1045 286 
2017 6666 1038 289 
2018 6573 972 288 
2019 6563 989 276 

 

Állandó népesség korcsoport szerint 0-18 éves korosztály 2019 

2019 
Életkor Fő 
0-2 év 215 
3-5 év 217 
6-14 év 559 

15-18 év 276 

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

Az önkormányzati fenntartású városi óvoda jelenleg 9 gyermekcsoporttal működik, 
amelyből 6 -a székhelyen, 3- a tagintézményben található. A csoportok átlagos létszáma 25 
fő. Az intézmény férő- helyszáma az Alapító Okirat szerint 269 fő. Az engedélyezett 
alkalmazotti létszám 32 fő. 

 

 
Az óvodában integrált nevelés keretében beszédfogyatékos, illetve enyhe értelmi fogyatékos 
sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére is lehetőség van, melyhez megbízott 
gyógypedagógusok nyújtanak segítséget. A gyermeklétszám 2017 után növekedést mutat, a 
családpolitikai intézkedések hatása városunkban az óvodáskorú gyermekek számát is 
érintette. A 2020. január 1. napján hatályba lépett törvényi változások, - a tankötelezettség 
teljesítésére vonatkozóan – árnyalhatják a tendenciát. 

(Gazdasági program 2020-2024) 
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sajátos nevelési igényű 
 

speciális ellátást nem 
  

202
 

201
 

201
 

20
 

20
 

20
 

20
 

22
5 
22
0 
2
1
5 

 

 

 

 

 

 

 

Gyermeklétszámok 
  

Év
3-6 éves korú 

gyermekek száma

Óvodai 
gyermekcsoportok 

száma - 
gyógypedagógiai 

neveléssel együtt (TS 
2401) 

Óvodai férőhelyek 
száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt)

(TS 2801)

Óvodai 
feladatellátási helyek 

száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt)

(TS 2701)

Óvodába beírt 
gyermekek száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt)

(TS 2601)

Óvodai 
gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 
száma

(TS 2501)

2014 n.a. 11 249 2 195 n.a.

2015 n.a. 10 269 2 202 n.a.

2016 n.a. 9 269 2 201 n.a.

2017 n.a. 9 269 2 220 n.a.

2018 n.a. 9 269 2 221 n.a.

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

 
 

 
 

Általános iskola 1-4. 
évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai oktatással 
együtt)

(TS 1801)

Általános iskola 5-8. 
évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt)

(TS 1901)

Általános iskolások 
száma

fő fő fő fő %

2014/2015 308 213 521 331 63,53%

2015/2016 288 230 518 332 64,09%

2016/2017 313 256 569 322 56,59%

2017/2018 367 256 623 267 42,86%

2018/2019 377 255 632 252 39,87%

2019/2020 n.a. n.a. - n.a. -

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma

Tanév

Napközis általános iskolai tanulók 
száma a nappali oktatásban 

(iskolaotthonos tanulókkal együtt) 
(TS 1701)
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Az általános iskolai 
osztályok száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali 

oktatásban)
(TS 2101)

Az általános 
iskolai osztályok 

száma (a 
gyógypedagógiai 
oktatással együtt)

(TS 2201)

Általános iskolai feladat-
ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt)

(TS 2001)

1-8 évfolyamon 
összesen

1-8 évfolyamon 
összesen

db

2014/2015 1 23 3

2015/2016 1 23 3

2016/2017 1 25 4

2017/2018 1 28 4

2018/2019 1 29 4

2019/2020 n.a. n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai 
osztályok, feladatellátási helyek

Tanév
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A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a 
nappali oktatásban (TS 2301)

Fő

2014/2015 128

2015/2016 116

2016/2017 110

2017/2018 126

2018/2019 130

2019/2020 n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a 
nappali oktatásban

Tanév

 
 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (továbbiakban RGYVK) részesülő gyermekek 
száma (év/fő –tárgyév december 31-n) : 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

134 133 114 91 54 47 17 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem elutasítására 8 esetben került sor, a 
jogosultsági feltételek fennállásának hiánya miatt. 

Az elmúlt évek alatt jelentősen csökkent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesítettek száma (főre), ennek az az oka, hogy a kedvezmény feltételei nem változtak (1 főre 
eső jövedelemhatár nem emelkedett), viszont a minimálbér emelkedésével többen kiestek az 
ellátásból. Ez a tendencia megfigyelhető a rendkívüli települési támogatásban részesülők 
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esetében is, de itt magasabb a jövedelemhatár, továbbá polgármesternek lehetősége van 
méltányosság gyakorlására. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról a jegyző dönt, a Gyvt. alapján a 
döntésben nem lehet méltányosságot gyakorolni. 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

2015. márciusától bővült a támogatási lehetőség. A bevezetésre kerülő gyermekszületés, 
iskolakezdési, gyermekétkeztetési, gyógyszertámogatás lehetőséggel célzottan kapnak a 
családok arra vonatkozóan támogatást, amire szükségük van, ezáltal jelentős emelkedett a 
családok támogatásának száma és összege, mivel a gyermekszületési támogatásban 
jövedelemhatár nélkül, minden életvitel- szerűen élő család részesül. 

 

ÉV Gyermekek száma: Felhasznált 
összeg év / E.Ft. 

2013 77 385 
2014 82 523 
2015 67 739 
2016 82 1424 
2017 131 -iskolakezdés, étkezés, 

újszülöttek - 
1984 

2018 147 (előzőek +kiskorú speciális  
fejlesztése, és nyári tábor 

támogatás) 

3285 

2019 158 3355 
 

Nyári táborozás: 

Átruházott hatáskörben, a helyi esélyegyenlőség megteremtése érdekében a Polgármester 
táborozási támogatás formájában, kérelemre hozzájárul a gyermekek biztonságos nyári 
elhelyezéséhez az Aszód városban bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen 
Aszódón tartózkodó tanulói részére a törvényes képviselő kérelme alapján. 

2019 évben összesen 3 gyermek részesült benne, felhasznált összeg: 37.000 Ft. 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

A gyermekétkeztetést a Város Gyermekétkeztetési Intézménye biztosítja saját központi 
konyhával. Ez napi háromszori étkezést jelent a gyermekeknek.  
 
A szünidei étkezést nem/vagy csak nagyon kevesen (4-5 fő) veszi igénybe. A gyermekek 
étkeztetése a korábbi évekhez hasonlóan működik.  
2015. évben bevezetésre került, hogy minden hónap 20.-ig fizetik következő hónapra a térítési 
díjat, ezáltal nem merül fel új tartozás. A helyi rendelet alapján a Gyvt-ben szabályozottakon túl 
az arra rászorulók további kedvezményt vehetnek igénybe.  
 
A korábbi években alkalmazott táblázatot módosítani kellett /törlésre került az ingyenes 
tankönyvellátásban és az óvodáztatási támogatásban részesülők száma/, mert megszűnt az 
óvodáztatási támogatás, és a 2020/2021 tanévtől minden alap- és középfokú képzésben 
résztvevő tanuló ingyenesen juthat hozzá a tankönyvekhez. 
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A helyi rendelet alapján a Gyvt-ben szabályozottakon túl az arra rászorulók további 
kedvezményt vehetnek igénybe. 25-50%-os térítési díj kedvezmény formájában települési 
támogatást biztosított az Önkormányzat. 

5 igénylő részére, összesen 123 ezer forint került felhasználásra, erre a célra 2019- évben. 

 
 

év 

Teljes 
térítési 
díjat 
fizetők 
száma 

50 %-os 
térítési 
díjat 
fizetők 
száma 

Ingyenesen 
étkezők 
száma 

ÖSSZESEN 
2018 202 88 201 491 
2019. 204 104 195 503 

Forrás: Onkormányzati adatok 

Az infrastruktúra tekintetében két fontos fejlesztés megvalósítására kerülhet sor. 2020-ban 
elkezdődik az étkezők, a kor kívánalmainak megfelelő egységes átalakítása. Ennek első lépéseként 
a Csengey utcai épület ebédlője és bútorzata fog megújulni. Ugyanitt valósul meg a főzőkonyha 
függőfolyosójának lefedése és akadálymentesítése, csúszásmentes padlóburkolat készítésével, 
valamint az áruátvételi udvar burkolatának kiegyenlítése és új burkolat készítése. 

A másik, pályázatfüggő fejlesztési cél a diétás konyha kialakítása. Ennek tervrajzai már 2019-ben 
elkészültek ahhoz a pályázathoz, melyen a pályázati anyagot befogadták ugyan, de a támogatást 
forráshiányra hivatkozva elutasították. A fejlesztés célja egy olyan biztonságos diétás központ 
létrehozása lenne, mely minden felmerülő helyi diétaigényre képes reagálni, megoldást nyújtani. 
Diétás igény ellátása minden önkormányzat számára kötelező feladat, ezért ebben plusz bevételi 
lehetőség is rejlik. 

A Gyermekétkeztetési Intézmény konyhatechnológiája a folyamatos beszerzések és karbantartás 
következtében nem tekinthető elavultnak.  

Amennyiben az EGA és a PSG létszáma a minőség hatására felfelé indul, akkor szükségessé válik a 
konyha kibővítése.  (Gazdasági program 2019-2024) 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

Nincs számszerű információnk arról, hogy hány olyan gyermek él a városban, aki magyar 
állampolgársággal nem rendelkezik. 
 
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyerekek léte a településen nem jellemző, így 
vizsgálatuk nem releváns. 

 
 

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

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma 
december 31-én

(TS 3001)

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

2014 n.a. n.a.

2015 n.a. n.a.

2016 1,00 n.a.

2017 1,00 n.a.

2018 5,00 n.a.

2019 n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

 

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

év
gondozott 
várandós 
kismamák száma

ebből fokozott 
gondozást 
igényel

családlátogatások 
száma

tanácsadáson 
megjelentek száma

anyatejjel táplált 
csecsemők 
száma

tartósan beteg 
gyermekek száma

2008 81 6 1535 1205 79 2
2009 70 5 2099 1739 69 1
2010 51 3 1911 1273 68 0
2011 55 5 1679 1413 58 0
2012 70 7 1793 1140 48 0
2013  72 6 1911 1538 39 0
2014  94 8 1491 1580 36 2
2015 59 7 1486 1675 58 4
2016 56 8 1482 1766 54 4
2017 75 17 1698 1634 57 4
2018 81 8 1927 1874 66 4
2019 83 6 1900 1815 54 4

Védőnői statisztika

Forrás: Helyi adatgyűjtés  

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi 
ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

Nincs változás. 
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Gyermekorvos által ellátott 
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Orvosi ellátás 
 

 

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

Változás, kiegészítés: 
 
A speciális fejlesztésre szoruló gyermekekről azóta rendelkezünk információval amióta a 
kiskorúak speciális fejlesztéséhez az önkormányzat települési támogatás formájában hozzájárul- 
7 kiskorú speciális fejlesztéséhez kértek szülők támogatást. 
 
Korai fejlesztés segítése ügyében egy 2020-ban zajló felmérés eredményeként: 24 kiskorú 
szorulna az ellátórendszeren kívül is, további segítségre. 
 

 0-6 éves 7-14 éves 15- Összesen 
2019 12 9 3 24 

 
A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelet 2020.júliusában módosult- figyelembe véve, hogy a speciális fejlesztési 
igényű gyermek tankötelezettsége fennállhat 23 éves koráig. 
 
A fogyatékos gyermeket nevelő családnak megállapítható támogatás esetében indokolt 
összhangba hozni a szabályozást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 
szabályozott életkorral, mely szerint a sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége 
meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét 
betölti. 
 
A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi Tagintézményének ellátási körzete az Aszódi 
Járás 11 települése. Szolgáltatásaik ingyenesek. Adatok frissítése megtörtént. 

 
PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ADATAI 

 
 

  TANÉV 
  2016/2017 2017/2018 2018/2019 
ÖSSZES 
BEJELENTKEZÉS 98 88 118 

0-3 ÉVES   8 11 
3-6 ÉVES 30 34 60 
7-10 ÉVES 28 30 24 
11-14 ÉVES 20 18 18 
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15-18 ÉVES 20 8 5 
       
 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
KI KÉRTE      
SZÜLŐ 50 33 58 
ÓVODA 20 16 33 
ISKOLA 25 29 26 
CSALÁDSEGÍTŐ 2 0 0 
FOGORVOS 1 2 2 
VÉDŐNŐ 0 3 0 
BÖLCSŐDE 0 6 1 
       
MEGOSZLÁSA      
NEVELÉSI 
TANÁCSADÁS 55 33  

SZAKÉRTŐI 
VIZSG.KÉRELEM 41 47 59 

KORAI FEJLESZTÉS 2 6  
LOGOPÉDIA n.a. 2  
Forrás: Helyi adatgyűjtés (Pedagógiai Szakszolgálat) 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, 
jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez 
és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő 
kiemelésének a megelőzéséhez. 
Az alapellátás keretében Aszódon a gyermekek napközbeni ellátásának keretében biztosított a 
bölcsődei elhelyezés. 
 
Az Aranykapu Bölcsőde 52 férőhelyen várja a kisgyermekeket. Az intézményi férőhelyek 
számát 15/1998./IV.30./NM rendelet szabályozza, amely szerint a bölcsődei csoportban 
nevelhető, gondoz- ható gyermekek száma 12 fő. Abban a bölcsődei csoportban, melyben 
valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, legfeljebb 14 gyermek nevelhető, 
gondozható. A létszám alakulását az SNI gyermekek száma is meghatározza, de egy SNI 
gyermek normatív támogatása magasabb összegű. 

Az extra GYED 2017-es bevezetésének köszönhetően a születésszám nagyot változott. 2019 
tava- szán 50 csecsemőt köszöntöttek városi rendezvény keretein belül. 2020-ban, a védőnők 
adatai alap- ján, jelenleg 41 kismamája van Aszódnak. A 2020/2021-es tanévre 37 gyermek 
nyert felvételt. Az itt maradt gyerekekkel együtt a bölcsődei férőhelyek száma teljesen 
feltöltésre kerül. Az elmúlt évek adatai alapján férőhely bővítésére nincs szükség. A 
környéken megépülő bölcsődék feltehetőleg nem fogják jelentősen befolyásolni a felvételi 
kérelmek számát, mert az elmúlt években átlagosan 5-7 nem aszódi lakhellyel rendelkező 
gyermek felvételére került sor. (Gazdasági program 2020-2024) 

A gyermekek gondozásához szükséges személyi feltételek megfelelőek. A korai fejlesztés 
keretein belül távlati célként jelölhető meg, a pedagógiai szakszolgálattal együttműködésben 
egy fő részfoglalkoztatott gyógypedagógus alkalmazása. 
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A Bölcsőde igénybevétele 2019. évben, átlagban 60 %-os volt. A 2019. évi állami támogatás 
elszámolása alapján 34 fő a gondozottak létszáma. Sajnos az alacsony számok a 
megbetegedésekre utalnak. 

Beíratás szempontjából a kihasználtság 80 %. Törvény szabályozza a csoport létszámát, 24 hó 
alatt csak 12 gyereket vehet fel. 

6848 adag ebédet főzött a Gyermekétkeztetés az intézmény számára. 

A városban nincs családi napközi, a családi gyermekfelügyelet, a házi gyermekfelügyelet, az 
alternatív napközbeni ellátás. 
 
A Kistérségi Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolata a jelzőrendszeri 
tagokkal jól működő, szoros az együttműködés, rendszeres a kapcsolatfelvétel, az 
esetmegbeszélések, konzultációk tartása. 
 

ÉV 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Forgalmi napló 
szerint

1263 1114 928 950 967 820 850 873 1256 1245 1324 1392

Fogadóórákon 
megjelent kliensek 

631 615 650 543 560 109 107 124 191 212 653 740

Családlátogatások 
száma

116 148 110 78 75 119 98 149 186 255 211 165

Tárgyalás: 
védelembe vétel 
és felülvizsgálat 

5 5 7 7 4 0 4 2 0 0 0 1

Esetmegbeszélés,e
setkonferencia

9 5 7 6 10 5 7 8 49 21 19 19

Helyi adatgyűjtés

Gyermekjóléti Szolgálat forgalma

 
 
 

2015 2016 2017 2018 2019
Alapellátásban 

részesülő 
CSALÁDOK száma

17 31 30 30 37

Alapellátásban 
részesülők száma 

(FŐ)
29 69 60 41 32

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GYERMEKEK VESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK OKAI 
  2015 2016 2017 2018 2019 

ELHANYAGOLÁS 1 3 4 4 3 
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NEVELÉSI PROBLÉMA 3 2 2 2 7 

CSALÁDI KONFLIKTUS 2 2 2 2 3 

ELÉGTELEN 
LAKÁSKÖRÜLMÉNYEK 0 0 2 2 na. 

CSALÁDON BELÜLI 
BÁNTALMAZÁS 2 2 1 1 1 

SZÜLŐK CSALÁDI 
ÉLETVITELE 12 3 2 2 na. 

KILAKOLTATÁS 
VESZÉLYE 0 1 1 1 na. 

GYERMEKEK 
INTÉZMÉNYBE VALÓ 

BEILLESZKEDÉSI 
NEHÉZSÉGE 

2 2 1 2 2 

SZENVEDÉLYBETEGSÉG, 
DROGFOGYASZTÁS 0 1 1 1 na. 

CSAVARGÁS 0 1 2 2 na. 

MAGATARTÁSI-VAGY 
TANULÁSI ZAVAR 1 4 2 2 na. 

VÁLSÁGHELYZETBEN 
LÉVŐ VÁRANDÓS ANYA 

GONDOZÁSA 
0 0 0 0 0 

CSALÁDJÁBÓL KIEMELT 0 2 1 1 0 

Forrás: Család-és Gyermekjóléti Szolgálat kimutatása 

 
Továbbra is hangsúlyozni kell a jelzőrendszeri tagok számára a jelzés fontosságát. Nincs 
olyan jelzőrendszeri tag, akit ne lehetne bevonni probléma esetén. Felnőttek esetében, sokszor 
betegség vagy szenvedély betegség húzódik meg a jelzések tartalma mögött. 

e) gyermekvédelem 

Változás-adatok frissítése 
 

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

Védelembe 
vett 

kiskorú 
gyermekek 

száma 
december 

31-én 
(TS 3001) 

Veszélyeztetett 
kiskorú 

gyermekek 
száma 

december 31-
én (TS 3101) 

2014 n.a. n.a. 

2015 n.a. n.a. 
2016 1,00 n.a. 

2017 1,00 n.a. 

2018 5,00 n.a. 
2019 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

A hátrányos helyzetű gyermekek miatt különösen fontos, hogy napi szintű, jó az együttműködés 
a gyermekekkel foglalkozó szakemberek között.  
 
A védelembe vett kiskorúak száma ötszörösére emelkedett- mely mögött a jogszabályi 
környezet megváltozása állhat. 
Gyermekvédelem a bölcsődében 

A gyermekvédelmi feladatok ellátását a bölcsődében, a többször módosított Gyermekek 
védelméről és a Gyámügyi Igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. Törvény szabályozza. 
Érdekképviseleti tagokat megválasztották, a szülőket szülői értekezleten tájékoztatták az 
érdekképviselet munkájáról. Ebben a gondozási évben sem fordultak a szülők panasszal a 
bölcsőde felé, elégedettek voltak. 

Kapcsolattartás a szülőkkel 

A bölcsőde az otthoni ellátást egészíti ki, szorosan együttműködve a szülőkkel. Jelentkezéskor a 
szülő rövid betekintést nyer a bölcsőde életéről. Minden szülő kap egy írásos tájékoztatót a 
beszoktatás menetéről. Családlátogatás során ismerkedik meg a gyermek a 
kisgyermeknevelővel. Fogadó órát tartanak szükség esetén. 

Kapcsolat más intézményekkel. 

A bölcsőde több intézménnyel ápol szoros kapcsolatot: Aszód Napsugár és Szivárvány Óvoda 

Gyermek orvosi és védőnői szolgálat 

A Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola tanulói évente kétszer betekintést nyújt az élő zene 
hangulatába. 

Kapcsolat a Kistérségi Gondozási Központtal Pest Megyei pedagógiai Szakszolgálattal Kartal 
Játéksziget bölcsőde 

Aszód Városi Kulturális Könyvtár 

 
 
 
 
Aszódi Napsugár Óvoda 
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A gyermekvédelmi munka célja az óvodában: 

Elsődleges prevenció:   

A gyermekek fokozott védelme Esélyegyenlőség biztosítása 

A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, sajátos nevelési igényű gyermekek fokozott figyelemmel 
kísérése: 

Hátrányos helyzet csökkentése. 

Veszélyeztetettség okainak feltárása, megoldási stratégiák alkalmazása. 

Megfelelő fejlesztés biztosítása 

Veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése A gyermekek integrált nevelésének biztosítása 
Egyenlő bánásmód elvének megvalósítása 

Szülőkkel való hatékony és asszertív kapcsolat kialakítása 

Másodlagos prevenció: 

Együttműködés a városi intézményekkel: Gyermekjóléti Szolgálat, Pedagógiai Szakszolgálat, 
Védőnői Szolgálat, Gyámügy, Hivatal, Bölcsőde, Iskolák 

A kistérségben szervezett továbbképzéseken, esetmegbeszéléseken való 
részvétel Kapcsolattartás és együttműködés a városban működő egyházi 
karitatív szervezetekkel 

Az óvodai szociális segítő szakemberrel való kapcsolattartás, együttműködés megszervezése, az 
általa nyújtott szolgáltatások felhasználása. 

Kapcsolattartás formái: családlátogatás, értekezletek, esetmegbeszélések, kölcsönös 
tapasztalatcsere, konkrét jelzések megtétele. 

Gyermekvédelmi feladatok és megvalósulásuk: 

Az óvoda személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása a gyermekek optimális fejlődésének 
érdekében, kiemelt figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű gyermekek megfelelő 
ellátására: 

Növekvő számú SNI illetve BTM gyermek ellátása vált szükségessé. 

SNI gyermekek esetében a Szakértői vélemény alapján szükséges fejlesztési óraszám és 
megfelelő gyógypedagógus biztosítása. 

BTM gyermekek esetében a Pedagógiai Szakszolgálat javaslata alapján végzett fejlesztés 
biztosítása: Szakszolgálat fejlesztő és gyógypedagógusai által, az óvodában mikro csoportos és 
egyéni foglalkozás keretein belül, illetve a Szakszolgálatnál. 

Tanköteles korú gyermekek logopédiai szűrése és fejlesztése. 

Folyamatos kapcsolattartás és konzultáció a fejlesztő- és gyógypedagógusokkal (óvodavezető, 
óvodapedagógusok részéről) 

Napsugár Óvoda 2019. május 2019. október 

SNI létszám/fő 4 4 

BTM létszám/fő 4 6 

Logopédiai fejlesztés/fő 32 35 

Gyermeki jogok érvényesítése 



 55 

Egyedi fejlődés biztosítása, szükség esetén a megfelelő fórumokkal való kapcsolat felvétele, 
vizsgálati kérelmek nyomon követése. 

A gyermekek és családi hátterük feltérképezése, szükség esetén személyre szabott segítség, 
probléma megoldási módszerek alkalmazása. 

A családlátogatások, fogadóórák és a rendszeres napi találkozás segítségével képalkotás, 
szülőkkel való kapcsolat, párbeszéd és közreműködés alakítása. 

Szükség esetén szakember bevonása: Pedagógiai Szakszolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, óvodai 
szociális segítő, pszichológusi segítség igénybevétele. 

A gyermekek egyéni képességeinek, fejlődési ütemének, szociokulturális hátterének megfelelő 
foglalkozások, fejlesztések biztosítása. 

Csoportokban megvalósuló lehetőségek. Egyéni vagy mikro csoportos fejlesztés. Az óvodában 
működő, óvodapedagógusok által tartott szakkörökön való részvételi lehetőség. Óvodai 
programokon való részvétel biztosítása, támogatása. 

Hátrányos helyzet típusának felmérése, szükség esetén jelzés a megfelelő szervek felé. 

Folyamatos, az óvodapedagógusok megfigyelései, tapasztalatai és jelzései alapján a 
gyermekvédelmi felelős és óvodavezető bevonásával történik. 

Hátrányos helyzet csökkentése, a gyermekek felzárkóztatása, segítése. Csoporton belül, egyéni 
igények szerinti fejlesztés. 

Óvodai programokon való részvétel segítése, biztosítása. 

Kiemelten tehetséges gyermekek fejlesztése, támogatása. 

Egyéni lehetőségek keresése a tehetségcsíra kibontakoztatására. Javaslatok a szülő részére. 

Óvodai szakkörökön való részvétel szorgalmazása. Napsugár óvodában működő szakkörök, 

lehetőségek: 

Szakkörök Napsugár Óvoda 
Néptánc 62 
Gyermektorna 12 
Angol nyelv 18 

 

VEKOP pályázat - szakkörök Napsugár óvoda 

Manókezek (kézműves szakkör) 12 

Drámapedagógia 12 

Okos-ovi (logikai fejlesztőjátékok) 12 

Szélforgó (népi játékok, 
mozgásfejlesztés) 

18 

 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel: 
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Jó kapcsolat kialakítására törekvés; lehetőségek ismertetése, információk átadása, 
segítségnyújtás Szülők széles körű tájékoztatásának biztosítása különböző óvodai fórumok 
segítségével: 

családlátogatás, fogadóóra, szülői értekezlet, napi kapcsolattartás Óvodai dokumentumok 
hozzáférhetőségének biztosítása Infokommunikációs csatornák használata 

Szülők, családok bevonása az óvoda életébe, programjaiba Nyílt napok leendő óvodásoknak 

A szülők betekintésének lehetővé tétele a csoportok napi életébe, tevékenységeibe Konfliktus 
esetén párbeszédre törekvés, megoldások együttes keresése 

Rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükséges lépések megtétele. 

Az elmúlt évben egy esetben vált szükségessé jelzés a Gyermekjóléti Szolgálat felé: a 
gyermeket védelembe vették, azóta is folyamatosan figyelemmel kísérik a családot. A 
csoportos óvodapedagógusok is fokozott figyelmet fordítanak rájuk. 

A hosszabb idejű hiányzások hátterében hosszabb lefolyású megbetegedések álltak, esetenként 
kór- házi kezelés, műtéti beavatkozás vált szükségessé. Az érintett szülők ezt minden ilyen 
esetben jelezték az óvoda felé. 

Pedagógiai Szakszolgálattal együttműködés: 

vizsgálat kérése, esetmegbeszélések, pszichológiai megfigyelés kérése a 
csoportban. Logopédiai, mozgás- és kognitív fejlesztés biztosítása az 
óvodában. 

Támogatási lehetőségek igénybevétele: 

(cipősdoboz - akció, egyházak karitatív támogatása, élelmiszer csomag) 

az érintettek figyelmének felhívása támogatási lehetőségek igénybevételére (beiskolázási 
támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás) 

szülők tájékoztatása az ingyenes óvodai étkezés igénylésének lehetőségéről Tanköteles 
gyermekek fejlődésének követése. 
 
Csengey Gusztáv Általános Iskola 
Jelzőrendszeri tagokkal való kapcsolattartás: 
A hátrányos helyzetű gyermekek miatt különösen fontos, hogy napi szintű, jó az együttműködés 
a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

Gyermekvédelmi felelős 2019-ben- Összesen:13 – 3 HH-s és 10 HHH-s gyermek problémáit 
igyekezett megoldani, illetve a megoldást elősegíteni. Ettől a számtól jóval több családban és 
gyermekkel voltak problémák. A nehéz helyzetben élő családok létszáma nem csökkent, csak 
nincsenek bekategorizálva. Törvény szerint csökkent a létszámuk, a valóságban egyre többen 
vannak. 

 A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői: Nagyon sok problémát okoz az elvált 
szülők gyermekeinek, a szülők közötti konfliktus. A szülők nehezen tudnak felülkerekedni az 
egymás iránt érzett gyűlöletükön. A gyermekek nehezen élik ezt meg. 

