Készítette: Kissné Ruzsom Szilvia esélyegyenlőségi referens
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1. számú melléklet 2015 ÉV BESZÁMOLÓ, 2016 ÉVES MUNKATERV

Időrendi
besorolás

Intézkedésért
felelős személy
neve és titulusa /
munkaköre

Prioritás
szerinti
besorolás

Megvalósult / nem valósult meg[1]/ módosult

2017-06-30 folyamatos

Aszód Város
Önkormányzat,
Képviselő testülete,
Polgármester

2.

Megvalósult: Kistérségi Gonodzási Központ Családsegítő
Szolgálat Álláskereső klub, foglalkoztatással összefüggő
problémák kezelése. 44 alkalommal valósult meg
álláskereső klub, 83 fő álláskereső vette igénybe a
szolgáltatást. Közfoglalkoztatás 2015 évben havi 15 fő
2015 évben közföglalkoztatásban résztvevők száma
összesen: 15 fő. Képzésben résztvevők száma 4 fő. Az
elkészült szociális térkép adatai alapján a munkanélküliség
rendkívül alacsony, mindössze 1,6 %.

Gondozási Központ Családsegítő Szolgálat 50-38/2016
Álláskereső Klub szolgáltatását2015. évben iktatószámú
83 fő álláskereső vette igénybe. 2015.03.24- nyilatkozatok
n toborzás-tájékoztatáson résztvevők 9 fő,
8 fő álláskereső közvetítése, 3 munkába
állás.

2016 évben is fontos a közfoglalkoztatás
folytatása, minél több közfoglalkoztatásban
részt vevő képzésbe vonása 2016.03.16-tól
indul a tavaszi közfoglalkoztatási progarm,
várhatóan 15 fő bevonásával.

Mélyszegénység HEP összes
ben élők, romák célcsoportjának
jólétét javítja.

2017.06.30 folyamatos

Képviselő testület,
Polgármester

2.

2015.09.05-től Szeretetmenü néven indult el egy
szolgáltatás. A Baptista Egyház szervezésében.

Hetente 2 alkalommal 2016.02.15-ig
50-40/2016
ingyenes ételosztás történik. 2015 évben
iktatószámú
összesen 35 alkalommal, összesen 4978
nyilatkozat
adag lett kiosztva. 2015.12.31-n regisztrált
ételt elvivők száma: 181 fő.

Hátrányos pályakezdők támogatásához
ösztöndíj alapítása, képzési támogatás
rendszerének
kidolgozása.
Pályaorientációs,
pályakorrekciós,
és
elhelyezkedési tanácsadás megszervezéseÁlláskereső Klub keretében. Igény esetén
egyéni és csoportos tréning szervezése.
Személyiségfejlesztő tréning. Álláskeresési
technikák. Kulcskompetenciák fejlesztése
álláskeresőknek.
Motivációs
csoportfoglalkozás.

A foglalkoztatásban részt vevő
intézmények együttműködésének
erősítése.

Regisztrált és
nem regisztrált
álláskeresők.

HEP összes
célcsoportjának
jólétét javítja.

2017.06.30 folyamatos

Munkaügyi
Központ kerületi
Kirendeltsége,
Szociális
kerekasztal tagjai
Polgármester

2.

Megvalósult: aszódi álláskeresők folyamatos segítése,
ennek kapcsán a szervezetek együttműködése. Helyi
vállalkozók megkeresése.

Munkaügyi Központ illetékes
50-38/2016 31.sz.
kirendeltsége. Kistérségi Gondozási
mell.
Központ együttműködése a z ÁVKK-val és
a Kontakt Alapítvánnyal.

Képzési támogatás részleteinek kidolgozása

Bérlettámogatás bevezetése

Regisztrált és
nem regisztrált
álláskeresők

HEP összes
célcsoportjának
jólétét javítja.

2017.06.30

Képviselő-Testület

1.

Bérlettámogatás bevezetésre került. 2015-évben nem
nyújtottak be ezirányú kérelmet. Oka lehet, új, és a
munkanélküliek körében még nem ismert támogatási
forma.

Az intézkedés címe

Célcsoport

Az intézkedés
hatása a többi
célcsoportra

1

Helyi foglalkoztatási eszközök
alkalmazása.

Regisztrált és
nem regisztrált
álláskeresők.

HEP összes
célcsoportjának
jólétét javítja.

2

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

3

4

Az intézkedés
megvalósításának
végső határideje

Az előkészítési
munkálatok végső
határideje

Megvalósult intézkedés bemutatása
eredménymutatókkal

Megvalósulást
igazoló
dokumentumok

10/2015 (II.20.)
Önk. Rendelet

[1]
Amennyiben az intézkedés nem
valósult meg, annak módosítása és
részletes kidolgozása szükséges, 2016
évre tervek

Lakosság tájékoztatása szükséges, minden
helyben szokásos módon, ui. bevezetésre
került, de nem vették azt igénybe.
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Időrendi
besorolás

Az intézkedés címe

Célcsoport

5

Helyi foglalkoztatók igényeinek
felmérése

Regisztrál és
nem regisztrált
álláskeresők

6

Szociális bérlakáshoz hozzájussanak a
rászoruló családok

7

Az intézkedés
hatása a többi
célcsoportra

HEP összes
célcsoportjának
jólétét javítja.

Az intézkedés
megvalósításának
végső határideje

Az előkészítési
munkálatok végső
határideje

Intézkedésért
felelős személy
neve és titulusa /
munkaköre

Prioritás
szerinti
besorolás

Megvalósult / nem valósult meg[1]/ módosult

2/16
Megvalósult intézkedés bemutatása
eredménymutatókkal

Megvalósulást
igazoló
dokumentumok

[1]
Amennyiben az intézkedés nem
valósult meg, annak módosítása és
részletes kidolgozása szükséges, 2016
évre tervek

2017.06.30 folyamatos

Alpolgármester

3

Megvalósult az álláskeresők munkahelyhez juttatása az
Álláskereső Klub működése során. A munkaadók
hírdetései az Önkormányzat faliújságain folyamatosan
elhelyezésre kerülnek. A cégek toborzást nem tartanak,
annak lehetőségét felajánlottuk, de azonnali intejúztatás,
beléptetés történik kapcsolatfelvétel esetén. Munkaügyi
Központ felé munkavállalói képzési igény jelzése.

Kistérségi Gondozási Központ nyilatkozata
az álláskereső klub adatairól az 1 pontban
feltüntetett 1106/2014 iktatószámú igazolás
alapján.

Lásd a melléklet
Álláslehetőségek közvetítése 2016 évben
nyilatkozatokat: az 1 is.Az Álláskeresési Klub működtetése
pontban feltüntetett továbbra is szükséges.
50-38/2016 .
iktatószámú
igazolás.

mélyszegénységb HEP összes
en élők
célcsoportjának
jólétét javítja.

2017.06.30

Aszód Város
Önkormányzatának
képviselő testülete.

1.

Megvalósult : a szociális bérlakások kiutalásának
menetének pontosítása. Nem valósult meg a szociális
bérlakások lakhatóvá tétele, állapotfelmérése
használhatóságának biztosítása.

Kiutalható lakások száma: 2

19/2013 (IX.6.), 180- Az önkormányzat városfejlesztési bizottsága
167/2015
2016 év I. félévében fogja tárgyalni az
önkormányzat
ingatlan
gazdálkodási
koncepcióját, ennek lesz majd része az
önkormányzati bérlakások felújításának
ütemezése.

Szűrőnapok szervezése, életmódtanácsadás

Mélyszegénység HEP összes
ben élők, romák. munkacsoportjának
jólétét javítja.

2017.06.30

Védőnők, orvosok,
rendelőintézet,
Kistérségi
Gondozási
Központ, egyházak,
civil szervezetek.

1.

Városi Szűrnőnap 2015.06.06., 2015.09.22.Mellrák
megelőzése, szűrések fontossága, Szívpárna programba
való bekapcsolódás

Szűrőnap, keretében életmódtanácsadás
száma 1 db., 175 fő résztvevő. 14 fő
részvétele Szívpárna készítésében.

180-144/2016,
15/1., 15/2.sz.mell.

8

Pénzkezelési-, életmódvezetési
tanácsadás

Anyagi
HEP összes
nehézségekkel
célcsoportjának
küzdő, hátrányos jólétét javítja.
helyzetű réteg.

2017.06.30 folyamatos

Kistérségi
Gondozási
Központ, Szociális
kerekasztal tagjai,
egyéb civil
szervezetek,
egyházak.

3

Megvalósult: Családsegítő Szolgálat útján. Református
egyház: Fiatal házasoknak életvezetési tanácsadás indult.

2015 évben 213 fő kliensből anyagi
50-38/2016
nehézséggel küzdők számára pénzbeli,
Nyilatkozat
természetbeni ellátásokhoz, toábbá
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás
megszervezése 78 esetben történt a
Családsegítő Szolgálet útján.

9

Hajléktalanok átmeneti szállókban
igényeknek megfelelő számú férőhely
fenntartása Aszódiak számára

Lakhatási
krízissel sújtott
egyének
családok.

2017.06.30 folyamatos

Jegyző,
polgármester

2.

Megvalósult: folyamatos ellátást biztosított a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza aszódi
hajléktalanok számára. Erdőkertes Családok átmeneti
otthona szintén lakhatási lehetőséget biztosít aszódi
családok számára.

MMSZSZ gondviselés Háza 3000 Hatvan, Támogatási és
Nagyteleki u. 1/a 2015 évben 4 főt látott Együttműködési
el.
szerződés- Aszód
Város
Önkormányzat és
Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
Egyesület között,
1077/2014. sz.
nyilatkozat.

HEP összes
célcsoportjának
jólétét javítja.

Városi Szűrőnap és Életmódtanácsadás
szervezése
Védőnők,
Háziorvosok
közreműködésével.

Kistérségi Gondozái Központ- ellátásokhoz
közvetítés folyamatos
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Időrendi
besorolás

Az intézkedés címe

Célcsoport

Az intézkedés
hatása a többi
célcsoportra

Az intézkedés
megvalósításának
végső határideje

Az előkészítési
munkálatok végső
határideje

Intézkedésért
felelős személy
neve és titulusa /
munkaköre

Prioritás
szerinti
besorolás

Megvalósult / nem valósult meg[1]/ módosult

7.

Megvalósult: AVKK helyszínt biztosít az érdeklődők
számára 1 gépen ingyenes használat. Meghírdetésre került
2015.10.hónapban kommunikációs eszközök
használatának tanítása célzott program, melyre csupán 2 fő
jelentkezett. Ők az Időseknek szervezett informatikai
képzés keretében kerültek oktatásra.

AVKK 1101/2014 Közösségi számítógépek számának bővítésenyilatkozata 23., 24. helyi erőforrások mozgósításával.
sz. mell.
Kommunikációs eszközök használatának
tanítása 2016 évben is.

2015 évben az Aranykapu Bölcsődében a korai fejlesztést
a Pest Megyei Pedagógiai Szolgálat Aszódi Tagintézménye
látja el. 2010.szep.01-től együttműködési megállapodással
csak a termet biztosítja a bölcsőde. Az Aszódi Napsugár
Óvodában 2 gyermek beszédfogyatékos, 3 gyermek enyhe
értelmi fogyatékosság miatt kapott SNI státuszt. A
fejlesztést megbízással 2 szakember végzi, a szakértői
véleményben meghatározott heti óraszámban. Az
óvodapedagógusok 7 évenkénti továbbképzési
kötelzettségüknek eleget tesznek. PSG nem rendelkezik
fejlesztő pedagógussal, az új szervezeti struktúrában a
POK-ok látják el a feladatot. EGA- nem érkezett
információ.

50-32/2016, 5033/2016. 5035/2016, 5036/2016 4., 6., 7., 8
mell.

Megvalósult intézkedés bemutatása
eredménymutatókkal

Megvalósulást
igazoló
dokumentumok

10

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

Aszód internet
HEP összes
lehetőséggel nem célcsoportjának
rendelkező
jólétét javítja.
lakossága.

11

Fejlesztőpedagógusok és szakemberek
továbbképzése

Gyermekek

Nők,
Mélyszegénységben
élők életére lesz
kihatással

2017.06.30

12

A hátrányos helyzetű gyermekek
Gyermekek
intézményi rendszerben való elhelyezése
bölcsődében, óvodában és iskolában

Nők,
Mélyszegénységben
élők életére lesz
kihatással

2017.06.30

1

Minden intézményben megvalósult, ellátnak HH-s
gyermeket. Bölcsődében szociális szempotból felvett
gyermekek száma 2015-ban 0 fő, Aszódi Napsugár Óvoda:
HH 4 fő, HHH 5 fő. A költségtérítéses óvodai
programokon ingyenesen biztosítja az intézmény
részvételüket.

50-32/2016, 5033/2016. 5035/2016, 5036/2016, 4., 6., 8.,
mell.

13

Programok szervezése, szakemberek
képzése

2017.06.30

1.

AVKK programjai 14 családi-, 24 felnőtt-, 19 gyermek
program került megszervezésre.Városi rendezvényekminden célcsoport számára programot nyújtanak.Kistérségi
Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálata a kistérségi
szociális ellátórendszerhez tartozó gyermekek részére
megrendezte a Galgamenti Ifjúsági Napokat.

3., 4., 6., 7., 8. sz.
mell.

Gyermekek

2017.06.30 folyamatos

AVKK Aszód

3/16
[1]
Amennyiben az intézkedés nem
valósult meg, annak módosítása és
részletes kidolgozása szükséges, 2016
évre tervek

2016 évben is szükséges megszervezni.
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Időrendi
besorolás

Az intézkedés címe

Célcsoport

Az intézkedés
hatása a többi
célcsoportra

14

Feltöltöttség, kihasználtság mutatók
vizsgálata

Gyermekek

Nők,
Mélyszegénységben
élők életére lesz
kihatással

15

Szociális hátrányok enyhítése (étkeztetés, Gyermekek
könyvtámogatás)

Nők,
Mélyszegénységben
élők életére lesz
kihatással

Az intézkedés
megvalósításának
végső határideje

folymatos

2017.06.30

Az előkészítési
munkálatok végső
határideje

Intézkedésért
felelős személy
neve és titulusa /
munkaköre

Prioritás
szerinti
besorolás

Megvalósult / nem valósult meg[1]/ módosult

4/16

Megvalósult intézkedés bemutatása
eredménymutatókkal

Megvalósulást
igazoló
dokumentumok

Inéztményvezetők

1

Megvalósulása folyamatos

4., 6 mell.

Képviselő-Testület,
jegyző

1

Megvalósult: Iskolakezdési támogatást igénybevevő : 15 főfelhasznált összeg: 75.000 Ft. gyermekétkeztetési
támogatást igénybe vevő: 15 fő felhasznált összeg: 63.000
Ft.,, Bursa ösztöndíj-pályázat 8 fő felhasznált összeg:
345.000 Ft. Általános Iskola: normatív kedvezményre 329
tanuló jogosult. 2015/2016 -os tanévben az 1.,2., 3
évfolyamon tanuló gyermekek számára az iskola
ingyenesen biztosítja a tankönyveket. Cipősdoboz akció
keretében 548 db. cipősdoboz került kiosztásra a
rászorulóknak. PSG: 50 %-os étkezési támogatásban
részesül 29 fő. Étkezési díj befizetésében esetenként
részletfizetési lehtetőség és határidő hosszabbítás áll a
szülők rendelkezésére. Ingyenes tankönyv ellátásban
részesül 158 tanuló, továbbá igény esetén saját könyvtári
könyvkészletből kerül biztosításra.

50-38/2016, 3., 6.,
7., 8.mell.

[1]
Amennyiben az intézkedés nem
valósult meg, annak módosítása és
részletes kidolgozása szükséges, 2016
évre tervek

PAMI Művészeti képzés
támogatási pályázat kiírása

tandíjának
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Időrendi
besorolás

Az intézkedés címe

Célcsoport

Az intézkedés
hatása a többi
célcsoportra

Az intézkedés
megvalósításának
végső határideje

Az előkészítési
munkálatok végső
határideje

16

Az intézményeken keresztül a
gyermekvédelmi kedvezményről szülők
tájékoztatása

Gyermekek

Nők,
Mélyszegénységben
élők életére lesz
kihatással

2017.06.30 folymatos

17

Nyári programok szervezése

Gyermekek

Nők,
Mélyszegénységben
élők életére lesz
kihatással

2017.06.30

18

Pályaválasztási tanácsadás,
tehetséggondozás

Gyermekek

mélyszegénységben
élők

2017.06.30

Intézkedésért
felelős személy
neve és titulusa /
munkaköre

Intézményvezetők

2015.06.30 Képviselő-Testület,
jegyző
Intézményvezetők

Intézményvezető

Prioritás
szerinti
besorolás

Megvalósult / nem valósult meg[1]/ módosult

5/16

Megvalósult intézkedés bemutatása
eredménymutatókkal

Gyermekjóléti Szolgálat statisztikája: 306
információ-nyújtási eset, 86 esetben
hivatalos ügyekben való közreműködés

Megvalósulást
igazoló
dokumentumok

[1]
Amennyiben az intézkedés nem
valósult meg, annak módosítása és
részletes kidolgozása szükséges, 2016
évre tervek

1

Folyamatos- az intézmények szülői értekezletein,
faliújságjain, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai
munkája során.

Intézményi
folyamatos
nyilatkozatok-3., 6.,
7., 8 mell.

1

Megvalósult. Összesen 11 különböző nyári tábor
szerveződött a városban, ebből 7.hét önkormányzati tábor,
ez utóbbit átlag heti 12 gyermek vette igénybe, összesen 33
gyermek ( volt aki minden/vagy heti több turnusban is).A
gyermekek a napi egyszeri étkezéssel a napközis tábort
600 Ft/nap kedvezményes áron tudták igénybe venni, az
ingyenes nyári étkezés biztosítására igényt tartó 1 gyermek
étkeztetése is ennek keretében volt megoldva. Ráfordított
költség 2015 évben : 1.609.751 Ft.; egyéb nyári tábor
támogatására az Önkormányzat pályázatot írt ki, melynek
keretében 5 rászoruló gyermek táboroztatásának
támogatására került sor, 61.200 Ft. összegben. Nyári tábor
megszervezése, támogatása együttesen: 1.670.952 Ft.
Általános Iskola által szervezett táborokban összesen 106
fő vett részt. AVKK által szervezett napközis táborokban
108 gyermek vett részt.

14. sz. melléklet

2016-ban is szükséges megszervezni az
Önkormányzati nyári tábort is, ktv.
elfogadását követően azonnal szervezés,
pályázatok kiírása

1

Oktatási intézmények keretei között megvalósul. PSG
pályaorintáció is igénybe vehető, EGA pályaorientációs
szakember képzés folyamatban. Pályaorientációs
szakemberek felkutatása megtörtént, esetleges közösségi
programba bevonásuknak lehetősége megvizsgálásra
került. Pályaorintáció fontosságáról figyelemfelhívó cikksorozat ügyében szervezés folyamatban. Pályaorientációt is
magába foglaló-szakember képzésen 10 fő vett részt a
kistérségből 2015.10 hónapban. Csengey Gusztáv Ált.
Iskola tanulói közül 2015-ben 50 tanuló vett részt a
Pályaválasztási napon, Gödöllőn, Aszódon a végzős
diákoknak és szüleiknek pályaválasztási napot, a felsős
tanulóknak pályaválasztási vetélkedőt szerveztek.

7., 8 mell.

Pályaorientációs csoportos foglalkozás
megszervezése városi szinten- megbízási
díjjal havi rendszerességgel.A
pályaorientációs csoportos foglalkozás
átfogó célja a pályadöntés megalapozása, az
életpálya építésre való felkészítés a sikeres
elhelyezkedés érdekében, az aktív életkor
bármely szakaszában. Célcsoport, átfogóan
• Aktív korú nem foglalkoztatott, nem
tanuló (álláskeresők és inaktívak akik nem
tanulnak).
• Tanulók, ha pályaválasztási döntés előtt
állnak, vagy elhelyezkedés előtt.
• Közvetítést kérők, illetve szolgáltatást
kérők

Készítette: Kissné Ruzsom Szilvia esélyegyenlőségi referens
Aszódi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztály

Időrendi
besorolás

Az intézkedés címe

Célcsoport

Az intézkedés
hatása a többi
célcsoportra

Az intézkedés
megvalósításának
végső határideje

Az előkészítési
munkálatok végső
határideje

Intézkedésért
felelős személy
neve és titulusa /
munkaköre

2015.12.31 Óvoda
Intézményvezetője,
Csengey Gusztáv
Általános Iskola
igazgatója

6/16

Prioritás
szerinti
besorolás

Megvalósult / nem valósult meg[1]/ módosult

1

Oktatási intézmények keretei között megvalósul. Általános
Iskola 85 BTM-es tanulója közül 62 járt fejlesztésre.
Integrált SNI: 3 tanuló. Enyhe értelmi fogyatékos tanulók
nevelése, oktatása-SNI Csoport létszáma 13 fő.

Nyilatkozat
Int.vezető-6., 7., 8.
mell.

Csengey Gusztáv Általános Iskola megvalósult 2015
évben 16.fő gyermeket mértek fel. Felzárkóztató
foglalkozások alsó tagozaton heti rendszerességgel folynak.
Felső tagozatban matek, magyar és fizika szakosok heti 1-1
órában.Összesen 85 BTM-es tanuló közül 62 járt
fejlesztésre a tanév során. Integrált SNI 3 tanuló. SNI
csoport létszáma 13 fő.

Iskola nyilatkozata7.sz. mell.

Megvalósult intézkedés bemutatása
eredménymutatókkal

Megvalósulást
igazoló
dokumentumok

19

SNI, BTM-es gyermekek oktatása,
fejlesztése

Gyermekek

Nők,
Mélyszegénységben
élők életére lesz
kihatással

2017.06.30

20

DIFER-rendszer bevezetése

Gyermekek

mélyszegénységben
élők

2017.06.30

21

A diszfunkcionális családokban élő
gyermekek átmeneti gondozásba vétele

Gyermekek

Nők,
Mélyszegénységben
élők életére lesz
kihatással

2017.06.30

Kistérségi
Gondozási
Központ
Családgondozója

1

Nem volt szükség rá. Az általános iskola 8 esetben tett
jelzést a gyermekjóléti szolgálat felé.

13_8.mell.

22

Bölcsődés gyermekek számának
növelése (gondozási díj felülvizsgálata)

Gyermekek

Nők,
Mélyszegénységben
élők életére lesz
kihatással

2017.06.30

Bölcsőde vezetője,
Képviselő testület

1

Nem releváns.