Szociális problémák, deviancia 
2019-es évben 4 esetben kellett jelzést küldenie az iskolának az Aszódi Járási Hivatal felé. 10 
órás hiányzás és 2 esetben 50 órás miatt.  
A 2019-es évben 1 gyermeket kellett Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság elé küldeni. 
Folyamatosan tartják a kapcsolatot a Pedagógiai Szakszolgálattal- a BTM-es gyermekek 
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száma meghaladta ebben a tanévben is a 70 főt. Jelenleg 55 órában végzik a fejlesztésüket. A 
rászoruló felsős gyerekek, 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. 2019-ben 28 tanulót 
küldtek első vizsgálatra és 21 - et kontroll vizsgálatra. 
2 gyermeket kellett védelembe venni a család és gyermek kapcsolat valamint a gyermek és 
társas kapcsolatok miatt. 
A 2019/2020-as tanévben megkezdte munkáját a szociális segítő az oktatási intézményekben.  

 

f)  krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Aszód Város Önkormányzata a Családok Átmeneti Otthona szolgáltatásának a 
megszervezésére, valamint működtetésére Magyar Protestáns Segélyszervezettel (2144 
Kerepes, Szabadság út 84.) kötött ellátási szerződést. A Családok Átmeneti Otthonában 
történő elhelyezést biztosító intézmény tekintetében, fenntartó váltás történt- 31/2019. (II.28.) 
ÖKT sz. határozat. 

 
A szolgáltatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 94. §- a alapján az önkormányzatok számára kötelező feladat. 
 
Az elmúlt 5  évben évente 1-1 család elhelyezésére volt szükség. 

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

 
Évente megrendezésre kerül a Galgamenti Ifjúsági Nap, melyen 11 településről 120, köztük 
jelentős számú aszódi hátrányos helyzetű gyermek vesz részt.   
 
Az Erzsébet program keretében minden évben részt vesznek a hátrányos helyzetű gyermekek 
táboroztatásban. 
 
Civil szervezetekkel (Vöröskereszt, Nagycsaládosok Egyesülete, Hites Adakozók, Baptista 
Gyülekezet, Sport Egyesületek) történő együttműködés keretében a gyermekek érdekében 
adományok osztása, kirándulások, táborozások szabadidős és prevenciós programok szervezése 
történik. 

  
Az Önkormányzat a nyári szünidei táboroztatás költségeihez kérelemre települési támogatás 
formájában hozzájárul, segítve a hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásának  
megvalósulását.  
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h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

 
Változás: Gyermekétkeztetési Intézménye felújítása, nyílászárók cseréje megtörtént. 
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Gyermekek jogán járó ellátásokra felhasznált összeg-étkezési térítési díj 

ÉV Gyermekek száma 

Felhasznált 
összeg  év/ 

E.Ft. 
2008 89 2322 
2009 54 2143 
2010 62 1677 
2011 25 898 
2012 27 580 
2013 0 0 
2014 0 0 
2015 12 63 
2016 18 164 
2017 10 169 
2018 7 239 
2019 5 123 

 
Étkezési térítési díjhoz való hozzájárulás 

A pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 10/2015 (II.20.) Önkormányzati rendelet 
szerint étkezési térítési díjhoz települési támogatást nyújt az önkormányzat, amelyet az elmúlt 
évek viszonylatában egyre kisebb mértékben vesznek igénybe a családok. A tapasztalatok 
szerint a lakosság gazdasági helyzete pozitívan változik. 

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

Hátrányos megkülönböztetésről nincsenek információ. 
A bölcsőde, óvoda és iskolai intézmények, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi, 
továbbá a családsegítő szolgáltatások és juttatások segítik a hátrányos helyzetbe került 
gyermekek, gyermekes családok életkörülményeinek mielőbbi javulását és a gyermekek 
egészséges fejlődését, a gyermekek érdekeit és esélyegyenlőségét tartva szem előtt.  
 

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

 
A Gyermekjóléti Szolgálat esetében a hátránykompenzáló szolgáltatások nagyban hozzájárulnak 
a hátrányos helyzetbe került gyermekek és szüleik szociális helyzetének javulásához, ami 
információnyújtásból, hivatalos ügyek intézésében való közreműködésből, tanácsadásból, 
közvetítésből, elhelyezési és felülvizsgálati tárgyalásokon való részvételből, szociális 
válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozásából, családok átmeneti otthonából, átmeneti 
nevelésből és eseti gondozásból áll.  
 
Az óvodai nevelésben lévő SNI -gyermekek integráltan neveltek. 
Gyógypedagógusok- külön megbízással végzik az SNI gyermekek fejlesztését. (adott 
fogyatékosságnak megfelelő végzettséggel, szakvéleményben előírt óraszámban) 
 
Az általános iskolai oktatásban az SNI gyermekek számára elérhető az integrált nevelés és a 
gyógypedagógiai oktatás.  
A középiskolai oktatásban is integrált oktatás érhető el az SNI gyermekek számára.   
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Hátránykompenzáló juttatások tekintettel a gyermekek és gyermekes családok szociális 
státuszára és az oktatási intézményekben történő részvétel céljából minden jogosult számára 
egyenlő feltételek mellett elérhető, a törvény által szabályozott keretek között. 
 
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 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 2 
Hány településről járnak be a gyermekek 4 
Óvodai férőhelyek száma 269 
Óvodai csoportok száma 9 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6.30-17.30 
A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 0 

Személyi feltételek Fő Hiányzó 
létszám 

Óvodapedagógusok száma 19 0 
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 18 0 
Gyógypedagógusok létszáma 0 0 
Dajka/gondozónő 9 0 
Kisegítő személyzet 4 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

  
 

év
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma

óvodai 
gyermekc
soportok 

száma

óvodai 
férőhelyek 

száma

óvodai 
feladat-
ellátási 
helyek 
száma

óvodába 
beírt 

gyermeke
k száma

óvodai 
gyógypedagó

giai 
csoportok 

száma
2008 211 9 209 2 213 0
2009 221 9 209 2 221 0
2010 232 9 209 2 232 0
2011 228 10 234 2 240 0
2012 262 10 234 2 222 0
2013 260 10 234 2 201 0
2014 248 11 249 2 195 0
2015 232 10 269 2 202 0
2016 234 9 269 2 201 0
2017 246 9 269 2 220 0
2018 256 9 269 2 221 0
2019 244 9 269 2 220 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

232 240 225 214 206 200 201 220 221 220
SNI gyermekek száma/ 
fő n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5 3 4 4 5
BTM gyermekek 
száma/ fő n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 0 0 6
HH gyermekek száma 
/fő 65 41 25 26 26 9 2 4 4 0
HHH gyermekek 
száma/fő n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 3 1 1 0
VESZÉLYEZTETETT 
GYEREKEK 0 0 0 8 8 n.a. n.a. n.a. 0 0
ADHD 1

adott év októbere

fő

VÁROSI ÓVODA

Forrás: Városi Óvoda statisztikája (Gyermekvédelmi beszámoló)  
 

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

Az Óvodában nincs gyógypedagógus, nincs pszichológus, igény esetén külön megbízással 
biztosított.  
Összesen 2 fő óvodapedagógus szerzett szakvizsgát fejlesztő pedagógus szakirányú képzésben, 
így a székhelyen, illetve a tagintézményben 1-1 fő van jelenleg. 
 
A Csengey Gusztáv Általános 2 főállású gyógypedagógus foglalkozik. A fejlesztésre szoruló 
gyerekek a szükséges segítséget az iskolában kapják meg. 
 
A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi Tagintézményének ellátási körzete az Aszódi 
Járás 11 települése. Szolgáltatásaik ingyenesek. Adatok frissítése megtörtént. 

 
PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ADATAI 

 
 

  TANÉV 
  2016/2017 2017/2018 2018/2019 
ÖSSZES 
BEJELENTKEZÉS 98 88 118 

0-3 ÉVES   8 11 
3-6 ÉVES 30 34 60 
7-10 ÉVES 28 30 24 
11-14 ÉVES 20 18 18 
15-18 ÉVES 20 8 5 
       
 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
KI KÉRTE      
SZÜLŐ 50 33 58 
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ÓVODA 20 16 33 
ISKOLA 25 29 26 
CSALÁDSEGÍTŐ 2 0 0 
FOGORVOS 1 2 2 
VÉDŐNŐ 0 3 0 
BÖLCSŐDE 0 6 1 
       
MEGOSZLÁSA      
NEVELÉSI 
TANÁCSADÁS 55 33  

SZAKÉRTŐI 
VIZSG.KÉRELEM 41 47 59 

KORAI FEJLESZTÉS 2 6  
LOGOPÉDIA n.a. 2  
Forrás: Helyi adatgyűjtés (Pedagógiai Szakszolgálat) 

 

Általános iskola 1-4. 
évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai oktatással 
együtt)

(TS 1801)

Általános iskola 5-8. 
évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt)

(TS 1901)

Általános iskolások 
száma

fő fő fő fő %

2014/2015 308 213 521 331 63,53%

2015/2016 288 230 518 332 64,09%

2016/2017 313 256 569 322 56,59%

2017/2018 367 256 623 267 42,86%

2018/2019 377 255 632 252 39,87%

2019/2020 n.a. n.a. - n.a. -

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma

Tanév

Napközis általános iskolai tanulók 
száma a nappali oktatásban 

(iskolaotthonos tanulókkal együtt) 
(TS 1701)

 
 
 
Az általános iskolában tanulók létszáma növekedett, ami elsősorban annak köszönhető, hogy az 
Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 2 osztállyal általános 
iskolát is indított a 2018/2019-as tanévtől. 
 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE5uCh0ZncAhXQaFAKHXObB-YQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.egaaszod.hu%2F&usg=AOvVaw3PBx6nPiTb1pJFVL2S5L3q
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Az általános iskolai 
osztályok száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali 

oktatásban)
(TS 2101)

Az általános 
iskolai osztályok 

száma (a 
gyógypedagógiai 
oktatással együtt)

(TS 2201)

Általános iskolai feladat-
ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt)

(TS 2001)

1-8 évfolyamon 
összesen

1-8 évfolyamon 
összesen

db

2014/2015 1 23 3

2015/2016 1 23 3

2016/2017 1 25 4

2017/2018 1 28 4

2018/2019 1 29 4

2019/2020 n.a. n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai 
osztályok, feladatellátási helyek

Tanév

 
 

 

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

Hátrányos megkülönböztetésről és a gyermekek jogellenes elkülönítéséről nincsenek 
információink, a bölcsőde, óvoda és iskolai intézmények, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi, továbbá a családsegítő szolgáltatások és juttatások segítik a hátrányos 
helyzetbe került és SNI gyermekek, gyermekes családok életkörülményeinek mielőbbi javulását 
és a gyermekek egészséges fejlődését, a gyermekek érdekeit és esélyegyenlőségét tartva szem 
előtt. A szükséges esetekben a gyermekek és tanulók megkapják a szükséges szakmai 
támogatást, ám a középiskolai oktatásban előfordul, hogy a gyermekek nem mutatják be 
dokumentumaikat, így elmaradhat a fejlődésük szempontjából nélkülözhetetlen szakmai 
támogatás.  
eredményei alapján az alábbi táblázatok ismertetik az intézmények között a tanulók 
eredményességét. 
Nincs változás. Új adatok nem ismertek. 
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

A Gyermekjóléti Szolgálat esetében a hátránykompenzáló szolgáltatások nagyban hozzájárulnak 
a hátrányos helyzetbe került gyermekek és szüleik szociális helyzetének javulásához, ami 
információnyújtásból, hivatalos ügyek intézésében való közreműködésből, tanácsadásból, 
közvetítésből, elhelyezési és felülvizsgálati tárgyalásokon való részvételből, szociális 
válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozásából, családok átmeneti otthonából, átmeneti 
nevelésből és eseti gondozásból áll.  
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Az óvodai nevelésben lévő SNI -gyermekek integráltan neveltek. 
Gyógypedagógusok- külön megbízással végzik az SNI gyermekek fejlesztését. (adott 
fogyatékosságnak megfelelő végzettséggel, szakvéleményben előírt óraszámban) 
 
Az általános iskolai oktatásban az SNI gyermekek számára elérhető az integrált nevelés és a 
gyógypedagógiai oktatás.  
A középiskolai oktatásban is integrált oktatás érhető el az SNI gyermekek számára.   
 
Hátránykompenzáló juttatások tekintettel a gyermekek és gyermekes családok szociális 
státuszára és az oktatási intézményekben történő részvétel céljából minden jogosult számára 
egyenlő feltételek mellett elérhető, a törvény által szabályozott keretek között. 
 
A valamely fogyatékossággal küzdő gyermekek és családjaik esetén az egyes települési 
támogatások igénylésekor pozitív diszkriminációs feltételek kerültek meghatározásra. 
 
Aszód Város Kulturális intézményében számos ingyenes foglalkozás valósul meg:  
pl: Húsvéti kézműves foglalkozás 
Tavaszköszöntő kézműves foglalkozás 
Népmese hete 
Rokonaink végveszélyben 
Őszköszöntő kézműves foglalkozás 
Vásárikomédia-bábelőadás  

 
Kedvezményes lehetőség a gyermekek nyári szünidei elhelyezésére, táboroztatási támogatás 
biztosítása- 2018 és 2019 évben is mindössze 3 gyermek részéré igényelték a szülők. Oka: a 
lakosság gazdasági helyzete pozitív irányba változik. 
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

 beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

 

GY1 

A család működését zavaró és 

akadályozó okok közül a 

családok anyagi, család 

széteséséből, a nevelés, 

gondozás, törődés, szeretet 

hiányából adódó 

veszélyeztetettség 

megemelkedett. 

Szemléletformáló előadások, 

klubfoglalkozások szervezése, melyen 

keresztül a családok segítséget kapnak a 

működési zavarok felszámolásához  

 Megvalósulása folyamatos- minden 
önkormányzati intézménynél hangsúlyos 
szerepet kapott az eltelt időszakban. 
 

GY2 Települési demográfiai 

mutatói alapján nő a 15-17 

éves férfiak aránya. 

Nincsenek ifjúság 

szórakozási/közösségi 

tevékenységeit lehetővé tevő 

terek, programok a városban 

A 15-év feletti korosztály igényeihez 
mért intézményhálózat-szabadidős 
tevékenységek, ifjúsági információs 
iroda, pályaválasztási tanácsadás 
Közösségi Ház kialakítása, közösségi 
terek létrehozása 
Forráshiány miatt nincs előrelépés. 
 

GY3 Az ifjúság fokozottan 

veszélyeztetett az élet 

bizonyos területein  

Bűnmegelőzési ismeretek, közlekedési, 

és drogmegelőzési, katasztrófavédelmi 

ismeretek átadásának alkalmait növelni 

kell. 

Minden oktatási intézményben 
rendszeresen megvalósul. 

GY4 A fiatalok nem rendelkeznek 

megfelelő pályaorintációs 

ismeretekkel. 

 

Pályaorintációval kapcsolatos ismeretek 

átadása 

Minden oktatási intézményben 
rendszeresen megvalósul. 
 

GY5 A nyári időszakban a 
gyermekek biztonságos 
elhelyezéséhez a családok 
segítségre szorulnak. 
 

Az önkormányzat települési támogatás 

biztosításával továbbra is járuljon hozzá 

a táboroztatás biztosításához. A szünidő 

heteire igényekhez mérten 

szerveződjenek elérhető táborozási 

lehetőségek. 

Biztosított volt a 2018, 2019 évben is. 
Igénylők száma kevés, emiatt szükséges 
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tájékoztató anyagok készítése. 
GY6 Nincs preventív célú 

pedagógiai program, amely 
segítené az óvodába még nem 
járó gyermekek számára a 
korai célzott 
képességfejlesztést, 
szocializációt. 

A szociokulturális hátrányokkal küzdő 

gyermekek egészséges fejlődését 

támogató, fejlődési lemaradását 

kompenzáló, szülői kompetenciákat 

erősítő program szükséges. 

Aszód Integrált Kulturális Intézmény 
Csemete Csacsogó Klubot indított, heti 
rendszerességgel, szerdánként. Továbbá 
a Városi Bölcsőde a Csiribiri 
Játszóházzal, az Egyházak Baba-mama 
klubok megszervezésével járulnak ehhez 
hozzá. 

GY7 Nincs gyermekpszichológus, 
aki segítené a családokat a 
gyermekekkel kapcsolatos 
nehézségek felszámolásában 

Gyermekpszichológus alkalmazása a 

Kistérségi Gondozási Központban 

Nem valósult meg- forráshiány miatt. 
 

GY8 A tanítási időn túli iskolán 
kívüli programok, 
lehetőségek nem kielégítők a 
településen. 

Olyan közművelődési intézmény 

kialakítása, ahol a fiatalok számára 

célzott szórakozási lehetősek, programok 

valósíthatók meg- Új közösségi tér-

többfunkciós kulturális központ 

létrehozása indokolt. Forráshiány miatt 

nem valósult meg. Új elem: Darts Klub 

GY9 A szerény anyagi háttérrel, 
rendelkező, kevésbé mobilis 
családok gyermekei számára 
kevésbé elérhetők az 
élményszerző programok 

Az óvodás és iskoláskorú gyermekek 

számára városi szintű kulturális vagy 

szabadidős programok  

(pl. mese, vagy bábszínház, utazó 

planetárium, stb…) 

amelyen a rászorulók 

ingyenesen/támogatottan vagy 

kedvezményesen vehetnek részt. 

Számos ingyenes program biztosított a 
városban- Rendezvénynaptár 
tartalmazza. 

GY10 SNI gyermekek ellátása 
szakember hiánya miatt nem 
megoldott helyben 

A segítő szakemberek alkalmazásával a 

hátrányok csökkennek, a normál 

közösség tagjainak érdekei kevésbé 

csorbulnak. 

Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi 
Tagintézménye által biztosított. 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 
 
Változás: Adatok frissítése történt. 
A női népesség Aszód lakosságának 52,2%-át teszi ki (2018). 
 

Férfiak Nők
Összesen
(TS 0301)

Férfiak
(TS 0303)

Nők
(TS 0304)

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 2951 3225 6176 47,78% 52,22%
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316) 190

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 478 469 947 7,74% 7,59%
15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 101 100 201 1,64% 1,62%
18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 1809 1774 3583 29,29% 28,72%
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 165 221 386 2,67% 3,58%
65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 398 661 1059 6,44% 10,70%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

3,08

Korcsoport 
Fő

Az állandó népességből a 
megfelelő korcsoportú nők és 

férfiak aránya (%)

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2018)

 
 

A női lakosság megoszlása: 0-14 éves 15%., 15-17 éves 3%, 18-59 éves 55%, 60-64 éves 7%, 
65 év feletti 20% - szinte alig változott a HEP készítése óta. 
 

 
 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
 
Nincs változás. 
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Felvett gyerekek 
  

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Férfiak
(TS 0803)

Nők
(TS 0804)

Férfiak Nők
Férfiak

(TS 0801)
Nők

(TS 0802)
2014 2 124 2 171 2 061,50 2 103,50 62,50 67,50
2015 2 094 2 140 2 052,75 2 089,00 41,25 51,00
2016 2 106 2 115 2 065,50 2 063,00 40,50 52,00
2017 2 099 2 115 2 062,00 2 066,00 37,00 49,00
2018 2 075 2 095 2 041,50 2 051,25 33,50 43,75
2019 n.a. n.a. - - 24,50 34,00

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Év
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

 
 
A munkanélküli nők számának folyamatos csökkenése látható. 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

Újabb statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre. 

a) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

Újabb statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre. 
 

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

Nincs változás. 
 
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. 

Az Aranykapu Bölcsőde 52 férőhelyen várja a kisgyermekeket. Az intézményi férőhelyek 
számát 15/1998./IV.30./NM rendelet szabályozza, amely szerint a bölcsődei csoportban 
nevelhető, gondoz- ható gyermekek száma 12 fő. Abban a bölcsődei csoportban, melyben 
valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, legfeljebb 14 gyermek nevelhető, 
gondozható. A létszám alakulását az SNI gyermekek száma is meghatározza, de egy SNI 
gyermek normatív támogatása magasabb összegű. 

Az extra GYED 2017-es bevezetésének köszönhetően a születésszám nagyot változott. 2019 
tava- szán 50 csecsemőt köszöntöttek városi rendezvény keretein belül. 2020-ban, a védőnők 
adatai alapján, jelenleg 41 kismamája van Aszódnak. A 2020/2021-es tanévre 37 gyermek 
nyert felvételt. Az itt maradt gyerekekkel együtt a bölcsődei férőhelyek száma teljesen 
feltöltésre kerül. Az elmúlt évek adatai alapján férőhely bővítésére nincs szükség. A 
környéken megépülő bölcsődék feltehetőleg nem fogják jelentősen befolyásolni a felvételi 
kérelmek számát, mert az elmúlt években átlagosan 5-7 nem aszódi lakhellyel rendelkező 



 69 

gyermek felvételére került sor. 

A gyermekek gondozásához szükséges személyi feltételek megfelelőek. A korai fejlesztés 
keretein belül távlati célként jelölhető meg, a pedagógiai szakszolgálattal együttműködésben 
egy fő részfoglalkoztatott gyógypedagógus alkalmazása. 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 
Adatok frissítése megtörtént. Változás nincs.  
Védőnői ellátórendszer tárgyi feltételeinek fejlesztése ügyében számos előre lépés történt, 
melynek kifejtésére 4.3.a) fejezetben. 

év
gondozott 
várandós 
kismamák száma

ebből fokozott 
gondozást 
igényel

családlátogatások 
száma

tanácsadáson 
megjelentek száma

anyatejjel táplált 
csecsemők 
száma

tartósan beteg 
gyermekek száma

2008 81 6 1535 1205 79 2
2009 70 5 2099 1739 69 1
2010 51 3 1911 1273 68 0
2011 55 5 1679 1413 58 0
2012 70 7 1793 1140 48 0
2013  72 6 1911 1538 39 0
2014  94 8 1491 1580 36 2
2015 59 7 1486 1675 58 4
2016 56 8 1482 1766 54 4
2017 75 17 1698 1634 57 4
2018 81 8 1927 1874 66 4
2019 83 6 1900 1815 54 4

Védőnői statisztika

Forrás: Helyi adatgyűjtés  

2020. 10. 20-n a Városháza épületére is kitűzésre került a babazászló Vécsey László 
országgyűlési képviselő úr közreműködésével. 

A babazászló Polgármesteri Hivatalokra történő kitűzése a Három királyfi, Három Királylány 
Mozgalom kezdeményezése, ezzel ünnepelve meg a gyermekeket, a gyermekáldást.  

Aszód Város Képviselő-testülete egyetért ezzel a kezdeményezéssel, így örömmel támogatja 
azt. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
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Nincs változás. 
 
Biztonságuk érdekében is fontos lesz a közvilágítás modernizálása, melyre a 2019-2020 évi 
Gazdasági program is tartalmaz elképzeléseket. 
 
A közvilágítás jelentős tételt tesz ki az önkormányzat költségvetésében, a modernizálással 
nem- csak a gazdálkodás szempontjából fontos költségcsökkentés érhető el, hanem a 
fenntartható fejlődés iránti elkötelezett gondolkodás is tettekre váltható, ami mára hasonlóan 
fontos szemponttá lépett elő. A városi közvilágítás modernizálása sokféleképpen lehetséges: 

• az energiatakarékos köztéri világítótestek telepítése, 
• a kedvezőbb árú elektromos energia konzorciumban történő beszerzése, 
• bizonyos területeken pedig napelemes világító berendezések telepítése. 

A különböző pályázati lehetőségeket és a jelentkező vállalkozók ajánlatait azonban alaposan 
meg kell fontolni az üzemeltetési költségek és a megtérülés szempontjából. 
2020. január 15-én, Boros Luca meseterapeuta a családon belüli erőszak feldolgozásáról 
tartott előadást az érdeklődőknek.  A rendezvényen 6 felnőtt vett részt (Sajnos a meghirdetett 
programokon igen alacsony számban vesz részt a lakosság). 

 
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti 
otthona) 
 
Nincs változás. 
2018 és 2019 évben 1 család átmeneti elhelyezésére volt szükség. 
 
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 
 
Változás: Új Önkormányzati pályázatok kiírására került sor. 
Az Önkormányzati szándék ellenére a 3 pályázati lehetőségből csupán 2 pályázati kiírásra 2-2 
pályázat érkezett. 
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5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 
irányuló kezdeményezések 
 
Változás:  
Podmaniczky Júlia Nőegylet 
2019. decemberében rendezett Mága Zoltán adventi koncert bevételéből vásárolak 3 db 
digitális csecsemőmérleget és számítógépmonitort az aszódi városi védőnők számára 2020-
ban. Folynak a védőnői helység felújítási munkálatai is, aminek burkolati alapanyagát és a 
felújítási anyagköltségek fedezetét a Nőegylet szervezte meg jótékonysági koncert keretei 
közt. 
 
A Védőnői Szolgálat 
 
A nők esélyegyenlőségének javítása szűrések népszerűsítésével, a szűréseken való részvételre 
ösztönzéssel-témakörben a védőnői szolgálaton keresztül a következő tevékenység zajlik: 
Méhnyakrák szűrés, megelőzés lehetőségei című plakát és a Széchenyi terv keretében készült 
tájékoztató, leporellók kihelyezése a tanácsadóban. 2018 októberében előadás ebben a 
témakörben a gimnazista lányoknak. 
Elsősegélynyújtás és újraélesztés szervezése és segítése. 
2018 szeptemberétől heti 1 alkalommal Baba-Mama klub indul a Református Egyház 
lelkészének segítségével. Baba-Mama Klub működik az Evangélikus Egyház szervezésében 
is. 
 
5.8 A nők reprodukciós jogai sérülésének elkerülése  
Nincs változás 
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5.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

NŐK 

 beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

N1 Sok esetben hiányoznak a családi 

minták, mely családi működési 

zavarokhoz vezethet 

Családi életre nevelés technikáinak, háztartás-

vezetés, gazdálkodás, életvezetési ismereteknek 

átadása, ezt támogató programok szervezése 

Minden intézményben folyamatosan ezt támogató 
rendezvények kerülnek megrendezésre. 
 

N2 A családon belüli erőszak rejtve 

marad 

Információk nyújtása, figyelemfelhívás különféle 

technikáinak alkalmazása a családon belüli erőszak 

elkerülésére, szakemberek képzése 

Intézkedés: 2020. január 15-én, Boros Luca 
meseterapeuta a családon belüli erőszak 
feldolgozásáról tartott előadást az érdeklődőknek. 
A rendezvényen 6 felnőtt vett részt. 
 

N3 A tartós munkanélküliség aránya a 

nők esetében magasabb. 

Korszerű ismeretek megszerzését célzó speciális 

képzési programok-elérése érdekében szükséges. 

információhoz való hozzájutás segítése.  

Nem volt képzési program.  

N4 A gyermekét egyedül nevelő, vagy 

több gyermeket nevelő család 

esetében a szegénység kockázata 

magas. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások 

során kiemelten kell kezelni a gyermekét egyedül 

nevelő és a több gyermeket nevelő családokat. Már 

bevezetett intézkedések fenntartása, bővítése. 

Települési támogatások szabályozásánál 
figyelembe véve a célcsoport nehézségei. 
2020. márciusában a Covid-járvány alatt 
mélyszegénységben élő, rászoruló gyerekeknek, 
aszódi általános és középiskolásoknak osztott a PJ 
Nőegylet digitális tabletet, amit Mága Zoltán 
adományozott és bízta meg a Nőegyletet a 
feladattal. 
Az Önkormányzat 5.db. laptopot tudott szétosztani 
a rászorulók körében. 
 

N5 A GYÁS, GYES-ről való visszatérés 

a munkaerő piacra mérsékli a 

szegénység kialakulásának 

Gyermekek napközbeni ellátását biztosító 

intézmények működtetése, igényekhez képest 

fejlesztése, bővítése Bölcsőde, óvodai férőhely 
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kockázatát. biztosítása munkába visszatérő szülők számára. 

A munkaerőpiacra történő visszatérést az 
intézmények férőhely biztosításával az 
Önkormányzat intézményei elősegítik. Egy 
kérelmezőt sem kellett elutasítani férőhely hiány 
miatt. 
 

N6 A kisgyermeket nevelő családok 

esetén rugalmas munkaidőre lenne 

szükség. 

A rugalmas munkaidő lehetőségét biztosító 

munkahelyek számát növelni kell. 

Változás nem ismert- az Önkormányzat 
intézményeiben ez megvalósul. 

N7 A gyesen lévők társadalmi 

kapcsolatai szükségesek az 

egészséges egyéni és családi 

működéshez. 

Szabadidős programok szervezése, igény szerinti 

bővítése. 

Zöldterületek, közparkok tervszerű felújítása. 

A város rendezvénynaptár minden korosztálynak 
számos ingyenes programot biztosít. 
A Bölcsődében Csiri-biri játszóház működik, a 
Városi Óvoda nyílt napokat szervez a kisgyermekes 
családoknak- 
Az Egyházak Baba-Mama klubokat indítottak. 
Az Aszódi Integrált Kulturális Intézmény Csemete-
Csacsogó klubbal várja a családokat. 

N8 A városban működő női szervezetek 

kevés helyen/alkalommal jelennek 

meg a város életében  

A városban működő női szervezetek támogatása, 

megjelenésük segítése. 

A Podmaniczky Júlia Nőegylet ingyenes 
programokat, előadásokat, jótékonysági 
rendezvényeket szervez, közösségi szolidarítás 
jegyében adományokat gyűjt és juttat el a 
rászorulóknak. Évente támogatja valamilyen 
esélyteremtő program megvalósulását. Társadalmi 
szerepvállalásuk növekszik. 

N9 A nők munkahelyeiket, a 

gyermekintézményeket, közösségi 

élet színtereit nem tudják könnyedén 

megközelíteni babakocsival 

Utak, járdák építése az akadálymentes közlekedés 

érdekében. 

A Városban az útjavítási munkák folyamatosak.  
11/2019. (I.24.) ÖKT sz. határozat 
Önkormányzati utak rangsorolásáról 
 
 

N10 A nők alacsony számban vesznek 

részt a városi közéletben 

 

 

Nők számának növelése a közéletben 

Az Önkormányzat tegyen lépéseket annak 
érdekében, hogy a város tervezésével, 
fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos 
döntések meghozatalában a nők lakosságbeli 
arányuknak megfelelő arányban képviselve 
legyenek. 

Az Önkormányzat a nőket, gyermekes családokat 
érintő pályázatok elbírálására különböző társadalmi 
rétegű nőkből kért fel bíráló bizottságba 
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személyeket, ezzel is segítve a nők bevonását. 

N11 A családon belül a feladatmegosztás 

sok esetben hiányzik. 

 

 

Munka-magánélet összehangolását támogató 

gondolkodásmód erősítése érdekében valósuljon 

meg a nemek közötti családi feladatmegosztást 

egyensúlyba hozó szemléletformáló kampányok 

szervezése, támogatása 

Nincs változás-programszervezés történt, de a 
járványhelyzet miatt számos rendezvény elmaradt. 

N12 Nincsenek megfelelő számban 

kijelölt családi parkolók. 

Családi parkolók kijelölésére van szükség- új 

parkolóhelyek létrehozásánál. 

Nincs változás.. 
N13 A városi terek, járdák mentén a 

közvilágítás nem mindenhol 

megoldott. A nők biztonsága 

érdekében fontos a megfelelő 

közvilágítás. Közösségi programok 

szervezése esetén több női mosdó 

biztosítása szükséges 

Jól megvilágított járdák, biztonságos parkolók, női 

és gyermekes mosdók megfelelő számban 

elérhetőek-közösségi programoknál, szoptatásra, 

kisgyermek etetésére, pelenkázására kialakított 

helyek. 

Minden közösségi programnál figyelemmel vannak 
a kisgyermekes családok spec. szükségleteire. 

N14 A városban élő nők közéleti, 

tudományos, művészeti 

teljesítményének, eredményeinek 

elismerése hiányzik 

A nők tudományos, művészeti teljesítményének 

megjelenésének alkalmait megteremti a város. 

Sikeres Nők pályázat került kiírásra 2020.10.hóban 

 

N15 

Bizonyos, a nőket kiemelten 

veszélyeztető betegségek célzott 

szűrése alkalomszerű, egyes 

hátrányos helyzetű területeken vagy 

csoportokban kevésbé elérhető. 

Ingyenes szűrőprogramok megszervezése, 

Szakorvosi rendelőintézet szolgáltatások 

minőségének javítása. 

2019, 2020 évben nem került sor megszervezésére. 

N16 A regisztrált munkanélküliek száma 

nők körében magasabb, a nők családi 

szerepük miatt többnyire helyben 

kívánnak elhelyezkedni. 

 

Új munkahelyek teremtése. Üzleti infrastruktúra 

fejlesztése. Helyben lévő munkahelyek 

feltérképezése, munkaajánlatok álláskereső nők 

részére. 

A vállalkozásokkal naprakész kapcsolat 
szükséges, ezzel is segítve az új információk, 
jogszabályi változások megismertetését 
előadások, programok szervezésével. A ke- 
reskedelmi, vendéglátó tevékenységek élénkítése 
a Kossuth utca és a városközpont fejlesztésével 
kaphat nagyobb lendületet. Az önkormányzat 
fentieken túl a közszolgáltatások megtartása, 
illetve bővítése révén teremthet munkahelyet, és 
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Új beazonosított probléma nem került megfogalmazásra. 
Fejlesztési lehetőség- korábban megfogalmazottak folytatása.  
Intézkedés nem került törlésre. 

tarthat fenn a közalkalmazottak, köztisztviselők 
foglalkoztatásával. 

 
N17 A családi szerepek tradicionális 

értelmezéséből fakadó szemlélet és 

az ebből fakadó, nemeknél eltérő 

irányba mutató munka-magánéleti 

egyensúlytalanság mindkét nembeli 

családosokat érinti, ami válásokat, 

egyszülős háztartásokat eredményez. 

A családi szerepek értelmezését formáló előadások, 

programok szervezése, pszichológiai előadások, 

párkapcsolatok erősítését célzó programok 

 
Nem voltak ezirányú célzott programok, szervezés 
történt, de a Covid járványveszély miatt elmaradt. 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
 
 
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, 
demográfiai trendek stb.) 
 

 Statisztikai táblák frissítése megtörtént. 
 Új probléma beazonosításra nem került. 
 Korábbi intézkedések tovább folytatása indokolt. 
 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 

száma (fő) 
(TS 0327) 

Öregedési index 
(%) 

(TS 0401) 

2014 950,0 965,0 98,45% 
2015 965,0 952,0 101,37% 
2016 980,0 921,0 106,41% 
2017 1012,0 932,0 108,58% 
2018 1059,0 947,0 111,83% 
2019 n.a. n.a. - 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elmúlt években az ország egészéhez hasonlóan Aszód népessége is öregedett.  

2. táblázat: 60 év felettiek állandó népességen belüli aránya 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Állandó népességből a 60-64 éves férfiak aránya 2,35 2,48 2,32 2,44 2,54 2,61 2,85 3,08 3,02 3,19 2,99 2,67
Állandó népességből a 60-64 éves nők aránya 2,96 3,37 3,12 3,28 3,4 3,43 3,35 3,7 3,84 3,97 3,9 3,58
Állandó népességből a 65-X éves férfiak aránya 5,04 5,09 5,19 5,04 5,1 5,48 5,46 5,49 5,71 5,82 6,11 6,44
Állandó népességből a 65-X éves nők aránya 8,82 8,83 8,94 9,11 9,11 9,32 9,76 9,81 9,98 10,19 10,33 10,7

19,17 19,77 19,57 19,87 20,15 20,84 21,42 22,08 22,55 23,17 23,33 23,39

MUTATÓ

Állandó népességből a 60-X felettiek aránya 
összesen  
 
Forrás: Teir 
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Aszódon 60 év feletti népesség aránya folyamatos emelkedést mutat. A megfogalmazott 
intézkedéseknél erre mindenképpen figyelemmel kell lenni. A korosztály szükségleteit az 
önkormányzat intézkedéseinél fokozottan figyelembe kell venni. 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

Az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek száma 2019 évben 29,49 %-ra emelkedett, a 
megelőző 2018-as év 23,62 %-hoz képest. Az elhelyezkedéshez segítségre szorulnak. 

 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált 
munkanélkülie

k száma 

55 év feletti 
regisztrált 

munkanélküliek 
száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós 
munkan
élküliek 
száma 

55 év feletti 
tartós 

munkanélkülie
k száma 

Fő Fő % Fő Fő % 
2014 130,00 30,50 23,46% - n.a. - 
2015 92,25 24,50 26,56% - n.a. - 
2016 92,50 25,50 27,57% - n.a. - 
2017 86,00 26,75 31,10% - n.a. - 
2018 77,25 18,25 23,62% - n.a. - 
2019 58,50 17,25 29,49% - n.a. - 
Forrás: Helyi adatgyűjtés, 
TeIR 

      

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

részesülők száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
férfiak száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban 
részesülő nők száma 

(TS 5301) 

Összes 
nyugdíjas 

2014 599 966 1565 
2015 581 948 1529 
2016 554 928 1482 
2017 566 946 1512 
2018 575 956 1531 
2019 n.a. n.a. - 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   
Nyugdíjban, ellátásban, járadékban részesülők száma Aszódon évről-évre növekszik. 

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

 2019-2020.11-ig az alábbi intézkedések történtek a Kistérségi Gondozási Központban: 
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IDŐSEK 

 
2019.10. – 2019.12. 

  1. 10.01.Idősek Világnapi megemlékezés 
      10.19.Egy idős klubtagtól búcsúzzás, aki  
          idősek otthonába költözött Aszódról  
     10.31. Mindenszentek – emlékezés halottjainkra 
     11.20. 65. házasági évforduló ünneplése 
     11.22. Névnapok ünneplése 
     12.05. Megjött a Mikulás 
     12.07. Karácsonyi készülődés és vásár 
     12.11. Karácsony az ovisokkal 
     12.19. Az idősek Karácsonya 
 

202.01.-2020.10. 
    01.17. Névnapi köszöntések 
    02.12. Farsang 
    03. 06. Nőnap 
    10.01. Idősek világnapja 
    10.15. Névnapi köszöntések 
      

        
6..Folyamatosan hirdetjük az intézmény 
szolgáltatásait újságban, szórólapon.  
 
5.Közösségi szolgálatos fiatalok Karácsonyi 
készülődésben, cipős doboz akcióban, prevenciós 
programokban vesznek részt évközben. 
 
 
8. 10.05.Az idősek klubjaiban folyamatos     
    felhívásokkal figyelmeztetjük az időseket az     
    áldozattá válás megelőzésében  
13. 2 hetente Peny járat( kisbusszal bevásárlás) 
        Temetőjárat ( kisbusszal szállítás) 
        Tüdőszűrésre szállítás kisbusszal 
         
        Idős emberek szakrendelésre szállítása  
        kisbusszal 

 
 
32 fő 
20 fő 
 
33 fő 
20 fő 
37 fő 
33 fő 
32 fő 
38 fő 
45 fő 
 
 
36 fő 
45 fő 
32 fő 
30 fő 
30 fő 
 
 
 
 
 
25 fő 
 
 
 
 
30fő 
 
3-4 fő esetenként 
3-6fő esetenként 
21 fő 
 
2 fő (5-6 alkalommal) 

 
Szupernagyi– nyugdíjasok internetes ismereteinek bővítése a gyakorlatban 

2019.11.23. Bővebb kifejtése- 6.3.b) pontjánál. 
 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

A hátrányos megkülönböztetés esetleges helyi előfordulására vonatkozóan információval nem 
rendelkezünk, ennek ellenére valószínűsíthető, hogy elhelyezkedése ennek az Aszódon élő 
korosztálynak is nehezített, ezt mutatja a munkanélkülieken belüli növekvő arányuk is. 

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

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

Az egészségügyi-és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosított. A Kistérségi 
Gondozási Központon keresztül lehetőség van az érintettek széleskörű tájékoztatására is a 
szociális juttatásokról, szolgáltatásokról, valamint azok igénybevételének lehetőségeiről. 
 
Az idősek egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférése az egészségügyi ellátórendszeren belül 
biztosított. A korcsoport igényeihez mért szolgáltatások keretében biztosított az idős, rászorult 
emberek folyamatos egészségügyi kontrollja, a szűrő-, és egyéb, az állapothoz igazodó 
szakorvosi ellátások igénybe vétele szervezett formában. 
Nappali ellátásban a 64 év feletti lakosság részvétele- csökkenő tendenciát mutat, melynek oka 
nem ismert. 
 

65 év feletti lakosság száma
(TS 0328)

Fő Fő %
2014 950 48,00 5,05%
2015 965 49,00 5,08%
2016 980 51,00 5,20%
2017 1 012 49,00 4,84%
2018 1 059 46,00 4,34%
2019 n.a. n.a. -

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma (TS 
5101)Év

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

 
 
 
 

Szociális étkezés biztosítása 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Szociális 
étkezés 

biztosítása
81 84 85 85 85 86 86 89 92 87 97 96

 
 

Házi segítségnyújtásban részesülők száma 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Házi 
segítségnyújtásban 
részesülők száma 21 17 17 15 18 9 11 10 17 17 18 17

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Helyi önkormányzati adatok  
 

Időskorúak járadékában részesülők száma 
 
Időskorúak járadékában a statisztikai adatok alapján évek óta csupán 2 fő részesül. 
Változás nem ismert. 
 
 
 



 80 

A Kistérségi Gondozási Központ 
HEP 2019. 10.-2020.10.  INTÉZKEDÉSEK MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÁS  
SZERINT- az alábbi tevékenységek valósultak meg: 
 
 

IDŐSEK 

 
2019.10. – 2019.12. 

  1. 10.01.Idősek Világnapi megemlékezés 
      10.19.Egy idős klubtagtól búcsúzzás, aki  
          idősek otthonába költözött Aszódról  
     10.31. Mindenszentek – emlékezés halottjainkra 
     11.20. 65. házasági évforduló ünneplése 
     11.22. Névnapok ünneplése 
     12.05. Megjött a Mikulás 
     12.07. Karácsonyi készülődés és vásár 
     12.11. Karácsony az ovisokkal 
     12.19. Az idősek Karácsonya 
 

202.01.-2020.10. 
    01.17. Névnapi köszöntések 
    02.12. Farsang 
    03. 06. Nőnap 
    10.01. Idősek világnapja 
    10.15. Névnapi köszöntések 
      

        
6..Folyamatosan hirdetjük az intézmény 
szolgáltatásait újságban, szórólapon.  
 
5.Közösségi szolgálatos fiatalok Karácsonyi 
készülődésben, cipős doboz akcióban, prevenciós 
programokban vesznek részt évközben. 
 
 
8. 10.05.Az idősek klubjaiban folyamatos     
    felhívásokkal figyelmeztetjük az időseket az     
    áldozattá válás megelőzésében  
13. 2 hetente Peny járat( kisbusszal bevásárlás) 
        Temetőjárat ( kisbusszal szállítás) 
        Tüdőszűrésre szállítás kisbusszal 
         
        Idős emberek szakrendelésre szállítása  
        kisbusszal 

 
 
32 fő 
20 fő 
 
33 fő 
20 fő 
37 fő 
33 fő 
32 fő 
38 fő 
45 fő 
 
 
36 fő 
45 fő 
32 fő 
30 fő 
30 fő 
 
 
 
 
 
25 fő 
 
 
 
 
30fő 
 
3-4 fő esetenként 
3-6fő esetenként 
21 fő 
 
2 fő (5-6 alkalommal) 

 

a) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

b) idősek informatikai jártassága 

Az internet kényelmi szolgáltatásai 4 órás tanfolyam nyugdíjasoknak 2019. november 23-án 
haladó internet használatát segítő tanfolyamot tartott a közművelődési intézményünk a 
nyugdíjasoknak. A tanfolyamon azok vettek részt, akik már jól ismerik az internet és 
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komolyabban is szeretnék használni. A 4 órás képzésen az internet kényelmi szolgáltatásait 
mutatták be különböző népszerű oldalakon keresztül. Megismerhették többek között az online 
jegyvásárlás menetét, a web-áruházakban történő vásárlást és annak veszélyeit.  
A tanfolyamon 3 fő nyugdíjas vett részt. 

 

 
 

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a 
településen 
 
Idősek Klubja működik a Kistérségi Gondozási Központban. 
Városi Nyugdíjas Klub, és a Galgamenti Nyugállományú Honvédők Egyesülete biztosít 
rendszeresen találkozási lehetőséget, programokat a korosztály számára. Himző és Ulti kör 
működik a közművelődési intézményben. 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

 beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

I1 Magas az egyedül élők aránya.  Az aktivitást és a függetlenséget 

megőrző programok, szolgáltatások 

szervezése. 

Az Önkormányzat intézményeiben, a 
városi rendezvényeken az ingyenes 
részvétel biztosított, de a megjelenési 
arány alacsony. 

I2 Az idősebbek nehezebben jutnak 

munkához. 

Induljanak szemléletformáló 

programok, kampányok annak 

érdekében, hogy a városi munkaadók az 

idősek alkalmazásnál a hangsúlyt az 

idős emberek tapasztalataira, az adott 

munkakörhöz szükséges kompetenciák 

meglétére helyezzék. 

Nem történt intézkedés. 
I3 A morbiditási statisztikák rangsorában – a 

daganatok, keringési zavarok, szív- és 

érrendszeri megbetegedések, ízületi 

problémák – mellett pszichés problémák 

leggyakrabban előforduló betegségek.  

Prevenciós szemlélet erősítése, az 

egészségtudatos magatartás fejlesztése. 

Az Idősek Klubján belül minden évben 
előadások megszervezésére kerül sor. 
    

I4 Modern eszközök, internet használat 

gondot okoz az idős emberek többségének. 

Képzések, programok szervezése.  

AVKK szervezésében volt 2019 évben. 
Résztvevők száma: 3 fő 

I5 Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége. Generációs programok szervezése. 

I6 Az idős emberek nagy része nem mozdul ki 

otthonából. 

Minél több, egyedül élő idős ember 

elérése, bevonása. 

A Kistérségi Gondozási Központ, és az 
időseknek szervezett programok 
hirdetése folyamatos-a részvételi 
hajlandóság azonban nagyon csekély. 
 

I7 Nehézséget okoz városon belüli/kívüli 

rendezvényekre eljutniuk. 

Szerveződjenek helyi kulturális 

programok, jöjjenek létre új közösségi 

színterek, színpaddal is rendelkező 
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művelődési ház, korosztálynak szóló 

programok szervezése. 

Programok hirdetése folyamatos-a 
részvételi hajlandóság azonban nagyon 
csekély annak ellenére, hogy szállítási 
igénnyel is fordulhatnak a Gondozási 
Központhoz. 

I8 Az idős emberek gyakran válnak áldozattá 

 

 

Az idősek biztonságának javítása, az 

áldozattá válás lehetőségének 

megelőzése 

Minden évben szerveznek ilyen 
programokat. 

I9 Urnák elhelyezésére korlátozottak a 

lehetőségek  

 

 

Urnás temetkezés feltételei igényekhez 

igazodik 

Megállapodás született az 
Önkormányzat és az Egyházak között 
további urnahelyek létrehozására. 

I10 A gyászfeldolgozás segítség nélkül 

hosszabb, nehezebb folyamat 

 

 

A gyászfeldolgozásban segítség vehető 

igénybe 

Gyászfeldolgozást segítő szakemberrel 
kapcsolatfelvétel megtörtént. A 
Program a COVID-19 miatti pandémiás 
helyzet és a következmény 
költségvetési hiány miatt még nem 
tudott megvalósulni.  

I11 Bentlakásos intézmények széles skálája 

még mindig nem elegendő az elhelyezési 

szükségletek végleges lefedésére. Nagyon 

nehezen lehet elhelyezni az alacsony 

jövedelemmel rendelkező, 

ingatlanvagyonnak híján lévő időseket, az 

intézmények havi térítési díjaiból adódóan 

Az otthonukban élő egyedülálló idős 

személyek egészségügyi vagy szociális 

probléma esetén nem tudnak gyors 

segítséghez jutni. 

Bentlakásos idősellátás és/vagy 

gondozóház intézményének létrejöttét 

támogató intézkedések 

Nem valósult meg. 

I12 Az otthonukban élő egyedülálló idős 

személyek egészségügyi vagy szociális 

probléma esetén nem tudnak gyors 

segítséghez jutni. 

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt 

Igényfelmérés 

A forgalomban lévő jelző készülékek 

feltérképezése, bekerülési költség 

felmérése 

Nincs változás. 
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esélyegyenlőségi probléma megnevezése 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

I13 Szakemberek tapasztalata szerint a 

betegségeken belül magas a daganatok, a 

keringési zavarok, szív- és érrendszeri 

megbetegedések, ízületi, pszichés 

problémák aránya 

Egészségügyi, sport szolgáltatások 

bővítése 

Kistérségi Gondozási Központ 
előadásokat szervezett az Idősek Klubja 
tagjainak. 
Sportpark került átadásra 2019 évben. 
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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) 

 
Arra vonatkozóan továbbra sincs mérhető adat, hogy a közszférában és a versenypiacon a 
fogyatékkal élők teljes lakossághoz viszonyított arányuknak megfelelő mértékű foglalkoztatása 
megvalósul-e. 

A megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 
nemenként és összességében is stagnálni látszik. 

Szociális és adózási szempontból kedvező lehet, így meg kell vizsgálni valamennyi 
önkormányzati fenntartású intézménynél a megváltozott munkaképességű emberek 
foglalkoztatásának lehetőségét. Ez előnyös lehet, mert akik a feltételeknek megfelelő 
megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatnak azokat a minimálbér kétszerese után 
a megadott adómértékkel megállapított összegű kedvezmény illeti meg a szociális 
hozzájárulási adóból, és előnyös lehet a munkavállalóknak is, mert nem kell feladni 
munkájukat. (Gazdasági program) 

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

Év 

Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 
- Férfiak (TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 
- Nők (TS 6301) 

 

2014 93 111 
 

2015 90 104 
 

2016 73 93 
 

2017 87 95 
 

2018 84 97 
 

2019 n.a. n.a. 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A fogyatékos személyek 2020 évi pandémia helyzet (Covid-19) ellátásának megszervezése 
kapcsán történt lakossági felmérésnek köszönhetően helyi adatgyűjtésnek köszönhetően 
Aszódon 90 fogyatékos személy él családi körben. 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Nincs változás. 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

Nincs változás. 
A településen továbbra sem érhetők el ilyen intézmények, szolgáltatások. 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
 
Aszódon a 10/2015. (II.20.) pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
számos ellátásnál tartalmaz pozitív diszkriminációt a fogyatékos- vagy tartósan beteg személyek 
részére a képviselő testület megtartotta továbbra is ezeket a támogatási formáit, a pozitív 
diszkrimináció elemeit. 
 
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 

a.) A települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

Az akadálymentesítés állapotában változás nincs. 

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

Változás nincs. 

b) munkahelyek akadálymentesítettsége 

Változás nincs. 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, zöldterületek, játszóterek felújítása során 
gondoskodunk az akadálymentesítés szempontjainak érvényesüléséről is. 
 
„Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet a közlekedésbiztonság növelésére. Ennek érdekében 
utakat újít fel, javítja járdák állapotát, fejleszti a gyalogátkelőhelyeket és parkolókat alakít ki. 
Közlekedési koncepció kidolgozása és megvalósítása 
Aszódon régóta problémát jelentenek a közlekedés és a parkolás nehézségei, melyek orvoslására 
a 2020-as évben átfogó közlekedési koncepció készül. A település összes önkormányzati 
kezelésben lévő útjára kiterjedő közlekedési koncepció kidolgozása szakértők feladata lesz, de 
életbe léptetése csakis a helyi lakossággal történő egyeztetés után lehetséges. 
A közlekedési koncepció készítése során fokozottan szem előtt kell tartani az alábbi megoldásra 
váró problémákat és feladatokat: 



 87 

Parkolási gondok elsősorban a főtér, a főutca, a lakótelep és intézmények közvetlen 
környezetében 
Forgalomtechnikai szabályozás lehetősége az evangélikus gimnázium környékén, a Petőfi 
utcában (egyirányúsítás) és a Szent Imre utcában (egyirányúsítás) 
Biztonságos gyalogátkelőhelyek kialakítása (Falujárók útja, Hatvani út, Széchenyi út) 
 
Jelzőtáblák kihelyezésének racionalizálása. 
A végleges koncepció kialakítását gondos előkészítő munka előzi meg, melyekbe a lakosokat is 
be kell vonni. A koncepció elkészítésének központi gondolata az, hogy a város arculatát, ne ad 
hoc döntések, hanem a többség megelégedésére szolgáló, ésszerűen kidolgozott tervek 
alakítsák. A koncepcióban kidolgozott és elfogadott javaslatokat a következő években – az 
önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten – pályázati források bevonásával minél hamarabb 
meg kell valósítani. 
Gyalogátkelőhelyek építése, fejlesztése 
Önkormányzatunk törekszik arra, hogy csökkentse a balesetveszélyes szituációk kialakulásának 
lehetőségét. Ennek érdekében gyalogátkelőhelyek kialakítását tervezi a Széchenyi utcai kanyar 
környezetében (Tabán tér), a Hatvani út buszmegállónál (Bethlen Gábor utca), valamint a 
Falujárók útja 
Honvéd utca kereszteződésénél található buszmegállónál, mivel mindhárom helyszínen jelentős 
az utat keresztező gyalogosforgalom. A gyalogátkelőhelyek kialakításával kapcsolatban 
önkormányzatunk felvette a kapcsolatot a Nemzeti Közlekedési Hatósággal és a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-vel. 
Az újak mellett a meglévő gyalogátkelőhelyek fejlesztése is kiemelten fontos feladat. 
Korszerűbb, nagyobb fényerővel rendelkező led-es lámpatestek felszerelésével kedvezőbb látási 
viszonyok alakít- hatók ki a gyalogátkelőhelyek környezetében. A közlekedésbiztonság 
növelése érdekében a gyalogátkelőhelyekhez figyelemfelkeltő, sárga kerettel, fényvisszaverő 
felülettel ellátott KRESZ táblák kerülnek kihelyezésre.” (Gazdasági program 2020-2024) 
A gépjármű és a gyalogos forgalom infrastruktúráját is kívánja fejleszteni. Hosszú távú cél, az 
összes burkolatlan utca aszfalt burkolattal történő ellátása, a régi rossz állapotú burkolt utak 
felújítása, csúszós rossz állapotú járdák átépítése. Ezen feladatok megvalósítására minden évben 
különít el forrást az Önkormányzat. Az út és járda építésre kiírt pályázatokat fokozottan 
figyelemmel követjük, és előkészített tervekkel rendelkezünk több utca kiépítésére is. 

Az utak, járdák, lépcsők melletti korlátok nagy része, elhasználódott, rozsdás, letöredezett, 
ezért cseréjük szükséges. A korlátok és egyéb utcabútorok helyreállításánál törekedni kell az 
egységes, esztétikus városképi megjelenésre. 

 
A Vasútállomás felújítási munkálatai még folynak, de nagy hangsúlyt fektetnek a fizikai 
akadálymentesítés megvalósítására. (Lift, vakvezető sáv, rámpa, mozgáskorlátozottak részére 
mosdó, hangos tájékoztatás). 

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

Nincs változás. 

d) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

A Szociális törvényben meghatározott támogatásokon felül az Önkormányzat továbbra is 
megtartotta a célzott- hátrányt kompenzáló juttatásait a fogyatékos személyek, és őket gondozó 
családok részére.  
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
  

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 
 

 beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

F1 Komplex akadálymentesítés nem megoldott a 

közintézmények nagy részében, a város egészéven 

Ütemterv alapján a hiányosságok 

megszüntetése, pályázatok figyelése 

Nincs változás. 
F2 Adathiány, a településen élő fogyatékosok számáról.  A célcsoport feltérképezése, 

bevonva ebbe felmérésbe a 

védőnőket, háziorvosokat, hogy 

képet kapjunk helyzetükről. 

Az adathiány pótlása megtörtént. 
90 fő valamilyen fogyatékossággal 
rendelkező felnőtt él Aszódon, 
családi körben. 
24 fő kiskorú. 

F3 

Preventív és szűrővizsgálatok szervezése a magas 

előforduló megbetegedésekre 

Egészségügyi szűrővizsgálatra való 

eljutás segítése 

Kistérégi Gondozási Központ segíti 
azokat, akik ezt a szolgáltatást 
igénylik. 

F4 
Fogyatékos személyek foglalkoztatását és 

életminőségét javító ellátások biztosítása nem 

megoldott 

Fogyatékos személyek 

foglalkoztatását és életminőségét 

javító ellátások biztosítása 

Nem történt intézkedés. 
F5 Probléma a társadalom érzéketlensége és az 

információ hiánya a fogyatékosok problémáival 

kapcsolatosan 

Érzékenyítő tréningek szervezése  

Nem történt intézkedés. 