Bölcsőde int.vez.
Nyilatkozata

[1]
Amennyiben az intézkedés nem
valósult meg, annak módosítása és
részletes kidolgozása szükséges, 2016
évre tervek
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Időrendi
besorolás

Az intézkedés címe

Célcsoport

Az intézkedés
hatása a többi
célcsoportra

Az intézkedés
megvalósításának
végső határideje

Az előkészítési
munkálatok végső
határideje

Intézkedésért
felelős személy
neve és titulusa /
munkaköre

Prioritás
szerinti
besorolás

Megvalósult / nem valósult meg[1]/ módosult

7/16

Megvalósult intézkedés bemutatása
eredménymutatókkal

Megvalósulást
igazoló
dokumentumok

[1]
Amennyiben az intézkedés nem
valósult meg, annak módosítása és
részletes kidolgozása szükséges, 2016
évre tervek

23

Baba-mama szoba kialakítása a
közintézményekben

Gyermekek

Nők

2017.06.30

2015.06.30 Jegyző

1

Nem valósult meg- Az önkormányzat épületében- babamama váró kialakítása-felújítási munkák folyamatbanemiatt nem volt ezidáig kivitelezhető-a megvalósítás
érdekében intézkedések történtek.

27.sz. mell.

24

Időseknek programok és szolgáltatások
szervezése

Idősek

Nők,
mélyszegénységben
élők, gyermekek
életére lesz kihatással

2017.06.30

2015.06.30 Kistérségi
Gondozási
Küözpont Vezetője

1

2015 évi városi rendezvények közül a többség érinti az
idősebb korosztályt is, mely minden célcsoport számára
színes, ingyenes programot biztosított. ❖ Református
egyház:
2015.
05.29-30.-Szeretethid
programidőseknek,
betegeknek segítségnyújtás(beszélgetés -2 fő- sütemények
sütése -41 fő kert rendezés -lfő
❖ Aszódi Városi Nyugdíjasklub
- Nőnap megünneplése - Fiúk napja
- Költészet napja - Anyák Napja
- Nyársalás
- Kirándulás Ópusztaszerre
- 35 éves évforduló
- Vetélkedő
- Idősek Világnapja a Klubban
- Mindenki névnapja
- Hagyományőrzés
- Karácsony

Plakátok,
2016-ban célzott programok szervezése
nyilatkozatok 50folytatódjon.
55/2016., 12., 13.,16
mell.

❖ Galgamenti Nyugállományú Honvédők Egyesülete 03.25.- Tavaszköszöntő Bál -lOOfő-05.23.- Szentendre, VisegrádEsztergom kirándulás - 50fő - 08.26.- Bogács Kirándulás
- 09.23. -Eger Kirándulás
-12.18. -Évzáró rendezvény
❖ Evangélikus Egyház
- Húsvéti Áhítat az Idősek Klubjaiban -40főKistérségi
Gondozási Központ
- 02.11. Farsang -43fő
- 03.06. 70-80- 90évesek köszöntése -31fő -03.06.-Városi
Nőnap
- 04.16. Holokauszt emléknap-A Petőfi úti Klub
emléktábla megkoszorúzása
- Húsvét előtti áhítat

50-55/2016 12., 13.,
16 mell.
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Időrendi
besorolás

Az intézkedés címe

Célcsoport

Az intézkedés
hatása a többi
célcsoportra

Az intézkedés
megvalósításának
végső határideje

Az előkészítési
munkálatok végső
határideje

Intézkedésért
felelős személy
neve és titulusa /
munkaköre

Prioritás
szerinti
besorolás

Megvalósult / nem valósult meg[1]/ módosult

8/16

Megvalósult intézkedés bemutatása
eredménymutatókkal

Megvalósulást
igazoló
dokumentumok

Szeretethíd program a Református Egyházzal
- Hévízgyörki hagyományőrzők vendégeskedtek a klubban
- Július hónaptól hetente - Temetői járat beindítása - Névnapok, születésnapok megünneplése
- Idősek Világnapja
- Karácsony az idősek Klubjaiban

50-55/2016 12., 13.,
16 mell.

Nyilatkozat
Kistérségi
Gondozási Központ
vezetője 5055/2016. 12.sz.
mell., 18., 19. sz.
mell.

25

Egészségügyi, sport szolgáltatások
bővítése

Idősek

Minden célcsoport

2017.06.30

2015.12.31 Képvisel-Testület

3

Prevenciós előadások száma: 0,2015 évben Városi
Sportnap került megszervezésre résztvevők száma: 110 fő,
Átadásásra került: Street workout park- Belekerülési
költség 5.051.091 Ft., Lakótelepi pihenőpark 5.421.681
Ft., Városi Szűrőnap 2015.06.06-n megrendezésre került
175 fő részvételével. ❖ Városi Nyugdíjas klub:
-06.05.Egy nap az egészség nevében-részvétel a
szőrőnapon
- Testedzés (30. m.)
❖ Református egyház
- Egy gerincsérült fiatalnak speciális matrac
beszerzése.(31m.)
❖ Kistérségi Gondozási Központ
- Heti torna Idősek Klubjaiban -4-10fő - Tüdőszűrésre eljuttatás - 20fő - Járásanalízis vizsgálat az Idősek Klubjaiban -30fő - Rendelőbe, vizsgálatokra eljutás -3fő- Közösségi szolgálat teljesítéséhez Gimnáziumokkal
Megállapodás megkötése 5 esetben

26

Bentlakásos intézmények térítési díj
kiegészítése

Idősek

mélyszegénységben
élők

2017.06.30

2015.12.31 Jegyző

3

Nem jelentkezett ezirányú igény.

[1]
Amennyiben az intézkedés nem
valósult meg, annak módosítása és
részletes kidolgozása szükséges, 2016
évre tervek

2016 évben is szükséges a prevenciós
szemlélet-, az egészségtudatos magatartás
fejlesztése ügyében előadásokat,
programokat szervezni az idősek számára
is. Törekedni kell arra, hogy a programok
városi szinten kerüljenek meghírdetésre, ne
kizárólag a nyugdíjas klubok tagjai számára.
Rendszeres gyógytorna/ gerinctorna
megszervezése heti rendszerességgel.

Igényfelmérés szükséges.
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Időrendi
besorolás

Az intézkedés címe

Célcsoport

Az intézkedés
hatása a többi
célcsoportra

Az intézkedés
megvalósításának
végső határideje

Az előkészítési
munkálatok végső
határideje

27

Életmód tanácsadás

Idősek

Minden célcsoport

28

Generációs programok szervezése

Idősek

Minden célcsoport

29

Számítástechnikai képzések szervezése

Idősek

Minden célcsoport

2017.06.30

30

Az egyedül élőkkel folyamatos
kapcsolattartás

Idősek

Minden célcsoport

2017.06.30 folyamatos

2017.06.30

Intézkedésért
felelős személy
neve és titulusa /
munkaköre

Prioritás
szerinti
besorolás

2015.06.30 Kistérségi
Gondozási
Központ vezetője

3

Kistérségi
Gondozási
Központ vezetője

3

folyamatos

2015.06.30 Kistérségi
Gondozási
Központ Vezetője

Kistérségi
Gondozási
Központ vezetője

Megvalósult / nem valósult meg[1]/ módosult

9/16
Megvalósult intézkedés bemutatása
eredménymutatókkal

❖ Városi Nyugdíjas klub:
- 06.05.. Egészségnap-Salátakóstolás
- Orvosi előadás Nyaralás
❖ Galgamenti Nyugállományú Honvédők Egyesülete
- Kirándulás Egerbe

MegvalósultGimnáziumok
tanulóinak-közösségi
szolgálatosok -bevonásával programok lebonyolítása.
2015.11.09-2015.12.02 között Idősek számítógépes
képzése.Résztvevő nyugdíjasok száma száma: 29 fő. (PSG17 felnőtt+20 tanuló, EGA 12 felnőtt) Közösségi
szolgálatosok bevonásra kerülnek városi rendezvények
szervezésénél. Óvodások segítettek egy idős néninél a dió
felszedésében.Általános iskola berkein belül: Kodály
Kórustalálkozó, Idős emberek köszöntése, Mikulás
programjain keresztül valósul meg.♦> Városi Nyugdíjas
klub
- Anyák napja köszöntése gyerekekkel
- Városi ünnepségek
- Euró Party
- 50 éves az Iskola
- Jön a Mikulás
❖ Kistérségi Gondozási Központ:
- Anyák napja gyerekekkel -30fő
- -EuroParty
- Gesztenye-sor játszótér átadás
- Gofri Sütés a klubban
❖ Galgamenti Nyugállományú Honvédők Egyesülete 07.28-án Cserkeszőlőn unokás program
Megvalósult- közösségi szolgálatosok bevonásával 2015.11.09-2015.12.09 között Idősek
programok lebonyolítása.
számítógépes képzése.Résztvevők száma
EGA 12 fő, PSG 17 fő, összesen 29 fő.

Megvalósulást
igazoló
dokumentumok

Kistérségi
Gondozási Központ
vezetőjének
nyilatkozata

Életmód-tanácsadás
megszervezése
legalább havi-2 havi rendszerességgel
Felelős: Kistérségi Gondozási Központ
vezetője

Nyilatkozatok 502016.05.21. Generációk napja, Egyházak 55/2016, 4., 6., 7., 8. szeretetvendégség- hittanra járó gyerekek
12.., 22. sz. mell.
műsorai. Szervezetek célzott programokat
szervezzenek.

Jelentléti ívek 22/1-3 Idősek számítógépes képzésére igény van, a
sz. mell.
programban résztvevők 2016 évben folytani
szeretnék a programot. 2016.02.08-val 10
alkalmas képzési program újra indul.

Megvalósult-kapcsolattartásban.Folyamatos megvalósulás Rendszeresek a beteglátogatások. de erről 12.sz. mell.
Városi Nyugdíjas klub
jelenleg számszerű nyilvántartási adatok
- Beteglátogatás, szeretetmenü elvitele, tűzifa kérelmek
nem érkeztek.
közvetítése, klub-taggá válás előnyeiről meggyőzés.
❖ Református egyház:
- Egyedül élő gyülekezeti tagokat heti rendszerességgel
viszik a különböző eseményekre.
- Betegek látogatása
♦ Evangélikus Egyház - a
gyülekezet diákjai közösségi szolgálat keretében látogatták
meg a gyülekezet 80 év feletti tagjait és ajándékoztak meg
54 idős személyt élelmiszercsomaggal.
- Havonta 3-4 esetben látogatva vannak az egyedül élők.
❖ Kistérségi Gondozási Központ:
- A jelzések alapján minden egyedül élőt felkeresünk és a
házi segítségnyújtás keretében ellátunk. A menyiiben még
annyira mobil, hogy segítséggel el tud jönni az Idősek
Klubjába, lehetőség van a kisbusszal történő beszállításra
is.
- Felhívás

[1]
Amennyiben az intézkedés nem
valósult meg, annak módosítása és
részletes kidolgozása szükséges, 2016
évre tervek

Kapcsolattartó személyek kijelölése a
lelkészek bevonásával.
A kapcsolattartást igénylők számának
feltérképezése.
Felelős: Idősek munkacsoportjának vezetője
Lehetőség megteremtése annak jelzésére,
hogy az idős ember valamiben segítségre
szorul.
A Kistérségi Gondozási Központhoz
beérkező üzenetek alapján segítségnyújtás,
kisebb vagy nagyobb háztartási munkákban.
beszélgetési igények teljesítése telefonon
vagy egyeztetés után személyesen is.
Adatbázis készítés- az idősek feltérképezése
Az idősek feltérképezése, információ hiány
következtében nem jut el a szolgáltatás az
érintettekhez.
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Időrendi
besorolás

Az intézkedés címe

Célcsoport

Az intézkedés
hatása a többi
célcsoportra

Az intézkedés
megvalósításának
végső határideje

10/16

Prioritás
szerinti
besorolás

Megvalósult / nem valósult meg[1]/ módosult

Kistérségi
Gondozási
Központ Vezetője

3

Minden szervezetnek meg van az adatbázisa az idősekről.
Amennyiben szolgáltatást kell továbbítani a munkacsoport
révén a felelős személyek közvetítésével el tud jutni a
szolgáltatás a rászorultak részére.

12.sz. mell.

Közös adatbázis kialakításában adatvédelmi
okokra hivatkozva nincs partnerség. Az
együttműködés azonban megtörténik az
Idősek Munkacsoport egyeztető ülésein.

2015.06.30 Képviselő Testület

3

Kistérségi Gondozási Központ vezetőjének nyilatkozata
szeruint nincs pénzügyi háttere a beindításának.

12.sz. mell.

A Kistérségi Gondozási Központ vezetője
vizsgálja meg, hogy a társulásban érintett
települések összefogásával hogyan oldható
meg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
kiépítése: 2017.06.30-ig
Igény
esetén
források
keresése,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
kiépítése.

Képviselő Testület

3

Megvalósult. Aszód Város Szociális Térképe elkészűlt
2015.09.hónapban.

Szoc.térkép-30.sz.
mell., 12. sz. mell.

Új honlapra igényfelmérő kérdőívek
készítése, a lakosság megkérdezése az egyes
témákban.

31.sz. mell.

Az előkészítési
munkálatok végső
határideje

Intézkedésért
felelős személy
neve és titulusa /
munkaköre

Megvalósult intézkedés bemutatása
eredménymutatókkal

Megvalósulást
igazoló
dokumentumok

31

Adatbázis készítés

Idősek

Minden célcsoport

32

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
beindítása

idősek

Minden célcsoport

33

Adatgyűjtés, helyzetelemzés készítés

Nők

Minden célcsoport

34

Helyi vállalkozók munkaigény felmérése mélyszegénységb Minden célcsoport
en élők, romák

2017.06.30

Képviselő Testület

3

Megvalósult.Önkormányzat honlapján belül külön link
2 esetben munkaerőigény
létrehozása, amire a munkaerőigényt jelző vállalkozók
ajánlatai feltöltésre kerülnek. (A tapasztalt az, hogy nem
élnek ezzel a lehetőséggel a helyi munkaadók- mindössze 2
esetben történt munkaerőigény jelzése. )

35

Képzési programok körének szélesítése

2017.06.30

Képviselő Testület

3

Csak részben valósult meg. 2015 évben 2 férfi zöldterület Beiskolázottak száma közfoglalkoztatottak 28. sz. mell.
kisgép-üzemeltető, és 2 nő bio és zöldhulladék hasznosító közül 4 fő., 10 fő intézmények dolgozói
képzsen vett részt ai közfoglalkoztatás keretében, továbbá közül.
2015.10.hónapban 4 napos képzés került megszervezésre
Munkaerőpiaci integráció címmel- résztvevők száma: 10
fő, mely tanúsítványt adott.

Nők

Minden célcsoport

2017.06.30

[1]
Amennyiben az intézkedés nem
valósult meg, annak módosítása és
részletes kidolgozása szükséges, 2016
évre tervek

2016 évben képzési programok ajánlása
intézmények dolgozói részére

Készítette: Kissné Ruzsom Szilvia esélyegyenlőségi referens
Aszódi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztály

Időrendi
besorolás

Az intézkedés címe

Célcsoport

Az intézkedés
hatása a többi
célcsoportra

36

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások,
ellátások során célzott támogatások
körének kialakítása

Nők

Minden célcsoport

37

Gyermekek napközbeni ellátás
szervezése

nők

gyermekek,
mélyszegénységben
élőkre is kihatással

Az intézkedés
megvalósításának
végső határideje

2017.06.30

2014. szeptember 30.

Az előkészítési
munkálatok végső
határideje

Megvalósult / nem valósult meg[1]/ módosult

Intézkedésért
felelős személy
neve és titulusa /
munkaköre

Prioritás
szerinti
besorolás

Képviselő Testület

3

10/2015 (II.20.) Önk. Rendelete alapján megvalósult új
támogatási formák kerültek bevezetésre. 2015.08.28-n
felülvizsgálata megtörtént.

2015.06.30 Képviselő Testület

2

Napközbeni ellátás biztosított, nemcsak tanévben, hanem a
szünidőben is. A szünidő minden hetében volt táborozási
lehetőség a városban.

11/16

Megvalósult intézkedés bemutatása
eredménymutatókkal

Igénybevevők száma

Megvalósulást
igazoló
dokumentumok

13/8.sz. mell.

[1]
Amennyiben az intézkedés nem
valósult meg, annak módosítása és
részletes kidolgozása szükséges, 2016
évre tervek

2016 évben is a helyi rendelet folyamatos
felülvizsgálata.

4., 6., 7., 14 sz. mell. 2016 évben is megszervezésre kerül az
Önkormányzati nyári tábor.

Készítette: Kissné Ruzsom Szilvia esélyegyenlőségi referens
Aszódi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztály

Időrendi
besorolás

Az intézkedés címe

Célcsoport

Nők

Az intézkedés
hatása a többi
célcsoportra

2014. június 30.

Az előkészítési
munkálatok végső
határideje

Intézkedésért
felelős személy
neve és titulusa /
munkaköre

Megvalósult / nem valósult meg[1]/ módosult

Megvalósult intézkedés bemutatása
eredménymutatókkal

Megvalósulást
igazoló
dokumentumok

[1]
Amennyiben az intézkedés nem
valósult meg, annak módosítása és
részletes kidolgozása szükséges, 2016
évre tervek

Megvalósult, folyamatos. Zöldterületek, játszóterek,
Városban szervezett programok
közparkok felújításának ütemezése megtörtént. 2015.09.11n új játszótér került átadásra. A városi rendezvények
többsége családokat érintő program.
Aranykapu Bölcsődében heti rendszerességgel "Babimami"
torna, valamint "Kerekítő" foglalkozás. 2 Városi
rendezvény a bölcsőde szervezésében- Család-barát
nyíltnap, ingyenes táncház és finommotorikát fejeszltő
foglalkozás.

Éves- intézményi
beszámolók 4., 6.,
6/1 ., 14., 20., 21.sz.
mell.

Szoc.térkép készítésénél is hangsúlyozottan
jelentkezett
az
igénybaba-mama
programokra.
Védőnők
és
intézményvezetők
felhívása-szervezésére
megtörtént.2016-ban Református Egyház
Női
kör
megalíkítása
nem
csak
reformátusok részére.

Gyesen, gyeden lévők
elmagányosodásának megelőzése,
programok szervezése

39

Kisgyermeküket nevelő munkavállalók Nők
foglalkoztatását segítő és tehermentesítő
szolgáltatások fejlesztése, bővítése

gyermekek,
mélyszegénységben
élőkre is kihatással

Városi intézményekben támogatott és/vagy ingyenes
táborok szervezése A városban szerveződő táborok
időpontját a szervezők összehangolják, így a hosszú
szünidő legalább felében lesz elérhető lehetőség a
gyermekek elhelyezésére - megvalósult.

20., 21.sz. mell.

Önkormányzati nyári tábor szervezése 2016
évben is. Tábor-támogatási pályázat kiírása.

40

Kisgyermeküket nevelő munkavállalókat Nők
(családokat) segítő szolgáltatások
fejlesztése

gyermekek,
mélyszegénységben
élőkre is kihatással

Választható munkaidőmodellek kidolgozása Munkaadók
Igénybe vevők száma
tájékoztatása a munkaidőmodellekről. 2015. 10. hónapban
képzés szervezés történt- rugalmas munkahelyek címmel,
melyre minden aszódi munkaadó is meghívásra került.Az
ingyenes képzésre a munkakadók nem jelentkeztek,
munkatársakat nem delegáltak. A rugalmas munkahelyek
képzési anyagát azonban emailen a képzést követően
megkapták.

6/1., 26.sz. mell.

Intézményhálózaton
belül
annak
megszervezése,
hogy
a
felmerülő
igényeknek megfelelően a nyitvatartási
időtől eltérő igény esetén a felügyelet
megoldódjon.

41

Gyermekes munkavállalókat segítő
munkavállalói juttatások körének
bővítése

gyermekek,
mélyszegénységben
élőkre is kihatással

Támogatási módozatok kidolgozása 2. Munkaadók
számára helyi szinten megszervezésre került a témában
ingyenesen elérhető képzés, a helyi munkaadók azonban
nem éltek a lehetőséggel.Családbarát munkahely
pályázatok azonban országos szinten zajlanak, amik a
munkáltatók számára ismertek, hozzáférhetők.

28.sz. mell.

A helyi foglalkoztatók körében családbarát
modell terjesztése, információk nyújtása

folyamtos

Intézmények
vezetői

Prioritás
szerinti
besorolás

38

Nők

Minden célcsoport

Az intézkedés
megvalósításának
végső határideje

12/16

1

Készítette: Kissné Ruzsom Szilvia esélyegyenlőségi referens
Aszódi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztály

Időrendi
besorolás

Az intézkedés címe

Célcsoport

Az intézkedés
hatása a többi
célcsoportra

Az intézkedés
megvalósításának
végső határideje

Az előkészítési
munkálatok végső
határideje

Intézkedésért
felelős személy
neve és titulusa /
munkaköre

Prioritás
szerinti
besorolás

Megvalósult / nem valósult meg[1]/ módosult

13/16

Megvalósult intézkedés bemutatása
eredménymutatókkal

Megvalósulást
igazoló
dokumentumok

A Városi Bölcsőde vonatkozásában az
igényfelmérés megtörtént. A nyitvatartási
idő igazodik a szülők munkarendjéhez.
(Bölcsőde vezető beszámolója alapján)
Az Aszódi Napsugár Óvoda esetében
igényfelmérés történt, a napi óvodai nyitva
tartás, jelenleg alkalmazkodik a szülők
munkarendjéhez. A nyári óvodai zárás
időtartamának felülvizsgálata megtörtént. A
nyári időszakban a 5-5 hét alatt az óvodák
felváltva tartanak ügyeletet, így az ellátás
folyamatos lehet- jelenleg ez fenntartói
engedélyre vár.
A szükséges beavatkozások közül a helyi
vállalkozókkal való egyeztetés nem
releváns, tekintettel arra, hogy a hosszabb
nyitvatartási időt a várostól távol dolgozó
szülők
érdekében
lenne
szükség
megvalósítani.

Szülők körében
végzett felmérés
értékelő lapja,
intézményvezetői
nyilatkozat.4/1., 6/2.
sz. mell.

[1]
Amennyiben az intézkedés nem
valósult meg, annak módosítása és
részletes kidolgozása szükséges, 2016
évre tervek

42

Közintézmények nyitvatartási ideje
alkalmazkodjon a menetrendhez és a
szülők munkarendjéhez

Gyermekek

nők,
mélyszegénységben
élők

2017.06.30

Intézmények
Vezetői

1

Megvalósul-folyamatosan.

43

A közintézmények akadálymentesítése
ütemterv alapján

fogyatékosok

Minden célcsoport

2017.06.30

Képviselő testület,
Polgármester

3

Nem valósult meg

44

Fogyatékosokról adathiány,
helyzetelemzés készítése

fogyatékosok

Minden célcsoport

2015.06.30 Képviselő-testület
Polgármester

3

Szociális térkép, és helyzetelemzés elkészült.

Adatközlések
dokumentumai,
Szoc.térkép
helyzetelemzés30.mell.

Igényfelmérés Aszódi Tükörben történő
meghírdetése- miben szorulnak szegítségre
(annak megfelelően szolgáltatás-szervezés)

45

Egészségügyi szűrővizsgálatok
szervezése

Fogyatékosok

Minden célcsoport

3

Megvalósult-városi Szűrőnap keretében. Prevenciós
előadások szervezésére többszöri felhívás történt. Nők
Munkacsoport-Babtista Imaház -Mellrák megelőzése,
szívpárna készítési programba bekapcsolódás.

180-144/2015

Prevenciós előadások szervezése- Védőnői
Szolgálat+ Kistérségi Gondozási Központ!!!

2014. február 28.

2017.06.30

Képviselő-Testület,
Polgármester,
Jegyző

Ütemterv
alapján
a
hiányosságok
megszüntetése, pályázatok figyelésére van
szükség.
A közintézmények felmérése, ütemterv
elkészítése.

Készítette: Kissné Ruzsom Szilvia esélyegyenlőségi referens
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Időrendi
besorolás

Az intézkedés címe

Célcsoport

Az intézkedés
hatása a többi
célcsoportra

Az intézkedés
megvalósításának
végső határideje

Az előkészítési
munkálatok végső
határideje

Intézkedésért
felelős személy
neve és titulusa /
munkaköre

Prioritás
szerinti
besorolás

Megvalósult / nem valósult meg[1]/ módosult

46

Helyi lakosok, közintézményben
dolgozók érzékenyítése

fogyatékosok

Minden célcsoport

2017.06.30

Intézmények
vezetői

3

Érzékenyítés ügyében kapcsolatfelvétel történt HERMINA
Látássérültek Egyesületével. Intézményvezetők részére
egyéb érzékenyítő programok kiajánlása megtörtént.

47

Programok akadálymentesítése

fogyatékosok

Minden célcsoport

2017.06.30 folyamatos

Polgármester

1

A Városi programok többségét akadálymentesen meg
tudták közelíteni a fogyatékos személyek. A látás, hallás
fogyatékosok számára a programok akadálymentesítése
nem megoldott.

14/16

Megvalósult intézkedés bemutatása
eredménymutatókkal

Megvalósulást
igazoló
dokumentumok

[1]
Amennyiben az intézkedés nem
valósult meg, annak módosítása és
részletes kidolgozása szükséges, 2016
évre tervek

180-142/2015, 180- Intézményvezetők képzési programjaikba
169/2015
érzékenyítő tréninget be kell, hogy építsenek
2016. évben, Városi rendezvényeken a
fogyatékosok számára fellépési lehetőség,
ingyenes lehetőség biztosítása, termékeik
megmutatására. TERV:Karácsonyi vásár
Szederbokor Szövetkezet meghívása.

Minden városi program szervezésénél
szempont kell, hogy legyen. Lehetőséget
kell biztosítani fogyatékos személyek
részvételére, hogy megmutassák magukat,
termékeiket, mely egyúttal a társadalom
érzéskenyítését is szolgálná.

Készítette: Kissné Ruzsom Szilvia esélyegyenlőségi referens
Aszódi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztály

Időrendi
besorolás

Az intézkedés címe

Célcsoport

Az intézkedés
hatása a többi
célcsoportra

Az intézkedés
megvalósításának
végső határideje

Az előkészítési
munkálatok végső
határideje

Intézkedésért
felelős személy
neve és titulusa /
munkaköre

Prioritás
szerinti
besorolás

Megvalósult / nem valósult meg[1]/ módosult

48

A fogyatékkal dolgozók illetve a
közintézményben dolgozok a védett
tulajdonságú csoportokba tartozó
emberek speciális és összetett
szükségleteivel, problémáival
kapcsolatos ismereteket adó képzések
szervezése

fogyatékosok

Minden célcsoport

2017.06.30

Intézmények
vezetői

3

Továbbképzések ajánlása- intézményvezetőknek. RehabExpon, Konferencián való részvétel- Önk. 1 fő. 2015.12.

49

Önsegítő csoportok szervezése

fogyatékosok

Minden célcsoport

2017.06.30

jegyző

3

Jelenleg az Ikladi Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete,
és partnere, a Kézen Fogva Alapítvány, a fogyatékos
embereket nevelő családok teljes elszigetelődése ellen
hiánypótló szolgáltatást biztosít a családoknak Iklad és
vonzáskörzetében, így Aszódon is.A Kézen Fogva
Alapítvány partnerszervezeteivel, Pest Megyében az Ikladi
Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesületével együttműködve
erre a problémára dolgozta ki modellkísérleti programját, a
FECSKE Szolgálatot. Mozgáskorlátozottak Egyesületén
belül kérdőíves felmérés történt- önsegítő csoportra való
igényfelmérés érdekében- igény nem jelentkezett rá.

50

Fogyatékosok átképzése

fogyatékosok

Minden célcsoport

Képviselő- testület,
Jegyző

3

Nem történt intézkedés.

51

Fogyatékosok parkolási lehetőség
javítása

fogyatékosok

Minden célcsoport

Képviselő-testület,
jegyző

1

A közintézmények előtt
kijelölése megtörtént.

15/16

Megvalósult intézkedés bemutatása
eredménymutatókkal

Megvalósulást
igazoló
dokumentumok

[1]
Amennyiben az intézkedés nem
valósult meg, annak módosítása és
részletes kidolgozása szükséges, 2016
évre tervek

Intézmények
vezetői
dolgozzák
ki
továbbképzési tervüket, és építsék bele.
Legalább 1 alkalommal.

Fecske Szolgálat,
Értelmi
Fogyatékosok
Gyöngyház
Egyesülete

Igényfelmérésmegváltozott
munkaképességűek körében meghírdetésre
kerül- a beérkező igények alapján
szolgáltatás-szervezés.

mozgáskorlátozott parkolók

Parkolási
rend
változása
esetén
mozgáskorlátozott parkolók kijelölésére
megtörténjen.

Készítette: Kissné Ruzsom Szilvia esélyegyenlőségi referens
Aszódi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztály
Időrendi
besorolás

Az intézkedés címe

Célcsoport

Az intézkedés
hatása a többi
célcsoportra

Minden célcsoport

Az intézkedés
megvalósításának
végső határideje

Az előkészítési
munkálatok végső
határideje

Megvalósult / nem valósult meg[1]/ módosult

16/16

Intézkedésért
felelős személy
neve és titulusa /
munkaköre

Prioritás
szerinti
besorolás

Megvalósult intézkedés bemutatása
eredménymutatókkal

Megvalósulást
igazoló
dokumentumok

Képviselő-testület,
jegyző

1

Nem történt meg.

Árajánlatok bekérése, honlap elkészítése
2016 évben

Kistérségi
Gondozási
Központ Vezetője

1

Nem valósult meg- képzések kiajánlása Kistérségi
Gondozási Központ részére megtörtént

Kistérségi Gondozási Központ képzési
tervébe beilletsztésre kerül.

Jegyző,
Intézményvezetők

3

Képzések kiajánlása történt intézményvezetők felé.
Konkrét képzés beépítése nem történt meg. Rehab-Expon
való 1 fő részvétele.

Továbbképzési tervbe bekerül a ezen
ismereteket átadó képzés szervezése minden intézménynél

[1]

Amennyiben az intézkedés nem
valósult meg, annak módosítása és
részletes kidolgozása szükséges, 2016
évre tervek

52

Aszód Város honlapjának
akadálymentesítése

fogyatékosok

53

Közösségi mentorképzés

fogyatékosok

54

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

55

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

idősek

Kistérségi
Gondozási
Központ

1

Előadás szervezése Kistérségi Gondozási Központ
nyugdíjasainak nem történt.

Nyilatkozat
Helpynet megismertetése a lakossággal,
előadásról,
szakemberek meghívása széles körben.
résztvevők számáról

56

Idős személyek közösségi programokban idősek
való csoportos részvétele, az „Aktív
időskor” helyi szintű népszerűsítése

Kistérségi
Gondozási
Központ

3

Pótnagyi Szolgálat szervezésére történt kísérlet. Idősek
oldaláról jelentkezés nem történt- így nem valósult meg.

12., 16., 26.sz. mell. Az idősek társadalmi és gazdasági
szerepének növelése, az aktív időskor
életminőségének javítása
Az idősödéssel összefüggő aktivitást fokozó
lehetőségek keresése, tevékeny időskort
szolgáló
gyakorlatok
alkalmazása,
tapasztalatok elterjesztése, hasznos és
sikeres
példák
felkutatása
–TERV:
Önkormányzati nyári táborban való
részvételre felhívás közzététele.

Minden célcsoport

2.számú melléklet

Készítette: Kissné Ruzsom Szilvia Jegyzői osztály
2016

HEP KÖLTSÉGVETÉS
Az intézkedési címe
1 Helyi foglalkoztatási eszközök alkalmazása.
2 Szociális, gyermekjóléti, képzési szolgáltatások bővítése (felzárkózási és fejlesztési
programok)
3 A foglalkoztatásban részt vevő intézmények együttműködésének erősítése.
4
5
6
7
8
9

Bérlettámogatás bevezetése
Helyi foglalkoztatók igényeinek felmérése
Szociális bérlakáshoz hozzájussanak a rászoruló családok
Szűrőnapok szervezése, életmód változási tanácsadás
Pénzkezelési-, életmódvezetési tanácsadás
Hajléktalanok átmeneti szállókban igényeknek megfelelő számú férőhely fenntartása Aszódiak
számára
10 Közintézményekben ingyenes internet, kommunikációs eszköz és könyvtár használat
biztosítása, eszközök használatának tanítása
11 Fejlesztőpedagógusok és szakemberek továbbképzése
12 A hátrányos helyzetű gyermekek intézményi rendszerben való elhelyezése bölcsődében,
óvodában és iskolában
13 Programok szervezése, szakemberek képzése (itt nevelés, gondozás, család működési
zavaraival kapcsolatos előadások, ingyenes családi programok)
14 Feltöltöttség, kihasználtság mutatók vizsgálata
15 Szociális hátrányok enyhítése
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Az intézményeken keresztül a gyermekvédelmi kedvezményről szülők tájékoztatása
Nyári programok szervezése
Pályaválasztási tanácsadás, tehetséggondozás
SNI, BTM-es gyermekek oktatása, fejlesztése
DIFER-rendszer bevezetése
A diszfunkcionális családokban élő gyermekek átmeneti gondozásba vétele
Bölcsődés gyermekek számának növelése (gondozási díj felülvizsgálata)
Baba-mama szoba kialakítása a közintézményekben
Időseknek programok és szolgáltatások szervezése
Egészségügyi, sport szolgáltatások bővítése
Bentlakásos intézmények térítési díj kiegészítése
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Tervezett
500 000 Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
400 000 Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
100 000 Ft
- Ft
100 000 Ft
- Ft
1 800 000 Ft
300 000 Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
50 000 Ft
400 000 Ft
- Ft

Készítette: Kissné Ruzsom Szilvia Jegyzői osztály
2016

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Életmód tanácsadás
Generációs programok szervezése
Számítástechnikai képzések szervezése
Az egyedül élőkkel folyamatos kapcsolattartás
Adatbázis készítés
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás beindítása
Adatgyűjtés, helyzetelemzés készítés
Helyi vállalkozók munkaigény felmérése
Képzési programok körének szélesítése
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások során célzott támogatások körének kialakítása

50 000 Ft
- Ft
20 000 Ft
50 000 Ft

37 Gyermekek napközbeni ellátás szervezése
38 Gyesen, gyeden lévők elmagányosodásának megelőzése, programok szervezése
39 Kisgyermeküket nevelő munkavállalók foglalkoztatását segítő és tehermentesítő szolgáltatások
fejlesztése, bővítése
40 Kisgyermeküket nevelő munkavállalókat (családokat) segítő szolgáltatások fejlesztése
41 Gyermekes munkavállalókat segítő munkavállalói juttatások körének bővítése

- Ft
50 000 Ft

42 Közintézmények nyitvatartási ideje alkalmazkodjon a menetrendhez és a szülők
munkarendjéhez
43 A közintézmények akadálymentesítése ütemterv alapján
44 Fogyatékosokról adathiány, helyzetelemzés készítése
45 Egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése
46 Helyi lakosok, közintézményben dolgozók érzékenyítése
47 Programok akadálymentesítése
48 A fogyatékkal dolgozók illetve a közintézményben dolgozok a védett tulajdonságú csoportokba
tartozó emberek speciális és összetett szükségleteivel, problémáival kapcsolatos ismereteket
adó képzések szervezése
49 Önsegítő csoportok szervezése
50 Fogyatékosok átképzése
51 Fogyatékosok parkolási lehetőség javítása
52 Aszód Város honlapjának akadálymentesítése
53 Közösségi mentorképzés
54 Védett tulajdonságú csoportokba tartozó emberek speciális és összetett szükségleteivel,
problémáival kapcsolatos továbbképzések biztosítása a helyi önkormányzati intézmények
szakembereinek

- Ft

55 Idősek esélyegyenlőségét az áldozattá válás megelőzését, az otthon védelmét szolgáló
intézkedések
56 Idős személyek közösségi programokban való csoportos részvétele, az „Aktív időskor” helyi
szintű népszerűsítése

ÖSSZESEN

- Ft
- Ft

- Ft

- Ft

220 000 Ft
- Ft

- Ft
1 000 000 Ft
- Ft

- Ft

5 040 000 Ft
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A
V

CSALÁDI
megnevezés, leírás

1

időpont

Családi tavaszköszőntő,
húsvétváró kézműves 2015. március 28., 10 óra
délelőtt

3.számú melléklet

FELNŐTT

GYERMEK PROGRAM

résztvevők
száma

megnevezés, leírás

időpont

résztvevők
száma

megnevezés, leírás

időpont

résztvevők
száma

52 fő

Szerelem és tánc Könyvtári este
Várkonyi Zoltán
balettművésszel

2015. február 13., 17 óra

35 fő

Nagy akarok lenni! bábelőadás gyerekeknek

2015. március 23., 10 óra

112 fő

2

Anyák napi kézműves
délelőtt

2015. április 25., 10 óra

26 fő

Tavaszköszöntő
kézműves este
felnőtteknek

2015. március 19., 18 óra

15 fő

Háry János vs. János
vitéz

2015. március 24., 10 óra

33 fő

3

PikniKönyvtár

2015. május 9.

kb. 80 fő

I. Galga-menti
Helytörténeti Vetélkedő

2015. április 24., 10 óra

19 fő

Locsolóvers
Versmondó Verseny

2015. április 9., 10 óra

27 fő

4

II. Görökség Túra biciklitúra a Galgamenti örökségek
nyomában

2015. május 16., 10 óra

32 fő

Varázs és fuvola Könyvtári este Szebenyi
Etelkával

2015. május 15., 18 óra

17 fő

Olvass, rímelj, játssz!

2015. április 9., 8-18 óra
között

163 fő

5

PikniKönyvtár

2015. június 6.

kb. 80 fő

III. T. A. P. S.

2015. június 20., 18-24 óra
között

több 100

I. Galga-menti
Helytörténeti Vetélkedő

2015. április 24., 10 óra

39 fő

6

III. T. A. P. S.

2015. június 20.

több 100

Az állatok farsangja koncert

2015. október 6., 18 óra

82 fő

Nyúlkaland bábelőadás

2015. május 12., 10 óra

120 fő

7

III. Görökség Túra biciklitúra a Galgamenti örökségek
nyomában

2015. október 10., 10 óra

22 fő

IX. Aszódi Honismereti
Akadémia

2015. október 8., 18 óra

42 fő

Hogyan kerül Darwin a
játszmába? - író-olvasó
találkozó

2015. május 14., 18 óra

27 fő

Őszköszöntő kézműves
2015. október 17., 10 óra
délelőtt

28 fő

IX. Aszódi Honismereti
2015. október 15., 18 óra
Akadémia

22 fő

III. T. A. P. S.

2015. június 20.

több 100

8

9

Táncház

2015. október 16., 18 óra

52 fő

10

Táncház

2015. október 30., 18 óra

33 fő

11

Táncház

2015. november 13., 18
óra

35 fő

12

Táncház

2015. november 27., 18
óra

39 fő

13

Családi karácsonyi
kézműves délelőtt

2015. december 5., 10 óra

32 fő

Gyermekkönyvtáros
Műhelynap

14

Adventi táncház

2015. december 18., 18 óra

59 fő

II. Galga-menti
Helytörténeti Vetélkedő

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Táncház

Modern Rómeo és Júlia Könyvtári este Szebenyi 2015. szeptember 29., 17 óra
Etelkával

2015. október 16., 18 óra

52 fő

IX. Aszódi Honismereti
2015. október 29., 18 óra
Akadémia

52 fő

Zenei Flashmob
Minimaraton

2015. október 1., 14-18 óra
között

109 fő

2015. október 30., 18 óra

33 fő

Király Kis Miklós bábelőadás gyerekeknek

2015. október 5., 10 óra

118 fő

IX. Aszódi Honismereti
2015. november 5., 18 óra
Akadémia

52 fő

7próbás mesevetélkedő
óvodásoknak

2015. október 9., 10 óra

42 fő

2015. november 11., 10
óra

62 fő

Táncház

2015. október 16., 18 óra

52 fő

2015. november 13., 10
óra

20 fő

II. Galga-menti
Helytörténeti Vetélkedő

2015. november 13., 10 óra

19 fő

35 fő

Táncház

2015. november 13., 18 óra

35 fő

18 fő

Táncház

2015. november 27., 18 óra

39 fő

2015. november 24., 18
óra

23 fő

A télapó kesztyűje bábelőadás

2015. november 30., 10 óra

82 fő

2015. november 27., 18
óra

39 fő

Napközis táborok

2015. június, július, augusztus,
október

108 fő

100 fő

Adventi táncház

2015. december 18., 18 óra

59 fő

Táncház

Táncház
Könyvtári este Fábián
Jankával
"Rózsát ültettem a
gyalogútra…" könyvbemutató
Táncház

2015. november 13., 18
óra
2015. november 18., 18
óra

Elfelejtett szó - Budai
2015. november 28., 16
András és barátainak
óra
koncertje
Könyvtári este Detre
2015. december 3., 18 óra
Jánossal
Karácsonyi kézműves
készülődés
2015. december 9., 10 óra
könyvtárosoknak
Karácsonyi kézműves
2015. december 10., 18 óra
este felnőtteknek
2015. december 12., 16-20
Karácsonyi vásár
óra között
Adventi táncház

2015. december 18., 18 óra

38 fő
8 fő
5 fő
100 fő
59 fő

30 fő
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IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Kamasz és felnőtt korosztály
Érintett intézkedés: Programok szervezése
Intézkedés részletes leírása:
A Magyar Állami Operaház Opera Nagykövetei kezdeményezéséhez kapcsolódva immár 4.
alkalommal látogatott el intézményünkbe az opera egyik művésze. A Kultúrháza Éjjel-Nappal
országos programsorozathoz kapcsolódva 2015. február 13-án, pénteken, 17 órától Várkonyi
Zoltán balettművész beszélt a szerelem és tánc kapcsolatáról elsősorban a kamasz és a
felnőtt korosztály számára.
A program ingyenes volt.
35 fő volt jelen, ebből 3 fő 5-10 év közötti, 11 fő 14-18 év közötti, 21 fő pedig 30-60 év
közötti.

Aszód, 2015. február 14.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Felnőtt korosztály
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
Másfél évvel ezelőtt, 2013 Szent Mihály napján indítottuk útjára kézműves
foglalkozássorozatunkat, amely tematikáját igyekszünk mindig aktuális ünnepekhez,
évszakokhoz, jeles napokhoz kapcsolódóan összeállítani. Így szervezzük meg Ünnepi,
tavaszköszöntő foglalkozássorozatunkat március 19. és április 25. között, amely első
állomásán, március 19-én, csütörtökön 18 órától a felnőtteket vártuk egy kézműves estére,
amely során tavaszi és húsvéti díszeket, dekorációkat készíthettek a résztvevők.
A program ingyenes volt.
15 fő volt jelen.

Aszód, 2015. március 24.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Óvodás korosztály (2,5 éves kortól 7 éves korig)
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
A Városi Óvoda vezetőjének megkeresésének eleget téve szerveztük meg a Fabula
Bábszínházzal közösen a bábelőadást, amely során az említett Bábszínház Nagy akarok lenni!
c. műsorát tekinthették meg az óvodások. A nagy siker és a további hasonló programok
szervezése érdekében a későbbiekben május, szeptember és november hónapokban
ugyancsak szervezünk egy-egy bábelőadást a Városi Óvoda részére.
112 fő volt jelen, amelyből 101 fő óvodás és 11 fő felnőtt (óvónő) volt itt.

Aszód, 2015. március 24.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Iskolás korosztály (5. évfolyam, 10-12 éves kor
között)
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
A Magyar Állami Operaház Opera Nagykövetei kezdeményezéséhez kapcsolódva
immár 5. alkalommal látogatott el intézményünkbe az opera egyik művésze. A Csengey
Gusztáv Általános Iskola két 5. osztálya számára szerveztük meg Háry János vs. János vitéz c.
programunkat, amely során Bokor Jutta operaénekesnő egy 2 órás előadás során beszélt
Kodály Zoltánról, munkásságáról, életéről, valamint részletesen bemutatta a Háry János c.
operát. Az előadás végén a résztvevő gyerekek egy feladatlapot kaptak, amely segítségével
szeretnénk, ha az előadáson hallottakban még jobban elmélyülnének.
A program ingyenes volt.
33 fő volt jelen, amelyből 30 fő általános iskolás és 3 fő felnőtt volt.

Aszód, 2015. március 24.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Alsós, felsős, középiskolás és felnőtt korosztály
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
2015 februárjában hirdettük meg az I. „Galga-menti” Helytörténeti Vetélkedőt, 4 korosztály
(alsós, felsős, középiskolás és felnőtt) számára 3 fordulóban, két levelezős és egy helyi fordulót
szervezve. A 3., helyi fordulóra 2015. április 24-én került sor.
58 fő volt jelen, ebből 19 fő felnőtt, 12 fő középiskolás, 3 felsős, 24 fő alsós.

Aszód, 2015. április 24.

aláírás

I. „GALGA-MENTI”
HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ

Az Aszód Városi Kulturális Központ Helytörténeti Vetélkedőt
hirdet a Galga-menti lakosság számára két levelezős és egy
helyi forduló keretein belül.
Az idei vetélkedő témaköre: A Podmaniczkyak Aszódon.
Kategóriák:
- alsós korosztály
- felsős korosztály
- középiskolás korosztály
- felnőtt korosztály.
A vetélkedőre 3 fős csapatok jelentkezését várjuk, a felnőtt
korosztályban egyéni jelentkezéseket is elfogadunk.
Nevezési díj nincs.
Jelentkezni személyesen az Aszód Városi Kulturális Központ
tagintézményeiben (Városi Könyvtár - 2170 Aszód, Kossuth
Lajos u. 72. és Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény - 2170
Aszód, Szontágh lépcső 2.), valamint e-mailben (info@avkk.hu)
lehet 2015. február 28-ig jelentkezési lap kitöltésével.
Bővebb felvilágosítás:
AVKK - Adoryán Emese (adoryanemese@avkk.hu,
0628/400606) és Klamár Balázs (klamarb@avkk.hu,
0628/780176), valamint http://avkk.hu/htv.