F6 

Fogyatékosok szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

hiánya 

A fogyatékos személyek és 

családjaik információhoz való 

hozzájutásának segítése 

Önkormányzat intézményein és  
munkatársain keresztül a 
tájékoztatás folyamatosan 
megtörténik. 

F7 
Fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőknek vagy 

fogyatékost ápoló családtagnak helyi eszközökkel 

segítése 

Települési támogatási formák 

fenntartása a fogyatékkal élők 

számára, részükre az egyes települési 

támogatásoknál pozitív 
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diszkrimináció alkalmazása a 

rendelet alkotásnál, meglévő 

támogatási formák fenntartása  

A Települési Önkormányzat 
Képviselő-testülete települési 
támogatással járul hozzá a 
fogyatékos gyermekek speciális 
fejlesztéséhez, valamint az egyes 
támogatási formáknál esetükben 
pozitív diszkriminációt alkalmaz. 

F8 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 

sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, az 

akadálymentesített környezet aránya nem 100%-os  

Akadályok megszüntetése, 

információs és kommunikációs 

problémák megszüntetése, 

lakókörnyezet akadálymentesítését 

szolgáló programok  

Nem történt intézkedés. 
F9 

A pszichiátriai problémákkal küszködő és 

szenvedélybetegségben szenvedők száma egyre nő. 

Az ellátásukban részt vevők 

bevonásával elemzések készítése, 

problémáik feltárása, 

életminőségüket javító intézkedések 

bevezetése  

Nem történt intézkedés. 
F10 

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat és a 

szűrővizsgálatokat a mozgáskorlátozott személyek 

kevésbé veszik igénybe. Eljutásuk biztosítása 

szükséges.  

A fogyatékkal élők is minél nagyobb 

arányban vegyenek részt a 

prevenciós és szűrővizsgálatokon, az 

eljutáshoz segítséget kell biztosítani. 

Nem történt intézkedés. 
F11 

Pszichiátriai betegek otthona iránti igény is egyre nő. 

Évekbe kerül, amíg egy otthonában már nem tartható 

beteg bentlakásos intézménybe kerülhet 

Tartós bentlakásos elhelyezésének 

lehetősége megteremtődik 

a térségben 

Nem történt intézkedés. 
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F12 

Fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

részére az életkornak, egészségi állapotnak és 

önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló 

életvitelének segítésére szorul 

Fogyatékos, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek részére, amely az 

életkornak, egészségi állapotnak és 

önellátási képességnek megfelelően, 

az ellátott önálló életvitelének 

fenntartása, illetve elősegítése 

érdekében biztosítja 

• a lakhatási szolgáltatást, 

• az önálló életvitel 

fenntartása, segítése érdekében a 

mentálhigiénés, szociális munka 

körébe tartozó és egyéb támogató 

technikák alkalmazásával végzett 

esetvitelt, 

• a közszolgáltatások és a 

társadalmi életben való részvételt 

segítő más szolgáltatások 

igénybevételében való 

segítségnyújtást Kistérségi 

Gondozási Központ munkatársain 

keresztül. 

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

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

 
 
Aszód Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletében döntött arról, hogy a civil szervezeteket, 
egyesületeket támogatja, oly módon, hogy 1 millió Ft-ot biztosított civil szervezetek, 
egyesületek támogatása céljára. 
50/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat az Aszódi Szabadidősport Egyesülettel, az Aszódi Városi 
Nyugdíjas Klubbal és a Stellaria Media Nőikar Egyesülettel kötendő támogatási szerződések 
megkötéséről. 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási szerződést kötött 
 az Aszódi Szabadidősport Egyesülettel (székhely: 2170 2 Aszód, Szabadság tér 9.), melyben 
tevékenysége folytatásához 250 000.- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint támogatást nyújt egy 
összegben.  
az Aszódi Városi Nyugdíjas Klubbal (székhely: 2170 Aszód, Hatvani út 1.), melyben 
tevékenysége folytatásához 450 000.- Ft, azaz négyszázötvenezer forint támogatást nyújt egy 
összegben.  
 
a Stellaria Media Nőikar Egyesülettel (székhely: 2170 Aszód, Baross tér 6.), melyben 
tevékenysége folytatásához 250 000.- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint támogatást nyújt egy 
összegben.  
 
49/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat  az Aszód Galga Polgárőr Egyesülettel  kötendő 
együttműködési megállapodások megkötéséről, melyben a tevékenységéhez szükséges gépkocsi 
vásárlásához 500 000.- Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt egy összegben. 
 
A Civil szervezetek működéséhez az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a helységeket. 
 
119/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat használatba adási szerződésre Aszód, Kossuth Lajos utca 

78. szám alatti nem lakás célú helyiségek használatba adására a Galga Moped Klub 

Hagyományőrző Egyesület részére 

105/2020. (IX.16.) ÖKT sz. határozat használatba adási szerződésre az Aszód Város 

Önkormányzat tulajdonát képező Mély u. 364 hrsz. ingatlanról nyíló pince használatára 

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

Nincs változás. 
 

61/2019. (IV.25.) ÖKT sz. határozat a civil szervezetek 2019. évi támogatásáról 
 

- Aszódi Városi Nyugdíjas klub 
Székhely: 2170 Aszód, Hatvani út 1. 
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Támogatott cél meghatározása: Két napos kirándulással, városlátogatással 
(Békéscsaba, Gyula) egybekötött nyugdíjas találkozó  
  Megítélt támogatási összeg: 200.000.- Ft 
 

- Cukorbetegek Egyesülete 
2170 Aszód, Kondoros tér 25. 
 
Támogatott cél meghatározása: Diabetes és Hypertonia folyóirat előfizetés, 
gyógyfürdő látogatás. 

Megítélt támogatási összeg: 100.000.- Ft 
 

- Galga Moped Klub Hagyományőrző Egyesület 
2170 Aszód, Kender u. 16. 
 
Támogatott cél meghatározása: Generációk napján főzőversenyen való 
részvétel, testvérszervezetek vendéglátása, motoros bemutató a résztvevőknek. 
Évfordulós rendezvény tartása. Reklám anyag, ismeretterjesztő anyag készítés. 

Megítélt támogatási összeg: 50.000.- Ft. 

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

Nincs változás. 
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége 

Kisebbségi Önkormányzat nincs Aszódon. 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete tagjainak száma 
összesen 176 fő, ebből Aszódon 65 fő. 
4 fő összekötő, ebből 2 fő aszódi. Segítenek a mozgáskorlátozott sorstársaik életvitelének 
megkönnyebbítésében: segédeszközök beszerzésében, rendkívüli nyugdíjemelés 
kérvényezésében, fogyatékossági támogatás kérelmében a gépkocsi szerzési támogatások 
intézésében, közvetetten az akadálymentesítési támogatásban is.  Betegeket látogatnak. Évente 4 
alkalommal tartanak klubfoglalkozást, 40 fő részvételével.  A fogyatékosok munkacsoportjában 
aktív szerepet vállaltak. 
 
Az Evangélikus Egyház az idősek és a fogyatékkal élők célcsoportjait tekintve vállallak 
szerepet az esélyegyenlőségi program kidolgozásában. 
 
Evangélikus baba-mama klub működik, heti rendszerességgel, közös játszás mellett a szülőknek 
beszélgetés, tapasztalatcsere, előadások szerveződnek. 
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 Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata Aszód tevékenysége: 

CÉLCSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEK 

 
 
 
 
 

RÉSZTVEVŐK SZÁMA 

MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN 
ÉLŐK ÉS ROMÁK 
 

Ruha, cipő, táska, ágynemű, és élelmiszer 
(kenyér, tartós élelmiszer), életvitelhez 
szükséges egyéb eszközök osztása: 
2019.01.01.-2019.12.31.: 
4.619.610,-  
2020.01.01.-2020.10.15: 
2.142.065,-   

 
624 fő (család 
 
185 fő (család) 

GYEREKEK 

 Cipősdoboz akció, és mikuláscsomag osztás: 
 2019.12. hó: 
Cipősdoboz: 49 db 73.500,- 
Mukulácsomag: 100 db  99.545,- 
   

49 fő 
100 fő 

 
Református Egyház beszámolója szerint  
Jelenleg működő csoportjaik: Házaspáros  kör,Ifjúsági  kör,Női  kör 
 
 
Baptista Egyház 
Szeretetmenü biztosításával részt vesz a szociális étkezéstetésben, átlag 95 fő/nap 

SZERETETMENÜ 
igénylők 
száma 

kiosztott adagok 
száma 

2015.09-2016.01.31-IG 
(INGYENES) 180 6000 

2016.02.01-2016.12.31. 80 18600 
2017 87 21420 

2018.01.01-06.30-IG 87 10836 
   

2019.01.01-12.31ig 62 15482 
   

2020.01.01-2020.10.31. n.a. 7490 
 
Tartós élelmiszert ad át a Családsegítő Központnak 6000 Ft/hó értékben 
Cipősdoboz program (70-75 db./év) 
Vasárnapi iskolai foglalkozás (0-14 év) gyermekeknek 
Tini klubot szervez (10-14 év) 
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A Városi Nyugdíjas klub rendszeresen szervez programokat tagjaik számára. 
 

3. hó 7.           Nőnapi ünnepség    
21.                   Istentisztelet 
4. hó 4.           Fiúk Napja  
18.                   Költészetnap 
27.                   Locsoló bál 
5. hó 2            Anyák napja ünnep 
6. hó 23-30-ig  Nyaralás Hajdúszoboszlón 
7. hó 19.         Nyársalás 
8. hó 6-12-ig  Nyaralás Cserkeszölőn 
9. hó 12-13  Kirándulás Békéscsaba-Gyula 
10. hó 3.      Idősek Világnapja ünnep 
11. hó 23.   Mindenki Névnapja ünnepség Zenés 
12. hó 19.   Karácsonyi Ünnep 
Minden hónap első csütörtök Klubnap  
 
2020.  
1. hó Szünet 
2. hó 6.      Közgyűlés                                        52 fő        
3. hó 5.  Nőnapi  ünnepség                             50 
A következő hónapokban a Korona vírus miatt 
minden összejövetel elmaradt.      

53 fő               2019. 
34.  
43. 
61 
64 
48 
19 
51 
16 
47 
55. 
65. 
63. 
40. 45. 50. fő 

 
A civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége lefedi a 
hátrányos helyzetű gyermekek oktatásának, tehetségfejlesztésének, rehabilitációjának 
támogatásától kezdve az időkorúak kulturálódásáig, a hagyományőrzésen át a lakosság 
egészségi állapotának fejlesztéséig az alapvető közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, 
szociális szolgáltatások, kultúra, művelődés, közrend, közbiztonság) ágazataiban lehetséges 
esélyegyenlőséget támogató szolgáltatások körét. 

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

For-profit szektor (piaci szereplők; kis- közép- és nagyvállalatok, vállalkozások elsődleges cél 
profitszerzés, profittermelés. 
A for-profit szektor részvétele a Covid-19 pandémia idején megnyilvánult. Deák Pékség ingyen 
kenyeret biztosított a rászorulóknak.  
TM First Tobacco Bt. 5db. laptopot ajánlott fel a rászoruló gyermekes családoknak az online 
oktatás megkönnyítéséhez. 
 
Egyre több civil egyesület és adományozó segíti az egészségügyi dolgozó munkáját, hogy 
modern eszközökkel felszerelve védekezhessenek a vírus elleni küzdelemben. Az aszódi orvosi 
ügyelet rendelőjének eszköztára bővült egy ózongenerátorral, melynek segítségével vegyszerek 
nélkül fertőtleníthetik a rendelőt és a várótermet is.  
A készülék megvásárlásához szükséges összeget az aszódi Nederbag Bt. biztosította. 
 
Részvételük érdekében a együttműködési megállapodások megkötésére  is szükség lehet. 
 
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 
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a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 
nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, 
egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének folyamatába 

A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a településen dolgozó szociális, egészségügyi, 
gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek.  
A HEP-esélyegyenlőségi Fórum tagjai a COVID-19 pandémiának köszönhetően írásban 
küldték/küldhették meg véleményeiket, javaslataikat. 
Vélemény, javaslat nem érkezett. 
A tervezet az Önkormányzat teljes körűen akadálymentesített honlapján, www.aszod.hu 
közzétételre kerül, így állampolgárok is véleményt mondhatnak. A honlapon az elfogadott 
dokumentum hozzáférhető lesz, amely alapján az esélyegyenlőség folyamatokat, intézkedéseket 
megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése. 

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

Nagyon fontos feladat annak segítése, hogy egyre több ember számára nyíljon meg a lehetőség 
arra, hogy csak a saját egyéni érdekeit és boldogulását szem előtt tartó fogyasztóból a 
döntéseiért, a környezetéért, és a közösségért felelősséget vállaló tudatos állampolgárrá váljon.  
A személyes közreműködést igénylő kontrollmechanizmus mellet, a Komplex tanulmány a 
Város Önkormányzatának teljes körűen akadálymentesített honlapján közzétételre kerül, így a 
város teljes lakosságának hozzáférése biztosítottá válik a tervezett esélyegyenlőség folyamatok, 
tevékenységek megismerésére és a megvalósítás folyamatos ellenőrzésére.  

http://www.aszod.hu/
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
 
II. A HEP IT részletei 
1. A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek 
meghatározása  
rövid címmel 

Megvalósult elemek 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Nem ismert a munkanélküliek 
tényleges száma 

Tájékoztatás, információk elérhetővé 
tétele a munkanélkülieknek adható 
támogatásokról. Szórólapozás, 
Hirdetések megjelentetése a honlapon, 
a helyi médiában, plakátok kihelyezése 
a város hirdetőtábláira. 
 A megtartott fórumokon adatgyűjtés 
(a nem regisztrált munkanélküliek 
elérése érdekében. 
Megvalósulása folyamatos Kistérségi 
Gondozási Központ Álláskeresési 
tanácsadásának köszönhetően. 

Az elhelyezkedéshez 
szükséges utazási költségek 
kifizetése nehézséget okoz a 
munkanélküliek számára 

A munkába álláshoz települési 
támogatás adása továbbra is. Minél 
több rászorulóhoz jusson el erről az 
információ 
A munkába állás költségéhez 
települési támogatás igényelhető, de 
azt nem veszi igénybe a rászoruló 
lakosság. Fontos további információs 
csatornákon eljuttatni az igénylés 
lehetőségét. 

Az alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkezők 
elhelyezkedése nehezített 

Helyi foglalkoztatási lehetőségek 
növelése, szolgáltatásfejlesztés, 
munkahelyteremtés, Közfoglalkoztatás 
folytatása 
A közfoglalkoztatás folyamatos. 

Adatok hiányában nem 
tudható, ugyanakkor 
feltételezhető, hogy a 
hátrányos helyzetek 
generációkon keresztüli 
átöröklődése megfigyelhető 

Adatok begyűjtése szükséglet 
felmérése. 
Munkahelyhez közvetítés  
Felzárkóztatási, fejlesztési programok 
szervezése. 
Az Aszód honlapján létrehozott 
felületen a helyi vállalkozók 
elérhetővé teszik munkaerő igényeiket. 
Munkát keresők közvetítése az 
Álláskeresési tanácsadás segítségével- 
folyamatos 
Helyben szokás módon lakosság 
körében folyamatos felhívás 
Óvodai, iskolai tematikus napok 
keretében végzett szemléletformálás. 
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Az álláskeresési tanácsadás 
folyamatos, keretében megvalósul az 
intézkedés. 

Adatok hiányában nem 
tudható, ugyanakkor 
feltételezhető, hogy az 
egészségügyi ellátásokhoz 
való egyenlő esélyű 
hozzáférés nem biztosított 
mélyszegénységben élők 
számára. Rossz egészségügyi 
állapotban vannak, 
nehezebben jutnak 
egészségügyi ellátáshoz 

Ingyenes szűrővizsgálatok szervezése 
Tájékoztatás, információk elérhetővé 
tétele 
Prevenció 
Védőnői munka révén folyamatos a 
prevenció. 
Átfogó lakossági szűrővizsgálatra 
szűrőbusz állomásozott Aszódon. 

A Család és Gyermekjóléti 
Központban sok család 
jelenik meg olyan 
problémával, mely a nem 
végig gondolt pénzkezelések 
miatt komoly megélhetési 
vákuumba kerülnek. A 
Lakossági adósságállomány 
újra termelődik 

Életvezetési tanácsadás, egyénre 
szabott segítségnyújtás 
A Kistérségi Gondozási Központ 
munkatársaink keresztül 
megvalósulása folyamatos. 

A hajléktalan személyek 
ellátása nem megoldott 
Aszódon 

Hajléktalan személyek ellátáshoz való 
segítése 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Gondviselés Házával ellátási szerződés 
útján gondoskodik az Önkormányzat a 
hajléktalanokról. Évente megújításra 
kerül a szerződés. Jelenleg 5 fő 
elhelyezése valósul meg. 

Vannak olyan élethelyzetek, 
amikor a lakhatás azonnali 
megoldására van szükség 

Lakhatási krízis-helyzet átmeneti 
megoldására rendelkezésre áll 
önkormányzati krízislakás 
Krízislakás nem áll rendelkezésre 
jelenleg sem. (Az elmúlt években 
kialakult lakhatási krízishelyzetek 
mindegyike ennek ellenére 
orvosolható volt megüresedő 
önkormányzati bérlakásnak 
köszönhetően.) 
 

A mélyszegénységben élők 
nehezen jutnak internet, 
kommunikációs eszközök 
használatához 

Programok megszervezése-legalább 
egy célzott program meghirdetése a 
lakosság körében 
Ingyenes használat biztosításának a 
lehetősége Olyan vállalkozások 
felkutatása, akik leselejtezett 
eszközökkel segítenek a célcsoport 
problémáinak megoldásában 
2019. szeptemberében Aszód Város 
Önkormányzata pályázatot nyújtott be 
ingyenes WIFI Hotspot (szabadtéri 
ingyenes internet elérés) kialakítása 
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céljából.  
A benyújtott pályázat sikeres volt 
kiépítése folyamatban. 
5db. Laptop felajánlás történt 
rászoruló családok részére a Covid-19 
miatti online oktatás elősegítésére. 

Mezőgazdasági termékek 
előállításának, értékesítéséhez 
való feltételek bővítésre 
szorulnak 

Piaci elárusító helyek számának 
növelése 
Aszód Város Képviselő-testülete a 
167/2016.(XI.17.) számú határozattal 
döntött a vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi 
termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, 
közétkeztetés fejlesztése című, VP6-
7.2.1-7.4.1.3-16 kód- számú pályázat 
benyújtásáról. A pályázat 
eredményeként a piac fedett 
árusítóhelyekkel, - a korábbi 98 db 
árusító asztal helyett 216 árusító 
asztalt lehet használni-, parkolóval 
bővült, jelenleg 54 áusnak van 
hosszabb időre foglalt asztala. A piac 
karbantartását, takarítását, 
működtetését az Aszódi Polgármesteri 
Hivatal végzi.  
2019.04.27-n átadásra került a városi 
piac. 

A mélyszegénységben élők 
megfelelő minőségű 
táplálékhoz jussanak szociális 
étkezés biztosításán keresztül 

Az önkormányzat által működtetett 
étkező, étterem kapacitás bővítésével, 
fejlesztésével, akadálymentesítésével, 
új étterem kialakításával. 
1.Csengey utca Főző konyha étterem –
diétakonyha kialakítása, energetikai 
felújítás, nyílászárócseres, 
bútorzatcsere., Falujárók útja 5. 
étkezde: Tálaló átépítése, vizesblokk 
felújítása 
2020.évben megvalósult. 

Mélyszegénységben élők 
kulturálódási lehetőségei 
korlátozottak 

Közösségi Ház kialakítása, kulturális 
programokkal, lehetőségekkel való 
megtöltése 
Nem áll rendelkezésre pályázati forrás. 
Az önkormányzat a városi 
rendezvények mindegyikét, és az 
önkormányzat intézményeiben 
szerveződő rendezvényeket ingyenes 
elérhetővé teszi a város teljes 
lakosságának. 

A mélyszegénységben élők 
sportolási lehetőségei 
korlátozottak 

Sportpark kialakítása 
A Sport park – biztonsági okok miatt-
új helyszínre történő áthelyezése 
jelenleg folyamatban, várható 
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befejezése 2020.12.hónap. 

A mélyszegénységben élők 
segítségre szorulnak 

Városi közösségi önsegítő csoportok 
létrehozása, összefogása: „Adni jó! 
Lakosság érzékenyítése 
A COVID-19 pandémiának 
köszönhetően nagyon sok és sokféle 
lakossági összefogásra került sor 
(Ingyenes kenyér, laptop, maszkok, 
rászorulók ellátásának 
megszervezésében soha nem látott 
mértékű összefogás volt tapasztalható) 

Gyermekek 

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 

A hátrányos helyzetű gyermekekkel 
foglalkozó szakemberek képzése -
intézmény rendszer fejlesztése 
Nem valósult meg. 

Nincsenek ifjúság 
szórakozási/közösségi 
tevékenységeit lehetővé tevő 
terek, programok a városban 

Közösségi Ház kialakítása 
Igényeknek megfelelő szabadidős 
lehetőségek, tevékenységek biztosítása 
Információs iroda, pályaválasztási 
tanácsadás szervezése 
Közösségi ház kialakítása pályázati 
forrás hiánya miatt késik. 
Megnyílt a Darts-klub. 
 

Az ifjúság fokozottan 
veszélyeztetett az élet 
bizonyos területein 

Bűnmegelőzési drogmegelőzési, 
katasztrófavédelmi ismeretek 
átadásának megszervezése, minden 
fórumon, ahol az ifjúság elérhető 
Oktatási intézmények mindegyikében 
az éves programban szerepel. 

A fiatalok nem rendelkeznek 
megfelelő pályaorintációs 
ismeretekkel 

Pályaorientációs alkalmak szervezése, 
nyomon követés 
Oktatási intézmények mindegyikében 
az éves programban szerepel. 

A szünidőkben, különösen a 
nyári időszakban a gyermekek 
biztonságos elhelyezéséhez a 
családok segítségre szorulnak 

Az önkormányzat települési támogatás 
biztosításával továbbra is hozzájárul a 
táboroztatás költségeihez  
A szünidő heteire igényekhez mérten 
elérhető táborozási lehetőségek 
szerveződnek 
Nyári táboroztatáshoz települési 
támogatás igényelhető 
A kedvezményesen igénybe vehető 
Önkormányzati nyári táborok az 
Aszódi Integrált Kulturális Intézmény 
keretében 5 héten keresztül elérhetőek 
voltak. 
Az Egyházak szintén megszervezték 
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kedvezményes nyári táboraikat. 
Ökumenikus nyári tábor is szerveződik 
minden évben. 
A Kistérségi Gondozási Központ 
minden évben megszervezi az egy 
hetes prevenciós táborát, 12 gyermek 
számára. 
 

Nincs preventív célú 
pedagógiai program, amely 
segítené az óvodába még nem 
járó gyermekek számára a 
korai célzott 
képességfejlesztést, 
szocializációt 

A szociokulturális hátrányokkal küzdő 
gyermekek egészséges fejlődését 
támogató, fejlődési lemaradását 
kompenzáló, szülői kompetenciákat 
erősítő program szükséges. 
Korai fejlesztés megszervezése 
ügyében történtek intézkedések. A 
Covid-19 pandémiás helyzetnek 
köszönhető költségvetési hiány miatt 
sajnos a megvalósítása pénzügyi 
fedezet hiányában akadályba ütközött. 

Jelenleg a Kistérségi 
Gondozási Központ 
Intézményében egy 
pszichológus látja el a 
mentális segítést a járásban 
lévő családok, gyermekek 
számára. Hiányt pótolna, egy 
gyermekpszichológus 
alkalmazása 

Gyermekpszichológus felvételére van 
szükség a Kistérségi Gondozási 
Központba 
Nem valósult meg. 

Tanítási időn sok fiatal nem 
tud biztonságos, védett helyen 
szórakozni 

Olyan közművelődési intézmény 
kialakítása, ahol a fiatalok számára 
célzott szórakozási lehetőségek, 
programok valósíthatók meg- Új 
közösségi tér-többfunkciós kulturális 
központ létrehozása indokolt. 
Közösségi ház kialakítása pályázati 
forrás hiánya miatt késik. 
Darts-klub működik. 
 
 

A szerény anyagi háttérrel, 
rendelkező, kevésbé mobilis 
családok gyermekei számára 
kevésbé elérhetők az 
élményszerző programok 

Az óvodás-iskolás korú gyermekek 
számára városi szintű kulturális vagy 
szabadidős programokon-a család 
anyagi helyzetétől függetlenül- minden 
gyermek részt tudjon venni. 
Önkormányzat által támogatott, és 
ingyenes városi rendezvények 
elérhetőek. 

SNI gyermekek száma évről-
évre emelkedik. Integrációjuk 
egyre több nehézséget okoz. 
Az érintett csoportokban 
gyógypedagógiai asszisztens 
alkalmazására egyre nagyobb 
szükség van SNI gyermekek 

A segítő szakemberek alkalmazásával 
a hátrányok csökkennek, a normál 
közösség tagjainak érdekei kevésbé 
csorbulnak 
Az SNI-s gyermekek fejlesztését a 
Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat-a rendelkezésre álló 
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ellátása szakember hiánya 
miatt nem megoldott helyben 

kapacitásának megfeleleően- végzi. 

Idősek 

Magas az egyedül élők aránya 

Korosztályt érdeklő széleskörű 
kulturális programok szervezése, 
városi programokban megjelenésük, 
szerepvállalásuk biztosított. 
Megvalósulása folyamatos. 

Az idősebbek nehezebben 
jutnak munkához, annak 
ellenére, hogy nagy munka 
tapasztalattal rendelkeznek 

Álláskeresési tanácsadás segíti az 
állástalanokat, szoros információs 
kapcsolat kiépítésével segíti az idősebb 
munkavállalók munkába állását. 
Célzott intézkedés nem valósult meg. 

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

Rendszeres igényfelmérés az érintettek 
körében 
életmód tanácsadás évente min. 3 
alkalommal 
A Kistérségi Gondozási Központ és a 
Nyugdíjas Klub tagjai számára 
rendszeres, évente több alkalommal 
megvalósul. 

Modern eszközök, internet 
használat gondot okoz az idős 
emberek többségének 

Infokommunikációs eszközök 
használatának tanítása célzott, 
ingyenesen elérhető programokkal 
AVKK szervezésében 2019 évben. 

Nemzedékek közötti 
kapcsolat nehezített, 
erősítésre szorul 

Igényfelmérés 
Fiatalok toborzása-igények mentén 
Egymást segítő kapcsolatok alakítása. 
A Kistérségi Gondozási Központ 
programjaiban rendszeresen részt 
vesznek közösségi szolgálatos diákok. 
 

Az idős emberek nagy része 
nem mozdul ki otthonából 

Idősek elérésének megtervezése 
(akcióterv kidolgozása) 
Igényekhez mért szolgáltatások 
kialakítása 
A Kistérségi Gondozási Központ 
megszervezte: 
 2 hetente Peny járat( kisbusszal 
bevásárlás),  
Temetőjárat ( kisbusszal szállítás)    
Tüdőszűrésre szállítás kisbusszal 
2019-évben 21 fő,     
 Idős férfi sebészetre szállítása 
kisbusszal,    
 Idős emberek szakrendelésre szállítása  
rendszeresen 4-6 fő veszi azt igénybe. 
 

Nehézséget okoz városon 
belüli/kívüli rendezvényekre 
eljutniuk az idős embereknek 

Szerveződjenek helyi kulturális 
programok, jöjjenek létre új közösségi 
színterek, színpaddal is rendelkező 
művelődési ház, korosztálynak szóló 
programok szervezése 
Minden korosztály számára 
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ingyenesen elérhetőek a városi 
rendezvények. 

Az idősek gyakran válnak 
áldozattá 

Áldozattá válás megelőzését, az otthon 
védelmét szolgáló intézkedések 
Előadások szervezése 
Biztonsági rendszerek kiépítésének 
elősegítése 
Felügyelet megszervezése 
Az idősek klubjaiban folyamatos     
 felhívásokkal figyelmeztetik az 
időseket az áldozattá válás 
megelőzésében szerepet vállalva. 
 