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Családok, nyugdíjasok
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
A május 9-én megrendezésre került Euró-party keretein belül egy sátorral képviseltette
magát intézményünk könyvtára, ahol olvasnivalóval, játékokkal, szórakozással vártuk az
érdeklődőket. A gyerekek számára a könyvtári játéksarokból vittünk ki játékokat,
társasjátékokat, figyelve arra, hogy minden korosztály számára biztosítsunk elfoglaltságot.
Mindezek mellett a betérők két kvízt is kitölthettek, amit, helyes megoldások esetén,
jutalmaztunk is.
Minden korosztály megfordult sátrunkban kezdve a kisgyermektől egészen a dédnagymamáig.

Aszód, 2015. május 11.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Óvodás korosztály (2,5 éves kortól 7 éves korig)
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
A Városi Óvoda vezetőjének megkeresésének eleget téve szerveztük meg a Nyáry Báb
Társulattal közösen a bábelőadást, amely során az említett Társulat Nyúlkaland c. műsorát
tekinthették meg az óvodások. A nagy siker és a további hasonló programok szervezése
érdekében a későbbiekben, szeptember és november hónapokban ugyancsak szervezünk egyegy bábelőadást a Városi Óvoda részére.
120 fő volt jelen, amelyből 111 fő óvodás és 9 fő felnőtt (óvónő) volt itt.

Aszód, 2015. május 12.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Középiskolás, kamasz korosztály
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
Intézményünk Tavaszi Zsongás c. programsorozatában minden korosztály számára
igyekeztünk programokat szervezni. Május 14-én Mészöly Ágnes írónőt láttuk vendégül, aki a
Darwin-játszma c. könyve alapján beszélt kamaszdolgokról, kamaszpanaszokról,
pedagógusnehézségekről a résztvevőkkel.
27 fő volt jelen, amelyből 19 fő középiskolás/kamasz és 8 fő felnőtt volt itt.

Aszód, 2015. május 18.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Felnőtt korosztály, családok
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
Intézményünk Tavaszi Zsongás c. programsorozatában minden korosztály számára
igyekeztünk programokat szervezni. Május 15-én a Magyar Állami Operaház nagykövetét,
Szebenyi Etelkát, operai ügyelőt láttuk vendégül, aki a Varázsfuvolácska c. gyermekoperáról
beszélt a jelen lévőknek.
17 fő volt jelen felnőtt és kisgyermek korosztályból egyaránt.

Aszód, 2015. május 18.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Családok
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
Intézményünk Tavaszi Zsongás c. programsorozatában minden korosztály számára
igyekeztünk programokat szervezni. Május 16-án, szombaton a családokat vártuk egy
kerékpártúrára a Galga-menti örökségeket felfedezve. II. Görökség túránkon megtekintettük
a galgahévízi Szent Miklós templomot és a Kegyeleti parkot, Monostorpusztán Szent András
remete emlékművét, Hévízgyörkön pedig az Öregtemplomot. Összesen 23 km-es biciklitúra
volt.
32 fő volt jelen felnőtt és kisgyermek (6 és 65 év között) korosztályból egyaránt.

Aszód, 2015. május 18.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Családok, nyugdíjasok
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
A június 6-án megrendezésre került Gyermeknap keretein belül egy sátorral
képviseltette magát intézményünk könyvtára, ahol olvasnivalóval, játékokkal, szórakozással
vártuk az érdeklődőket. A gyerekek számára a könyvtári játéksarokból vittünk ki játékokat,
társasjátékokat, figyelve arra, hogy minden korosztály számára biztosítsunk elfoglaltságot.
Mindezek mellett a betérők két kvízt is kitölthettek, amit, helyes megoldások esetén,
jutalmaztunk is.
Minden korosztály megfordult sátrunkban kezdve a kisgyermektől egészen a dédnagymamáig.

Aszód, 2015. június 8.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Családok, nyugdíjasok, felnőttek, gyermekek
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
A június 20-án megrendezésre került III. T. A. P. S. – Múzeumok Éjszakája Aszódon
rendezvényünk keretein belül minden korosztály számára igyekeztünk programokat szervezni.
A legkisebbeket bábelőadással vártuk a Nyáry Báb Társulattal, a nagyobbaknak pedig íróolvasó találkozót szerveztünk a Puszirablók írójával, Vig Balázzsal.
Az estét koncertek, kiállításmegnyitók, néptáncbemutatók, táncház, tűzugrás
színesítették.
A rendezvénynek közel 1000 látogatója volt a kisgyermekektől elkezdve a felnőtteken
át egészen az idősebb korosztályig.

Aszód, 2015. június 22.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Óvodás korosztály (2,5 éves kortól 7 éves korig)
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
Az „Aszódon innen, az Óperencián túl…” Népmese Hete az Aszód Városi Kulturális
Központban c. programsorozatunk első állomásán a Babos Bábos Társulat Király Kis Miklós c.
műsorát tekinthették meg az óvodások.
118 fő volt jelen, amelyből 112 fő óvodás és 6 fő felnőtt (óvónő) volt itt.

Aszód, 2015. október 6.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Minden korosztály
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
Az „Aszódon innen, az Óperencián túl…” Népmese Hete az Aszód Városi Kulturális
Központban c. programsorozatunk második állomásán a Podmaniczky Alapfokú Művészeti
Iskola kamaracsoportjai adtak koncertet. Camille Saint-Saens Az állatok farsangja c. művét
játszották dr. Magyari Zita vezényletével. A koncert alatt a Művészeti Iskola Képzőművészeti
Tagozatának munkáit tekinthették meg a résztvevők.
82 fő volt jelen 7 éves kortól az idősebb korosztályig.

Aszód, 2015. október 7.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Felnőtt korosztály
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
Az „Aszódon innen, az Óperencián túl…” Népmese Hete az Aszód Városi Kulturális
Központban c. programsorozatunk harmadik állomásán a felnőtt korosztályt vártuk. A IX.
Aszódi Honismereti Akadémia keretein belül Váradiné Osváth Ilona textilművész munkáiból
nyílt kiállítás (a hímzéseket az alkotó mutatta be), valamint Varga Mihály felnőtt meséi tették
szórakoztatóvá az estét.
42 fő volt jelen.

Aszód, 2015. október 9.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Óvodás korosztály
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
Az „Aszódon innen, az Óperencián túl…” Népmese Hete az Aszód Városi Kulturális
Központban c. programsorozatunk negyedik állomásán az Aszódi Napsugár Óvoda és
Szivárvány Tagóvodájának a középső- és nagycsoportos gyermekeit vártuk egy 7próbás
Mesevetélkedőre, amely keretein belül 7 feladatot kellett megoldjanak a csapatba szervezett
gyerekek. Az ügyes csapatok könyvjutalomban részesültek.
42 fő volt jelen, 5-7 éves korosztály.

Aszód, 2015. október 10.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Családok
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
Az „Aszódon innen, az Óperencián túl…” Népmese Hete az Aszód Városi Kulturális
Központban c. programsorozatunk utolsó állomásán egy családi kerékpártúrásra hívtuk az
érdeklődőket. A túra során Turára kerekeztek el a résztvevők
22 fő volt jelen, 7 éves kortól nyugdíjas korig.

Aszód, 2015. október 12.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Felnőtt korosztály
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
A IX. Aszódi Honismereti Akadémia második estjén ugyancsak a felnőtteket vártuk dr.
Klamár Zoltán és Mikes Balázs előadásaira.
22 fő volt jelen.

Aszód, 2015. október 16.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Gyermek és felnőtt korosztály
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
A Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskolával, a Breda zenekarral és a bagi Muharai
Népi Együttes táncoktatóval karöltve újraindult a táncház gyerekek és felnőttek számára.
52 fő volt jelen 5 éves kortól a felnőtt korosztályig.

Aszód, 2015. október 17.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Családok
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
Másfél évvel ezelőtt, 2013 Szent Mihály napján indítottuk útjára kézműves
foglalkozássorozatunkat, amely tematikáját igyekszünk mindig aktuális ünnepekhez,
évszakokhoz, jeles napokhoz kapcsolódóan összeállítani. Így szerveztük meg október 17-én,
szombaton 10 és 12 óra között őszköszöntő kézműves délelőttünket, ahol minden kicsit és
nagyot egy kis kreativitásra, alkotásra vártunk.
A program ingyenes volt.
28 fő volt jelen (6 felnőtt és 22 2 és 14 éves kor közötti gyermek).

Aszód, 2015. október 19.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Felnőtt korosztály
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
A IX. Aszódi Honismereti Akadémia harmadik estjén ugyancsak a felnőtteket vártuk
Balázsik Tamás előadására.
52 fő volt jelen.

Aszód, 2015. október 30.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Felnőtt korosztály
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
A IX. Aszódi Honismereti Akadémia negyedik estjén ugyancsak a felnőtteket vártuk a
következő előadásokra:
• dr. Magyari Zita, zeneszerző - Madárportrék a zenében
• Ambrus Ákos, operanagykövet - Az Operaház titkai
52 fő volt jelen.

Aszód, 2015. november 6.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Felnőtt korosztály
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
A
Magyar
Könyvtárosok
Egyesületének
Pest
Megyei
Szervezetének
Gyermekkönyvtáros Műhelye szakmai napját intézményünkben tartotta. A szakmai napra a
megye szinte minden könyvtárából jöttek könyvtárosok és könyvtári munkatársak.
Előadók voltak: Horváth Judit, pszichológus; Adoryán Emese, igazgatóhelyettes; Nagy
Judit; Barbulszka Gabriella, gyermekkönyvtáros.
A résztvevők megtekintették intézményünk múzeumát is.
62 fő volt jelen.

Aszód, 2015. november 12.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Alsós, felsős, középiskolás és felnőtt korosztály
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
2015 szeptemberében 2. alkalommal is meghirdettük a „Galga-menti” Helytörténeti
Vetélkedőt, 4 korosztály (alsós, felsős, középiskolás és felnőtt) számára 3 fordulóban, két
levelezős és egy helyi fordulót szervezve. A 3., helyi fordulóra 2015. november 13-án került
sor.
59 fő volt jelen, ebből 20 fő felnőtt, 12 fő középiskolás, 3 felsős, 24 fő alsós.

Aszód, 2015. november 16.

aláírás

II. „GALGA-ENTI” HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ
Az Aszód Városi Kulturális Központ Helytörténeti Vetélkedőt
hirdet a Galga-menti lakosság számára két levelezős és egy helyi
forduló keretein belül.
A vetélkedő témaköre: 1848/49-es Galga-menti vonatkozások
Kategóriák:
- alsós korosztály
- felsős korosztály
- középiskolás korosztály
- felnőtt korosztály.
A vetélkedőre 3 fős csapatok jelentkezését várjuk, a felnőtt
korosztályban egyéni jelentkezéseket is elfogadunk.
Nevezési díj nincs.
Jelentkezni személyesen az Aszód Városi Kulturális Központ
tagintézményeiben (Városi Könyvtár - 2170 Aszód, Kossuth Lajos u.
72. és Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény - 2170 Aszód,
Szontágh lépcső 2.), valamint e-mailben (info@avkk.hu) lehet
2015. szeptember 28-ig jelentkezési lap kitöltésével.
A Helytörténeti Vetélkedő fordulói, határidői, időpontjai:
I. forduló:
szeptember 28. - megjelenik a feladatlap
október 16. - leadási határidő
II. forduló:
október 19. - megjelenik a feladatlap
november 6. - leadási határidő
III. forduló:
november 13. - helyi forduló; helyszín: AVKK
Bővebb felvilágosítás:
AVKK – Nagy Judit (gyermekkonyvtar@avkk.hu, 0628/400606) és
Klamár Balázs (klamarb@avkk.hu, 0628/780176), valamint
http://avkk.hu/htv.
Amennyiben a későbbiekben személyesen szeretne versenyfelhívásainkról értesülni,
kérjük, küldje el e-mail címét a fenti elérhetőségekre! Köszönjük!

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Felnőtt korosztály
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
Könyvtáris Esték sorozatunk keretein belül író-olvasót tartottunk 2015. november 18án 18 órától intézményünk könyvtárában. A meghívott Fábián Janka, írónő volt.
18 fő volt jelen.

Aszód, 2015. november 19.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Felnőtt korosztály
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
Könyvtáris Esték sorozatunk keretein belül került sor 2015. november 24-én 18 órától
intézményünk könyvtárában a „Rózsát ültettem a gyalogútra…” c. kiadványunk
könyvbemutatójára. Az esten közreműködött Mackó Mária és Rónai Lajos.
23 fő volt jelen.

Aszód, 2015. november 19.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Felnőtt korosztály
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
2015. november 28-án 16 óra kezdettel került sor Budai András és barátainak
Elfelejtett szó c. koncertjére, amely az Adidas Konferenciaközpontban lett megtartva.
Közel 100 fő volt jelen.

Aszód, 2015. november 30.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Óvodás korosztály (2,5 éves kortól 7 éves korig)
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
Az óvodások számára bábelőadást szerveztünk november 30-án intézményünk
kamaratermében. A Babos Bábos Társulat A télapó kesztyűje c. előadását tekinthették meg az
Ikladról érkező óvodások.
82 fő volt jelen, amelyből 75 fő óvodás és 7 fő felnőtt (óvónő) volt itt.

Aszód, 2015. december 1.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Felnőtt korosztály
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
Könyvtári Esték sorozatunk keretein belül került sor 2015. december 3-án
intézményünk könyvtárában Detre János A Podmaniczkyak és az aszódi evangélikus
egyházközség c. előadására.
38 fő volt jelen.

Aszód, 2015. december 4.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Családok
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
Másfél évvel ezelőtt, 2013 Szent Mihály napján indítottuk útjára kézműves
foglalkozássorozatunkat, amely tematikáját igyekszünk mindig aktuális ünnepekhez,
évszakokhoz, jeles napokhoz kapcsolódóan összeállítani. Így szerveztük meg december 5-én,
szombaton 10 és 12 óra között családi karácsonyi kézműves délelőttünket, ahol minden kicsit
és nagyot egy kis kreativitásra, alkotásra vártunk.
A program ingyenes volt.
32 fő volt jelen (6 felnőtt és 26 2 és 14 éves kor közötti gyermek).

Aszód, 2015. december 7.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Felnőtt korosztály
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
Az adventi készülődéshez kapcsolódóan szerveztük meg 2015. december 9-én
intézményünk könyvtárában immár 3. alkalommal könyvtárosoknak szóló kézműves
délelőttünket, amelyre a Pest megyei könyvtárak munkatársait vártuk.
A program ingyenes volt.
8 fő volt jelen.

Aszód, 2015. december 10.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Felnőtt korosztály
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
Másfél évvel ezelőtt, 2013 Szent Mihály napján indítottuk útjára kézműves
foglalkozássorozatunkat, amely tematikáját igyekszünk mindig aktuális ünnepekhez,
évszakokhoz, jeles napokhoz kapcsolódóan összeállítani. Így szerveztük meg december 10-én,
18 órától karácsonyi kézműves estünket felnőtteknek.
A program ingyenes volt.
5 fő volt jelen

Aszód, 2015. december 11.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Minden korosztály (családok, nyugdíjasok,
felnőttek, gyermekek)
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
Az adventi készülődéshez kapcsolódóan szerveztük meg 2015. december 12-én
intézményünk könyvtárának udvarán immár 2. alkalommal karácsonyi vásárunkat. A vásáron
a város intézményei és civil szervezetei kaptak lehetőséget, hogy árusítsák saját készítésű
portékáikat.
Kb. 100 fő volt jelen.

Aszód, 2015. december 14.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Gyermekek
Érintett intézkedés: Gyermekek szünidei ellátása – napközis táborok
szervezése

Intézkedés részletes leírása:
Június 22. és augusztus 14. között 5 napközis táborba vártuk a gyermekeket. Napi
háromszori étkezést biztosítottunk, melyet a Gyermekétkeztetési Intézmény biztosított a
táborozók számára.
A táborokba 6 és 16 év közötti gyerekeket, fiatalokat vártunk. A témaválasztásokkal
megkíséreltük kielégíteni ezen korosztály érdeklődési körét.
Több kirándulást is szerveztünk múzeumokba, operába, színházba, lovasparkba, ezzel
is szinesítve a táborok programjait.
Táborainkban közel 100 gyermek fordult meg.

Aszód, 2015. szeptember 1.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Gyermekek
Érintett intézkedés: Gyermekek szünidei ellátása – napközis táborok
szervezése

Intézkedés részletes leírása:
Október 26. és 30. között az őszi szünetre való tekintettel napközis táborba vártuk a
gyermekeket. Napi háromszori étkezést biztosítottunk, melyet a Gyermekétkeztetési
Intézmény biztosított a táborozók számára.
A táborba 8 és 12 év közötti gyerekeket vártunk. A témaválasztással megkíséreltük
kielégíteni ezen korosztály érdeklődési körét.
Kirándulást is szerveztünk a hatvani Vadászati Múzeumba, ezzel is színesítve a tábor
programjait.
Táborban 8 gyermek jelentkezett

Aszód, 2015. október 31.

aláírás

Tárgy: HEP – intézkedések megvalósítása

Tisztelt Polgármester úr!

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglalt és az Aszód Városi Kulturális Központ
felelőssége alá tartozó intézkedések megvalósítása megtörtént, illetve folyamatban van:
-

érintett intézkedések:
- programok szervezése a különböző célcsoportok számára – folyamatos
- gyermekek nyári időszakban való elhelyezése a június 22. és augusztus 14.
között szervezett 5 napközis táborainkba – folyamatos a jelentkezés, a táborok
előkészítése
- ingyenes internethasználat – folyamatos, keddenként a Kistérségi Gondozási
Központtal együttműködve az Álláskereső Klub résztvevőinek, illetve
ingyenes wifi biztosításával a Kulturális Központ szolgáltatásait
igénybevevőknek.

Kelt: 2015. június 2.

Tisztelettel:
Odler Zsolt, igazgató

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Gyes-en, gyed-en lévők, kismamák, gyermeküket
nevelők
Érintett intézkedés: Baba-mama szoba kialakítása a
közintézményekben
Intézkedés részletes leírása:
2013. augusztusában intézményünk Könyvtárának gyermekkönyvtári részében kialakítottunk
egy játszósarkot, amely a kisgyermekkel érkező szülők szükségleteit elégíti: amíg a szülő
igénybe veszi a szolgáltatásokat, a gyermek biztonságos keretek között játszik. Mivel a
játszósarok közvetlenül a kölcsönzőpult mellett van kialakítva, így a könyvtáros szemmel
tudja tartani, figyelni tudja.
A játszósarok berendezései (szőnyegek, függönyök, polc, tárolók, játékok) az AVKK
munkatársaitól, valamint adományozóktól származnak.
Ugyancsak a kisgyermekkel érkezők kényelmét hivatottak szolgálni az egészségügyi
berendezések is (bili, vécészűkítő).

Aszód, 2015. február 14.

aláírás

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Családok
Érintett intézkedés: Programok szervezése

Intézkedés részletes leírása:
Október 17-től kéthetente szerveztük meg táncházunkat, amelyen az élő a zenét a
Breda zenekar szolgáltatta, táncoktatók pedig a bagi Muharay Elemér Népi Együttes táncosai
voltak.
December 21-ig 5 táncházat szerveztünk, amelyeken alkalmanként 30-35 fő fordult
meg, 5 és 60 éves kor közöttiek.

Aszód, 2015. december 21.

aláírás

4.számú melléklet

Beszámoló az Aranykapu Bölcsőde 2014-2015. évi munkájáról

Beszámolómat az elmúlt 2 év statisztikai adatai (gyermeklétszám alakulása, normatív támogatás,
személyi és tárgyi feltétel) és a jelenlévő munkaterv alapján készítettem el.
1. Az intézmény adatai
Név: Aranykapu Bölcsőde
Cím: 2170 Aszód, Kossuth L. utca 78/a
Tel.: 06-28-400-089
Email: bolcsode@aszod.hu
Intézményvezető: Berényiné Baranyi Márta
Bölcsődeorvos: Dr. Horváth Anna
2. Az intézménynek az ellátó rendszerben betöltött célja, szerepe
A bölcsődék működését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.)NM rendelet
határozza meg.
A működés rendjét „A bölcsődei nevelés –gondozás szakmai szabályai” című Módszertani levél
részletezi, amely Központi Szociális Információs Fejlesztések című kiemelt projekt keretében az
Európai Unió. Támogatásával jelent meg. A bölcsőde, mint gyermekintézmény a gyermekjóléti
alapellátás része, amely a családban nevelkedő 20 hetestől 36 hónapos korú gyermekek számára
biztosítja a napközbeni ellátást, szakszerű gondozást, nevelést.
3. Az intézmény tárgyi feltételei
A bölcsőde összes helyisége megfelel az Európai Unió elvárásainak. A gondozási egységek jól
elkülönített bejárattal rendelkeznek. A két gondozási egység 4 csoportszobát foglal magába. A
csoportszobák

felszereltsége,

játékkészlete

megfelel

a

szakmai

követelményeknek.