Urnák elhelyezésére 
korlátozottak a lehetőségek 

Urnahelyek bővítése 
Részben megvalósult 

A gyászfeldolgozás segítség 
nélkül hosszabb, nehezebb 
folyamat 

A gyászfeldolgozásban segítség vehető 
igénybe, szakember bevonása, 
önsegítő csoport szervezése. 
Gyászfeldolgozást segítő szakemberrel 
kapcsolatfelvétel megtörtént. A 
Program a COVID-19 miatti 
költségvetési hiány miatt még nem 
tudott megvalósulni. Amint 
rendelkezésre áll a pénzügyi forrás, 
megvalósul. 

Bentlakásos intézmények 
széles skálája még mindig 
nem elegendő az elhelyezési 
szükségletek végleges 
lefedésére. Nagyon nehezen 
lehet elhelyezni az alacsony 
jövedelemmel rendelkező, 
ingatlanvagyonnak híján lévő 
időseket, az intézmények havi 
térítési díjaiból adódóan 

Bentlakásos idősellátás és/vagy 
gondozóház intézményének létrejöttét 
támogató intézkedések 
Nem valósult meg. 

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

Igényfelmérés 
A forgalomban lévő jelző készülékek 
feltérképezése, bekerülési költség 
felmérése 
Megoldási javaslat megtétele 
Nincs változás 

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

Szolgáltatások igényfelmérése 
szolgáltatások megszervezése (sport 
nap) egybekötött szűrőprogramokkal 
és tanácsadással 
Kistérségi Gondozási Központ 
előadásokat szervezett az Idősek 
Klubja tagjainak. 
 

Nők 

Sok esetben hiányoznak a 
családi minták, mely családi 
működési zavarokhoz 
vezethet 

Családi életre nevelés technikáinak, 
háztartás-vezetés, gazdálkodás, 
életvezetési ismereteknek átadása, ezt 
támogató programok szervezése 
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Minden intézményben folyamatosan 
ezt támogató rendezvények kerülnek 
megrendezésre. 
 

A családon belüli erőszak sok 
esetben rejtve marad 

Ismeret bővítő előadások szervezése, 
elérhető segítségek a bántalmazottak 
és szakemberek számára is  
Tapasztalat megosztó beszélgetések,  
Helyi krízisvonal kialakítása 
Intézkedés nem történt. 

A tartós munkanélküliség 
aránya a nők esetében 
magasabb. 

Képzési programok-elérése érdekében 
információhoz való hozzájutás segítése  
Álláskeresési tanácsadás folytatása 
Nem volt képzési program 

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

Települési támogatásoknál pozitív 
diszkrimináció alkalmazása a több 
gyermeket nevelő családok 
hátrányainak kompenzálására nevelő 
Települési támogatások figyelembe 
veszik a célcsoport nehézségeit. 
2020. márciusában a Covid-járvány 
alatt mélyszegénységben élő, rászoruló 
gyerekeknek, aszódi általános és 
középiskolásoknak osztott a PJ 
Nőegylet digitális tabletet, amit Mága 
Zoltán adományozott és bízta meg a 
Nőegyletet a feladattal. 
Az Önkormányzat szintén  szétosztott 
5.db. Laptopot a rászorulók körében. 
 

A GYÁS, GYES-ről való 
visszatérés a munkaerő piacra 
nehezített 

Bölcsőde, óvodai férőhely biztosítása 
munkába visszatérő szülők számára 
A munkaerőpiacra történő visszatérést 
az intézmények férőhely biztosításával 
elősegítik. Egy kérelmezőt sem kellett 
elutasítani férőhely hiány miatt. 
 

A kisgyermeket nevelő 
családok esetén rugalmas 
munkaidőre lenne szükség 

Gyermekes munkavállalók igényeihez 
igazodó rugalmas munkahely 
megoldások biztosítása 
Változás nem ismert, az 
Önkormányzat intézményeinél 
megvalósul. 

A gyesen lévők társadalmi 
kapcsolatai szükségesek az 
egészséges egyéni és családi 
működéshez 

Szabadidős programok szervezése, 
igény szerinti bővítése. 
Zöldterületek, közparkok tervszerű 
felújítása 
A város rendezvénynaptár minden 
korosztálynak számos ingyenes 
programot biztosít. 
A Bölcsődében Csiri-biri játszóház 
működik, a Városi Óvoda nyílt 
napokat szervez a kisgyermekes 
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családoknak- 
Az Egyházak Baba-Mama klubokat 
indítottak. 
Az Aszódi Integrált Kulturális 
Intézmény Csemete-Csacsogó klubbal 
várja a családokat. 
A közterületek, parkok, játszóterek 
felújítása folyamatos, melyben a 
Minden Csak Átmenet Lokálpatrióta 
Egyesület tagjai is tevékeny részt 
vállaltak. 

A városban működő női 
szervezetek kevés 
helyen/alkalommal jelennek 
meg a város életében 

A városban működő női szervezetek 
támogatása, megjelenésük segítése 
A Podmaniczky Júlia Nőegylet 
ingyenes programokat, előadásokat, 
jótékonysági rendezvényeket szervez, 
közösségi szolidarítás jegyében 
adományokat gyűjt és juttat el a 
rászorulóknak. Évente támogatja 
valamilyen esélyteremtő program 
megvalósulását. 

A nők munkahelyeiket, a 
gyermekintézményeket, 
közösségi élet színtereit nem 
tudják könnyedén 
megközelíteni babakocsival 

Utak, járdák építése az akadálymentes 
közlekedés érdekében 
A Városban az útjavítási munkák 
folyamatosak. 

A nők alacsony számban 
vesznek részt a városi 
közéletben 

Az Önkormányzat törekszik arra, hogy 
a város tervezésével, fejlesztésével és 
működtetésével kapcsolatos döntések 
meghozatalában a nők lakosságbeli 
arányuknak megfelelő arányban 
képviselve legyenek 
Az Önkormányzat a nőket, gyermekes 
családokat érintő pályázatok 
elbírálására különböző társadalmi 
rétegű nőkből kért fel bíráló 
bizottságba személyeket. 

 

A családon belül a 
feladatmegosztás sok esetben 
hiányzik 

Munka-magánélet összehangolását 
támogató gondolkodásmód erősítése 
érdekében valósuljon meg a nemek 
közötti családi feladatmegosztást 
egyensúlyba hozó szemléletformálás 
Nincs változás-programszervezés még 
nem történt. 

Nincsenek megfelelő számban 
kijelölt családi parkolók. 

Új parkolók kialakításánál megfelelő 
számú családi parkolók kijelölése 
Nincs változás-programszervezés még 
nem történt. 

A városi terek, járdák mentén 
a közvilágítás nem mindenhol 
megoldott. A nők biztonsága 
érdekében fontos a megfelelő 
közvilágítás. Közösségi 

Jól megvilágított járdák, biztonságos 
parkolók, női és gyermekes mosdók 
megfelelő számban elérhetőek-
közösségi programoknál, szoptatásra, 
kisgyermek etetésére, pelenkázására 
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programok szervezése esetén 
több női mosdó biztosítása 
szükséges 

kialakított helyek 
Nincs változás. 

A városban élő nők közéleti, 
tudományos, művészeti 
teljesítményének, 
eredményeinek elismerése 
hiányzik 

A városban élő nők közéleti, 
tudományos, művészeti 
teljesítményének, eredményeinek 
elismerése ügyében cikksorozat, díj 
alapítása 
Sikeres Nők pályázat került kiírásra 
2020.10.hóban 

A leginkább nőket érintő 
betegségek száma 
feltételezhetően nem csak 
országosan, hanem helyben is 
növekszik 

Preventív programok szervezése 
Szakorvosi Rendelőintézet felújítása, 
elérhető szolgáltatások minőségének 
javítása 
2019, 2020 évben nem került sor 
megszervezésére. 

A regisztrált munkanélküliek 
száma nők körében magasabb, 
a nők családi szerepük miatt 
többnyire helyben kívánnak 
elhelyezkedni 

Helyben lévő munkahelyek 
feltérképezése, munkaadók 
megkeresése, állásajánlataik ajánlása 
álláskereső nők részére 

A vállalkozásokkal naprakész 
kapcsolat szükséges, ezzel is segítve 
az új információk, jogszabályi 
változások megismertetését 
előadások, programok 
szervezésével. A kereskedelmi, 
vendéglátó tevékenységek élénkítése 
a Kossuth utca és a városközpont 
fejlesztésével kaphat nagyobb 
lendületet. Az önkormányzat 
fentieken túl a közszolgáltatások 
megtartása, illetve bővítése révén 
teremthet munkahelyet, és tarthat 
fenn a közalkalmazottak, 
köztisztviselők foglalkoztatásával. 

 

Sok az egyszülős háztartás 

Családok működési zavarainak 
megoldását segítő előadások 
szervezése 
Párkapcsolati terápia, 
konfliktuskezelés elérhető a 
településen 
Nem voltak ez irányú célzott 
programok, sajnos a COVID miatt a 
szervezett programok elmaradtak. 

Fogyatékkal 
élők 

Komplex akadálymentesítés 
nem megoldott a 
közintézmények nagy 
részében 

Közintézmények felmérése  
Ütemterv készítése   
Akadálymentesítés elkezdése 
Nincs változás, forráshiány miatt. 

Adathiány, a településen élő 
fogyatékosok számáról, 
helyzetelemzés készítése 

Adatgyűjtés, 
helyzetelemzés készítése 
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Az adathiány pótlása megtörtént. 
90 fő valamilyen fogyatékossággal 
rendelkező felnőtt él Aszódon, családi 
körben. 
24 fő kiskorú. 

Preventív és szűrővizsgálatok 
szervezése a magas előforduló 
megbetegedésekre 

Igény esetén szűrővizsgálatok 
szervezése 
fogyatékos személyek eljuttatásának 
megszervezése. 
Kistérségi Gondozási Központ segíti 
azokat, akik ezt a szolgáltatást 
igénylik. 

Fogyatékos személyek 
foglalkoztatását és 
életminőségét javító ellátások 
biztosítása nem megoldott 

Igényfelmérés 
Szükségletnek megfelelő 
szolgáltatásszervezés 

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

Közintézményben dolgozók 
érzékenyítésére előadások, programok 
szerveződnek. 
Minden városi rendezvényen a 
fogyatékos szervezetek/egyesületek 
részt vesznek 
Óvodákban, iskolákban egészségnap 
keretében fogyatékkal kapcsolatos 
érzékenyítő program megszervezése. 
Nem történt intézkedés. 

Fogyatékosok 
szolgáltatásokhoz való 
hozzáférése nehezített 

A fogyatékos személyek és családjaik 
információhoz való hozzájutásának 
segítése a velük kapcsolatban lévő 
szakemberek által. 
Önkormányzat intézményein és  
munkatársain keresztül a tájékoztatás 
folyamatosan megtörténik. 

Fogyatékkal élő gyermeket 
nevelő szülőknek vagy 
fogyatékost ápoló 
családtagnak helyi 
eszközökkel segítése 

Helyi rendeletben biztosított hátrányt 
kompenzáló juttatások fenntartása, 
igény esetén újak beépítése 
A Települési Önkormányzat 
Képviselő-testülete települési 
támogatással járul hozzá a fogyatékos 
gyermekek speciális fejlesztéséhez, 
valamint az egyes támogatási 
formáknál esetükben pozitív 
diszkriminációt alkalmaz. 

Közszolgáltatásokhoz, 
kulturális és 
sportprogramokhoz való 
hozzáférés lehetőségei, az 
akadálymentesített környezet 
nem minden esetben 
biztosított 

A programok helyszínei 
akadálymentesen megközelíthetők 
legyenek ehhez beavatkozási ütemterv 
készítése 
Amennyiben jeltolmácsolásra igény 
jelentkezik egyes rendezvényeknél, 
annak megszervezése,biztosítása 
Nem történt intézkedés. (Igény, jelzés 
sem érkezett) 

A pszichiátriai problémákkal A pszichiátriai problémákkal küszködő 
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küszködő és 
szenvedélybetegségben 
szenvedők és családjaik 
segítségre szorulnak 

és szenvedélybetegségben szenvedők 
és családjaik segítségre szorulnak. 
Nem történt intézkedés. 

Az egészségügyi prevenciós 
szolgáltatásokat és a 
szűrővizsgálatokat a 
mozgáskorlátozott vagy egyéb 
fogyatékossággal küzdő 
személyek kevésbé veszik 
igénybe. Eljutásuk biztosítása 
szükséges 

Igény esetén szállítás megszervezése 
egészségügyi prevenciós 
szűrővizsgálatokra 
Nem történt intézkedés. 

Pszichiátriai betegek otthona 
iránti igény is egyre nő. 
Évekbe kerül, amíg egy 
otthonában már nem tartható 
beteg bentlakásos 
intézménybe kerülhet 

Pszichiátriai betegek otthonában 
biztosított személyes gondoskodás, 
pszicho-szociális rehabilitáció 
megszervezése, létrehozásának 
előmozdítása 
Nem történt intézkedés. 

Fogyatékos, pszichiátriai és 
szenvedélybetegek részére az 
életkornak, egészségi 
állapotnak és önellátási 
képességnek megfelelően, az 
ellátott önálló életvitelének 
segítésére szorul 

A pszichiátriai és szenvedélybetegek 
részére, amely az életkornak, egészségi 
állapotnak és önellátási képességnek 
megfelelően, az ellátott önálló 
életvitelének fenntartása, illetve 
elősegítése érdekében biztosítja 
• a lakhatási szolgáltatást, 
• az önálló életvitel fenntartása, 
segítése érdekében a mentálhigiénés, 
szociális munka körébe tartozó és 
egyéb támogató technikák 
alkalmazásával végzett esetvitelt, 
• a közszolgáltatások és a 
társadalmi életben való részvételt 
segítő más szolgáltatások 
igénybevételében való segítségnyújtást 
Nem történt intézkedés. 
 
 

2. A beavatkozások megvalósítói 
 

Változás:  
Aszód Város Kulturális Központ neve megváltozott- így szükséges módosítani, mindenütt, ahol 
szerepel: Aszód Integrált Kulturális Intézmény névre.  
 

3. A HEP felülvizsgálatának összegzése 
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Célcsoport
LEJÁRT 

HATÁRIDŐK
MEGVALÓSULT FOLYAMATBAN

NEM TÖRTÉNT 
INTÉZKEDÉS

Határidő hosszabbítás 
szükséges- (akkor is, 

ha a jó gyakorlat 
folytatása indokolja)*

Intézkedés 
törlése

új intézkedés

Mélyszegénységben 
élők

5 2 1 2 3 0 0

Gyermekek 7 3 1 3 5 1 0
Nők 10 6 0 4 8 0 0
Idősek 7 5 1 1 6 0 0
Fogyatékosok 3 1 0 2 2 0 0
Összesen 32 17 3 12 24 1 0

HEP INTÉZKEDÉSEK MEGVALÓSULÁSA 2019-2020

 

a) megvalósult intézkedések 

A 2018. évben a 2019-2024 évekre megfogalmazott intézkedések közül részben, vagy egészben 28 db 
valósult meg. 

A felülvizsgálatkor ezek közül egyet módosítottunk- töröltünk (II/4), új intézkedést nem 
fogalmaztunk meg. 

Az intézkedések megvalósításához, valamint a már megvalósult eredmények további folytatásának 
biztosítása érdekében szükséges a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése és kiaknázása. 

 
 

HEP INTÉZKEDÉSEK MEGVALÓSULÁSA 2019-2020 

Célcsoport Intézkedések 
száma 

2019/2020  
TELJESEN 

MEGVALÓSULT 

Megvalósulás %-os 
aránya 

Mélyszegénységben élők 14 4 33% 
Gyermekek 10 5 42% 
Nők 17 7 58% 
Idősek 13 7 58% 
Fogyatékosok 12 5 42% 
Összesen 66 28 42% 

 
 
Részletes kifejtését az összegző tábla sorai tartalmazzák. 

b) lejárt határidejű intézkedések 

A HEP elkészítése óta 32 intézkedés megvalósítási határideje lejárt, melyek közül 16 teljesen 
megvalósult, 3 folyamatban. 

Fontos, hogy ezeket az intézkedéseket az önkormányzat folyamatosan biztosítsa, a kitűzött célok 
megvalósítása érdekében. A szakemberek egyöntetűen javasolják, hogy ezeket a jól működő 
intézkedéseket a jövőben is tovább kell folytatni, fenntartani. 
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Az összegző tábla az áttekinthetőség érdekében leszűkítve a lejárt határidejű intézkedésekre: 
 
   A  E    

Intézked
és 

sorszám
a  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  Az intézkedés tartalma  

 
 
 

A MEGVALÓSÍTÁS KIFEJTÉSE 

 
 
 

MÓDOSÍTÁS A 
MEGVALÓSÍTÁS ÉRDEKÉBEN 

I. MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

10 

A mezőgazdasági termékek 
előállítása, helyben történő 
értékesítése sokak számára 
megélhetést biztosíthat 

Piac bővítése 

A 2018-2019-ben pályázatból 
megvalósult piacbővítés után az előre 
telepített asztalok száma 98- ról 216-ra 
emelkedett 

 
Az intézkedés megvalósult. 

11 Önkormányzati étkezési 
fejlesztések 

Az önkormányzat által működtetett étkező, 
étterem kapacitás bővítésével, fejlesztésével, 
akadálymentesítésével, új étterem 
kialakításával. 1.Csengey utca Főző konyha 
étterem –diétakonyha kialakítása, energetikai 
felújítás, nyílászárócseres, bútorzatcsere., 
Falujárók útja 5. étkezde: Tálaló átépítése, 
vizesblokk felújítása  

Részben megvalósult: 1. Energetikai 
felújítás, nyílászárócsere megtörtént. 

2020-ban elkezdődik az étkezők 
egységes átalakítása.  

A másik, pályázatfüggő fejlesztési 
cél a diétás konyha kialakítása. 
Ennek tervrajzai már 2019-ben elké- 
szültek ahhoz a pályázathoz, melyen 
a pályázati anyagot befogadták 
ugyan, de a támogatást forráshiányra 
hivatkozva elutasították.  

 

Az intézkedés részben valósult 
meg. 
Határidő hosszabbítás szükséges: 
2023.12.31-ig 

12 

Közösségi Ház kialakítása-
Mélyszegénységben élők 
számára is elérhetők legyenek 
a megfelelő kulturálódási 
lehetőségek 

Közösségi Ház kialakítása, kulturális 
programokkal, , lehetőségekkel való 
megtöltése 

Jelenleg nem áll rendelkezésre 
pénzügyi forrás. 

Határidő módosítás szükséges: 
2023.12.31. 

13 Sportpark építése. A sport Sportpark kialakítása 2019.10.11-n átadásra került a  VP6-  
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szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés mindenki számára 
elérhető 

19.2.1-36-3-17 pályázatnak 
köszönhetően a Papföldi és Ősz utca 
közötti területen egy fitness park. 
 
Fiatalok részére átadásra került 2019-
ben egy sportpark-melynek 
biztonságosabb helyszínre történő 
költöztetése jelenleg folyamatban. 

Megvalósult. 
A megvalósítás nem igényel 
módosítást 

14 
Önsegítő csoportok 
szervezése-közösségi 
szolidaritás erősítése 

Városi közösségi önsegítő csoportok 
létrehozása, összefogása: „Adni jó! Lakosság 
érzékenyítése  

Ünnepek közeledtével, ill. a COVID-
19 pandémiás helyzetnek köszönhetően 
széleskörű társadalmi összefogás volt 
tapasztalható. 

 
A határidő hosszabbítása 
szükséges: 2023.12.31. 

II. GYERMEKEK 

1 Családok működési 
zavarainak felszámolása 

Egyéni és csoportos foglalkozások 
szemléletformáló előadások szervezése 
Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó 
szakemberek képzése 

Nem történt intézkedés. A határidő hosszabbítása 
szükséges: 2023.12.31. 

2 Közösségi Ház kialakítása, 
közösségi terek létrehozása 

Közösségi Ház kialakítása  
Tiszt Klub  
Petőfi Múzeum épületének felújítása  

Pályázati forrás nem áll  rendelkezésre. 
 
A közösségi terek felújítása folyamatos 

A határidő hosszabbítása 
szükséges: 2023.12.31. 

3 

Bűnmegelőzési-, 
drogmegelőzési-
,katasztrófavédelmi ismeretek 
átadásának megszervezése 

Bűnmegelőzési drogmegelőzési, 
katasztrófavédelmi ismeretek átadásának 
megszervezése, minden fórumon, ahol az 
ifjúság elérhető  

folyamatos, évente rendszeresen 
megvalósuló program. 

A határidő hosszabbítása szükséges 
folyamatosságának biztosítása 
érdekében. 
2023.12.31. 
 

4 Pályaorientációs képzések 
szervezése 

Egyéni és csoportos pályaorientációs alkalmak 
szervezése az oktatási intézményekben, 
nyomon követés 

Az oktatási intémények keretében 
minden évben megvalósuló program.  

Az intézkedés törlése szükséges, 
mivel az Önkormányzatnak nincs 
lehetősége annak eredménymutatóit 



 111 

   A  E    

Intézked
és 

sorszám
a  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  Az intézkedés tartalma  

 
 
 

A MEGVALÓSÍTÁS KIFEJTÉSE 

 
 
 

MÓDOSÍTÁS A 
MEGVALÓSÍTÁS ÉRDEKÉBEN 
nyomonkövetni. 

8 Sokfunkciós közösségi 
intézmény létrehozása 

Olyan közművelődési intézmény kialakítása, 
ahol a fiatalok számára célzott szórakozási 
lehetősek, programok valósíthatók meg- Új 
közösségi tér-többfunkciós kulturális központ 
létrehozása indokolt. A gyermekek, az ifjúság 
biztonságos/ értelmes elfoglaltságainak 
lehetőségei bővülnek, színesednek. 

Nincs pénzügyi forrás-pályázati 
lehetőség figyelése 

Módosítás szükséges: 2023.12.31. 
 

9 
Ingyenes vagy támogatott 
kulturális programok 
szervezése 

Az óvodás és iskoláskorú gyermekek számára 
városi szintű kulturális vagy szabadidős 
programok (pl. mese, vagy bábszínház, utazó 
planetárium, stb.) amelyen a rászorulók 
ingyenesen/támogatottan vagy 
kedvezményesen vehetnek részt  

A városi rendezvények minden 
korosztály számára ingyenesen 
elérhetőek. 

Folyamatosságának biztosítása 
érdekében módosítás szükséges: 
2023.12.31. 
 

10 
SNI gyermekek ellátásához 
igényekhez igazodó 
szakemberek biztosítása  

A segítő szakemberek alkalmazásával a 
hátrányok csökkennek, a normál közösség 
tagjainak érdekei kevésbé csorbulnak  

A Pedagógiai Szakszolgálat 
szakemberei által biztosított egyenlőre. 
Szociális segítő kezdte meg a munkáját 
az intézményekben. 

Módosítás nem szükséges. 
 

NŐK ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

1 

Családi életre nevelés 
technikáinak, háztartás-
vezetés, gazdálkodás, 
életvezetési ismereteknek 
átadása, ezt támogató 
programok szervezése 

Családi életre nevelés technikáinak, háztartás-
vezetés, gazdálkodás, életvezetési 
ismereteknek átadása, ezt támogató 
programok szervezése 

 
Célzott programok nem valósultak 
meg. 

Módosítás szükséges: 2023.12.31. 
 

2 
Családon belüli erőszakkal 
kapcsolatos ismeretek 
bővítése 

Ismeret bővítő előadások szervezése, elérhető 
segítségek a bántalmazottak és szakemberek 
számára is 

Célzott programok nem valósultak 
meg. 

Módosítás szükséges: 2023.12.31. 
évente folyamatos 



 112 

   A  E    

Intézked
és 

sorszám
a  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  Az intézkedés tartalma  

 
 
 

A MEGVALÓSÍTÁS KIFEJTÉSE 

 
 
 

MÓDOSÍTÁS A 
MEGVALÓSÍTÁS ÉRDEKÉBEN 

4 

Szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatások, ellátások során 
kiemelten kell kezelni a több 
gyermeket nevelő családokat. 
(folyamatos-meglévők 
fenntartása 

Települési támogatásoknál pozitív 
diszkrimináció alkalmazása a több gyermeket 
nevelő családok hátrányainak kompenzálására 
nevelő 

Települési támogatások 
szabályozásánál figyelembe véve a 
célcsoport nehézségei. 10/2015 (II.10.) 
Önk.r. 
2020. márciusában a Covid-járvány 
alatt mélyszegénységben élő, rászoruló 
gyerekeknek, aszódi általános és 
középiskolásoknak osztott a PJ 
Nőegylet digitális tabletet, amit Mága 
Zoltán adományozott és bízta meg a 
Nőegyletet a feladattal. 
Az Önkormányzat szintén  szétosztott 
5 db. tabletet a rászorulók körében. 
 

Módosítás szükséges: 2023.12.31. 
 

5 

Annak segítése, hogy GYÁS, 
GYES-ről való visszatérés a 
munkaerőpiacra minél 
kevesebb nehézségbe 
ütközzön 

Bölcsőde, óvodai férőhely biztosítása 
munkába visszatérő szülők számára 

A munkaerőpiacra történő visszatérést 
az intézmények férőhely biztosításával 
az Önkormányzat intézményei 
elősegítik. Egy kérelmezőt sem kellett 
elutasítani férőhely hiány miatt. 
 

Módosítás szükséges: 2023.12.31. 
 

6 

Az Önkormányzat 
intézményeinél rugalmas 
munkaidő lehetőségének 
biztosítása 

Az Önkormányzat intézményeinél rugalmas 
munkaidő lehetőségének biztosítása 

Az Önkormányzat intézményeinél 
rugalmas munkaidő biztosítása 
megvalósul. 

Módosítás szükséges- 
folyamatosságának biztosítása 
érdekében. 
2023.12.31. 
 

7 
A gyesen lévők társadalmi 
kapcsolatainak elősegítése. 
Szabadidős programok 

Szabadidős programok szervezése, igény 
szerinti bővítése. Zöldterületek, közparkok 
tervszerű felújítása  

A város rendezvénynaptár minden 
korosztálynak számos ingyenes 
programot biztosít. 

Módosítás szükséges: 2023.12.31. 
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szervezése, igény szerinti 
bővítése. 

A Bölcsődében Csiri-biri játszóház 
működik, a Városi Óvoda nyílt napokat 
szervez a kisgyermekes családoknak- 
Az Egyházak Baba-Mama klubokat 
indítottak. 
Az Aszódi Integrált Kulturális 
Intézmény Csemete-Csacsogó klubbal 
várja a családokat 

8 

A városban működő női 
szervezetek 
szerepvállalásának az 
elősegítése 

A városban működő női szervezetek 
támogatása, megjelenésük segítése 

A Podmaniczky Júlia Nőegylet 
ingyenes programokat, előadásokat, 
jótékonysági rendezvényeket szervez, 
közösségi szolidarítás jegyében 
adományokat gyűjt és juttat el a 
rászorulóknak. Évente támogatja 
valamilyen esélyteremtő program 
megvalósulását. Társadalmi 
szerepvállalásuk növekszik. 

Módosítás szükséges: 2023.12.31. 
 

15 

Nőket veszélyeztető 
betegségek preventív 
előadások, ingyenes 
szűrőprogramok 
megszervezése 

Prevenció erősítése, előadássorozat 
szervezése, ingyenes szűrő alkalmak 

2019, 2020 évben nem került sor 
megszervezésére. 

Módosítás szükséges: 2023.12.31. 

16 

A nők munkába történő 
visszatérésének elősegítése. 
Információbázis 
megteremtése 

Helyben lévő munkahelyek feltérképezése, 
munkaadók megkeresése, állásajánlataik 
ajánlása álláskereső nők részére 

A vállalkozásokkal naprakész 
kapcsolat szükséges, ezzel is segítve az 
új információk, jogszabályi változások 
megismertetését előadások, programok 
szervezésével. A kereskedelmi, 
vendéglátó tevékenységek élénkítése a 

 
Nem szükséges módosítás 
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Kossuth utca és a városközpont 
fejlesztésével kaphat nagyobb 
lendületet. Az önkormányzat fentieken 
túl a közszolgáltatások megtartása, 
illetve bővítése révén teremthet 
munkahelyet, és tarthat fenn a 
közalkalmazottak, köztisztviselők 
foglalkoztatásával. 
 