A

kisgyermeknevelők évszakonként dekorálják a csoportszobákat. A két csoportszobához tartozik egy
kocsi tároló és egy öltöző is. Az öltözők alkalmasak arra, hogy a szülők elhelyezhessék gyermekeik
ruháját, és segítsék öltözködésüket. A szekrényben és a cipőszekrényen szerepel a gyermekek jele,
így ők is megtalálják, illetve a helyükre tudják tenni a ruhájukat, cipőjüket. A két csoportszobának
egy fürdőszoba áll rendelkezésére csoportonként térelválasztó polccal. 2-2 kis WC és 2-2 mosdó
segíti a gyermekek önállósodási törekvéseit.
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A 2015. évi költségvetésbe terveztem be az elhasznált mesekönyvek, játékok pótlását. 2016
januárjában kettő 13 hónapos és egy 6 hónapos gyermek kerül felvételre, ez indokolja még egy
kiságy vásárlását is.
Örömmel számolok be arról, hogy idén sikerült a négy csoport részére vastag szőnyeget vásárolni,
ami a gyerekek komfortérzését javítja.
Szeretném megemlíteni a sószobánkat is. A mostani helyen lévő szoba kicsi sötét, szellőzése nem
megoldott. A gondozónő a 6 saját gyermekkel nem tudja igénybe venni, mert az önfeledt játékot
tiltások nehezítik. Gondolkodunk rajta, hogy milyen kis anyagi ráfordítást igénylő megoldással
tudnánk egy mai modern igényeket kielégítő helyiségbe költöztetni a sószobát. Ezért állandóan
figyeljük a pályázati lehetőségeket.
A bölcsőde udvara tágas, zöldövezetű, fákkal, bokrokkal beültetett. (a fák megnőttek, apró, bogyós
termésük, illetve babhüvely formájú termés testnyílásba dugható, ezért a gyermekek testi épségét
veszélyezteti.) A technikai személyzet az udvar takarítását ezért minden reggel elvégzi. Az udvaron
kinti WC található a gyermekek részére. A teraszon a gyerekek rossz időjárási körülmények között
is levegőzhetnek is, mert védett eső és szél ellen. A nyári nagy melegben viszont hűs teraszként
szolgál. A fix játékok (hintaló és famászó krokodil, hinta) hatósági ellenőrzése 2014. április 14-én
megtörtént. A jegyzőkönyvben talált hiányosságokat, hibákat az Aszód Város Városüzemeltetési és
Műszaki Osztály javította. Havonta operatív ellenőrzést tartok, illetve a gondozónők napra készen
jelentik a sérült, balesetveszélyes játékokat, baleseti gócpontokat. A hibaelhárítási nyomtatványon
ez azonnal jelentve van.
4. A személyi feltételek alakulása
Az intézményben dolgozó kisgyermeknevelők és technikai dolgozók tudatosan és szakszerűen
látják el a munkájukat. Munkavégzésükre a gyermekközpontúság, a gyermekek tiszteletben tartása
jellemző.
A minimum személyi feltételeket a 15/1998.N:M.rendelet 1.számú melléklete határozza meg,
intézményünkben az alábbiak szerint:
Az intézmény összes dolgozójának létszáma: 11 fő
Szakdolgozók száma: 8 fő
Kisegítő személyzet: 2 fő.
Bölcsődevezető:1 fő
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A kisgyermeknevelők napi 7 órát töltenek el a csoportban heti váltásban, két műszakban,
lépcsőzetes munkaidő kezdéssel.
2014-ben két kisgyermeknevelő hagyta el a bölcsődét. Eckerné felmondott, Chugyikné 40 éves
munkaviszony után a nyugdíjaztatását kérte.
A létszám 2015-ben sem volt stabil, hiszen egy kisgyermeknevelő, Soósné, szintén a
nyugdíjaztatását kérte. A dolgozó felmentési ideje alatt a kieső munkavégzést belső helyettesítéssel
(intézményvezető személyével) oldottuk meg. Szükségesnek láttam még a társgondozónő
műszakjának megváltoztatását is. Nyújtott műszakban, egyedül látta el a csoport gyermekeinek
gondozását, nevelését.
A megüresedett álláshelyekre pályázat útján 2 fiatal pályakezdő aszódi lakos, Kovács Barbara,
Novák Nikolett, lett felvéve. Folyamatban van az utolsó pályázat elbírálása is.
Betegség miatti távollét mértéke elhanyagolható a dolgozók körében.
Kitérnék még a gondozónők szabadságának alakulására. Az éves szabadság 21 napból és 25
pótszabadságból áll. 2014-ben a bölcsőde egy teljes hónapban zárva tartott. A gondozónők a
pótszabadságukat egyszerre, egyidőben tudták kivenni ez idő alatt, így a szorgalmi időben ritkábban
mentek el szabadságra.
Ez évben viszont a bölcsőde folyamatosan üzemelt részleges bezárással. Ez azt eredményezte, hogy
a gondozónők szabadságukból csak 10 napot tudtak egyszerre igénybe venni. A szabadságuk többi
részét a gondozási időszak alatt vehetik igénybe, ami azzal jár, hogy gyakrabban kell helyettesítést
vállalniuk a hiányzó kolléganő miatt. Egyedül felügyelik a csoport gyerekeit. Szeptembertől a
folyamatos beszoktatások nehezítik a felhalmozódott szabadságuk kiadását.
2015-ben a nyári zárás időtartamára eső, ügyeletet kérő gyermekek száma 8 fő volt. Ebből 3 fő
részlegesen vette igénybe az ügyeletet. A tapasztalatok alapján indokoltnak tartanám a következő
évi nyári zárás időtartalmának 3 hétre emelését, részleges bezárással.
Bölcsődénk gyermekorvosa heti 4 órában látja el a feladatát. Bölcsődei felvételt követően elkészíti a
gyermek felvételi státuszát, majd megadott időközönként státuszvizsgálatot végez. Ezen kívül
bármikor fordulhatunk hozzá bizalommal, kérdéseinkkel, észrevételeinkkel. A bölcsődeorvos
munkájában hiányt nem tapasztaltam az elvégzett mérések, vizsgálatok tekintetében.
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5. A bölcsőde gazdálkodása
Az Aranykapu Bölcsőde fenntartója az Aszód Város Önkormányzata. Az éves költségvetési
tervezetünket az Önkormányzat képviselőtestülete költségvetési rendeletben határozza meg. A
pénzügyi osztállyal az előző évekhez hasonlóan jól tudtunk együttműködni. Közösen törekszünk a
kiadások minimalizálására.
Sajnálattal tapasztalom, hogy a szociális szférában dolgozók jövedelme nem egyenes arányú a
felelősség vállalásával. A minimum nettó jövedelem szakképzett dolgozóinknak 89 000 Ft, és a
maximum nyugdíj előtt állónak 120 000 Ft a bére.
6. Férőhelyek alakulása
Intézményünk napos bölcsődeként működik, az alapító okiratunk szerint a férőhelyek száma 52 fő.
Módszertani irányelvek és az intézmény működési engedélye szabja meg a felvehető gyermekek
létszámát úgy, hogy egy gondozónő 6 fő, maximum 7 fő egészséges gyermeket láthat el a megfelelő
alapterület biztosításával.
A csoport elosztásánál még figyelembe kell vennem a 15/1998. (IV.30) NM. rendeletet, ami
szabályozza az életkort is. Egy csoportban 24 hónapos kor alatt csak 12 gyermek vehető fel.
7. A gyermekpopuláció korcsoportonkénti megoszlása

2014

2015
36 hó
10%

36 hó
5%
12-23 hó
27%

24-35 hó
68%

2014.05.28. Beíratott gyermek:41 fő

12-23 hó
39%

24.35 hó
51%

2015.05.28.Beíratott gyermek:49 fő
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A kördiagram összehasonlítja a bölcsőde 2015. év nevelési évének létszámát, az előző év
ugyanezen időszakával. Megfigyelhető, hogy életkori megoszlásban is változás történik több a 1223 hó közötti gyermek ez annak köszönhető, hogy Gyed mellett is vállalhatnak munkát az
édesanyák.
Az év közben megüresedő bölcsődei férőhelyekre a folyamatosan jelentkezőket vettük fel. Az üres
helyek kihasználása érdekében határozott idejű gyermek felvételére is lehetőséget biztosítunk,
valamint időszakos gyermekfelügyeletre is lehetőség nyílik. 2014-ben egy szülő élt ezzel a
lehetőséggel. Az időszakos gyermekfelügyeletet már most többen kérik, mint az előző évben (3
jelentkező novembertől).
A következő táblázatban szeretném összesíteni a bölcsődei ellátásban résztvevők arányát.

Év

Beíratott
gy(felv.
könyv)

RGYV

Három
Tartósan
vagy több beteg

Egyedülálló
szülő neveli

Védelembe vett

2013..

76 gyerek

7 fő

19 fő

3 fő

nincs adat

0

2014.

81 gyerek

5 fő

21fő

3fő

3 fő

0

2015.

64 gyerek

1 fő

13 fő

3 fő

4 fő

0

Sajnálatos az a társadalmi probléma, amely környezetünkben is tapasztalható, miszerint egyre több
a csonka család. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban is egyre kevesebben részesülnek,
miközben a családok anyagi helyzete nem lett jobb. Tartósan betegségben jelentős helyen a tejcukor
érzékenység áll.
8. Térítési díjak
A

közétkeztetés

328/2011.(XII.29.sz)

szabályait

A

gyermekvédelméről

kormányrendelet

valamint

a

szóló

1997.évi

XXXI.törvény

8/2014.(V.30.)önkormányzati

a

rendelet

szabályozza. A törvény 2015. szeptember 1-jétől a bölcsődei étkezési díjakban változást hozott.
A rendelet szerint a bölcsődei térítési díj ingyenessé válik, ha az egy főre eső nettó jövedelem nem
haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át (2015-ben a 89 408 Ft-ot). A
szülő önbevallás útján nyilatkozik a család jövedelméről.
Jelenlegi mutató alapján 2015.09.30.-án : Beíratott gyermek:38 fő
19 fő ingyenes alacsony jövedelem miatt
2 fő alanyi jogon veszi igénybe az ingyenes étkezést
1 RGYV miatt részesül ingyenes étkezésben
7 fő fizet étkezési díjat
9 szülő még nem nyilatkozott
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Gondozási díj
A szülőnek jövedelemigazolást kell benyújtania az intézmény felé. A megállapított jövedelemtől
függ a napi gondozási díj is. Itt jelezném, hogy 2012 óta a gondozási díj sávjai nem változtak.
Szükségesnek tartom átgondolni, átszámolni, mert megváltozott az élelmezés nyersanyag költsége,
ami miatt megváltozott az intézmény térítési díja is, ez viszont a gondozási díj változását vonhatja
maga után. A következő testületi ülésre szeretném előterjeszteni ennek lehetőségeit.
Az Aranykapu Bölcsőde befizetett gondozási díj összege 2014-ben: 1.307.500 Ft
2015-ben: 1.135 200Ft
Normatív támogatás
Az éves költségvetés fedezésére állami normatíva igényelhető. Ez csak kis részben fedezi a
működési költségeket. 2014-2015-ben a fajlagos igényelhető összeg 494.100 Ft/ ellátott gyerek.
Sajnálatos módon a bölcsőde nem a beíratott gyerekek után igényelheti ezt az összeget mint az
oktatási intézmények, hanem a ténylegesen bent lévő gyermekek létszámát kell osztani az adott évre
megszabott gondozási napok számával. Az osztószám (235) magasabb, mint az évi nyitva tartási
napok száma. Ez okozza azt, hogy kevesebb-gyerekre kapunk támogatást, mint a felvett gyermekek
száma. Sajnálatosnak tartom, hogy pont a legkisebb korosztálytól várják el, hogy minden nap bent
legyenek az intézményben. Erre a korosztályra jellemző, hogy gyakrabban betegednek meg, így
hiányzásuk is több. 2014-től egy új normatív elszámolással segíti a kormány a bölcsődék
finanszírozását. A törvény havi 10 napos hiányzás esetén még engedélyezi a teljes hónap
igénybevételének elszámolását. Mellékelem a 2014 és 2015 összesítő táblázatot, amelyből jól
kivehető a tényleges és a normatív ellátásban részesülők száma, hiányzások, illetve az évi
nyitvatartási számokat tartalmazza .( 1.sz.melléklet)
9. Képzések, továbbképzések
A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló
9/2000.(VIII.4.SzCsM rendelet szerint minden dolgozónak kredit pontot kell gyűjteni. A
továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt felsőfokú végzettség esetén 80, egyéb
szakképesítés esetén 60 pontot kell megszereznie. Intézményünkben a továbbképzést ütemszerűen
végezzük. Nagy problémát jelent, hogy országos szinten a bölcsődék részére kevés szakmai és
ingyenes képzést indítanak. Folyamatosan figyeljük a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet
által meghirdetett TÁMOP ingyenes képzéseiket. Aszód Város Szociális osztály Helyi
Esélyegyenlőség Program Keretében megtartott képzésén három kolléga vett részt. A továbbképzés
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18 kreditpontot adott.
Gyakornoki idejét két pályakezdő kolléganő tölti. Egy munkatársunk sikeres felvételt nyert az
ELTE Csecsemő-és Kisgyermeknevelő alapszakára. Várhatóan 2018-ban szerzi meg egyetemi
diplomáját. Az intézmény számára anyagi terhet nem jelent. A képzés szombati napokra esik, így
még a kolléganő helyettesítése nem szükséges.
A szakképzettségi indexünk 100%.
10. Hallagtóképzés
Intézményben folyamatosan fogadunk tanulókat, akik szociális vagy egészségügyi területen
folytatnak tanulmányokat.
11. Az elmúlt időszak főbb eseményei, ünnepeink
Hagyománnyá vált a Mikulás ünnepség. Minden csoport izgatottan várta a Mikulást. A gyermekek
egy kis műsorral kedveskedtek neki. A Mikulás apró csomaggal ajándékozta meg a gyerekeket.
Adventi időszakban a bölcsőde aulájában karácsonyfát állítunk. Ilyenkor a négy csoport gyermekei
közösen énekelnek karácsonyi, és mikulás dalokat. Közösen gyújtjuk meg az adventi gyertyát is.
A bölcsődében februárban farsangi mulattságot tartunk a szülők nélkül. Ilyenkor a gyermekek és a
gondozónők farsangi jelmezbe öltöznek. Ezen a napon sokat táncolunk élő zenére a gyerekekkel.
Húsvétra locsolóverset tanítottunk a kisfiúknak, tojást festettünk, rajzoltunk.
Városi szinten családbarát napot tartottunk. 2014-ben az udvaron egy pici „vidámpark” várta a
gyerekeket. Idén az aulában egy kézműves foglakozásra invitáltuk a szülőket gyermekeikkel. Az
egyik gyermekünk apukája többféle hangszert ismertetett meg. velünk. Mindkét program jól
sikerült, ezért 2016 tavaszán szintén megrendezzük a családbarát napunkat.
Az Anyák napját a bölcsődében csoport szinten tartjuk. Megvendégeljük az édesanyákat, és egy
apró sajátkészítésű ajándékkal lepjük meg őket. Városi szinten egy különleges édesanya köszöntőt
szerveztünk. Élő gitárzene köszöntötte az anyukákat majd kozmetikus, műkörmös, öltözködési
tanácsadó hasznos tanáccsal látta el az érdeklődőket. Sajnos ezen a programon kevesen vettek részt,
pedig a városban több helyen plakátot helyeztünk el, valamint a közösségi oldalon is közzétettük. A
minimális látogatottság oka lehetett az érdeklődés hiánya vagy a nem megfelelően megválasztott
időpont.
Az év legnagyobb rendezvénye minden évben a Búcsúzó bölcsődések zsúrja. Idén egy bábműsorral
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kedveskedtünk az óvodaérett gyerekeknek. A bábműsor után Terék Levente apukája gitározott,
megköszönve a kisgyermeknevelők éves munkáját. A műsor után a csoportszobákban folytatódott
az ünneplés.
Minden

csoportban

évi

2

alkalommal

tartottunk

szülő-csoportos

foglakozásokat.

A

kisgyermeknevelők előzetes felmérést végeztek (szobatisztaság, játéktevékenység, óvodaérettség),
melyből felkészülve tartották meg a foglalkozásokat.
Az Aszódi Napsugár Óvoda Szivárvány Tagóvoda nagycsoportos gyerekei meglátogatták a
bölcsődében az óvodába készülő gyerekeket. Apró kis ajándékkal kedveskedtek nekik.
12. Csapatépítő tréning
Az elmúlt nyáron július 18-án meglátogattunk egy Heves megyében, Gyöngyösön található
bölcsődét. Az intézmény neve: Dobó Úti Mosolygós Bölcsőde. Hasznos szakmai beszélgetés után
látogatást tettünk még a Ferencesek Könyvtárában és Múzeumában is. Ezután erdei vasúttal
Mátrafüredre, majd gyalog Sástóra kirándultunk.
Sajnos idén nem tudtunk elmenni nyáron kirándulni, de ezt szeretnénk bepótolni 2016 tavaszán.
Az elmúlt években részt vettünk az aszódi Euró Partin. Mindkét évben beneveztünk a
főzőversenyre. A csapatunk vidám hangulatban főzte meg az ebédjét.
December 10-én részt vettünk az Aszódi Városi Könyvtár szervezésében megrendezett adventi
vásáron, ahol nagyon jól éreztük magunkat.
2015. április 3-án az Idősek klubjából vendégül fogadtunk 10 nyugdíjast. Ők a régi élményeikről,
unokákról meséltek nekünk.
Még ebben az évben a svéd nagykövet látogatását is fogadtuk. Emellett megmutattuk a német
testvérvárosunkból érkezőknek a bölcsődénket.

8

A szakmai munka bemutatása

A bölcsődében egységes szakmai irányelvek alapján valósul meg a gondozás, nevelés. A
szakdolgozók munkájában érvényesül a más nemzethez, etnikumhoz, kisebbséghez tartozás
tiszteletben tartásának elve, a gyermek elfogadásának és személyiségük megbecsülésének elve. A
kisgyermeknevelık meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori és egyéni sajátosságait,
fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segítik a gyermek
fejlıdését. Érvényesül az egyéni bánásmód. Mindannyiunk közös célja egészséges, nyitott, boldog
gyermekeket nevelni.
Nélkülözhetetlen az egészséges és biztonságos környezet megteremtése, az egészségvédelem,
egészségnevelés és az alapvető kulturhigiénés szokások kialakítása. A gyermekek napirendjén belül
a kulturált étkezés feltételeit és a szabályrendszer kialakítását is feladatnak tekintjük. Ízléses tálaló
edényekből, jó hangulatban folyik az étkezés. Az étlap összeállításában fontos szerep a
korosztálynak megfelelő mennyiségú minőségi étel Jó kapcsolatunk van a Gyermekétkeztetés
munkatársaival.
Pihenés, alvás: idejét, időtartamát a gyermekek igénye határozza meg. Az alváshoz nyugodt
légkört, és megfelelő tárgyi feltételeket biztosítunk (kényelmes fekhely, friss levegő, csend).
Tiszteletben tartjuk a gyermek alvási szokásait, a megszokott játékot, cumit, textíliát kapja meg, s
ha kell, a gondozónő közvetlen jelenlétével, simogatással altatja őket.
A gyermek érzelmi biztonságát növeli a személyi, tárgyi állandóság. Ezt a kisgyermeknevelıi
állandósággal és a csoportállandósággal biztosítjuk. A kisgyermeknevelık pedagógiai munkájában
érvényesül a fokozatosság, - a pozitívumokra támaszkodás a rendszeresség elve. A bölcsődében
gondozott gyermekek kiegyensúlyozottak, derősek, aktívak.
A szülőkkel való együttműködés a kölcsönös bizalomra épül.. A gyermekek fokozatos, anyával
történő beszoktatását a szülők vállalják ezzel megkönnyítve a kisgyermekek adaptációját az új
közösségbe.
A testi - lelki harmónia kialakulását és megőrzését segít ia jól összeállított napirend. A napirend
szervezésével érjük el, hogy a gyermek jól tájékozódik, ismeri a folyamatok helyét, sorrendjét
(étkezés, mosakodás,öltözködés, levegızés, játék, pihenés).
A kisgyermeknevelık a gyermekek érzelmi fejlıdését, szocializációját segítik a derős elfogadó
légkör megteremtésével, a társkapcsolat alakításával (egymás elfogadása, egymásra figyelés,
együttérzés, egymás alkotásának tiszteletben tartása stb.).
Nagy hangsúlyt fektetünk gyermekeink önállósodási törekvéseikre. Megfelelő idő hagyása a
gondozási műveleteknél. A játékokat úgy helyezzük el, hogy a gyermek mindig elérje. elérje.
9

Ennek a korosztálynak a legfontosabb tevékenysége a játék útján tanul. Játék útján ismeri és fedezi
fel a világot. Nagyon szeretnek alkotni rajzolni gyurmázniÖltözködés: legfontosabb funkciója az időjárás változásaival szembeni védekezés, de e
tevékenység közben fejlődik a gyermek önállósága és az igényessége is. Az öltözködésnél a
gondozónő szerepe a gyermek önállóságának támogatása, amely a teljes kiszolgálástól a segítő,
irányító tevékenységig terjed. Gyermekeink saját ruhában vannak, a csoportszobában váltócipőt
használnak. Igény esetén tudunk biztosítani bölcsis ruhát, váltóruhát is.
Egészségvédelem, egészségnevelés: feladatunk a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető
emberi higiénés szokások kialakításának segítése.
Ügyelünk, hogy mindenkor érvényesüljön a folyamatosság, a szabadság, az önkéntesség és a
választhatóság elve. Gondozó-nevelő munkánkban arra törekszünk, hogy a mozgás az egész napi
tevékenység szerves része legyen. A tárgyi környezet biztosítása mellett a praktikum, az
akadálymentesség és az esztétikum követelményeit tartjuk szem előtt.
Ősztől tavaszig a bölcsődei napirendbe iktatva használjuk sószobánkat, mely gyermekek
immunrendszerét erősíti. Az érzelmi fejlődés, szocializáció segítése
A kisgyermek elsősorban érzelmi lény, érdeklődését érzelmei irányítják. Elsődleges szocializációs
környezete a család, amelyben nevelkedik. A kisgyermek tevékenysége bizonyos mértékben tükrözi
érzelmi világát. Az érzelmek befolyásolhatóak, pozitív érzelmek elősegíthetőek, de ugyanúgy a
negatív érzelmek is.
A bölcsődés kisgyermek gondozásának egyik alapfeltétele a pozitívumokra való támaszkodás, a
pozitív megerősítés. Feladataink körébe tartozik, hogy derűs légkört biztosítsunk, segítsük a
bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek feldolgozását, csökkentését.
Dokumentáció vezetése
Fontosnak tartom a hiteles feljegyzéseket, ezért a csoportban a kisgyermeknevelő egyéni fejlődési
jellemzést ír, a gyermekről. Több szempont alapján (Lóci -féle tábla és súly magasság görbe ,
értelmi érzelmi ,verbális kommunikáció játék, társas kapcsolat) Ezen kívül napi jelentést irnak a
kisgyermeknevelők a napi eseményekről.a csoportnaplóba.
A vezetői feladatom a gyermekek törzsanyagának mindenkori aktualizálása
Ettől az évtől néhány nyomtatványunk megújult.(„Értesítés a szülőknek”, „megállapodási
szerződés”). A szakmai programunk is átdolgozásra fog kerülni,
A bölcsődei élet megszervezése, kapcsolattartás
Kapcsolattartás a szülőkkel: a bölcsőde az otthoni ellátást egészíti ki, szorosan együttműködve a
szülőkkel. Az együttműködés partneri viszonyt feltételez, mely nem túl bizalmas, de őszinteségen
alapszik.
Jelentkezéskor a szülő rövid betekintést nyerhet a bölcsődei életbe.
10

Minden szülő kap egy írásos tájékoztatót a bölcsődei életről.
A felvételről szóló értesítés után kezdő szülői értekezlet keretében mutatjuk be intézményünket és
annak működését .Családlátogatás során ismerkedik meg a gyermek a gondozónővel. A
családlátogatás célja a családdal való kapcsolat felvétel az otthoni környezetben, a gyermek biztos
háttérben fogadja a bölcsőde munkatársát. A gondozónő sok új információ birtokába jut, amit
hasznosít a gyermek bölcsődei nevelése során.
Adaptáció: bölcsődénkben a két hetes szülővel történő beszoktatást ajánljuk és javasoljuk.
Fogadóórát tartok, szükség szerint, előzetes egyeztetés alapján.
A Szülői Érdek-képviseleti Fórum működése
Minden új gondozási év szeptemberében megalakítjuk a Szülői Érdekképviseleti Fórumot. A fórum
létrehozását, működését a gyermekvédelmi törvény határozza meg A tagok aktívan, tevőlegesen
segítik napi problémáink megoldását, közösségi programjaink megvalósulását.
Kapcsolattartás társintézményekkel
Az 1997. évi XXXI. Gyermekvédelmi törvény értelmében a bölcsőde a rendszerben a jelző funkciót
ellátó intézmény..
Együtt működünk mindazon intézményekkel, személyekkel, akikkel a gyermek ellátása során
kapcsolatba kerülünk: a védőnőkkel, az óvodákkal, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal.
Kölcsönös jó együttműködés jellemző Aszód Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, munkatársaival
,és a Városüzemeltetés Műszaki osztályának dolgozóival.

Aszód, 2015. szeptember 30.
Tisztelettel :
Berényiné Baranyi Márta
Bölcsődevezető
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Képek a bölcsőde életéből
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4/1.sz. melléklet

Munkaterv 2015/2016
Nevelési gondozási év

Célunk az év során:
A bölcsődei nevelés – gondozás feladata a gyermekek testi és pszichés szükségleteinek
kielégítése és a gyermek fejlődésének az elősegítése. Munkánk során igyekszünk feladatunkat
ennek tükrében végezni. Olyan lehetőségeket biztosítva ahol a szülő és gyermeke élvezheti az
együttlét örömét, a gyermek megtapasztalhatja a szabadjátékot. Kedvére mozoghat, értékes
irodalommal találkozhat, és beszélő környezetben sajátíthatja el az anyanyelvét. Ének-zenei
nevelés során a gyermekek megismerkedhetnek különböző hangszerekkel, a furulya kellemes
hangjával, melyet kisgyermeknevelőink napi rendszerességgel használnak. Fontosnak tartjuk
még az egészséges életmódra nevelést. A szülők és a kisgyermeknevelők napi szinten,
kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermekek fejlődéséről. Fontosnak tartjuk a közös
családi programok változatos szervezését, melyeket a gyermekek életkorának megfelelően
állítunk össze.
Jól szervezett folyamatos és rugalmas napirend kialakítására törekszünk.
A gyermekek érzelmi biztonságát növeljük a személyi és tárgyi környezet állandóságával,
saját kisgyermeknevelői rendszerrel. A bölcsődei gondozás- nevelés feladata:
•

erősítse meg az anya- gyermek kapcsolatot

•

szeretettel és szakszerűen gondozza a rá bízott gyermekeket

•

segítsen az anyának a gyermek nevelésében

•

jó kapcsolatot alakítson ki a szülőkkel

A gondozás- nevelés célja:
•

a szakszerű ellátás színvonalának emelése

•

megtervezni a minőségi gondozás- nevelés folyamatát, mindig szem előtt tartva a

gyermekek egyenkénti fejlődését a folyamatosság és a fokozatosság elvének betartásával
•

A megfelelő és meghatározott nevelői attitűdök megvalósítása.

A nevelési módszerek: A gondozónő közvetlen, személyes nevelői célzatú magatartása:
elvárások, magyarázat, meggyőzés, jó szokások kialakítása, tilalmak megfogalmazása,
dicséret, példamutatás.
A nevelési elvek módszerei, attitűdjei érvényesüljenek a gyermek- gondozónő viszonyában,
amely befolyásolja a kisgyermek személyiség fejlődését.
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A kisgyermeknevelők demokratikus nevelői lékkörben, meleg szeretetteljes odafigyeléssel
gondoskodnak a gyerekekről, mintát, példát mutatva olyan értékeket közvetítve, amik
fejlesztően hatnak a gyermekek személyiségére

A bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelők:
Laczkó Jánosné
Bertók Krisztina
Raffai Jánosné
Kovács Barbara
Harkai Szilvia
Zemplényi Józsefné
Novák Nikolett

Technikai dolgozók:
Ács Lászlóné
Szirmainé Győrfi Karolina
Csoportok a bölcsődében:
Süni csoport
Pillangó csoport
Méhecske csoport
Katica Csoport

A bölcsőde nyitvatartási ideje:
A bölcsődénk reggel 6 órától-17 óráig van nyitva.(szükség szerint ügyeletet biztosítunk)

A napirend:
A nevelés egyik része, feltétele az életrend kialakításának. A kisgyermek napjának tudatos
megtervezése, az egymást követő események, sorrendjük megszervezése és időtartamuk
meghatározása, betartása. A bölcsődének egy időben több gyermek szükségleteit kell
kielégíteni, ez komoly szakmai tudást követel a gondozónőtől. A napirend korhoz kötött és
évszakonként változik.
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A konyha és a technikai dolgozók munkája is rugalmasan a csoportok napirendjéhez
alkalmazkodik.
A megfelelő napirend kialakításával, a gondozási folyamat jó technikai kivitelezéssel
csökkenthetjük azokat a nehézségeket, amelyekkel a bölcsődébe kerülő gyermek találkozhat.
A folyamatos napirend gondozási terv, célkitűzések, szükségletek kielégítése.
Cél: a napirend kialakítása az egész csoport számára egységes legyen.
A gondozónők munkarendje a gyermekek napirendjének alapján készül.
Gyermekek napirendje
6.00-8.30 Érkező gyermekek fogadása, átvétele. Játéktevékenység
8.15-8.30 Reggelihez készülődés (kézmosás, tisztázás)
8.30.8.45

Reggeli

9.00-10.00 Délelőtti játéktevékenységek, képességfejlesztés.
10.00-10.15 Tízórai
10.15-10.45 Játék az udvaron
11.00-11.30 Készülődés az ebédhez (tisztázás, kézmosás)
11.30-12.00 Ebéd
12.00-14.35 Pihenő idő
14.45-15.00 Készülődés az uzsonnához
15 00.-1530 Uzsonna
15.30-17.30 Játék és a gyermekek kiadása, a szülők tájékoztatása a napi eseményekről.

A bölcsődei élet megszervezésének elvei
1.-Kapcsolattartás a szülőkkel:
Kölcsönös tájékoztatás, - szülői értekezletek, szülőcsoportos beszélgetések, hirdetőtábla,
üzenő füzet, írásos tájékoztatók, nyílt napok, egyéni beszélgetések, szervezett programok,
tanácsadás.
2.-Családlátogatás:
A kisgyermeket otthoni környezetében meglátogatja a gondozónő, lehetőleg a beszoktatás
előtt, és a látogatásról dokumentáció készül.
3.-Beszoktatás
Adaptáció, szülővel történő fokozatos beszoktatás módszerének biztosítása, a beszoktatásról
naponta feljegyzés készül.
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4.-Saját gondozónő rendszer:
Az állandóság elvén alapul, a csoportban 5-6 gyermek tartozik egy gondozónőhöz, és végig
kíséri fejlődését. A gyermek fejlődéséről feljegyzést készít, naplót vezet, ő szoktatja be, a
bölcsődébe járás egész időtartama alatt a gondozónő felmenőrendszert biztosít
5.-Szülői értekezletek, szülőcsoportos megbeszélések, lebonyolítása ütemterv
szerint történik, melyről feljegyzés készül.
6.-Gyermekvédelem a bölcsődében:
A gyermekvédelmi megbízott kijelölt kisgyermeknevelő
7.-Egészség és balesetvédelem megszervezése
8.-Dokumentáció:
Gyermekekről a kötelező feljegyzések, nyilvántartások vezetése megadott szempontok
alapján.
9.-Kapcsolattartás:
A fenntartó intézettel, a gyermekvédelmi szakemberekkel, a társintézményekkel, védőnőkkel
és az ÁNTSZ-el.

Egész éves állandó programunk
A nevelési gondozási évben folyamatos beszoktatás történik az intézményünkben. A
gyermekek születési dátuma szerint időre lebontva szoktatják az édesanyák gyermeküket.
Családlátogatás lehetőséget biztosít a kölcsönös megismerésre.
Ünnepek névnapok születésnapok megünneplése csoporton belül

Napi tevékenykedéseink:
alkotás (ragasztás, rajzolás, festés, gyurmázás)
ének - zenei nevelés (élőzene hallgatás, játékos hangszerek megismerése, együtt
éneklés)
somadrin terápia (sószoba látogatása)
mozgásfejlesztés (mozgásfejlesztő eszközökkel)
környezetünk megismerése (gyümölcsnapok)
egészséges életmód (reformétkezés)
mese – mondóka (bábszínház, bábozás, mesehallgatás)

Havi munkaterv
Szeptember
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Az első szülői értekezlet csoporton belül megtartása Ideje: 2015.szeptember 3.
Beszoktatási ütemtervének megbeszélése.
Családlátogatás előkészítése. Dokumentációs és szervezési feladatok az évkezdéssel,
aktualitások megbeszélése.
Kerekítő foglalkozás megbeszélése

Október
Játszóház beindítása
Október 23 i ünnepen való részvétel koszorúzás.
Beszoktatás tapasztalatai, aktualitások
Belső

ellenőrzés

(dokumentumok,

megfigyelések,

feljegyzések

aktuális

probléma

megbeszélése)
November 5. Elsősegély nyújtási ismeretek felelevenítése
Munka és baleset védelmi oktatás
okt.25-én (időjárás függő). Töklámpás készítése séta a
töklámpással

November
November ... án a Szociális Munka Nap ünnepség

(Kistérségi

id.Közp)

Nov. 28. Advent első gyertya meggyújtása mikulás énekek tanulása az aulában Felelős:
Raffai Jánosné
Készülődés a téli ünnepekre zenés ismerkedés

December
Adventi dekoráció elkészítése , dekorálás
Mikulás ünnepség megtartása mindem csoportban.
Ideje: dec. 5. csütörtök méhecske és katica csoport,süni és
pillangó csoport Felelős:Harkai Szilvia
Karácsonyi hangulat a gyermekeknek (karácsonyfa állítás,
éneklés közös zenélés a gyerekekkel) Felelős: Zemplényi
Józsefné
Dec 4 , 11.18.. Adventi gyertya gyújtása
December 21- január 4.ig téli szünet
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2016 Január
A törvényi változások feladatai továbbképzések Felelős: Berényiné
Belső továbbképzés a Korai Fejlesztő kolléganővel. Téma Autizmus napjainkban.
A téli örömök adta lehetőségek (szánkózás, hóban taposás) kihasználása.
Diavetítés az aulában a gyerekeknek mesefilm
Madarak etetése téli táj megfigyelése.
Statisztika elkészítése Felelős: Kovács Barbara
Éves költségtervezés gazdálkodás Felelős: Berényiné
Szülő csoportos foglakozás előkészítése csoportos szülői értekezlet
Témák: A szobatisztaság elősegítése
Akarat konfliktuskezelés

Február
Felkészülés

a

gyermekek

farsangjára,

aktualitások

Felelős: Laczkóné
Farsangi dekoráció a bölcsődében
Farsangi álarc, készítés
Jelmezes táncmulatság élőzene és buborékfújás.
Meghívott előadó:Terék Levente

Március
A

tavaszi

udvari

élet

előkészítésének

feladatai,

aktualitások Felelős Soósné
Bölcsődekóstolgató március 9.
Nyílt délelőtt betekintés a bölcsőde életébe
Tavasz köszöntése
Szülő csoportos foglalkozás Óvodaérettség. Szükség esetén
az óvodapedagógusok bevonásával.

Április
Húsvéti hagyományőrző játékok.
Tojáskereső megszervezése csoportonként.
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A húsvéti ünnep előkészítése Felelős: Kovács Barbara
Városi rendezvény: Mosoly alapítvány meghívásával családi délelőtt április 23. szombat
Felelős: Harkai Szilvia Bertók Krisztina

Május
Anyák napi köszöntés Kiállítás szervezése az édesanyáknak a
bölcsődei aulában, illetve csoportonkénti ünneplés.
Felelősök: kisgyermeknevelők
május 10. Előadás önállósodás elősegítése

Június
Az aszódi játszótérre sétálunk egy közös kirándulás
Újonnan felvett gyermekek kiértesítése
A nevelési év végén rendezendő gyermeknapi rendezvény,
tűzoltóautó mentőautó rendőrautó felkérése. Felelős:Laczkóné
június 9.Bölcsőde kóstolgató Felelős:Bertók Krisztina

Július
Nagytakarítás megszervezése lebonyolítása Felelős:Ács Lné
A bölcsőde részleges bezárása két turnusban

Augusztus
Óvodalátogatás
Nyári élmények
Aug.24. Búcsúzó bölcsődések babazsúrja Felelős:Berényiné
Csoportbeosztás beszoktatás ütemtervének elkészítés
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ARANYKAPU BÖLCSŐDE
2170 Aszód, Kossuth u. 78.A
Tel: 06 28 400 089, 30 816 04 32
E-mail: bolcsode@aszod.hu

Munkaterv

„Aki minden reggel megtervezi napját, és eszerint tevékenykedik, fonalat tart a kezében, mely
átvezeti az ügyrengeteg labirintusán is.
A munkaterv olyan, mint a fénysugár, amely megvilágítja összes tevékenységét. De ahol
nincs terv, és minden véletlenszerűen történik, ott teljes a káosz, és lehetetlen bármit is
osztályozni vagy átlátni.”
/Victor Hugo/
Aszód, 2015.szeptember 5..
Készítette:

8
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6/1.számú melléklet
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CSENGEY GUSZTÁV ÁLTALÁNOS
ISKOLA

7.SZÁMÚ MELLÉKLET

8.SZÁMÚ MELLÉKLET

9.SZÁMÚ MELLÉKLET

10.SZÁMÚ MELLÉKLET

11.SZÁMÚ MELLÉKLET

12.SZÁMÚ MELLÉKLET

részére

13/1.számú melléklet

13/2 számú melléklet
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14.számú melléklet
ISKOLAI
SZÜNIDŐ
HETEI

Tábor szervezője

Tábor neve

1.
2015.06.
222015.06.
26.

AVKK

Lovagok a
könyvtárban

Csengey Gusztáv
Általános Iskola
Molnár László
Csengey Gusztáv
Ált.Iskola Ácsné
Tóth Beáta

Foci Tábor

2.
2015.06.
292015.07.
03.

I.T Önkormányzati
U Nyári tábor
R
N
US

Erzsébet tábor
(5*-i étkezés)
CSENGEY
Gusztáv ÁLT.
ISKOLA
ÉPÜLETE
Táboroztatók:
Kovács Ferenc
és Kovács
Ferencné

MEGVALÓSULÁS KÉPEI

3.
2015.07.
062015.07.
10.

EVANGÉLIKUS
HITTAN TÁBOR

Mátrakeresztes

Kovácsné Blaskó
Mariann
koordinátor

Ökumenikus
Nyári Hittan
Tábor

AVKK

4.
2015.07.
13-07.17.

Tündérboszorká
ny a
könyvtárban

II. Önkormányzati
T
Nyári tábor
U
R
N
US

CSENGEY
GUSZTÁV
ÁLT.ISKOLA
ÉPÜLETE
Táboroztatók:
Dr. Urbán
Gedeon
Mezei Tamás

III. Önkormányzati
T
Nyári tábor
U
R
N
US

RÁKÓCZI ÚTI
ÁLT.ISKOLA
ÉPÜLETE
Táboroztatók:
Mezei Tamás
Balogh Attila

ISKOLAI
SZÜNID
Ő HETEI

Tábor
szervezője

Tábor neve

5.
2015.07.
202015.07.
24.

Katolikus Karitasz
Adáminé Mihályi
Erzsébet

Katolikus Hittan
tábor
(5*-i étkezés)

Csengey Gusztáv
Általános Iskola

Erdei Tábor
Kétbodony

IV. Önkormányzati
T
Nyári tábor
U
R
N
US

RÁKÓCZI ÚTI
ÁLT.ISKOLA
ÉPÜLETE
Táboroztatók:
Jónás Katalin
Karácsondi
Boglárka

5.
2015.07.
272015.07.
31.

AVKK

V. Önkormányzati
T
Nyári tábor
U
R
N
US

6.

Bóka Borbála

A színház világa

RÁKÓCZI ÚTI
ÁLT.ISKOLA
ÉPÜLETE
Táboroztatók:
Jónás Katalin
Karácsondi
Boglárka

Kézműves és
néptánc tábor

2015.08.
032015.08.
08.

ÁVKK

Foglaljunk Hont

EVANGÉLIKUS
TÁBOR

Evangélikus
gyülekezeti
terem

VI.

7.
2015.08.
102015.08.
14.

VII

Önkormányzati
Nyári tábor

RÁKÓCZI ÚTI
ÁLT.ISKOLA
ÉPÜLETE
Táboroztatók:
Jónás Katalin
Horváth Eszter
Karácsondi
Boglárka

AVKK

Alkoss újra!

Önkormányzati
Nyári tábor

RÁKÓCZI ÚTI
ÁLT.ISKOLA
ÉPÜLETE
Táboroztatók:
Jónás Katalin
Horváth Eszter

15/1.számú melléklet

15/2.számú melléklet

Egészség nap a szakrendelőben
2015. június 06-án az aszódi Rendelőintézetben egészség napot szerveztünk, az
önkormányzati gyermeknappal karöltve.
Az érdeklődőket a regisztrációs sátorban várták a kollégák. Mindenki névre szóló
szűrővizsgálati lapot kapott amelyre az igénybe vett szűrések eredményeit rögzítették a
későbbiekben.
Tekintettel arra, hogy kellemes nyári időnk volt több vizsgálatot szabadtéri helyszínen
végeztünk. Ilyenek voltak a vérnyomás, vércukor és koleszterinszint mérése, testtömeg index
meghatározása (BMI).
Dietetikai tanácsadással álltunk rendelkezésre mindazoknak akik betegségük miatt speciális
diétát tartanak, vagy csak az egészségesebb táplálkozásról szerettek volna információt kapni.
A Magyar Rákliga mulázsok segítségével tanította az önvizsgálatot. Az Eisberg jóvoltából
salátakóstoló, a Barátok sütödéje közreműködésével péksütemény kóstoló színesítette a
programot. A kollégák reggelijéről is gondoskodott a pékség, köszönet érte.
A szakrendelő épületében végeztük az orvosi, műszeres vizsgálatokat mint a légzésfunkció,
EKG, anyajegy szűrés, nőgyógyászati rákszűrés, alsó végtagi érvizsgálat és szemészeti szűrés.
A szemészeti szűrésben segítségünkre volt a Hatalyák Optika, a hallásvizsgálatot az
Audiopont végezte. Segítségüket ezúton is köszönjük.
A gyermekeknek arcfestéssel és csillámtetoválással kedveskedtünk a nap folyamán. Az
anyagokat az aszódi önkormányzat és a hatvani kórház biztosította, a műveket közösségi
szolgálatos diákunk alkotta, köszönet érte.
A vállalkozó kedvűek egészség TOTÓ-n mérhették le tudásukat. A helyes megfejtőket
masszázzsal jutalmaztuk. A legelszántabbak a meleg ellenére együtt tornáztak
gyógytornászunk irányításával. Majd egy igazán temperamentumos kangoo bemutatónak
tapsolhattunk.
Köszönettel tartozunk az aszódi Mentőszolgálat munkatársainak is a rendezvényünkön való
részvételért.
Néhány számadat az egészség napról: a program 10 órától 14 óráig tartott, ez idő alatt 175 fő
regisztrált a vizsgálatokra. Vérnyomás mérést 156, vércukor meghatározást 112, koleszterin
mérést 124, EKG-t 53, szemészeti szűrést 54, hallásvizsgálatot 40, érvizsgálatot 56, anyajegy
szűrést 60, nőgyógyászati rákszűrést 27, légzésfunkciós vizsgálatot 52, testsúly testmagasság
haskörfogat mérést és a BMI számítást 110 fő vette igénybe.
A kollégáink lelkesen végezték a vizsgálatokkal kapcsolatos feladataikat, reméljük a
résztvevők legnagyobb megelégedésére.

16.számú melléklet
Időpont

Rendezvény
neve:

Helyszín:

Városi programok 2015

Költségvetés
önkormányzat
intézmény

intézmény
neve

pályázati

Január
író olvasó
találkozó

AVKK könyvtár

Sikeres nők.c.
Schaffer
V.Kulcsár Ildikó
v. Erzsébet
Farsangi és
Szalagavató bál
Medvecsalogató
bábelőadás
Opera
nagykövetei
Bocskai Napok
Nyárádszereda
Járási játékos
Sportversenyek
Farsangi Bál

Gondozási
Központ

AVKK

Február

07.
12.
19.
20-22.
26.
28.
Március
03.
06.

Kreatív nap Házi
mézes készítés
Nőnap

20.000

Csengey G.Ált.Isk.

Csengey G.Ált.Isk.

AVKK
Kamaraterme
AVKK Könyvtár

5.000

AVKK
AVKK

Nyárádszereda

Önkormányzat

Csengey G.Ált.Isk.

EGA

Podmaniczky Júlia
Nőegylet

450.000

15.000

Csengey G.Ált.Isk.

50.000

Városi Nyugdíjas Klub

15.000

Podmaniczky Júlia
Nőegylet
Önkormányzat

07.

Workshop

13.

Iskolai ünnepély Csengey G.Ált.Isk.
márc. 15.
megemlékezés
Emlék lóverseny AVKK
100.000
Városi Ünnepség Tabán tér
100.000

14.
15.
11:00 óra
19.

21.

26.
28.

AVKK Múz. Gyűjt.

tavaszváró
ünnepi
kézműves este
felnőtteknek
Nyílt nap család
barát nap
Mosoly
Alapítvány
huncutja Alap.
közreműk.
Opera
nagykövetei
Tavaszváró
ünnepi kézműv
családi délelőtt

AVKK Könyvtár

Petőfi
Szavalóverseny

AVKK
Csengey G.Ált.Isk.

Önkormányzat
Önkormányzat

5.000

AVKK

Aranykapu Bölcsőde

AVKK Könyvtár

1.500

AVKK

AVKK Könyvtár

5000

AVKK

AVKK Könyvtár
Múzeum

50.000

AVKK

Április
04.

04.

II. Görögség túra AVKK
Petőfi
nyomdokain

20.000

AVKK

03.
10.

Húsvéti
készülődés
Húsvét
Költészet napja

Gondozási
központ
Idősek Klubja
Csengey G.Ált.Isk.

10.

Költészet napja

Idősek Klubja

10.

Költészet napja

AVKK Könyvtár

25.000

AVKK

11.
17.

AVKK Múz. gyűjt.
AVKK

2.000
20.000

AVKK
AVKK

AVKK Könyvtár

1.500

AVKK

AVKK Könyvtár

5.000

AVKK

29.

Workshop
Helytörténeti
vetélkedő
Opera
nagykövetei
Anyák napi
kézműves
délelőtt
Nyílt nap

Napsugár Óvoda

Napsugár Óvoda

30.

Nyílt nap

Szivárvány Óvoda

Szivárvány Óvoda

23.

25.

Május

10.000

Podmaniczky Júlia
Nőegylet
Gondozási központ
Csengey G.Ált.Isk.
Gondozási központ

02.

III.Görögség
túra

AVKK

01.

utcai koncert

04.

Zenés ébresztő
önkormányzati
az internet
veszélyei
mezei
futóverseny
énekkari
találkozó
Anyák Napja

09.

Euro-Party

Piactér

12.

Május köszöntő
meseelőadás
Anyák napja
alkalmából
előadás: Hogyan
legyünk
egészségesek
Opera
Nagykövetei
Pedagógusnap
Évzáró
ünnepség

AVKK
kamaraterme
Bölcsőde

AVKK Könyvtár

20.

21.
26.
27-28.

2.000

AVKK

50.000

PAMI

Gondozási Közp.

10.000

Podmaniczky Júlia
Nőegylet
Csengey G.Ált.Isk.

20.000

Csengey G.Ált.Isk.