17 

A családi szerepek 
értelmezését formáló 
előadások, programok 
szervezése, pszichológiai 
előadások, párkapcsolatok 
erősítését célzó programok 

Családok működési zavarainak megoldását 
segítő előadások szervezése Párkapcsolati 
terápia, konfliktuskezelés elérhető a 
településen  

Nem voltak ez irányú célzott 
programok. 

Nem szükséges módosítás 
 

III. IDŐSEK ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

1 
Elmagányosodás megelőzése, 
aktivitást, függetlenséget 
megőrző programokkal  

Korosztályt érdeklő széleskörű kulturális 
programok szervezése, városi programokban 
megjelenésük, szerepvállalásuk biztosított 

Az Önkormányzat intézményeiben, a 
városi rendezvényeken az ingyenes 
részvétel biztosított, de a megjelenési 
arány alacsony. 

Nem szükséges módosítás 
 

2 

A városi munkaadók az idős 
emberek tapasztalataira, 
kompetenciáik meglétére 
építsenek 

Álláskeresési tanácsadás segíti az 
állástalanokat, szoros információs kapcsolat 
kiépítésével segíti az idősebb munkavállalók 
munkába állását 

Nem történt intézkedés. Módosítás szükséges: 2023.12.31. 

4 Infokommunikációs eszközök 
használatának segítése 

Modern eszközök, internet használat ingyenes 
tanítása 

AVKK szervezésében volt 2019 évben. 
Résztvevők száma: 3 fő 
 

Módosítás szükséges: 2023.12.31. 
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   A  E    

Intézked
és 

sorszám
a  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  Az intézkedés tartalma  

 
 
 

A MEGVALÓSÍTÁS KIFEJTÉSE 

 
 
 

MÓDOSÍTÁS A 
MEGVALÓSÍTÁS ÉRDEKÉBEN 

5 

Közösségi szolgálatosok 
szervezése, koordinálása idős, 
egyedül élő emberek 
segítésére (bevásárlás, 
takarítás, felolvasás, egyéb 
segítés igény szerint stb.) 

Igényfelmérés Fiatalok toborzása-igények 
mentén-idősek segítésére Igények szerinti 
együttműködési kapcsolatok kiépítése  

Közösségi szolgálatos diákok bevonása 
megtörténténik a Kistérségi Gondozási 
Központ rendezvényeire. 
Bevont közösségi szolgálatosok száma: 
25 fő/év 

Módosítás szükséges: 2023.12.31. 

6 
Az idősek 
elmagányosodásának 
megelőzése 

1. Idősek elérésének megtervezése (akcióterv 
kidolgozása) 2. Igényekhez mért 
szolgáltatások kialakítása  

Felhívások közzététele történt helyi 
fórumokon. 

Módosítás szükséges: 2023.12.31. 

7 
Új közösségi terek, korosztály 
számára szerveződő kulturális 
programok 

Szerveződjenek helyi kulturális programok, 
jöjjenek létre új közösségi színterek, 
színpaddal is rendelkező művelődési ház, 
korosztálynak szóló programok szervezése 

Idősek számára elérhető Sport park: 
átadása: 2019.09. 

Módosítás szükséges: 2023.12.31. 

8 
Áldozattá válás megelőzését, 
az otthon védelmét szolgáló 
intézkedések 

Előadások szervezése Biztonsági rendszerek 
kiépítésének elősegítése. Felügyelet 
biztosítása  

Az idősek klubjaiban folyamatos 
felhívásokkal figyelmeztetik az 
időseket az    áldozattá válás 
megelőzése érdekében  
 

Módosítás szükséges- visszatérő 
jellege miatt: 2023.12.31. 

IV. FOGYATÉKOSOK 
ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

2 Fogyatékosokról adathiány, 
helyzetelemzés készítése 

Adatgyűjtés folytatása Helyzetelemzés 
készítése Tényleges igények felmérése mentén 
szolgáltatás szervezés  

Adathiány pótlása helyi adatgyűjtés 
útján megvalósult. 
Az adatgyűjtés időpontjában 16 
kiskorú és 90 fő felnőtt korú 
fogyatékos személy él családjában. 

Nem szükséges módosítás. 

3 
Preventív és szűrővizsgálatok 
szervezése a magas számban 
előforduló megbetegedésekre 

Évente min. 1 alkalommal szűrővizsgálat 
szervezése  

Nem történt szervezés. Módosítás szükséges:2023.12.31. 
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sorszám
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Az intézkedés címe, 
megnevezése  Az intézkedés tartalma  

 
 
 

A MEGVALÓSÍTÁS KIFEJTÉSE 

 
 
 

MÓDOSÍTÁS A 
MEGVALÓSÍTÁS ÉRDEKÉBEN 

4 

Fogyatékos személyek 
foglalkoztatását és 
életminőségét javító ellátások 
szervezése 

Igényfelmérés 2019.12.31-ig Szükségletnek 
megfelelő szolgáltatásszervezés2020.05.31-ig.  

Nem történt szervezés. Módosítás szükséges:2023.12.31. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 

 
 

   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége    

1 

A nem 
regisztrált 
munkanélküli
ek számának 
feltérképezése 

Nem ismert a 
munkanélküliek 
tényleges száma 

Minden 
munkanélküli 
megfelelő 
segítséghez 
jusson 
elhelyezkedése, 
megélhetése 
érdekében 

Aszód 
Integrált 
Településfe
jlesztési 
Stratégia 
Az Aszódi 
Kistérség 
Szociális 
Szolgáltatás
i 
Koncepciój
a 

Álláskeresők 
tényleges száma, 
segítésük 

Kistérségi 
Gondozás
i Központ 
vezetője 

2023.12.
31. 

Bevont nem 
regisztrált 
álláskeresők 
száma 

humán  folyamatos 

Álláskeres
ési 
tanácsadás 
folyamatos
an 
rendelkezé
sre áll az 
álláskereső
k számára.  

 
A 
megvalósítá
s nem 
igényel 
módosítást 

2 Az A munkába A munkába Gazdasági Munkába állás Képviselő 2023.12. Igénylők humán Esélyegyenl A A 



 118 

   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

elhelyezkedés
hez szükséges 
utazási 
költségek 
kifizetése 
nehézséget 
okoz a 
munkanélküli
ek számára 

állás járulékos 
költségeinek 
megfizetése 
nehézséget okoz 
(munkába járás 
költsége) 

álláshoz 
települési 
támogatás 
adása továbbra 
is. Minél több 
rászorulóhoz 
jusson el erről 
az információ 

program 
2015-2019 
Aszód 
Integrált 
Településfe
jlesztési 
Stratégia 
Az Aszódi 
Kistérség 
Szociális 
Szolgáltatás
i 
Koncepciój
a  

segítése-
közlekedési 
támogatás munkába 
álláshoz továbbra is 

-testület 31. száma 
növekszik 

pénzügyi  őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 
Képviselő-
testület 
határozata 

támogatási 
forma 
beépítve a 
települési 
támogatáso
k körébe 
10/2015 
(II.20.) 
Önk.rendel
et, de nem 
élnek vele 
az 
álláskereső
k 

megvalósítá
s nem 
igényel 
módosítást 

3 

Az alacsony 
iskolai 
végzettséggel 
rendelkezők 
nehezen 
jutnak 

Az alacsony 
iskolai 
végzettséggel 
rendelkezők 
elhelyezkedése 
nehezített 

Helyi 
foglalkoztatási 
lehetőségek 
növelése, 
szolgáltatásfejl
esztés, 

Gazdasági 
program 
2015-2019 
Munkahelyt
eremtés 
elősegítése 

A 
munkahelyteremtés 
érdekében a helyi 
ipar, szolgáltatás 
fejlesztése, 
munkaadók, 

Alpolgár
mester, 
Kistérségi 
Gondozás
i Központ 
vezetője 

2023.12.
31. 

Helyben 
történő 
foglalkoztatá
s lehetősége 
növekszik 

humán 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Képzések 
nem 
indultak. 
 

 
A 
megvalósítá
s határideje 
nem igényel 
módosítást 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
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Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

munkalehetős
éghez 

munkahelytere
mtés, 
Közfoglalkozta
tás folytatása  

Aszód 
Integrált 
Településfe
jlesztési 
Stratégia  

munkavállalók 
igényeinek 
közvetítése, 
Gödöllői Járási 
Hivatal Járási 
Munkaügyi 
Kirendeltségével 
való 
együttműködés 

 

4 

A hátrányos 
helyzetek 
generációkon 
keresztüli 
átöröklődésén
ek 
megakadályo
zása 

A hátrányos 
helyzetek 
generációkon 
keresztül 
átöröklődének 

A hátrányos 
helyzetek 
generációkon 
keresztüli 
átöröklődéséne
k 
megakadályozá
sa 

Az Aszódi 
Kistérség 
Szociális 
Szolgáltatás
i 
Koncepciój
a 

Felzárkóztatási, 
fejlesztési 
programok 
szervezése, 
Életvezetési 
tanácsadás 
megszervezése 

Kistérségi 
Gondozás
i Központ 
vezetője 

2023.12.
31. 

Bevont 
családok 
száma 

humán 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 
 

Podmanicz
ky Júlia 
Nőegylet:  
2018-ban 
és 
2019.dec. 
a városi  
adventi 
vásáron sz
áraz 
élelmiszer 

 
A 
megvalósítá
s nem 
igényel 
módosítást 
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Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
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e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
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s 
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, 
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Az 
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ek 
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A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

adományt 
gyűjtött az 
aszódi 
mélyszegé
nységben é
lők 
számára. 
2020.03. 
Tabletek 
átadása 
hátrányos 
helyzetű 
gyermekek
nekMinden 
egyház 
adományg
yűjtéssel 
rendszeres 
időközönk
ént segíti a 
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Intéz
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cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
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Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked
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megvaló
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határidej

e  
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intézkedés 

eredményess
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intézked
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A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

rászorulók
at. 
A Babtista 
Egyház 
Szeretetme
nü 
szolgáltatá
st biztosít. 

5 

A 
mélyszegénys
égben élők 
egészségügyi 
ellátáshoz, 
szűrővizsgálat
okhoz való 
hozzájutásána
k segítése 

Egészségügyi 
szűrővizsgálato
khoz való 
hozzájutás 
elősegítése 

R: 
Igényfelmérés 
K:A 
mélyszegénysé
gben élők 
számára is 
helyben, 
ingyenesen 
elérhetővé 
válnak a 
különféle 
szűrővizsgálato

Gazdasági 
program 

Ingyenes 
szűrővizsgálatok 
szervezése 
Tájékoztatás, 
információk 
elérhetővé tétele 
Prevenció  

Aszód 
Város 
Önkormá
nyzat 
Képviselő 
testülete 

2023.12.
31. 

igénybe vevő 
személyek 
száma 

humán 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 
 

Az 
Önkormán
yzat 2020 
évben a 
szakorvosi 
rendelő és 
a Védőnői 
szolgákat 
fűtéskorsze
rűsítését 
elvégezte. 
3 digitális 

 
A 
megvalósítá
s nem 
igényel 
módosítást 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
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sorsz
áma  
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Az 
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cél  
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célkitűzés 
összhangja 
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dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

k H: A 
prevenció 
hatására a 
célcsoport 
egészségi 
állapota javul  

csecsemő
mérleget é
s 
számítógép
monitort a
z aszódi 
városi 
védőnők 
számára 
2020-ban. 
Folynak a 
helység 
felújítási 
munkálatai 
is, aminek 
burkolati 
alapanyagá
t és a 
felújítási 
anyagkölts
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

égek 
fedezetét a 
Nőegylet 
szervezte 
meg 
jótékonysá
gi koncert 
keretei 
közt. 

6 

A lakosság 
eladósodásán
ak 
megakadályo
zása 

Az 
adósságállomán
y 
újratermelődik 
A Család és 
Gyermekjóléti 
Központban sok 
család jelenik 
meg olyan 
problémával, 
mely a nem 

Felmérés A 
lakosság 
eladósodása 
csökken  

Az Aszódi 
Kistérség 
Szociális 
Szolgáltatás
i 
Koncepciój
a 2018 

Életvezetési 
tanácsadás, egyénre 
szabott 
segítségnyújtás 

Kistérségi 
Gondozás
i Központ 
vezetője, 
Család-és 
Gyermekj
óléti 
Szolgálat 

2023.12.
31. 

Eladósodás 
mértéke 
csökken, 
segítséget 
kapó 
kliensek 
száma 
növekszik 

humán 
pénzügyi 

 Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 
 

Díjmentes 
jogi 
tanácsadás 
a városban. 
…fő 
 
Életvezetés
i 
tanácsadás
- 
Kistérségi 

 
A 
megvalósítá
s nem 
igényel 
módosítást 
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intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
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A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

végig gondolt 
pénzkezelések 
miatt komoly 
megélhetési 
vákumba 
kerülnek.  

Gondozási 
Központ 
munkatárs
ai által a 
hozzájuk 
fordulók 
részére- a 
napi 
munka 
keretében. 

7 

Hajléktalan 
személyek 
ellátása 
folyamatosan 
biztosított 
legyen 

Aszódon nincs 
Hajléktalan 
Szálló 

Hajléktalan 
szállóban 
szerződés útján 
férőhely 
biztosított  

Gazdasági 
program 
2015-2019 
Az Aszódi 
Kistérség 
Szociális 
Szolgáltatás
i 
Koncepciój
a 2018 

Hajléktalanok 
ellátása 
folyamatosan 
biztosított Ellátási 
szerződés 
évenkénti 
megújítása 
Hajléktalanok 
ellátáshoz 
hozzájutásának 

Képviselő
-testület, 
Polgárme
ster,Csalá
d-és 
Gyermekj
óléti 
Szolgálat 

2023.12.
31. 

Nincs utcán 
élő 
hajléktalan 

humán 
pénzügyi  

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések
-minden 
évben 
megújításra 
kerül, 

Az 
Önkormán
yzat és a 
Magyar 
Máltai 
Szeretetszo
lgálat 
között 
ellátási 
szerződés 

 
A 
megvalósítá
s nem 
igényel 
módosítást 
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A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

segítése  folyamatos 
 
Képviselő 
testületi 
döntés 

van. 

8 

Krízishelyzet
be került 
családok és 
egyének 
megsegítése 
miatt fontos 
lenne a 
krízislakások 
kialakítása, 
ahol 
átmenetileg 
tartózkodhatn
ának (30-
60nap) majd 
egy szoros 

Sokszor 
előfordul, a 
krízis helyzetbe 
került családok, 
gyermekét 
egyedül nevelő 
szülő, 
pszichiátriai 
betegek 
körében, hogy 
azonnali 
költözéssel el 
kell hagyniuk a 
lakást, ahol 
élnek. 

30-60 napra 
biztosított 
krízislakással a 
családok 
krízishelyzetén
ek kezelése 
megnyugtatóan 
meg tud 
történni 

Kistérség 
Szociális 
Szolgáltatás
i 
Koncepciój
a 

Krízislakás 
fenntartása 

Képviselő
-testület, 
Polgárme
ster 

2023.12.
31. 

lakhatási 
krízishelyzet 
megfelelő 
kezelése,szá
ma 

pénzügyi
, humán 

 Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 
 

 
Krízislakás 
ugyan nem 
került még 
kialakításr
a, de 
szociális 
bérlakás 
üresedésén
ek 
köszönhető
en egy 
kisgyerme
kes család 
lakhatásán

 
A 
megvalósítá
s nem 
igényel 
módosítást 
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A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

családgondoz
ás és 
különböző 
erőforrások 
igénybevétele 
után tovább 
költözhetnéne
k 

Számukra nincs 
lehetőség a 
lakhatás 
azonnali 
megoldására, 
hiszen a 
családok 
átmeneti 
otthonába, 
anyaotthonba és 
idősek vagy 
pszichiátriai 
betegek 
otthonába 
kapacitáshiány 
miatt nem 
tudják őket 
fogadni 
sürgősségi 
ellátásban. 

ak 
megoldása 
megtörtént 
2020- 
évben, ill. 
2 elemi kár 
miatti 
önkormány
zati 
bérlakásba
n lakó 
került 
elhelyezésr
e 2019ben. 
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MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

9 

Mélyszegénys
égben élők 
számára is 
elérhetők 
legyenek az 
internet útján 
az 
információk. 
Közintézmén
yekben 
ingyenes 
internet, 
kommunikáci
ós eszköz és 
könyvtár 
használat 
biztosítása, 
eszközök 
használatának 
tanítása 

Mélyszegénysé
gben élők 
nehezen jutnak 
internet, 
kommunikációs 
eszközök 
használatához 

Az információ-
áramlás 
mindenki 
számára 
biztosított 
legyen 

  

Ingyenes 
internetezési 
lehetőségek 
pontjainak 
biztosítása  

Polgárme
sterAVK
KK 
vezetője 

2023.12.
31. 

A lakosság 
széleskörűen 
hozzáfér az 
interneten 
keresztül az 
információk
hoz A 
programon 
résztvevők 
száma 
Ingyenes 
használók 
száma 
Folyamatos 
programok 
és használat 
biztosítása  

humán 
pénzügyi  

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 
 

Önkormán
yzati 
intézmény
ekben az 
ingyenes 
internetes 
hozzáférés 
biztosított. 
Ingyenes 
Wifi elérés 
kiépítése 
folyamatba
n. 
 
TM First 
Tobacco 
Bt által 
felajánlott 
5.db laptop 
átadására 

 
A 
megvalósítá
s nem 
igényel 
módosítást 
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A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

került sor. 
 
A 
Podmanicz
ky Júlia 
Nőegylet 5 
db. tabletet 
juttatott el 
a 
rászorulók
nak. 

10 

A 
mezőgazdasá
gi termékek 
előállítása, 
helyben 
történő 
értékesítése 
sokak 
számára 

Mezőgazdasági 
termékek 
előállításának, 
értékesítéséhez 
való feltételek 
bővítésre 
szorulnak 

A 
mezőgazdasági 
termékek 
előállítása, 
értékesítése 
megélhetést 
biztosít az 
ezzel 
foglalkozó 

Gazdasági 
program 
2015-2019 

Piac bővítése 

Önkormá
nyzat 
Képviselő 
testülete,P
olgármest
er 

2019.03.
31. 

R: Piaci 
árusító 
helyek 
száma K: 
Saját-
mezőgazdasá
gi- 
foglalkoztatá
ssal 

pénzügyi 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 
 

A 2018-
2019-ben 
pályázatbó
l 
megvalósu
lt 
piacbővítés 
után az 
előre 

 
Az 
intézkedés 
megvalósult. 
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A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

megélhetést 
biztosíthat 

családok 
számára R: 
Piaci elárusító 
helyek 
növelése K: 
Saját 
foglalkoztatás 
bővül, családok 
megélhetése 
javul H: 
Megélhetés 
forrásai 
kibővűlnek  

munkanélkül
iség csökken 
H: Lakosság 
megélhetése 
javul  

telepített 
asztalok 
száma 98- 
ról 216-ra 
emelkedett 

11 
Önkormányza
ti étkezési 
fejlesztések 

A 
mélyszegénység
ben élők 
megfelelő 
minőségű 
táplálékhoz 
jussanak 

A 
mélyszegénysé
gben élők 
megfelelő 
színvonalú 
étkeztetése 
biztosított 

  

Az önkormányzat 
által működtetett 
étkező, étterem 
kapacitás 
bővítésével, 
fejlesztésével, 
akadálymentesítésé

Képviselő
-testület, 
Polgárme
ster 

2019.12.
31. 

Kapacitásbő
vítésnek 
köszönhetőe
n 
igénybevevő
k száma, 
valamint 

pénzügyi 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 
 

Részben 
megvalósu
lt: 1. 
Energetika
i felújítás, 
nyílászáróc
sere 

Az 
intézkedés 
részben 
valósult 
meg. 
Határidő 
hosszabbítás 
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Az 
intézkedés 

eredményein
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A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

szociális 
étkezés 
biztosításán 
keresztül. 

legyen vel, új étterem 
kialakításával. 
1.Csengey utca 
Főző konyha 
étterem –
diétakonyha 
kialakítása, 
energetikai 
felújítás, 
nyílászárócseres, 
bútorzatcsere., 
Falujárók útja 5. 
étkezde: Tálaló 
átépítése, 
vizesblokk 
felújítása  

kiszolgálásá
nak 
minősége 
növekszik 

megtörtént
. 

2020-
ban 
elkezdőd
ik az 
étkezők 
egységes 
átalakítá
sa.  

A másik, 
pályázatf
üggő 
fejlesztés
i cél a 
diétás 
konyha 
kialakítá
sa. 
Ennek 

szükséges: 
2023.12.31-
ig 
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MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

tervrajza
i már 
2019-
ben elké- 
szültek 
ahhoz a 
pályázat
hoz, 
melyen a 
pályázati 
anyagot 
befogadt
ák 
ugyan, 
de a 
támogatá
st 
forráshiá
nyra 
hivatkoz
va 
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eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

elutasítot
ták.  

 

12 

Közösségi 
Ház 
kialakítása-
Mélyszegénys
égben élők 
számára is 
elérhetők 
legyenek a 
megfelelő 
kulturálódási 
lehetőségek 

Mélyszegénysé
gben élők 
kulturálódási 
lehetőségei 
korlátozottak 

A 
mélyszegénysé
gben élők 
számára is 
elérhetővé 
váljanak a 
széleskörű 
kulturális 
programok, 
értelmes 
elfoglaltságok 
számára 
biztosított 
helyszínek 

  

Közösségi Ház 
kialakítása, 
kulturális 
programokkal, , 
lehetőségekkel való 
megtöltése 

Képviselő
-testület, 
Polgárme
ster 

2020.12.
31. 

Közösségi 
élet 
színtereinek 
száma 
Közösségi 
programok 
száma 
növekszik  

pénzügyi 
humán 

 Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 
 

Jelenleg 
nem áll 
rendelkezé
sre 
pénzügyi 
forrás. 

Határidő 
módosítás 
szükséges: 
2023.12.31. 

13 Sportpark A R: Ingyenes   Sportpark Képviselő 2020.12. Igénybevevő pénzügyi Esélyegyenl 2019.10.11  
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Intéz
kedés 
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áma  
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címe, 

megnevezése  
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következtetései

ben feltárt 
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i probléma 
megnevezése  
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intézkedéssel 
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cél  
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célkitűzés 
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egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

építése. A 
sport 
szolgáltatások
hoz való 
hozzáférés 
mindenki 
számára 
elérhető 

mélyszegénység
ben élők 
sportolási 
lehetőségei 
korlátozottak 

sportolási 
lehetőségek 
biztosítása K: 
Aktív, értelmes 
időtöltéssel, 
egészségesebb 
lakosság H: 
Betegségek 
száma csökken, 
fizikai 
aktivitása 
növekszik az 
azt igénybe 
vevőknek  

kialakítása -testület, 
Polgárme
ster 

31. k száma őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 
 

-n átadásra 
került a  
VP6-
19.2.1-36-
3-17 
pályázatna
k 
köszönhető
en a 
Papföldi és 
Ősz utca 
közötti 
területen 
egy fitness 
park. 
 
Fiatalok 
részére 
átadásra 
került 

A 
megvalósítá
s nem 
igényel 
módosítást 
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Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  
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helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
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i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  
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célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

2019-ben 
egy 
sportpark-
melynek 
biztonságo
sabb 
helyszínre 
történő 
költöztetés
e jelenleg 
folyamatba
n. 

14 

Önsegítő 
csoportok 
szervezése-
közösségi 
szolidaritás 
erősítése 

A 
mélyszegénység
ben élők 
segítségre 
szorulnak  

R: Közösségi 
szolidaritás 
módjai 
bővülnek K: A 
szegénység 
mértéke 
csökken  

  

Városi közösségi 
önsegítő csoportok 
létrehozása, 
összefogása:„Adni 
jó! Lakosság 
érzékenyítése  

Kistérségi 
Gondozás
i Központ 
Családseg
ítő 
Szolgálata 

2019.05.
31. 

Adományozá
sba 
bekapcsolód
ó személyek 
Segítséget 
kapók száma  

humán 

 Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 
 

Ünnepek 
közeledtév
el, ill. a 
COVID-19 
pandémiás 
helyzetnek 
köszönhető
en 

 
A határidő 
hosszabbítás
a szükséges: 
2023.12.31. 
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Intéz
kedés 
sorsz
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Az intézkedés 
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i probléma 
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Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej
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Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

széleskörű 
társadalmi 
összefogás 
volt 
tapasztalha
tó. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége    

1 

Családok 
működési 
zavarainak 
felszámolása 

A család 
működését 
zavaró és 
akadályozó 
okok közül a 
családok 
anyagi, család 
széteséséből, a 
nevelés, 
gondozás, 
törődés, szeretet 
hiányából 

A családok 
segítséget 
kapnak a 
működési 
zavarok 
felszámolásába
n. 

Szociális 
Szolgáltatás
i Koncepció 
2018 

Egyéni és 
csoportos 
foglalkozások 
szemléletformáló 
előadások 
szervezése 
Hátrányos helyzetű 
gyermekekkel 
foglalkozó 
szakemberek 
képzése 

Kistérségi 
Gondozás
i Központ 
vezetője 

2019.12.
31. 

Tájékoztató 
előadások 
száma, 
megjelentek 
száma 

humán 
pénzügyi  

 Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Nem 
történt 
intézkedés. 

A határidő 
hosszabbítás
a szükséges: 
2023.12.31. 
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Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  
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helyzetelemzés 
következtetései
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i probléma 
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Az intézkedés 
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Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej
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Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

adódó 
veszélyeztetetts
ég száma a 
szakemberek 
jelzése alapján 
megemelkedett 

2 

Közösségi 
Ház 
kialakítása, 
közösségi 
terek 
létrehozása 

Települési 
demográfiai 
mutatói alapján 
nő a 15-17 éves 
férfiak aránya 
Nincsenek 
ifjúság 
szórakozási/köz
össégi 
tevékenységeit 
lehetővé tevő 
terek, 
programok a 
városban 

R,K: A 15-év 
feletti 
korosztály 
igényeihez 
mért 
intézményháló
zat- szabadidős 
tevékenységek, 
ifjúsági 
információs 
iroda, 
pályaválasztási 
tanácsadásmeg
szervezése H: 

Gazdasági 
program 

Közösségi Ház 
kialakítása Tiszt 
Klub Petőfi 
Múzeum 
épületének 
felújítása  

Képviselő
-
testület,Po
lgármeste
r 

2019.12.
31. 

Közösségi 
ház, és a 
felújított 
közösségi 
épületek,tere
k 
biztosítanak 
minden 
célcsoport 
számára 
Szabadidős 
programok 
száma 
Bevont 

humán 
pénzügyi 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Pályázati 
forrás nem 
áll  
rendelkezé
sre. 
 
A 
közösségi 
terek 
felújítása,  

A határidő 
hosszabbítás
a szükséges: 
2023.12.31. 
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Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

H:Ifjúság 
értelmes 
szabadidős 
tevékenysége 
révén, a 
felnövekvő 
lakosság 
városban 
tartása, 
bűnmegelőzés 

személyek 
száma 
növekszik 

3 

Bűnmegelőzé
si-, 
drogmegelőzé
si-
,katasztrófavé
delmi 
ismeretek 
átadásának 
megszervezés
e 

Az ifjúság 
fokozottan 
veszélyeztetett 
az élet bizonyos 
területein 

R: Célzott 
bűnmegelőzési
-, drog 
prevenciós 
programokkal 
elérhető az 
ifjúság K: 
Ifjúság 
ismeretei 
bővülnek H: 

Szociális 
szolgáltatás
i Koncepció 
2018 

Bűnmegelőzési 
drogmegelőzési, 
katasztrófavédelmi 
ismeretek 
átadásának 
megszervezése, 
minden fórumon, 
ahol az ifjúság 
elérhető  

Kistérségi 
Gondozás
i Központ 
vezetője-
Család-és 
Gyermekj
óléti 
Szolgálat 

2019.12.
31. 

Bűnmegelőz
ési 
programoko
n részt vevők 
száma 
Rendőrségi 
statisztika-
bűnözés, 
drogfogyaszt
ás csökken  

Humán 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

folyamatos
, évente 
rendszeres
en 
megvalósu
ló 
program. 

A határidő 
hosszabbítás
a szükséges 
folyamatoss
ágának 
biztosítása 
érdekében. 
2023.12.31. 
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Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

Kevesebb 
bűnözés, 
drogfogyasztás 

4 
Pályaorientáci
ós képzések 
szervezése 

A fiatalok nem 
rendelkeznek 
megfelelő 
pályaorintációs 
ismeretekkel 

R: 
Pályaválasztás
hoz a döntés 
helyzetben 
lévők 
segítséget 
kapnak K: 
Átgondolt 
döntéseket 
hoznak a 
fiatalok-
kereslet kínálat 
szempontjait 
figyelembe 
véve H: 
Kevesebb 
pályatévesztés, 

  

Egyéni és 
csoportos 
pályaorientációs 
alkalmak 
szervezése az 
oktatási 
intézményekben, 
nyomon követés 

Oktatási 
intézmény
ek vezetői 

2019.12.
31. 

R: 
Résztvevők 
száma K: 
Választott 
képzést 
befejezők 
száma 
növekszik H: 
Munkába 
állás a 
választott 
szakma 
alapján 
növekszik  

humán 
pénzügyi 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Az oktatási 
intéménye
k 
keretében 
minden 
évben 
megvalósu
ló 
program.  

Az 
intézkedés 
törlése 
szükséges, 
mivel az 
Önkormány
zatnak nincs 
lehetősége 
annak 
eredménym
utatóit 
nyomonköv
etni. 
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Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

biztos 
munkalehetősé
gek  

5 

A gyermekek 
biztonságos 
szünidei 
elhelyezéséne
k segítése 

A szünidőkben, 
különösen a 
nyári 
időszakban a 
gyermekek 
biztonságos 
elhelyezéséhez 
a családok 
segítségre 
szorulnak 

A családok 
segítséget 
kapnak a 
gyermekek 
elhelyezéséhez 

Szociális 
szolgáltatás
i Koncepció 

Az önkormányzat 
települési 
támogatás 
biztosításával 
továbbra is járuljon 
hozzá a 
táboroztatás 
költségeihez.A 
szünidő heteire 
igényekhez mérten 
szerveződjenek 
elérhető táborozási 
lehetőségek 

Képviselő
-
testület,Ki
stérségi 
Gondozás
i Központ 
vezetője 

2023.12.
31. 

Azon 
családok, 
gyerekek 
száma, akik 
a nyári 
elhelyezéshe
z segítséget 
kaptak. 

humán 
pénzügyi  

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

10/2015(II.
10.) Önk, 
rendeletbe
n 
biztosított 
a 
táboroztatá
si 
támogatás 
igénylésén
ek 
lehetősége. 
Igénylők 
száma: 
2018: fő 
Ráfordított 
összeg: Ft 

Nem 
szükséges 
módosítás 
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Intéz
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sorsz
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Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

6 

A hátrányos 
helyzetű 
gyermekek 
felzárkóztatás
a 

Nincs preventív 
célú pedagógiai 
program, amely 
segítené az 
óvodába még 
nem járó 
gyermekek 
számára a korai 
célzott 
képességfejleszt
ést, 
szocializációt 

A 
szociokulturáli
s hátrányokkal 
küzdő 
gyermekek 
egészséges 
fejlődését 
támogató, 
fejlődési 
lemaradását 
kompenzáló, 
szülői 
kompetenciáka
t erősítő 
program 
szükséges 

Szociális 
szolgáltatás
i Koncepció 
2018 

A szociokulturális 
hátrányokkal küzdő 
gyermekek 
egészséges 
fejlődését 
támogató, fejlődési 
lemaradását 
kompenzáló, szülői 
kompetenciákat 
erősítő program -
Biztos Kezdet 
Gyermekház 
kialakítása, 
szakemberek 
biztosítása 

Kistérségi 
Gondozás
i Központ 
vezetője 

2023.12.
31. 

Korai, 
célzott 
képességfejl
esztésben 
résztvevő 
gyermekek 
száma 

humán 
pénzügyi 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

115/2020. 
(IX.16.) 
ÖKT sz. 
határozat 
Csatlakozá
si 
Nyilatkoza
t a Bursa 
Hungarica 
Felsőoktat
ási 
Ösztöndíjr
endszer 
2021. évi 
pályázati 
fordulójáh
oz- minden 
évben 
megvalósu
l. 

Nem 
szükséges 
módosítás- 
megvalósulá
sa 
folyamatos. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

2020. 
márciusába
n a Covid-
járvány 
alatt 
mélyszegé
nységben 
élő, 
rászoruló 
gyerekekn
ek, aszódi 
általános é
s 
középiskol
ásoknak 
osztott a PJ 
Nőegylet 
digitális 
tabletet, 
amit Mága 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

Zoltán 
adományo
zott és 
bízta meg 
a 
Nőegyletet 
a 
feladattal. 
Az 
Önkormán
yzat 
szintén  
szétosztott 
5 db. 
tabletet a 
rászorulók 
körében. 
 

7 Gyermekpszi
chológus 

Jelenleg a 
Kistérségi 

Az óvodás 
korosztályú 

Szociális 
szolgáltatás

Gyermekpszicholó
gus felvétele a 

Kistérségi 
Gondozás

2023.12.
31. 

Gyermekpszi
chológus 

humán 
pénzügyi  

Esélyegyenl
őség 

 
Pedagógiai 

Nem 
szükséges 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

segíti az 
óvodáskorú 
gyermeket 
nevelő 
családokat 
gondjaik 
megoldásában 

Gondozási 
Központ 
Intézményében 
egy 
pszichológus 
látja el a 
mentális 
segítést a 
járásban lévő 
családok, 
gyermekek 
számára. Hiányt 
pótolna, egy 
gyermekpszicho
lógus 

gyermekek és 
családjaik 
megsegítését 
szolgálná egy 
gyermekpszich
ológus 
alkalmazása 

i Koncepció 
2018 

Kistérségi 
Gondozási 
Központba 

i Központ 
vezetője 

által segített 
esetek száma 

biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Szakszolgá
lat 
szakember
e által 
biztosított. 

módosítás 

8 

Sokfunkciós 
közösségi 
intézmény 
létrehozása 

A tanítási időn 
túli iskolán 
kívüli 
programok, 
lehetőségek 

R: Olyan 
közművelődési 
intézmény 
kialakítása, 
ahol a fiatalok 

Gazdasági 
program 
2015-2019 

Olyan 
közművelődési 
intézmény 
kialakítása, ahol a 
fiatalok számára 

Képviselő
-
testület,Po
lgármeste
r,AVKK 

2020.12.
31. 

A 
programokba 
bevont 
családok 
száma 

Humán 
pénzügyi 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 

Nincs 
pénzügyi 
forrás-
pályázati 
lehetőség 

Módosítás 
szükséges: 
2023.12.31. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

nem kielégítők 
a településen 

számára célzott 
szórakozási 
lehetősek, 
programok 
valósíthatók 
meg- Új 
közösségi tér-
többfunkciós 
kulturális 
központ 
létrehozása 
indokolt. K: A 
gyermekek, az 
ifjúság 
biztonságos/ 
értelmes 
elfoglaltságain
ak lehetőségei 
bővülnek H: 
Közösségépítés

célzott szórakozási 
lehetősek, 
programok 
valósíthatók meg- 
Új közösségi tér-
többfunkciós 
kulturális központ 
létrehozása 
indokolt. A 
gyermekek, az 
ifjúság biztonságos/ 
értelmes 
elfoglaltságainak 
lehetőségei 
bővülnek, 
színesednek. 

vezetője intézkedések figyelése 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

sel, 
lokálpatriota, 
otthonukhoz 
ragaszkodó 
felnőttek 
lesznek a 
fiatalokból  

9 

Ingyenes 
vagy 
támogatott 
kulturális 
programok 
szervezése 

A szerény 
anyagi háttérrel, 
rendelkező, 
kevésbé mobilis 
családok 
gyermekei 
számára 
kevésbé 
elérhetők az 
élményszerző 
programok 

A szerény 
anyagi 
háttérrel, 
rendelkező, 
kevésbé 
mobilis 
családok 
gyermekei 
számára is 
elérhetővé 
válnak az 
élményszerző 
programok 

  

Az óvodás és 
iskoláskorú 
gyermekek számára 
városi szintű 
kulturális vagy 
szabadidős 
programok (pl. 
mese, vagy 
bábszínház, utazó 
planetárium, stb.) 
amelyen a 
rászorulók 
ingyenesen/támoga

AVKK 
vezetője 

2019.12.
31. 

Ingyenes 
programok 
száma 
résztvevők 
száma 

humán 
pénzügyi  

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

A városi 
rendezvén
yek 
minden 
korosztály 
számára 
ingyenesen 
elérhetőek. 

Folyamatoss
ágának 
biztosítása 
érdekében 
módosítás 
szükséges: 
2023.12.31. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

tottan vagy 
kedvezményesen 
vehetnek részt  

10 

SNI 
gyermekek 
ellátásához 
igényekhez 
igazodó 
szakemberek 
biztosítása  

SNI gyermekek 
száma évről-
évre emelkedik. 
Integrációjuk 
egyre több 
nehézséget 
okoz. Az 
érintett 
csoportokban 
gyógypedagógi
ai asszisztens 
alkalmazására 
egyre nagyobb 
szükség van 
SNI gyermekek 
ellátása 
szakember 

R, K:A segítő 
szakemberek 
alkalmazásával 
a hátrányok 
csökkennek. H: 
A problémák 
megoldásával 
ép közösségek 
jönnek létre  

  

A segítő 
szakemberek 
alkalmazásával a 
hátrányok 
csökkennek, a 
normál közösség 
tagjainak érdekei 
kevésbé csorbulnak  

Képviselő
-testület 

2023.12.
31. 

Alkalmazott 
szakemberek 
száma 
Bevont SNI-
s gyermekek, 
és családjaik 
száma  

humán 
pénzügyi 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

A 
Pedagógiai 
Szakszolgá
lat 
szakember
ei által 
biztosított 
egyenlőre. 
Szociális 
segítő 
kezdte 
meg a 
munkáját 
az oktatási 
intézmény
ekben. 

Módosítás  
nem 
szükséges. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

hiánya miatt 
nem megoldott 
helyben 

III. A nők esélyegyenlősége    

1 

Családi életre 
nevelés 
technikáinak, 
háztartás-
vezetés, 
gazdálkodás, 
életvezetési 
ismereteknek 
átadása, ezt 
támogató 
programok 
szervezése 

Sok esetben 
hiányoznak a 
családi minták, 
mely családi 
működési 
zavarokhoz 
vezethet. A 
családon belüli 
erőszak rejtve 
marad  

Családi életre 
nevelés 
technikáinak, 
háztartás-
vezetés, 
gazdálkodás, 
életvezetési 
ismeretek 
bővülnek A 
családi 
működési 
zavarok 
csökkennek 

Szociális 
szolgáltatás
i Koncepció 
2018 

Családi életre 
nevelés 
technikáinak, 
háztartás-vezetés, 
gazdálkodás, 
életvezetési 
ismereteknek 
átadása, ezt 
támogató 
programok 
szervezése 

AVKK 
vezetője,
Család-és 
Gyermekj
óléti 
Központ 

2019.12.
31. 

programok 
száma 
résztvevők 
száma 

humán 
pénzügyi  

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

 
Célzott 
programok 
nem 
valósultak 
meg. 

Módosítás 
szükséges: 
2023.12.31. 
 

2 Családon 
belüli 

A családon 
belüli erőszak 

A családon 
belüli erőszak   

Ismeret bővítő 
előadások 

AVKK 
vezetője 

2019.12.
31. 

programok 
száma 

humán 
pénzügyi  

Esélyegyenl
őség 

Célzott 
programok 

Módosítás 
szükséges: 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

erőszakkal 
kapcsolatos 
ismeretek 
bővítése 

rejtve marad jeleit a 
szakemberek 
felismerik, a 
segítség eljut a 
rászoruló 
bántalmazott 
személyhez 

szervezése, 
elérhető segítségek 
a bántalmazottak és 
szakemberek 
számára is 

biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

nem 
valósultak 
meg. 

2023.12.31. 
évente 
folyamatos 

3 

Munkanélküli 
nők 
elhelyezkedés
ének segítése 

A tartós 
munkanélkülisé
g aránya a nők 
esetében 
magasabb 

Képzési 
programok-
elérése 
érdekében 
információhoz 
való hozzájutás 

Szociális 
szolgáltatás
i Koncepció 
2018 

Álláskeresési 
tanácsadás 
folytatása 

Kistérségi 
Gondozás
i Központ 
vezetője 

2019.12.
31. 

Kistérségi 
Gondozási 
Központ 
vezetője 

humán 
pénzügyi  

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Álláskeres
ési 
tanácsadás 
folyamatos
.  
 

Módosítás 
szükséges- 
folyamatoss
ágának 
biztosítása 
érdekében: 
20203.12.31
. 
 

4 
Szociális, 
gyermekjóléti 
szolgáltatások

A gyermekét 
egyedül nevelő, 
vagy több 

A gyermekét 
egyedül 
nevelő, vagy 

  
Települési 
támogatásoknál 
pozitív 

Képviselő 
testület 

2019.12.
31. 

hátrányt 
kompenzáló 
intézkedések 

humán 
pénzügyi  

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva

Települési 
támogatáso
k 

Módosítás 
szükséges: 
2023.12.31. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

, ellátások 
során 
kiemelten kell 
kezelni a több 
gyermeket 
nevelő 
családokat. 
(folyamatos-
meglévők 
fenntartása 

gyermeket 
nevelő család 
esetében a 
szegénység 
kockázata 
magas 

több gyermeket 
nevelő család 
esetében a 
szegénység 
kockázata nem 
nő 

diszkrimináció 
alkalmazása a több 
gyermeket nevelő 
családok 
hátrányainak 
kompenzálására 
nevelő 

száma l 
kapcsolatos 
intézkedések 

szabályozá
sánál 
figyelembe 
véve a 
célcsoport 
nehézségei
. 10/2015 
(II.10.) 
Önk.r. 
2020. 
márciusába
n a Covid-
járvány 
alatt 
mélyszegé
nységben 
élő, 
rászoruló 
gyerekekn
ek, aszódi 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

általános é
s 
középiskol
ásoknak 
osztott a PJ 
Nőegylet 
digitális 
tabletet, 
amit Mága 
Zoltán 
adományo
zott és 
bízta meg 
a 
Nőegyletet 
a 
feladattal. 
Az 
Önkormán
yzat 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

szintén  
szétosztott 
5 db. 
tabletet a 
rászorulók 
körében. 
 

5 

Annak 
segítése, hogy 
GYÁS, 
GYES-ről 
való 
visszatérés a 
munkaerőpiac
ra minél 
kevesebb 
nehézségbe 
ütközzön 

A GYÁS, 
GYES-ről való 
visszatérés a 
munkaerő 
piacra nehezített 

  

Szociális 
szolgáltatás
i Koncepció 
2018 

Bölcsőde, óvodai 
férőhely biztosítása 
munkába visszatérő 
szülők számára 

Képviselő
-testület, 
Bölcsőde, 
Óvoda 
vezetője, 
Kistérségi 
Gondozás
i Központ 
vezetője-
Család és 
Gyermekj
óléti 
Központ 

2019.12.
31. 

elhelyezett 
gyermekek 
száma 

humán 
pénzügyi 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

A 
munkaerőp
iacra 
történő 
visszatérés
t az 
intézmény
ek férőhely 
biztosításá
val az 
Önkormán
yzat 
intézmény

Módosítás 
szükséges: 
2023.12.31. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

ei 
elősegítik. 
Egy 
kérelmezőt 
sem kellett 
elutasítani 
férőhely 
hiány 
miatt. 
 

6 

Az 
Önkormányza
t 
intézményein
él rugalmas 
munkaidő 
lehetőségének 
biztosítása 

A kisgyermeket 
nevelő családok 
esetén rugalmas 
munkaidőre 
lenne szükség 

A rugalmas 
munkaidő 
lehetőségét 
biztosító 
munkahelyek 
száma 
növekedjen. A 
munka-és 
magánélet 
összhangja 

  

Az Önkormányzat 
intézményeinél 
rugalmas munkaidő 
lehetőségének 
biztosítása 

Polgárme
ster, 
Jegyző 

2019.12.
31. 

A rugalmas 
munkaidő 
lehetőségét 
biztosító 
munkahelye
k száma  

humán 
pénzügyi  

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Az 
Önkormán
yzat 
intézmény
einél 
rugalmas 
munkaidő 
biztosítása 
megvalósu
l. 

Módosítás 
szükséges- 
folyamatoss
ágának 
biztosítása 
érdekében. 
2023.12.31. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

kialakul 
Kiegyensúlyoz
ottabb családok  

7 

A gyesen 
lévők 
társadalmi 
kapcsolataina
k elősegítése. 
Szabadidős 
programok 
szervezése, 
igény szerinti 
bővítése. 

A gyesen lévők 
társadalmi 
kapcsolatai 
szükségesek az 
egészséges 
egyéni és 
családi 
működéshez 

R, K.: Családi 
programok 
szervezésével a 
családok 
egészséges 
működéséhez, 
kapcsolatterem
téséhez 
alkalmak 
teremtődnek 
H:Egészséges 
családi-és 
közösségi 
működés  

  

Szabadidős 
programok 
szervezése, igény 
szerinti bővítése. 
Zöldterületek, 
közparkok 
tervszerű felújítása  

AVKK 
Vezetője, 
Védőnők 

2019.12.
31. 

Gyesen lévő 
anyák 
számára 
célzott 
programok 
száma 

humán 
pénzügyi  

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

A város 
rendezvén
ynaptár 
minden 
korosztály
nak 
számos 
ingyenes 
programot 
biztosít. 
A 
Bölcsődéb
en Csiri-
biri 
játszóház 
működik, a 
Városi 

Módosítás 
szükséges: 
2023.12.31. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

Óvoda 
nyílt 
napokat 
szervez a 
kisgyerme
kes 
családokna
k- 
Az 
Egyházak 
Baba-
Mama 
klubokat 
indítottak. 
Az Aszódi 
Integrált 
Kulturális 
Intézmény 
Csemete-
Csacsogó 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

klubbal 
várja a 
családokat 

8 

A városban 
működő női 
szervezetek 
szerepvállalás
ának az 
elősegítése 

A városban 
működő női 
szervezetek 
kevés 
helyen/alkalom
mal jelennek 
meg a város 
életében 

A városban 
működő női 
szervezetek 
támogatása, 
megjelenésük 
segítése, a 
döntéseknél az 
adott 
célcsoport 
igényei 
megfogalmazó
dnak, azokat a 
döntéshozók 
figyelembe 
veszik. 

  

A városban 
működő női 
szervezetek 
támogatása, 
megjelenésük 
segítése 

Polgárme
ster, 
AVKK 
vezetője 

2019.12.
31. 

Női 
szervezetek 
megjelenésé
nek száma A 
nők 
társadalmi 
csoport 
igényei 
megjelennek 
Nőket érintő 
programok 
szervezése  

humán 
pénzügyi  

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

A 
Podmanicz
ky Júlia 
Nőegylet 
ingyenes 
programok
at, 
előadásoka
t, 
jótékonysá
gi 
rendezvén
yeket 
szervez, 
közösségi 
szolidarítás 
jegyében 

Módosítás 
szükséges: 
2023.12.31. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

adományo
kat gyűjt 
és juttat el 
a 
rászorulók
nak. 
Évente 
támogatja 
valamilyen 
esélyterem
tő program 
megvalósu
lását. 
Társadalmi 
szerepválla
lásuk 
növekszik. 

9 
Akadálymene
tes 
közlekedés 

A nők 
munkahelyeiket
, a 

Akadálymenete
s közlekedés 
biztosításával a 

Gazdasági 
program 
2015-2019 

Utak, járdák építése 
az akadálymentes 
közlekedés 

Képviselő
-testület 

2023.12.
31. 

Felújított, 
akadályment
es 

pénzügyi 
Esélyegyenl
őség 
biztosításáva

Új utak, 
utak, 
járdák 

Nem 
szükséges 
módosítás  
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

biztosítása a 
babakocsival 
és/vagy 
kisgyermekke
l közlekedők 
részére a 
város minden 
pontján 

gyermekintézm
ényeket, 
közösségi élet 
színtereit nem 
tudják 
könnyedén 
megközelíteni 
babakocsival 

babakocsival 
és/vagy 
kisgyermekkel 
közlekedők a 
város minden 
pontjáról 
eljutnak a 
mindennapjaik 
során. 

érdekében közlekedést 
biztosító 
utak, járdák 
száma 

l 
kapcsolatos 
intézkedések 

felújítása 
kiemelt 
feladatai 
közé 
tartozik az 
Önkormán
yzatnak. 
Esélyegye
nlőségi 
szemponto
k is 
figyelembe 
vételre 
kerülnek. 

10 

Nők 
számának 
növelése a 
közéletben 

A nők alacsony 
számban 
vesznek részt a 
városi 
közéletben 

Társadalmi 
egyeztetések 
során nők 
széleskörűen 
bevonásra 
kerülnek. 

  

Az Önkormányzat 
tegyen lépéseket 
annak érdekében, 
hogy a város 
tervezésével, 
fejlesztésével és 

Képviselő 
testület 

2023.12.
31. 

Közéletben 
részvevő nők 
száma  

humán 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Az 
Önkormán
yzat a 
nőket, 
gyermekes 
családokat 

Nem 
szükséges 
módosítás 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

működtetésével 
kapcsolatos 
döntések 
meghozatalában a 
nők lakosságbeli 
arányuknak 
megfelelő arányban 
képviselve 
legyenek 

érintő 
pályázatok 
elbírálásár
a 
különböző 
társadalmi 
rétegű 
nőkből 
kért fel 
bíráló 
bizottságba 
személyek
et, ezzel is 
segítve a 
nők 
bevonását. 

11 

Munka-
magánélet 
összehangolás
át támogató 

A családon 
belül a 
feladatmegosztá
s sok esetben 

Munka-
magánélet 
összehangolásá
t támogató 

  

Munka-magánélet 
összehangolását 
támogató 
gondolkodásmód 

AVKK 
vezetője 

2023.12.
31. 

Városi 
program 
kidolgozása, 
megvalósítás

pénzügyi 
humán 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 

 
Nem 
történt 
célzott 

Nem 
szükséges 
módosítás 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

gondolkodás
mód erősítése 

hiányzik gondolkodásm
ód erősítése 
érdekében 
valósuljon meg 
a nemek 
közötti családi 
feladatmegoszt
ást 
egyensúlyba 
hozó 
szemléletformá
lás 

erősítése érdekében 
valósuljon meg a 
nemek közötti 
családi 
feladatmegosztást 
egyensúlyba hozó 
szemléletformáló 
előadások 
szervezése, 
támogatása 

a a témában kapcsolatos 
intézkedések 

program-
szervezés 

12 
Családi 
parkolók 
kijelölése 

Nincsenek 
megfelelő 
számban kijelölt 
családi 
parkolók. 

Családi 
parkolók száma 
növekszik A 
kisgyermekes 
családok 
kényelmesen, 
biztonságosan 
tudnak parkolni 

  

Új parkolók 
kialakításánál 
megfelelő számú 
családi parkolók 
kijelölése 

Képviselő 
testület 

2023.12.
31. 

Családi 
parkolók 
száma 

Pénzügyi 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Nem 
történt 
célzott 
program-
szervezés 

Nem 
szükséges 
módosítás 



 160 

   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

a városban H: 
Több helyen, 
városi 
rendezvényen 
vesznek részt a 
kisgyermekes 
családok  

13 

A városi 
terek, 
útvonalak 
kialakításakor 
az 
Önkormányza
t figyelembe 
veszi a nők 
térhasználati 
szokásait, 
szükségleteit 

A városi terek, 
járdák mentén a 
közvilágítás 
nem mindenhol 
megoldott. A 
nők biztonsága 
érdekében 
fontos a 
megfelelő 
közvilágítás. 
Közösségi 
programok 
szervezése 

A városi terek, 
útvonalak 
kialakításakor 
az 
Önkormányzat 
figyelembe 
veszi a nők 
térhasználati 
szokásait, 
szükségleteit 
Hosszútávon a 
nők társadalmi 
csoportja 

  

Jól megvilágított 
járdák, biztonságos 
parkolók, női és 
gyermekes mosdók 
megfelelő számban 
elérhetőek-
közösségi 
programoknál, 
szoptatásra, 
kisgyermek 
etetésére, 
pelenkázására 
kialakított helyek 

Alpolgár
mester 

2023.12.
31. 

Jól 
megvilágított 
járdák, 
biztonságos 
parkolók 
száma 
(annak 
hiánya 
csökken) Női 
és 
gyermekes 
mosdók 
megfelelő 

humán 
pénzügyi 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Minden 
közösségi 
programná
l 
figyelemm
el vannak a 
kisgyerme
kes 
családok 
spec. 
szükséglet
eire. 

Nem 
szükséges 
módosítás, 
folyamatos 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

esetén több női 
mosdó 
biztosítása 
szükséges 

szükségletei 
figyelembe 
vételre 
kerülnek. A 
nők 
biztonságérzete 
növekszik a 
városban. 
Kisgyermekese
k 
mobilitásának 
megteremtésév
el a családon 
kívüli 
társadalmi 
kapcsolatok 
erősödnek, az 
elszigeteltség 
csökken  

számban 
elérhetőek-
közösségi 
programokná
l, 
szoptatásra, 
kisgyermek 
etetésére, 
pelenkázásár
a vannak 
kialakított 
helyek  

14 Az A városban élő A városban élő   A városban élő nők AVKK 2020.12. Nők humán Esélyegyenl  Nem 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

Önkormányza
t elismeri a 
városi nők 
közéleti, 
tudományos, 
művészeti 
teljesítményé
nek, 
eredményeit, 
széles körűen 
láthatóvá 
teszi 

nők közéleti, 
tudományos, 
művészeti 
teljesítményéne
k, 
eredményeinek 
elismerése 
hiányzik 

nők 
elismertsége 
növekszik Női 
szerepvállalás 
növekszik a 
közéletben 
Szemléletform
álás 
megvalósul 

közéleti, 
tudományos, 
művészeti 
teljesítményének, 
eredményeinek 
elismerése ügyében 
cikksorozat, díj 
alapítása  

vezetője 31. eredményein
ek 
megjelenése,
száma  

pénzügyi őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

2020.10. 
Sikeres 
nők 
pályázat 
kiírása 

szükséges 
módosítás 
megvalósult 

15 

Nőket 
veszélyeztető 
betegségek 
preventív 
előadások, 
ingyenes 
szűrőprogram
ok 

Bizonyos 
betegségek a 
nőket kiemelten 
veszélyeztetik.  

Preventív 
programok 
száma 
növekszik 

  

Prevenció 
erősítése, 
előadássorozat 
szervezése, 
ingyenes szűrő 
alkalmak 

Szakorvos
i 
rendelőint
ézet, 
Védőnők, 
Háziorvos
ok 

2019.12.
31. 

Elérhető 
szűrőprogra
mok száma, 
szűrésen 
részt vevő 
nők száma 

humán 
pénzügyi  

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

2019, 2020 
évben nem 
került sor 
megszerve
zésére. 

Módosítás 
szükséges: 
2023.12.31. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

megszervezés
e 

16 

A nők 
munkába 
történő 
visszatéréséne
k elősegítése. 
Információbá
zis 
megteremtése 

A regisztrált 
munkanélküliek 
száma nők 
körében 
magasabb, a 
nők családi 
szerepük miatt 
többnyire 
helyben 
kívánnak 
elhelyezkedni. 

A nők helyben 
vagy 
lakóhelyükhöz 
közel el tudnak 
helyezkedni 

  

Helyben lévő 
munkahelyek 
feltérképezése, 
munkaadók 
megkeresése, 
állásajánlataik 
ajánlása álláskereső 
nők részére 

Kistérségi 
Gondozás
i 
Központ-
Álláskere
sési 
tanácsadá
s 

2023.12.
31. 