Aszód sportpálya
Érd Ált. Isk.
Idősek Klubja

Művelődés Háza

700.000

150.000

20.000

Gondozási Közp.

150.000
20.000

Önkormányzat
AVKK
AVKK

10.000

Aranykapu Bölcsőde

1.500

AVKK
Önkormányzat
Szivárvány Óvoda

29.
30.

Június
04.

Évzáró
ünnepség
Városi
Gyermeknap

Napsugár Óvoda

12.

Trianoni
15.000
megemlékezés
Ökumenikus
nyári tábor
Tanévzáró
Csengey G.Ált.Isk.
hangverseny
35. éves
évfordulós ünnep
Ballagás
Csengey G.Ált.Isk.

13.

Ballagás

16.

Apák napi íróolvasó találkozó
Winkler Robival
Tanévzáró
Ünnepély (17:00)
Tanévzáró
Ünnepély (18:30)
Tábor-lovagok a
könyvtárban

05.
06.

18.
18.
22-26.

Rákóczi úti
Ált.Isk.
AVKK

150.000

AVKK

5.000

Önkormányzat
AVKK
Podmaniczky Júlia
Nőegylet
Csengey G.Ált.Isk.
300.000

Városi Nyugdíjas Klub
Csengey G.Ált.Isk.
Rákóczi úti Ált.Isk.

30.000

AVKK

Csengey G.Ált.Isk.

Csengey G.Ált.Isk.

Rákóczi úti
Ált.Isk.
AVKK Könyvtár

Rákóczi úti Ált.Isk.
30.000

AVKK

27-28.
27-28.

hó vége

Podmaniczky
300. évforduló
III. T.A.P.S
Tótmogyorós
Városi Ünnep

Kastély

600.000

AVKK

Önkormányzat
150.000

AVKK
Önkormányzat

Július
07.
08.
06-10.

27-31.
Augusztus
03-07.
10-14.

20.
20.

21-24..

Galgamenti
ifjúsági Napok
Táborboszorkányoka
könyvtárban
Tábor alkotó

tábor
Táborősemberek a
múzeumban
Városi ünnepség
Dulai Éva
hímzőasszony
munkáiból
kiállítás
Fesztivál

AVKK Könyvtár

30.000

Podmaniczky Júlia
Nőegylet
Kistérségi Gondozási
Központ
AVKK

AVKK Könyvtár

30.000

AVKK

600.000

AVKK Könyvtár
AVKK Múz. gyűjt.

Szent I. tér

AVKK
AVKK

100.000
15.000

„A” ha
pályázat nyer

Önkormányzat
Podmaniczky Júlia
Nőegylet

Önkormányzat

2.500.000
„B” 5.500.000
27.
29.

Szeptember
01.

23.

26.
26-27.
28. okt.02.

Babazsúr,
balalgás
Iskolaváró
kézműves
délelőtt
meghívás
Nyárádszereda,
Obernburg
delegáció

Tanévnyitó
ünnepély
mezei
futóverseny
épület
felújításának 3.
évfordulója
Görögségtúra
Szent Mihály
Nap
Népmese hete

Aranykapu Bölcsőde
AVKK Könyvtár

5.000

AVKK

Önkormányzat

Önkormányzat

Csengey G.Ált.Isk.

Csengey G.Ált.Isk.

Aszód sportpálya

Csengey G.Ált.Isk.

Idősek Klubja

Kistérségi Gondozási
Központ

AVKK

2.000

AVKK
pályázatból

AVKK

10.000

AVKK

29.

Október
01.
01.
03.
06.

08.
10.
12-16.
15.
17.

22.
23.

meseelőadás a
népmese hete
alkalmából

AVKK
kamaraterme

Opera
nagykövetei
AHA 1.
Idősek
Világnapja
megemlékezés
az Aradi
Vértanukról
AHA 2.
VI. Görögség
túra
OKN

AVKK Könyvtár

AHA 3.
Őszköszöntő
családi
kézműves de.
AHA 4.
Városi
megemlékezés

AVKK
AVKK Könyvtár

35.000

AVKK

AVKK

AVKK Múz.gyűjt.

15.000
1.400.000

Idősek Klubja

AVKK
Kistérségi Gond. Közp.
Kistérségi Gond. Közp.

AVKK Múz.gyűjt
AVKK

15.000
2.000

AVKK

AVKK
AVKK
AVKK

1.500

AVKK
45.000

5.000

AVKK
AVKK

AVKK
Önkormányzat
AVKK

23.
26-30.
30.

megemlékezés
okt. 23-án
Tábor

Csengey G.Ált.Isk.

Csengey G.Ált.Isk.

AVKK Könyvtár

AVKK

Halottak napi
megemlékezés

Idősek Klubja

Kistérségi Gondozási
Központ

Kicsinyek
kórusáénak
hangversenye

Bp. Szervita tér

Járási teremfoci
Táplálkozási
tudnivalók amit
eszünk, azzá
leszünk
Szociális
munkások napja
közös
versmondás
Magyar nyelv
napja
Workshop
Télváró
meseelőadás
Opear
nagykövetei

Csengey G.Ált.Isk.

50.000

Csengey G.Ált.Isk.

November
04.

12.
13.

14.
17.
19.

Csengey G.Ált.Isk.
Aranykapu Bölcsőde

100.000
AVKK

Kistérségi gondozási
központ.
AVKK

AVKK Múz.gyűjt
AVKK

AVKK
AVKK

AVKK Könyvtár

2.000

AVKK

26.

December
04-05.

02.
04.
04.
05.
05.

07.
10.

12.

Író-olvasó
találkozó

AVKK Könyvtár

Köztéri Jászol
felállítása

AVKK

50.000

Önkormányzat
Podmaniczky Júlia
Nőegylet
AVKK

80.000

AVKK

250.000

AVKK
Önkormányzat
AVKK

Karácsony
kézműves
Budai András
konc.
Mikulás
Városi Mikulás
Családi adventi
kézm.

AVKK Könyvtár

Mikulás
Adventi Kézm.
este felnőtteknek
Adventi
hangverseny

Idősek Klubja
AVKK KÖnyvtár
Aszódi Ev.
templom

50.000

Csengey G.Ált.Isk.

Kodály
Kórustalálkozó
Karácsonyi
műsor
Karácsonyi vásár

EGA

300.000

Önkormányzat

Csengey G.Ált.Isk.
AVKK Könyvtár

25.000

Kistérségi Gond. Közp.
AVKK

Csengey G.Ált.Isk.

Csengey G.Ált.Isk.

AVKK

AVKK

18.
19.
31.

Karácsonyi
ünnepség
Karácsonyi
hangverseny
Szilveszter este

Idősek Klubja

Önkormányzat

25.000

500.000

Kistérségi Gond. Közp.

Önkormányzat

17.számú melléklet
IDŐPONT

ESEMÉNY

ÖNKORMÁNYZAT
TERVEZETT

INTÉZMÉNYI
TERVEZETT

CIVIL SZERVEZET HELYSZÍN
TERVEZETT

KÖLTSÉGVETÉS FT

KÖLTSÉGVETÉS FT

KÖLTSÉGVETÉS FT

2016.01.14..01.

Ultiverseny 1. forduló

2016.01.15.

Moldvai Táncház

2016.01.18-22.

Magyar kultúra
könyvtári órák

2016.01.19.

Könyvtári Este az operaház művészeivel

2016.01.22.

Csiri-biri játszóház. Baba-mama klub.

Aranykapu Bölcsőde

2016.01.23.

25 éves a város ünnepi megemlékezés, 2.500.000
rajz
és
festménypályázat (2015-ben betervezve)
eredményhird.

Evangélikus Gimnázium

2016.01.28.

Ultiverseny 2. forduló

AVKK

2016.01.29.

Moldvai Táncház

1.500

AVKK

2016.01.30.

Téltemető kézműves foglalkozás

5.000

AVKK

2016.02.06.

Szalagavató bál

Csengey G. Általános Iskola

2016.02.09.

Medvecsalogató bábelőadás

AVKK

2016.02.11.

Ultiverseny 3. forduló

AVKK

2016.02.12.

III. Olvasópróba

15.000

AVKK

2016.02.12. - 14.

Kultúrházak éjjel-nappal

5.000

AVKK

2016.02.12.

Moldvai Táncház

1.500

AVKK

2016.02.17.

Farsangi bál - Nyugdíjas Klub

2016.02.19.

Zrínyi matematikaverseny

Csengey G. Általános Iskola

2016.02.21.

Miből lesz a cserebogár?!
Gyermekhangverseny

Podmaniczy Alapfokú
Művészeti Iskola

AVKK
AVKK

1.500

napja

-

rendhagyó

3.000

AVKK
AVKK

2.000

50.000

Városi Nyugdíjasklub

IDŐPONT

ESEMÉNY

ÖNKORMÁNYZAT
TERVEZETT

INTÉZMÉNYI
TERVEZETT

CIVIL SZERVEZET HELYSZÍN
TERVEZETT

KÖLTSÉGVETÉS FT

KÖLTSÉGVETÉS FT

KÖLTSÉGVETÉS FT

2016.02.24.

Járási játékos sportverseny

Csengey G. Általános Iskola

2016.02.25.

Ultiverseny 4. forduló

AVKK

2016.02.26.

Moldvai Táncház

2016.03.03.

Nőnapi ünnepség

2016.03.08.

Nőnapi ünnepség

2016.03.09.

Bölcsőde kóstolgató. Nyílt nap.

Aranykapu Bölcsőde

2016.03.10.

Ultiverseny 5. forduló

AVKK

2016.03.11.

Iskolai ünnepség

Csengey G. Általános Iskola

2016.03.11.

Moldvai Táncház

2016.03.14.

Emlék lőverseny

2016.03.15.

Városi ünnepség

1.500

AVKK
Városi Nyugdíjasklub
Önkormányzat

450.000

1.500

AVKK
Önkormányzat

50.000

1.500

Önkormányzat

Fúvós Kamaratalálkozó

Podmaniczky Alapfokú Művészeti
Iskola

2016.03.18.

Csiri-biri játszóház. Baba-mama klub.

Aranykapu Bölcsőde

2016.03.18.

Moldvai Táncház

1.500

AVKK

2016.03.19.

Tavaszváró kézműves családi délelőtt

5.000

AVKK

2016.03.21.

Miből lesz a cserebogár?!
Gyermekhangverseny

Podmaniczky Alapfokú Művészeti
Iskola

2016.03.24.

Ultiverseny 6. forduló

AVKK

2016.03.24.

Tavaszváró kézműves este felnőtteknek

5.000

Költészet napi rendhagyó könyvtári órák
2016.04. 04. - 06. iskolásoknak

3.000

2016.03.01-30.

AVKK
AVKK

IDŐPONT

ESEMÉNY

2016.04. 04. 07.

Ultiverseny 7. forduló

2016.04. 04. 07.

2. Locsolóvers Versmondó Verseny

2016.04. 04. 07.

Fiúk Napja Nyugdíjas Klub

ÖNKORMÁNYZAT
TERVEZETT

INTÉZMÉNYI
TERVEZETT

CIVIL SZERVEZET HELYSZÍN
TERVEZETT

KÖLTSÉGVETÉS FT

KÖLTSÉGVETÉS FT

KÖLTSÉGVETÉS FT

AVKK
3.000

AVKK
Városi Nyugdíjas Klub
Podmaniczky Alapfokú Művészeti
Iskola

Tavaszi tanári hangverseny

2016.04. 04. 08.

Megemlékezés Miskolczy
huszárkapitány sírjánál

2016.04. 04. 08.

10.000

3.000

Temető

41. Petőfi Szavalóverseny

55.000

AVKK

2016.04. 04. 08.

Moldvai Táncház

1.500

AVKK

2016.04. 04. 14.

Időszaki kiállítás

45.000

AVKK

2016.04. 04. 16.

Görökség Túra (Kerékpárral a Galgamenti örökségek nyomában)

2.000

AVKK

2016.04. 04. 18.

Miből lesz a cserebogár?!
Gyermekhangverseny

Podmaniczky Alapfokú Művészeti
Iskola

2016.04. 04. 21.

Ultiverseny 8. forduló

AVKK

2016.04. 04. 21.

Föld Napja

Aszódi Napsugár Óvoda

2016.04. 04. 21.

Költészet napja - Nyugdíjas Klub

Városi Nyugdíjas Klub

2016.04. 04. 22.

Moldvai Táncház

2016.04. 04. 23.

Család-barát nap. Mosolybirodalom

2016.04. 04. 26.

Könyvtári Este az operaház művészeivel

2016.04. 04. 28.

Nyílt nap - Májusfa állítás - Vásári
forgatag

1.500

AVKK
Aranykapu Bölcsőde

2.000

AVKK
Aszódi Napsugár Óvoda

IDŐPONT

ESEMÉNY

ÖNKORMÁNYZAT
TERVEZETT

INTÉZMÉNYI
TERVEZETT

CIVIL SZERVEZET HELYSZÍN
TERVEZETT

KÖLTSÉGVETÉS FT

KÖLTSÉGVETÉS FT

KÖLTSÉGVETÉS FT

2016.04. 04. 29.

I. Fernando Sor Térségi Gitárverseny

55.000

AVKK

2016.04. 04. 30.

Anyák napi kézműves délelőtt

5.000

AVKK

2016.05.01.

Zenés ébresztő utcai koncert

2016.05.02.

Nyílt nap - Májusfa állítás (Szivárvány
Tagóvoda)

Aszódi Napsugár Óvoda

2016.05.05.

Ultiverseny 9. forduló

AVKK

2016.05.05.

Anyák Napja - Nyugdíjas Klub

2016.05.06.

Moldvai Táncház

2016.05.07.

Euro-Party, Néptánccsoport bemutató

PAMI

80.000

Városi Nyugdíjas Klub
1.500

AVKK
Önkormányzat

700.000

2016.05.09.

Májusköszöntő bábelőadás

2016.05.10.

Író-olvasó találkozó

2016.05.10.

Előadás - Önállósodási törekvések
elősegítése kisgyermekkorban.

Aranykapu Bölcsőde

2016.05.12.

Ultiverseny 10. forduló

AVKK

2016.05.13

Baba köszöntés

2016.05.14.

Görökség Túra (Kerékpárral a Galgamenti örökségek nyomában)

2016.05.20.

Csiri-biri játszóház. Baba-mama klub.

2016.05.20.

Moldvai Táncház

2016.05.25.

Évzáró Ünnepség - Szivárvány

AVKK
50.000

AVKK

400.000

2.000

AVKK
Aranykapu Bölcsőde

1.500

AVKK
Aszódi Napsugár Óvoda

IDŐPONT

ESEMÉNY

ÖNKORMÁNYZAT
TERVEZETT

INTÉZMÉNYI
TERVEZETT

CIVIL SZERVEZET HELYSZÍN
TERVEZETT

KÖLTSÉGVETÉS FT

KÖLTSÉGVETÉS FT

KÖLTSÉGVETÉS FT

2016.05.26.

Ultiverseny 11. forduló

AVKK

2016.05.27.

Évzáró Ünnepség - Napsugár

Aszódi Napsugár Óvoda

2016.05.30.

Bábműsor

Aranykapu Bölcsőde

2016.06.02.

Pedagógusnap

2016.06.03.

Tanévzáró hangverseny

IDŐPONT

Önkormányzat

150.000
ESEMÉNY

Csengey G. Általános Iskola
ÖNKORMÁNYZAT
TERVEZETT

INTÉZMÉNYI
TERVEZETT

CIVIL SZERVEZET HELYSZÍN
TERVEZETT

KÖLTSÉGVETÉS FT

KÖLTSÉGVETÉS FT

KÖLTSÉGVETÉS FT

2016.06.03.

Moldvai Táncház

2016.06.04.

Egészségnap - Gyermeknap

350.000

2016.06.06.

Trianoni megemlékezés

15.000

2016.06.09.

Bölcsőde kóstolgató. Nyílt nap.

Aranykapu Bölcsőde

2016.06.09.

Ultiverseny 12. forduló

AVKK

2016.06.10.

Ballagás

Csengey G. Általános Iskola

2016.06.11.

Ballagás

Rákóczi u. Általános Iskola

2016.06.13.

Védőnők Napja

2016.06.15.

Levendulaszüret, Néptánccsoport

2016.06.17.

Tanévzáró Ünnepély

2016.06.18.

Kiállításmegnyitó – képzőművészeti
tanszak növendékei

10.000

2016.06.18.

IV. T.A.P.S. (Múzeumok Éjszakája)

450.000

1.500

AVKK

50.000

Önkormányzat
Önkormányzat

Önkormányzat

100.000

Csengey G. Általános Iskola
AVKK
AVKK

IDŐPONT

ESEMÉNY

ÖNKORMÁNYZAT
TERVEZETT

INTÉZMÉNYI
TERVEZETT

CIVIL SZERVEZET HELYSZÍN
TERVEZETT

KÖLTSÉGVETÉS FT

KÖLTSÉGVETÉS FT

KÖLTSÉGVETÉS FT

2016.06.23.

Ultiverseny 13. forduló

AVKK

2016.06.25.

Tanévzáró hangverseny

Podmaniczky Alapfokú Művészeti
Iskola

27-0 2016.06.27-07.01

napközis tábor

30.000

2016.07.01.

Köztisztviselők napja

2016.07.04. - 08.

napközis tábor

AVKK

2016.07.07.

Ultiverseny 14. forduló

AVKK

2016.07.11. - 15.

napközis tábor

30.000

AVKK

2016.07.18. - 22.

napközis tábor

30.000

AVKK

2016.07.21.

Ultiverseny 15. forduló

AVKK

2016.07.28.

Ultiverseny 16. forduló

AVKK

2016.07.01. - 31.

Önkormányzati napközis tábor

1.800.000

Önkormányzat

2016.07.15.,22.,29

Fúvós zenei koncert

150.000

Önkormányzat

2016.08.01. - 05.

napközis tábor

30.000

AVKK

2016.08.08. - 12.

napközis tábor

30.000

AVKK

2016.08.18. 19. 20. Testvérvárosi Találkozó – XXV. Aszód Feszt.
2016.08.20.

Állami Ünnepség

2016.08.24.

Babazsúr

2016.08.24.

Galgamenti ifjúsági napok

2016.08.22. - 26.

Kézműves- és néptánctábor

Önkormányzat

150.000

A: 2.000.000
B: 7.000.000 (nyert)

Önkormányzat

80.000

Önkormányzat
Aranykapu Bölcsőde
600.000

Kistérségi Gondozási Központ
Podmaniczky Alapfokú Műv. Isk.

IDŐPONT

ESEMÉNY

ÖNKORMÁNYZAT
TERVEZETT

INTÉZMÉNYI
TERVEZETT

CIVIL SZERVEZET HELYSZÍN
TERVEZETT

KÖLTSÉGVETÉS FT

KÖLTSÉGVETÉS FT

KÖLTSÉGVETÉS FT

2016.08.01. - 31.

Önkormányzati napközis tábor

Önkormányzat

2016.09.01.

Tanévnyitó ünnepély

Csengey G. Általános Iskola

2016.09.09 és 11.

Közmeghallgatás

Idősek Napközi Otthona
Csengey G. Általános Iskola

2016.09.11.

Pánczél Zoltán festő kiállítása

2016.09.08.

Ultiverseny 17. forduló

AVKK

2016.09.15.

Ultiverseny 18. forduló

AVKK

2016.09.17.

Görökség Túra (Kerékpárral a Galgamenti örökségek nyomában)

2016.09.17.

Hölgyek Napja

50.000

Önkormányzat

2016.09.17-24.

Turisztikai bemutató OMÉK

300.000

Önkormányzat

2016.09.22.

Ultiverseny 19. forduló

AVKK

2016.09.23.

Csiri-biri játszóház, Baba-mama klub.

Aranykapu Bölcsőde

2016.09.24.

Városi Sportnap

2016.09.26. - 30.

Népmese hete

80.000

45.000

2.000

AVKK-Önkormányzat

AVKK

Önkormányzat

350.000
45.000

AVKK

2016.10.01.

Zene Világnapja

Önkormányzat

2016.10. 06.

Megemlékezés az Aradi Vértanúkról

2016.10. 06.

X. Aszódi Helytörténeti Akadémia

2016.10. 06.

Ultiverseny 20. forduló

2016.10. 08.

Idősek Világnapja

1.300.000

Kistérségi Gondozási Központ

2016.10. 08.

Őszköszöntő családi kézműves délelőtt

5.000

AVKK

50.000

Csengey G. Általános Iskola
15.000

AVKK
AVKK

IDŐPONT

ESEMÉNY

ÖNKORMÁNYZAT
TERVEZETT

INTÉZMÉNYI
TERVEZETT

CIVIL SZERVEZET HELYSZÍN
TERVEZETT

KÖLTSÉGVETÉS FT

KÖLTSÉGVETÉS FT

KÖLTSÉGVETÉS FT

2016.10. 10. - 14. Országos Könyvtári Napok

20.000

AVKK

2016.10. 11.

Előadás - Egészségnevelés kisgyermekkorban,
helyes táplálkozás

2016.10. 13.

X. Aszódi Helytörténeti Akadémia

15.000

AVKK

2016.10.14.

Moldvai Táncház

2.000

AVKK

2016.10. 20.

X. Aszódi Helytörténeti Akadémia

15.000

AVKK

2016.10. 20.

Ultiverseny 21. forduló

AVKK

2016.10. 21.

Iskolai Ünnepség

Csengey G. Általános Iskola

2016.10. 23.

Városi megemlékezés

2016.10. 23.

Király Gyöngyi emlékkoncert - Tanári
Hangverseny

Aranykapu Bölcsőde

100.000

1.500

Önkormányzat
Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola

2016.10. 24. - 28. napközis tábor

30.000

2016.10. 25.

Töklámpás séta

2016.10. 27.

X. Aszódi Helytörténeti Akadémia

2016.10. 27.

Ultiverseny 22. forduló

2016.10.28.

Moldvai Táncház

2016.11.03.

Ultiverseny 23. forduló

50.000

2016.11.10.

Író-olvasó találkozó a magyar nyelv napja
jegyében

2016.11.11.

Moldvai Táncház

2.000

2016.11.14.

Szociális munkások napja

AVKK
Aranykapu Bölcsőde

15.000

AVKK
AVKK

2.000

AVKK
AVKK
AVKK

100.000

AVKK

Kistérségi Gondozási Központ

IDŐPONT

ESEMÉNY

ÖNKORMÁNYZAT
TERVEZETT

INTÉZMÉNYI
TERVEZETT

CIVIL SZERVEZET HELYSZÍN
TERVEZETT

KÖLTSÉGVETÉS FT

KÖLTSÉGVETÉS FT

KÖLTSÉGVETÉS FT

2016.11.14-18.

Magyar nyelv napja - rendhagyó könyvtári órák

2016.11.16.

Nyílt nap az AVKK-ban

2016.11.17.

Mindenki Névnapja - Nyugdíjas Klub

Városi Nyugdíjas Klub

2016.11.17.

Ultiverseny 24. forduló

AVKK

2016.11.19.

Erdélyi Bál

2016.11.21.

Miből lesz a cserebogár?!
Gyermekhangverseny

Podmaniczky Alapfokú Művészeti
Iskola

2016.11.22.