Helyben 
munkát 
vállaló 
családanyák 
száma 

Humán 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

A 
vállalkozás
okkal 
naprakész 
kapcsolat 
szükséges, 
ezzel is 
segítve az 
új 
információ
k, 
jogszabályi 
változások 
megismert
etését 
előadások, 
programok 
szervezésé

 
Nem 
szükséges 
módosítás 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

vel. A 
kereskedel
mi, 
vendéglátó 
tevékenysé
gek 
élénkítése 
a Kossuth 
utca és a 
városközp
ont 
fejlesztésé
vel kaphat 
nagyobb 
lendületet. 
Az 
önkormány
zat 
fentieken 
túl a 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

közszolgált
atások 
megtartása
, illetve 
bővítése 
révén 
teremthet 
munkahely
et, és 
tarthat 
fenn a 
közalkalm
azottak, 
köztisztvis
elők 
foglalkozta
tásával. 
 

17 A családi 
szerepek 

Sok az 
egyszülős 

K, H: Családi 
értékek   Családok működési 

zavarainak 
Kistérségi 
Gondozás

2023.12.
31. 

Bevont 
családok 

Humán 
Pénzügyi 

 Esélyegyenl
őség 

Nem 
voltak 

Nem 
szükséges 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

értelmezését 
formáló 
előadások, 
programok 
szervezése, 
pszichológiai 
előadások, 
párkapcsolato
k erősítését 
célzó 
programok 

háztartás erősödnek 
Válások száma, 
így az 
egyszülős 
családok száma 
csökken  

megoldását segítő 
előadások 
szervezése 
Párkapcsolati 
terápia, 
konfliktuskezelés 
elérhető a 
településen  

i Központ 
vezetője 

száma biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

ezirányú 
célzott 
programok
. 

módosítás 
 

IV. Az idősek esélyegyenlősége    

1 

Elmagányoso
dás 
megelőzése, 
aktivitást, 
függetlensége
t megőrző 
programokkal  

Magas az 
egyedül élők 
aránya 

Az 
elmagányosodo
tt idősek száma 
csökkenjen.Idő
s emberek 
hasznosnak 
érzik magukat 

Kistérségi 
Szociális 
Szolgáltatás
i Koncepció 
2018 

Korosztályt érdeklő 
széleskörű 
kulturális 
programok 
szervezése, városi 
programokban 
megjelenésük, 

Kistérségi 
Gondozás
i Központ 
vezetője 

2023.12.
31. 

igény alapján 
programok 
szervezése 
(db) 
programoko
n résztvevő 
személyek 

humán 
pénzügyi 

 Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Az 
Önkormán
yzat 
intézmény
eiben, a 
városi 
rendezvén

Nem 
szükséges 
módosítás 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

szerepvállalásuk 
biztosított 

száma  yeken az 
ingyenes 
részvétel 
biztosított, 
de a 
megjelenés
i arány 
alacsony. 

2 

A városi 
munkaadók 
az idős 
emberek 
tapasztalataira
, 
kompetenciái
k meglétére 
építsenek 

Az idősebbek 
nehezebben 
jutnak 
munkához, 
annak ellenére, 
hogy nagy 
munka 
tapasztalattal 
rendelkeznek 

Az idősek 
elhelyezkedésé
t célzó 
intézkedések 
Az idősebb 
korosztály 
elhelyezkedési 
esélyei nőnek  

  

Álláskeresési 
tanácsadás segíti az 
állástalanokat, 
szoros információs 
kapcsolat 
kiépítésével segíti 
az idősebb 
munkavállalók 
munkába állását 

Kistérségi 
Gondozás
i Központ 
vezetője - 
Álláskere
sési 
tanácsadá
st végző 
munkatárs
a 

2019.12.
31. 

Elhelyezked
ett 
munkavállal
ók száma 

humán 
pénzügyi 

 Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Nem 
történt 
intézkedés. 

Módosítás 
szükséges: 
2023.12.31. 

3 Prevenciós A morbiditási Prevenciós Kistérségi Rendszeres Kistérségi 2023.12. Tanácsadáso humán Esélyegyenl Az Idősek Nem 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

programok a 
városban élő 
idős emberek 
számára 

statisztikák 
rangsorában – a 
daganatok, 
keringési 
zavarok, szív- 
és érrendszeri 
megbetegedése
k, ízületi 
problémák – 
mellett pszichés 
problémák 
leggyakrabban 
előforduló 
betegségek 

szemlélet 
erősödik, 
egészségtudato
s magatartás 
fejlődik általa 

Szociális 
Szolgáltatás
i Koncepció 
2018 

igényfelmérés az 
érintettek körében 
életmód tanácsadás 
évente min. 3 
alkalommal  

Gondozás
i Központ 
vezetője, 
Egészség
ügyi 
Szolgáltat
ók 

31. n részt vettek 
száma 

pénzügyi  őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Klubján 
belül 
minden 
évben 
előadások 
megszerve
zésére 
kerül sor. 

szükséges 
módosítás 
 

4 

Infokommuni
kációs 
eszközök 
használatának 
segítése 

Modern 
eszközök, 
internet 
használat 
gondot okoz az 
idős emberek 

Információhoz 
való 
hozzájutás, 
kapcsolattartás 
eszközeként 
biztonsággal 

  
Modern eszközök, 
internet használat 
ingyenes tanítása 

AVKK 
vezetője 

2019.12.
31. 

Bevont 
idősek száma 

humán 
pénzügyi 

 Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

AVKK 
szervezésé
ben volt 
2019 
évben. 

Módosítás 
szükséges: 
2023.12.31. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

többségének használják az 
idős emberek is 
a 
számítástechni
kai eszközöket 
Elmagányosod
ás csökken  

Résztvevő
k száma: 3 
fő 
 

5 

Közösségi 
szolgálatosok 
szervezése, 
koordinálása 
idős, egyedül 
élő emberek 
segítésére 
(bevásárlás, 
takarítás, 
felolvasás, 
egyéb segítés 
igény szerint 
stb.) 

Nemzedékek 
közötti 
kapcsolat 
nehezített, 
erősítésre szorul 

Erős, egymást 
segítő 
generációs 
kapcsolatok 
épüljenek ki. 
Korosztályok 
közötti 
kommunikáció 
erősödik 

Kistérségi 
Szociális 
Szolgáltatás
i Koncepció 
2018 

Igényfelmérés 
Fiatalok toborzása-
igények mentén-
idősek segítésére 
Igények szerinti 
együttműködési 
kapcsolatok 
kiépítése  

Kistérségi 
Gondozás
i Központ 
vezetője 

2019.12.
31. 

Bevont 
idősek és 
közösségi 
szolgálatos 
fiatalok 
száma 

humán 
pénzügyi 

 Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Közösségi 
szolgálatos 
diákok 
bevonása 
megtörtént
énik a 
Kistérségi 
Gondozási 
Központ 
rendezvén
yeire. 
Bevont 
közösségi 

Módosítás 
szükséges: 
2023.12.31. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

szolgálatos
ok száma: 
25 fő/év 

6 

Az idősek 
elmagányoso
dásának 
megelőzése 

Az idős 
emberek nagy 
része nem 
mozdul ki 
otthonából 

Minél több, 
egyedül élő 
idős ember 
elérése, 
bevonása 

Kistérségi 
Szociális 
Szolgáltatás
i Koncepció 
2018 

1. Idősek 
elérésének 
megtervezése 
(akcióterv 
kidolgozása) 2. 
Igényekhez mért 
szolgáltatások 
kialakítása  

Kistérségi 
Gondozás
i Központ 
vezetője 
Egyházak 
vezetői 

2019.12.
31. 

Kapcsolattart
ást igénylők 
száma, 
kapcsolattart
ó személyek 
száma  

humán 
pénzügyi 

 Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Nem 
történt 
intézkedés. 

Módosítás 
szükséges: 
2023.12.31. 

7 

Új közösségi 
terek, 
korosztály 
számára 
szerveződő 
kulturális 
programok 

Nehézséget 
okoz városon 
belüli/kívüli 
rendezvényekre 
eljutniuk az 
idős 
embereknek 

Helyi, könnyen 
megközelíthető 
városi 
programokon 
egyre több idős 
ember is részt 
vesz. Igény 
esetén idősek 

Gazdasági 
program 

Szerveződjenek 
helyi kulturális 
programok, 
jöjjenek létre új 
közösségi 
színterek, 
színpaddal is 
rendelkező 

Képviselő
-testület, 
AVKK 
vezetője 

2019.12.
31. 

Korosztály 
igényeit 
kielégítő 
programok 
száma, 
résztvevők 
száma  

humán 
pénzügyi 

 Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Idősek 
számára 
elérhető 
Sport park: 
átadása: 
2019.09. 

Módosítás 
szükséges: 
2023.12.31. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

programokra 
történő 
szállításának 
megszervezése
- Mikrobusz 
beszerzése, 
üzemeltetése 
közösségi célra  

művelődési ház, 
korosztálynak szóló 
programok 
szervezése 

8 

Áldozattá 
válás 
megelőzését, 
az otthon 
védelmét 
szolgáló 
intézkedések 

Az idősek 
gyakran válnak 
áldozattá 

Az idősek 
biztonságának 
javítása, az 
áldozattá válás 
lehetőségének 
megelőzése Az 
idősek egyre 
körültekintőbb
ek, egyre 
kevésbé válnak 
áldozattá 
Biztonságos 

Kistérségi 
Szociális 
Szolgáltatás
i Koncepció 
2018 

Előadások 
szervezése 
Biztonsági 
rendszerek 
kiépítésének 
elősegítése. 
Felügyelet 
biztosítása  

Kistérségi 
Gondozás
i Központ 
vezetője 

2019.12.
31. 

Előadások 
száma, 
résztvevők 
száma, 
kiépített 
biztonsági 
berendezése
k száma 

humán 
pénzügyi 

 Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Az idősek 
klubjaiban 
folyamatos 
felhívások
kal 
figyelmezt
etik az 
időseket az    
áldozattá 
válás 
megelőzés
e 

Módosítás 
szükséges- 
visszatérő 
jellege 
miatt: 
2023.12.31. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

életterek 
jönnek létre  

érdekében  
 

9 Urnahelyek 
bővítése 

Urnák 
elhelyezésére 
korlátozottak a 
lehetőségek 

Urnás 
temetkezés 
igénye 
megnövekedet, 
emiatt az urnák 
elhelyezésének 
lehetősége 
bővítésre 
szorul 

  Urnahelyek 
bővítése 

Képviselő
-testület, 
Polgárme
ster 

2023.12.
31. 

Urnahelyek 
száma 
növekszik 

pénzügyi 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Megállapo
dás 
született az 
Önkormán
yzat és az 
Egyházak 
között 
további 
urnahelyek 
létrehozásá
ra. 

Nem 
szükséges 
módosítás 
 

10 
A 
gyászfeldolgo
zás segítése 

A 
gyászfeldolgozá
s segítség 
nélkül 
hosszabb, 
nehezebb 

A 
gyászfeldolgoz
ásban segítség 
vehető igénybe 

  

Gyászfeldolgozást 
segítő szakember 
bevonása vagy 
meglévő szakember 
képzése, önsegítő 
csoport szervezése 

Kistérségi 
Gondozás
i Központ 
vezetője 

2023.12.
31. 

Gyászfeldolg
ozást segítő 
alkalmak-, 
azt igénybe 
vevők száma 

humán 
pénzügyi 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Gyászfeldo
lgozást 
segítő 
szakember
rel 
kapcsolatfe

Nem 
szükséges 
módosítás 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

folyamat lvétel 
megtörtént
. A 
Program a 
COVID-19 
miatti 
pandémiás 
helyzet és 
a 
következm
ény 
költségveté
si hiány 
miatt még 
nem tudott 
megvalósu
lni. 

11 
Bentlakásos 
idősellátás 
térségben 

Bentlakásos 
intézmények 
széles skálája 

Idősotthon, 
ápolási otthon 
létrehozásával 

Kistérségi 
Szociális 
Szolgáltatás

Bentlakásos 
idősellátás és/vagy 
gondozóház 

Képviselő
-testület 

2023.12.
31. 

Új 
intézmény 
jön létre 

humán 
pénzügyi 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva

Kistérségi 
szinten, ha 
a pályázati 

Nincs 
szükség 
módosításra 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

történő 
megszervezés
ére van 
szükség 

még mindig 
nem elegendő 
az elhelyezési 
szükségletek 
végleges 
lefedésére. 
Nagyon 
nehezen lehet 
elhelyezni az 
alacsony 
jövedelemmel 
rendelkező, 
ingatlanvagyon
nak híján lévő 
időseket, az 
intézmények 
havi térítési 
díjaiból 
adódóan 

a gondozásra 
szoruló idős 
emberekről 
gondoskodás 
megszervezhet
ő 

i Koncepció 
2018 

intézményének 
létrejöttét támogató 
intézkedések 

Igénybevevő
k száma 

l 
kapcsolatos 
intézkedések 

forrás 
rendelkezé
sre áll, az 
önkormány
zat 
partnerség
et vállal.  

12 Jelzőrendszer Az otthonukban Az Kistérségi Igényfelmérés A Kistérségi 2023.12. Jelzőkészülé pénzügyi Esélyegyenl Intézkedés Nincs 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

es 
segítségnyújtá
s 
megszervezés
e 

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

otthonukban 
élő egyedülálló 
idős személyek 
probléma 
esetén gyors 
segítséghez 
jutnak 

Szociális 
Szolgáltatás
i Koncepció 
2018 

forgalomban lévő 
jelző készülékek 
feltérképezése, 
bekerülési költség 
felmérése  

Gondozás
i Központ 
vezetője 

31. kkel 
rendelkezők 
száma 

őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

nem 
történt. 

szükség 
módosításra. 

13 

Egészségügyi
, sport 
szolgáltatások 
bővítése 

Szakemberek 
tapasztalata 
szerint a 
betegségeken 
belül magas a 
daganatok, a 
keringési 
zavarok, szív- 
és érrendszeri 
megbetegedése
k, ízületi, 

Rendszeres 
mozgást 
biztosító 
szolgáltatások 
bővítése. 
Szűrővizsgálat
ok biztosítása. 
Prevenciós 
szemlélet 
erősítése, az 
egészségtudato

Kistérségi 
Szociális 
Szolgáltatás
i Koncepció 
2018 
Gazdasági 
Program  

Igényfelmérés, 
Szolgáltatás 
szervezés  

Kistérségi 
Gondozás
i Központ 
vezetője 

2023.12.
31. 

szolgáltatás 
igénybevevő
k száma (fő) 
sport napon 
részt vett 
személyek 
száma 
szűrővizsgál
aton részt 
vettek száma 
tanácsadáson 

humán 
pénzügyi 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Sportpark 
épült -
2019 
 
Lakossági 
szűrővizsg
álatára 
szervezett 
program 
nem volt. 

Nincs 
szükség 
módosításra. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

pszichés 
problémák 
aránya 

s magatartás 
fejlesztése  

részt vettek 
száma  

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége    

1 

A 
közintézmény
ek 
akadálymente
sítése 
ütemterv 
alapján 

Komplex 
akadálymentesít
és nem 
megoldott a 
közintézmények 
nagy részében 

A 
hiányosságok 
megszüntetésre 
kerülnek. A 
közintézménye
k 
akadálymentes
en 
megközelíthető
ek. 

Gazdasági 
program 
2015-2019 

közintézmények 
felmérése ütemterv 
készítése 
Akadálymentesítés 
elkezdése  

Képviselő
-testület, 
Alpolgár
mester 

2023.12.
31. 

akadályment
esített 
közintézmén
yek száma 

Pénzügyi 
Humán 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Nincs 
változás 

Nem 
szükséges 
módosítás 

2 

Fogyatékosok
ról adathiány, 
helyzetelemzé
s készítése 

Adathiány, a 
településen élő 
fogyatékosok 
számáról, 
helyzetelemzés 

A célcsoport 
feltérképezése, 
bevonva ebbe 
felmérésbe a 
védőnőket, 

Kistérségi 
Szociális 
Szolgáltatás
i Koncepció 
2018 

Adatgyűjtés 
folytatása 
Helyzetelemzés 
készítése Tényleges 
igények felmérése 

Fogyaték
osok 
egyesület 
vezetői 

2019.12.
31. 

Adathiány 
pótlása 
Szervezett 
szolgáltatáso
k száma 

humán 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 

Adathiány 
pótlása 
helyi 
adatgyűjtés 
útján 

Nem 
szükséges 
módosítás. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

készítése háziorvosokat, 
hogy képet 
kapjunk 
helyzetükről, 
adathiány 
pótlása 

mentén szolgáltatás 
szervezés  

intézkedések megvalósu
lt. 
Az 
adatgyűjtés 
időpontjáb
an 16 
kiskorú és 
90 fő 
felnőtt 
korú 
fogyatékos 
személy él 
családjába
n. 

3 

Preventív és 
szűrővizsgálat
ok szervezése 
a magas 
számban 
előforduló 

A nagy 
számban 
előforduló 
megbetegedése
kre kevés a 
célzott 

A prevenciós 
személet 
erősítése 

Kistérségi 
Szociális 
Szolgáltatás
i Koncepció 
2018 

Évente min. 1 
alkalommal 
szűrővizsgálat 
szervezése  

Szakorvos
i 
Rendelőin
tézet 
vezetője, 
Háziorvos

2019.12.
31. 

szűrővizsgál
aton 
résztvevők 
száma 

pénzügyi 
humán  

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Nem 
történt 
szervezés. 

Módosítás 
szükséges:2
023.12.31. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

megbetegedés
ekre 

preventív 
szűrővizsgálat 

ok, 
Védőnők 

4 

Fogyatékos 
személyek 
foglalkoztatás
át és 
életminőségét 
javító 
ellátások 
szervezése 

Fogyatékos 
személyek 
foglalkoztatását 
és 
életminőségét 
javító ellátások 
biztosítása nem 
megoldott 

Fogyatékos 
személyek 
foglalkoztatása 
és 
életminősége 
javuljon helyi 
eszközök/lehet
őségek igénybe 
vételével. 

Kistérségi 
Szociális 
Szolgáltatás
i Koncepció 
2018 

Igényfelmérés 
2019.12.31-ig 
Szükségletnek 
megfelelő 
szolgáltatásszervez
és2020.05.31-ig.  

Kistérségi 
Gondozás
i Központ 
vezetője 

2019.12.
31. 

A társadalom 
aktív tagjává 
váló 
fogyatékos 
személyek 
száma az 
intézkedések
nek 
köszönhetőe
n 

Humán 
Pénzügyi 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Nem 
történt 
szervezés. 

Módosítás 
szükséges:2
023.12.31. 

5 

Helyi 
lakosok, 
közintézmény
ben dolgozók 
érzékenyítése 

Probléma a 
társadalom 
érzéketlensége 
és az 
információ 
hiánya a 
fogyatékosok 

A társadalom 
érzékenyebbé 
válik a 
fogyatékos 
személyek 
problémáival 
kapcsolatosan 

.  

Közintézményben 
dolgozók 
érzékenyítésére 
előadások, 
programok 
szerveződnek 
Minden városi 

Mozgásko
rlátozotta
k 
Egyesület
ének 
vezetője 

2023.12.
31. 

Tréningen 
részt vevők 
száma 
Városi 
rendezvénye
k száma, 
ahol a 

Humán 
Pénzügyi 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Nem 
történt 
intézkedés. 

Nem 
szükséges 
módosítás. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

problémáival 
kapcsolatosan 

rendezvényen a 
fogyatékos 
szervezetek/egyesü
letek részt vesznek 
Óvodákban, 
iskolákban 
egészségnap 
keretében 
fogyatékkal 
kapcsolatos 
érzékenyítő 
program 
megszervezése 

fogyatékos 
szervezetek 
jelen vannak  

6 

A fogyatékos 
személyek és 
családjaik 
információho
z való 
hozzájutásána
k segítése 

Fogyatékosok 
szolgáltatásokh
oz való 
hozzáférése 
nehezített 

A fogyatékos 
személyek és 
családjaik 
információhoz 
hozzájuttatása, 
lehetőségekhez 
juttatás  

Kistérségi 
Szociális 
Szolgáltatás
i Koncepció 
2018 

Helyi újságban 
külön állandó 
rovathely- a 
fogyatékos 
személyek számára 
nyújtható 
szolgáltatásokról, 

Háziorvos
okFogyat
ékos 
személye
k 
egyesület
ének 

2023.12.
31. 

Bevont 
személyek 
száma 

Humán 
Pénzügyi 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Önkormán
yzati 
intézmény
ek 
szakember
ei által 
megvalósu

Nem 
szükséges 
módosítás. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

információkról vezetői, 
Védőnők, 
Kistérségi 
Gondozás
i Központ 
vezetője 

l. 

7 

Fogyatékosok 
családtagjaina
k segítése 
helyi 
eszközökkel 

Fogyatékkal élő 
gyermeket 
nevelő 
szülőknek vagy 
fogyatékost 
ápoló 
családtagnak 
helyi 
eszközökkel 
segítése 

Fogyatékkal 
élő gyermeket 
nevelő 
szülőknek vagy 
fogyatékost 
ápoló 
családtagnak 
helyi 
eszközökkel 
segítése 

  

Helyi rendeletben 
biztosított hátrányt 
kompenzáló 
juttatások 
fenntartása, igény 
esetén újak 
beépítése 

Képviselő 
testület 

2023.12.
31. 

Hátrányt 
kompenzáló 
juttatások 
száma, 
igénybevevő
k száma 

Humán 
Pénzügyi 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Hátrányt 
kompenzál
ó 
intézkedés: 
települési 
támogatáso
k 
igénylésén
él pozitív 
diszkrimin
áció. 

Nem 
szükséges 
módosítás. 

8 Közszolgáltat
ások, 

Közszolgáltatás
okhoz, 

A 
közintézménye

Gazdasági 
Program 

A programok 
helyszínei 

Képviselő
-

2023.12.
31. 

akadályment
esített 

Humán 
Pénzügyi 

Esélyegyenl
őség 

Helyi, 
városi  

Nem 
szükséges 
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Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

programok 
akadálymente
sítése 

kulturális és 
sportprogramok
hoz való 
hozzáférés 
lehetőségei, az 
akadálymentesít
ett környezet 
nem minden 
esetben 
biztosított 

k által 
szervezett 
programok 
akadálymentes 
környezetben 
való 
megrendezése 

akadálymentesen 
megközelíthetők 
legyenek ehhez 
beavatkozási 
ütemterv készítése 
Amennyiben 
jeltolmácsolásra 
igény jelentkezik 
egyes 
rendezvényeknél, 
annak 
megszervezése,bizt
osítása  

testület,Al
polgármes
ter 

programok 
száma 
programoko
n részt vett 
fogyatékos 
személyek 
száma  

biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

rendezvén
yek 
többsége  
akadályme
ntesen 
megközelít
hető 
területen 
történik. 

módosítás. 

9 

Pszichiátriai 
betegek, 
szenvedélybet
egek speciális 
problémáival 
foglalkozó 
tanácsadói 

A pszichiátriai 
problémákkal 
küszködő és 
szenvedélybete
gségben 
szenvedők és 
családjaik 

A problémával 
küzdő 
személyek és 
családjaik 
segítséget 
kapnak a 
kialakult 

Kistérségi 
Szociális 
Szolgáltatás
i Koncepció 
2018 

Pszichiátriai 
betegek, 
szenvedélybetegek 
speciális 
problémáival 
foglalkozó 
tanácsadói 

Kistérségi 
Gondozás
i Központ 
vezetője,S
zakorvosi 
Rendelőin
tézet 

2023.12.
31. 

Igénybe 
vevők száma 

Humán 
Pénzügyi 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Nem 
történt 
intézkedés 

Nem 
szükséges 
módosítás. 
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Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

szolgálat, 
egyének és 
családjaik 
segítésére 

segítségre 
szorulnak  

helyzet 
kezeléséhez 

szolgálat 
létrehozása  

szakembe
rei 

10 

Fogyatékos 
személyek 
vizsgálatokra 
szállítás 
megszervezés
e 

Az 
egészségügyi 
prevenciós 
szolgáltatásokat 
és a 
szűrővizsgálato
kat a 
mozgáskorlátoz
ott vagy egyéb 
fogyatékosságg
al küzdő 
személyek 
kevésbé veszik 
igénybe. 
Eljutásuk 
biztosítása 

A 
mozgásukban 
korlátozott 
személyek 
vizsgálatokra 
történő 
elszállítása 
igény esetén 
megszervezésr
e kerül 

Kistérségi 
Szociális 
Szolgáltatás
i Koncepció 
2018 

Igény esetén 
szállítás 
megszervezése 

Kistérségi 
Gondozás
i Központ 
vezetője 

2023.12.
31. 

Szolgáltatást 
használók 
száma 

Humán 
Pénzügyi 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Igény 
esetén a 
Kistérségi 
Gondozási 
Központ 
biztosítja. 

Nem 
szükséges 
módosítás. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J    

Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

szükséges 

11 

Intézményhál
ózat 
fejlesztése. 
Pszichiátriai 
betegek 
otthonában 
biztosított 
személyes 
gondoskodás, 
pszicho-
szociális 
rehabilitáció 
megszervezés
e 

Pszichiátriai 
betegek otthona 
iránti igény is 
egyre nő. 
Évekbe kerül, 
amíg egy 
otthonában már 
nem tartható 
beteg 
bentlakásos 
intézménybe 
kerülhet 

Tartós 
bentlakásos 
elhelyezésének 
lehetősége 
megteremtődik 
a térségben  

Kistérségi 
Szociális 
Szolgáltatás
i Koncepció 
2018 

Pszichiátriai 
betegek otthonának 
létrehozása a 
kistérségben 

Kistérségi 
Gondozás
i Központ 
vezetője 

2023.12.
31. 

Személyes 
gondoskodás
ban 
részesülő 
pszichiátriai 
betegek 
száma 

Humán 
Pénzügyi 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 
kapcsolatos 
intézkedések 

Nincs 
pályázati 
forrás. 

Nem 
szükséges 
módosítás. 

12 
Támogatott 
lakhatás 
biztosítása 

Fogyatékos, 
pszichiátriai és 
szenvedélybete
gek részére az 

Fogyatékos, 
pszichiátriai és 
szenvedélybete
gek részére, 

Kistérségi 
Szociális 
Szolgáltatás
i Koncepció 

Támogatott 
lakhatást biztosító 
intézményhálózat 
kialakításának 

Kistérségi 
Gondozás
i Központ 
vezetője 

2023.12.
31. 

Igénybe 
vevők száma 

Humán 
Pénzügyi 

Esélyegyenl
őség 
biztosításáva
l 

Nincs 
pályázati 
forrás 

Nem 
szükséges 
módosítás. 
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Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

életkornak, 
egészségi 
állapotnak és 
önellátási 
képességnek 
megfelelően, az 
ellátott önálló 
életvitelének 
segítésére 
szorul 

amely az 
életkornak, 
egészségi 
állapotnak és 
önellátási 
képességnek 
megfelelően, 
az ellátott 
önálló 
életvitelének 
fenntartása, 
illetve 
elősegítése 
érdekében 
biztosítja • a 
lakhatási 
szolgáltatást, • 
az önálló 
életvitel 
fenntartása, 

2018 elősegítése, 
biztosítása 

kapcsolatos 
intézkedések 
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Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

segítése 
érdekében a 
mentálhigiénés, 
szociális 
munka körébe 
tartozó és 
egyéb 
támogató 
technikák 
alkalmazásával 
végzett 
esetvitelt, • a 
közszolgáltatás
ok és a 
társadalmi 
életben való 
részvételt 
segítő más 
szolgáltatások 
igénybevételéb
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Intéz
kedés 
sorsz
áma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézkedé
s felelőse  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e  

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 
intézked

és 
megvaló
sításához 
szüksége

s 
erőforrás

ok 
(humán, 
pénzügyi

, 
technikai

)  

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható
sága  

 
 
 

A 
MEGVAL
ÓSÍTÁS 

KIFEJTÉ
SE 

 
 
 

MÓDOSÍT
ÁS A 

MEGVALÓ
SÍTÁS 

ÉRDEKÉB
EN 

en való 
segítségnyújtás  

 



 
III. A HEP felülvizsgálat elfogadás módja 
I. Aszód Város Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlóségi Programját /2019-2023/ 
felülvizsgálta. A felülvizsgálat HEP Fórum keretében- elektronikus formában- megtörtént. 

II. Ezt követően Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlóségi 
Program felülvizsgálatával kapcsolatosan elkészült iratanyagot (melynek része az Intézkedési Terv) 
megvitatta és a ……….számú határozatával elfogadta. 
 

 

Mellékletek: 

Kt. határozat 

 
 
Aszód, 2020. november …. 

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
polgármester 

Aszód Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlóségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, annak felülvizsgálatában részt vettek. 
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