Télváró meseelőadás

AVKK

2016.11.24.

Ultiverseny 25. forduló

AVKK

2016.11.25.

Moldvai Táncház

2016.11.26.

Budai András koncertje

2016.11.30.

Karácsonyi Könyvtáros Kézműves

AVKK

2016.12.01.

Mikulás Ünnepség - Nyugdíjas Klub

Városi Nyugdíjas Klub

2016.12.03.

Adventi családi kézműves

2016.12.03.

Ultiverseny - záróvacsora

2016.12.04.

Adventi koncert

100.000

Köztéri Jászol felállítása

50.000

Podmaniczky Júlia Nőegylet

2016.12.06.

Városi Mikulás – gyermekkoncert

300.000

Önkormányzat

2016.12.08.

Adventi kézműves este felnőtteknek

5.000

AVKK

2016.12.09.

Moldvai Táncház

2.000

AVKK

3.000

AVKK
AVKK

2.000

AVKK
Önkormányzat

100.000

5.000

AVKK
AVKK

IDŐPONT

ESEMÉNY

ÖNKORMÁNYZAT
TERVEZETT

INTÉZMÉNYI
TERVEZETT

CIVIL SZERVEZET HELYSZÍN
TERVEZETT

KÖLTSÉGVETÉS FT

KÖLTSÉGVETÉS FT

KÖLTSÉGVETÉS FT

Önkormányzat

2016.12.09.

Baba-köszöntés

600.000

2016.12.10.

Kodály Kórustalálkozó

300.000

2016.12.15.

Karácsonyi Vásár

2016.12.16.

Idősek köszöntése

2016.12.17.

Karácsonyi hangverseny

Podmaniczky Alapfokú Művészeti
Iskola

2016.12.18.

Karácsonyi Ünnepség . Nyugdíjas Klub

Városi Nyugdíjas Klub

Önkormányzat
40.000

950.000

AVKK
Önkormányzat

18/1.számú melléklet

18/2.számú melléklet

19/1.számú melléklet

19/2.számú melléklet

19/3.számú melléklet

20.számú melléklet

21.számú melléklet

22/1.számú melléklet

22/2.számú melléklet

22/3.számú melléklet

„ Kattintsunk együtt”
Géphasználat idősebbeknek fiatalokkal

1-2. foglalkozás:

Tudásszint felmérése
november 9.; 11.
Tájékozódás a gépen
Asztal elemei
Háttértárolók fizikai helye
Saját munka létrehozása szövegszerkesztővel

3-4. foglalkozás:

Böngészés a neten
Keresők használata
Keresett információk elmentése

november 16.; 18.

5-6. foglakozás:

Elektronikus levelezés
Lehetőségek

november 23.; 25.

7-8. foglalkozás:

Térképhasználat
Utazási célok, útvonalak keresése a neten
Menetrendek

9 -10. foglalkozás: Közösségi oldalak : csetelés, üzenet,
fájlok feltöltése, letöltése.
Webáruház előnyök, veszélyek
Regisztrációk….

november 30.; december 2.

23.számú melléklet

24.számú melléklet

25.számú melléklet

26.számú melléklet
MÉG EGY LÉPÉS AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGTEREMTÉSÉHEZ

PÓTNAGYI SZOLGÁLAT
A helyi esélyegyenlőségi program keretében –
a generációs kapcsolatok erősítése,
az aktív időskor
az idősek elmagányosodásának megelőzése
a kisgyermekes családok számára történő segítés érdekében
ÚJ SZOLGÁLTATÁSSZERVEZÉS kezdődik, PÓTNAGYI SZOLGÁLAT NÉVEN
HA ÖN CSALÁDJA SZÁMÁRA

HA NYUGDÍJAS

hiányzik az elérhető nagyszülő közelsége

de szüksége van olyan elfoglaltságra, amitől fontosnak
érezheti magát
ha gondoskodni akar
ha élvezi a gyerekek társaságát, ha élvezik a
játszóterezést

ha szükségük van egy megbízható, rutinos támaszra
ha nem tud kire támaszkodni abban az esetben, ha
munkája miatt nem ér oda gyermekéért időben a
bölcsibe, oviba/iskolába
ha nem tud kire támaszkodni, ha kisebb betegség
esetén a gyermeke(i) felügyeletét meg kellene oldaniamert dolgozik
ha a gyermeke érzelmi fejlődése, gazdagítása ügyében
az idősekkel való kapcsolatot szeretné élete részévé
tenni
ha egy idős ember őszinte szeretete, hálája felvidítana

ha vállalni tudná a gyermekfelügyeletet-kisebb
betegségek esetén, míg a szülők dolgoznak
ha fontos Önnek, hogy stabil érzelmi szálakkal
kötődjön egy családhoz
ha a gyerekek őszinte szeretete, hálája felvidítaná

ha szeretne olyan kapcsolatot, aki meghallgatja
gondjait, akihez bármikor fordulhat
ha szeretne valakit, akit bármikor hívhat, ha baj van
ha szívesen segít a segítségért cserébe az idős
embernek a bevásárlásban, a ház körüli munkákban

ha szeretne olyan kapcsolatot, aki meghallgatja
gondjait, akihez bármikor fordulhat
ha szeretne valakit, akit bármikor hívhat, ha baj van
ha szeretne valakit, aki besegít a ház körüli
munkákban, vagy a bevásárlásban, ami Önnek már
nehézséget okoz
ha a technikai vívmányok használatában segítségére
ha a technikai vívmányok használatában segítségére
lenne az idős embernek
szorul (új tv, telefon, számítógép)
ha KARITATÍV SZÁNDÉKKAL, ANYAGI ELLENSZOLGÁLTATÁS NÉLKÜL FELVÁLLALNÁ MINDEZT, ÉS A SEGÍTÉS
NAGYLELKŰ GESZTUSÁT VÁLLALJA
akkor jelentkezzen (név, elérhetőség (tel., email megadásával)
a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztályán Kissné Ruzsom Szilvia ügyintézőnél
szilvia.ruzsom@aszod.hu Tel.: 28/500-691 ,2170 Aszód, Szabadság tér 9. címen
A jelentkezők számától függően a hirdetés megjelenését követően legkésőbb 1 hónappal egy találkozó
szervezésére kerül sor, melyre megadott elérhetőségén keresztül minden jelentkező meghívót kap.
Sztán István
polgármester

„Segítettem, hogy segíthess rajtam, te pedig segítettél, hogy segíthessek rajtad, és ennek így kell működnie, különben a segítség fogalma
úgy, ahogy van, túlhaladott lenne.”Cecelia Ahern

27.számú melléklet

IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Érintett célcsoport: Gyes-en, gyed-en lévők, kismamák, gyermeküket
nevelők
Érintett intézkedés: Baba-mama szoba kialakítása a
közintézményekben
Intézkedés részletes leírása:
2013. augusztusában intézményünk Könyvtárának gyermekkönyvtári részében kialakítottunk
egy játszósarkot, amely a kisgyermekkel érkező szülők szükségleteit elégíti: amíg a szülő
igénybe veszi a szolgáltatásokat, a gyermek biztonságos keretek között játszik. Mivel a
játszósarok közvetlenül a kölcsönzőpult mellett van kialakítva, így a könyvtáros szemmel
tudja tartani, figyelni tudja.
A játszósarok berendezései (szőnyegek, függönyök, polc, tárolók, játékok) az AVKK
munkatársaitól, valamint adományozóktól származnak.
Ugyancsak a kisgyermekkel érkezők kényelmét hivatottak szolgálni az egészségügyi
berendezések is (bili, vécészűkítő).

Aszód, 2015. február 14.

aláírás

28.számú melléklet

29.számú melléklet

30.számú melléklet

ASZÓD VÁROS SZOCIÁLIS
TÉRKÉPE, 2015.

Az adatfelvételt és az elemzést a Sztratégosz Intézet készítette.
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I.Előszó
2015 nyarán kaptunk felkérést Aszód Város Önkormányzatától arra vonatkozóan, hogy a város
szociális térképét elkészítsük.
Cégünk azt vállalta, hogy az Aszódon élő felnőtt lakosság 5 % - ának részvételével egy személyes
adatfelvételt szervez meg és bonyolít le a településen 2015. júliusában és augusztusában.
A cél az, hogy a lekérdezett minta, valamint a rendelkezésünkre bocsátott adatok és információk
alapján képet adjunk a város felnőtt korú lakosságának demográfiai jellemzőiről, vagyoni és
jövedelmi helyzetéről, a településen élők iskolázottságáról, a lakhatási és foglalkoztatási
viszonyokról.
Annak érdekében, hogy a településen élők helyzetének „feltérképezése” minél pontosabb legyen,
nem

csak

a

demográfiai,

szociális,

anyagi

helyzetre,

hanem

a foglalkoztatási-

és

lakáskörülményekre, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások igénybevételére, a
lakosság egészségi helyzetére vonatkozóan is feltettünk kérdéseket a kutatás során.
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II. Mire is jó egy szociális térkép?

„Szociális térképnek azt a típusú problématérképet nevezzük, amely tipikusan a helyi szociális
jellegű problémák feltárását célozza meg. E térképen a munkanélküliek, alacsony képzettségűek,
rendszeres segélyezettek, a helyi szociális szolgáltatásokkal folyamatosan kapcsolatban állók,
idősek, nagycsaládosok, stb. valamint a szociális intézményrendszer elemei és a köztük lévő
kapcsolat kerül felvázolásra – azaz a szociális térkép egy adott szempont szerint szűkített
problématérkép” (forrás: dr. Nagyné Schiffer Rita: Részfeladatok a szociális probléma megoldásban. Tanulói
jegyzet. Ligatura Kft, 2010. 110. oldal.)
A szociális térkép készítésének alapvetően nincsen egységes módszertana – áttekintve a
nyilvánosan elérhető szociális térképeket azt mondhatjuk, hogy a legtöbb esetben a térkép szót a
„feltérképezés” értelmében használják.
A szociális térképek felhasználása „a helyi szinten jelentkező szociális problémák kezelését
jelenti, mégpedig a támogatási rendszer és intézményhálózat fejlesztése által. A felmérés
tehát arra fókuszál, hogy melyek a megoldásra váró helyi szociális problémák, milyen
módon lehetne ezeket kezelni, hogyan működik a helyi szociális ellátórendszer és mit
lenne célszerű változtatni ezen” (forrás: dr. Nagyné Schiffer Rita: Részfeladatok a szociális probléma
megoldásban. Tanulói jegyzet. Ligatura Kft, 2010. 107. oldal.).
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III. Az adatfelvétel
a.

Általános információk az adatfelvételről

Ahhoz, hogy Aszód város szociális térképét elkészítsük, a településen élők körében egy nemre és
életkorra reprezentatív mintát vettünk a rendelkezésre álló legfrissebb KSH adatok (forrás:
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00)

és

a

településen

elkészült

Helyi

Esélyegyenlőségi Program (HEP) adatainak felhasználásával.
A legfrissebb, 2011-es népszámlálási adatok megmutatják azt, hogy a településen – a különböző
életkori kategóriákban - hány nő és hány férfi él. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával úgy
tudunk reprezentatív mintát venni, hogy a különböző életkori eloszlásokat hozzá arányosítjuk a
tervezett, kérdezendő darabszámhoz.

Az adatfelvétel célja az, hogy egy átfogó képet alakítsunk ki arról, hogy az Aszódon élő
családoknak milyen a demográfiai, a szociális és az anyagi helyzete, milyenek foglalkoztatási
lehetőségeik; milyen a lakáskörülményeik, hogyan élnek?
További cél az, hogy feltérképezzük: milyen módon vesznek igénybe szociális és gyermekvédelmi
szolgáltatásokat, milyen az általános egészségügyi állapotuk, milyen fejlesztéseket tartanának még
fontosnak?
Arról, hogy kik és milyen körülmények között élnek a településen, egy személyes megkereséssel
járó, kb. 30 – 35 perc hosszúságú kérdőívvel próbáltunk választ kapni, melyet 258 válaszadó
részvételével készítettünk el.

-6-

ASZÓD – SZOCIÁLIS TÉRKÉP

A válaszadási hajlandóság kifejezetten jónak volt mondható a településen; az esetek elenyésző
hányadában fordult elő válaszmegtagadás – a terepmunka során azt láthattuk, hogy a felkeresett
aszódi háztartások szívesen és érdeklődve fogadták kérdéseinket és örültek annak, hogy
véleményt nyilváníthatnak.
A magas válaszadási hajlandóság annak is köszönhető volt, hogy a településen élők jól voltak
informálva arról, hogy Aszódon személyes megkereséssel járó adatfelvétel zajlik a város
önkormányzatának megbízásából.
A visszajelzések szerint a kérdőív kérdései jól szerkesztettek és könnyen megválaszolhatóak
voltak, az átlagos kérdezési idő 30 - 35 perc között alakult.
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b. Módszertan
Az adatfelvételt személyesen, a válaszadók otthonában bonyolítottuk le 2015 nyarán. A felkeresett
háztartások kiválasztása véletlen séta segítségével történt.
Annak érdekében, hogy a település minden területe nagyságához mérten érintett legyen a
válaszadásban, a település minden utcájában készítettünk kérdőíveket, figyelembe véve a
településre jellemző demográfiai eloszlásokat és a választókerületi határokat is.
c. A terepmunka előkészítése és folyamata
A terepmunkát nyolc, településkutatásokban igen nagy tapasztalattal rendelkező kérdezőbiztos
készítette el. Számukra a munka megkezdése előtt egy központi eligazítást tartottunk, ahol
megtörtént a kérdések átnézése és értelmezése is.
A kérdezők számára a megjelenés kötelező volt az eligazításon. Aki ezt elmulasztotta, nem
vehetett részt a munkában - csak olyan kérdezőbiztos dolgozhatott tehát a terepmunka idején, aki
az oktatáson részt vett és jól felkészült volt.
A terepmunka elején minden kérdezőt hivatalosan aláírt, lebélyegzett, névre szóló megbízó
levéllel láttunk el. A megbízólevélben ismertettük néhány mondatban a kutatás hátterét és
biztosítottuk a válaszadót arról, hogy a kérdésekre adott válaszai név nélkül kerülnek
feldolgozásra. Minden megbízólevélen szerepelt a kutatási igazgató és a projekt – vezető mobil
telefonjának az elérhetősége is, annak érdekében, hogy a válaszadó minél hamarabb további
információhoz jusson, ha szüksége van rá.
Az eligazítást követő napon már el is kezdődött a tényleges terepmunka.
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d. Minőségbiztosítás, ellenőrzés
A szabálytalanságok kiküszöbölésére, a minőségi munkavégzésre nagy hangsúlyt fektetünk. A
gyakorlat az, hogy egy – egy terepmunka során többször kérünk be a kérdezőbiztosoktól anyagot,
hogy munkájukat folyamatosan ellenőrzés alatt tudjuk tartani.
Abban az esetben, ha egy kérdező (akár) egy kérdőívéről kiderül, hogy csalt, vagy nem a
szabályoknak megfelelően járt el, a teljes anyagot megismételtetjük. Az ellenőrzés az egri
központban történt, ahol az adatfelvétel során több ellenőr dolgozott folyamatosan.
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IV. A terepmunka – számokban
a. A terepmunka idő igénye
Az adatfelvétel során 258 kérdőív készült el. A 258 válaszadó megkérdezése összesen 8 (nyolc)
kérdezési napot vett igénybe. A terepmunkával párhuzamosan - minőségbiztosítási elveinknek
megfelelően - zajlott a kérdőívek átnézése és ellenőrzése is; ezután kezdődhetett meg az adatok
feldolgozása. A kérdőívek átnézése és ellenőrzése öt, az adatfeldolgozás kettő, az adatok elemzése
pedig további öt napig tartott.

b. Meghiúsulási okok
Az alábbi táblázat értékei azt mutatják meg, hogy a válaszadásra felkért személyek milyen
indokkal utasították el a válaszadást.
Meghiúsulási okok

Nem válaszoló személyek száma

Üres lakás

6

Senki sincs otthon - többszöri felkeresésre sem

184

Nem lehet bejutni (nincs csengő, kutya, stb.)

67

A kérdezendő személy idő hiányában nem tud válaszolni a kérdésekre

68

A kérdezendő személy indoklás nélkül megtagadta a válaszadást

56

Összesen

381

Összességében elmondható, hogy az adatfelvételt jó válaszadói hajlandóság kísérte – a meghiúsult
megkérdezések leginkább azért hiúsultak meg, mert a kérdezés időpontjában a válaszadók nem
tartózkodtak otthon.

- 10 -

ASZÓD – SZOCIÁLIS TÉRKÉP

V. Kutatási eredmények
A kutatási eredményeket a kérdőívvel összhangban, kérdésenként előre haladva és több
változóval bontva mutatjuk be.
A kérdőív szerkezeti felépítése lehetővé teszi, hogy nem csak a 258 konkrétan megkérdezett
személyről tudhatunk meg pontos információkat, hanem a velük egy háztartásban élő
családtagjaikról is több olyan tényadat kiderül, mely a szociális térképben található információkat
gazdagítja.
A demográfiai, foglalkoztatással és egészségüggyel kapcsolatos kérdéseket úgy tettük fel, hogy a
válaszadó a vele egy háztartásban élő családtagjai helyzetéről is beszélni tudjon – így az
adatfelvétel során végül 788 személy adatait lehet elemezni több fontos témakörnél is.
a. demográfiai mutatók
A kérdőív első kérdéseként azt kérdeztük meg a válaszadóktól, hogy hányan élnek közös
háztartásban. A mintába került háztartások alapján elmondható, hogy Aszódon nem jelentősen
ugyan, de többségben vannak a két személyes háztartások – ahogyan a táblázat is mutatja, a
megkérdezett családok 26,7 % - át két fő alkotja.
Háztartás létszáma: …… fő

Érték / valid

1

Válaszok
száma
34

2

69

26,7

3

63

24,4

4

49

19,0

5

31

12,0

6

10

3,9

7

1

,4

9

1

,4

258

100,0

Total
- 11 -
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A mintába került háztartások csupán 37,2 % -ában él 18 éven aluli - a kiskorú gyermeket nevelő
családokra pedig általában az jellemző, egy gyermeket nevelnek; mindössze 4,7 % -nál fordul elő
az, hogy 3 vagy több gyermek él a háztartásban.
Családban élő gyermekek (18 éven aluliak) száma: …… fő

Érték / Valid

Válaszok száma

%

0

162

62,8

1

56

21,7

2

28

10,9

3

11

4,3

4

1

,4

Total

258

100,0

A településen a generációk együtt élése viszonylag ritka – a mintába került háztartások csupán
7,36 %-nál láthatjuk azt, hogy az idősebbek mellett fiatalabb családtagok élnek (vagy éppen
fordítva).
Aszódon az országos arányokkal összhangban valamivel több nő, mint férfi él. A kérdőívre
választ adó személyek nem szerinti eloszlása a következő:
K4. A válaszadó neme 1. CSALÁDTAG (VÁLASZADÓ)

Érték / valid

Válaszok
száma

%

férfi

115

44,6

nő

143

55,4

ÖSSZESEN

258

100,0
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Életkori eloszlásuk pedig a következőképpen alakul:

korcsoport
Válaszok
száma

Érték /
valid

%

18-29

50

19,4

30-39

53

20,5

40-49

48

18,6

50-59

41

15,9

60+

66

25,6

258

100,0

Összesen

A válaszadók nem és életkori eloszlását az alábbi kereszttábla mutatja meg:
K4. A válaszadó neme 1. CSALÁDTAG (VÁLASZADÓ) * korcsoport
Crosstabulation

korcsoport
Total

K4. A válaszadó neme 1.
CSALÁDTAG
(VÁLASZADÓ)

ÖSSZESEN

18-29

30-39

40-49

50-59

60+

férfi

27

24

22

18

24

115

nő

23

29

26

23

42

143

50

53

48

41

66

258

Felmérésünk alapján az Aszódon élő felnőttek fele házas, további 6-7 % pedig élettársi
kapcsolatban él. Adataink alapján a felnőtt lakosság mintegy 9,7 százaléka elvált, és ettől nem
sokkal alacsonyabb az özvegyek aránya sem (7,8 %).
A családi állapot természetesen összefügg az életkorral – fiatalabbak közül kerülnek ki az
egyedülállók, az özvegyek pedig értelemszerűen az idősebb generációhoz tartoznak.
- 13 -
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K7. Családi állapota 1. CSALÁDTAG (VÁLASZADÓ)
Válaszok száma

%

Hajadon/Nőtlen

65

25,2

Férjezett/Nős

129

50,0

Élettárs

19

7,4

Elvált

25

9,7

Özvegy

20

7,8

Total

258

100,0

Érték / Valid

A válaszadók többségének (37,2 %) középfokú iskolai végzettsége van, amely az országos
arányokhoz illeszkedik. Az alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya 42,6 %, míg diplomával a
kérdezettek 9,3 %-a rendelkezik.
K8. Iskolai végzettség 1. CSALÁDTAG (VÁLASZADÓ)

Érték /
valid

VÁLASZOK
SZÁMA

%

8 általánosnál
kevesebb

11

4,3

8 általános

23

8,9

szakmunkás

76

29,5

érettségi

96

37,2

felsőfokú, nem
diplomás

28

10,9

diploma

24

9,3

Total

258

100,0
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b. foglalkoztatottság
A kérdőívben a felmérésben részt vett családok gazdasági aktivitását személyenként
megkérdeztük. Azt látjuk, hogy a válaszadók mindösszesen 1,2 % - a munkanélküli – amely egy
rendkívül alacsony szám -, a kérdezettek 58,9 % - a aktív kereső – vagy saját vállalkozásában, vagy
pedig alkalmazottként tevékenykedik.
K9. Gazdasági aktivitása 1. CSALÁDTAG
(VÁLASZADÓ)

Érték /
Valid

Válaszok
száma

%

alkalmazott

133

51,6

vállalkozó, önálló,
saját
vállalakozásában
alkalmazott

16

6,2

alkalmi munkákat,
megbízásokat vállal

3

1,2

munkanélküli

3

1,2

közmunkás,
közhasznú ill.
közcélú munkás is

2

,8

nyugdíjas (öregségi,
rokkant, özvegyi)

69

26,7

szülési
szabadságon,
gyeden, gyesen van

16

6,2

tanuló

12

4,7

egyéb (pl. eltartott )

4

1,6

Total

258

100,0

Az alacsony munkanélküliségi arány javarészt a település kedvező elhelyezkedésének köszönhető
– ingázással ugyanis viszonylag rövid idő alatt megközelíthetőek a környező nagyobb települések
(Gödöllő, Hatvan) és a főváros is, ahol biztosított a rendszeres munkavégzés.
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A foglalkoztattak aránya csak némileg lesz alacsonyabb abban az esetben, ha a háztartásban
szereplő összes családtagra vonatkozóan megvizsgáljuk a gazdasági aktivitási adatokat.
A munkanélküliek aránya továbbra is rendkívül alacsony szinten marad (mindössze 1,6 %).

Gazdasági aktivitás

Érték /
Valid

Válaszok
száma

%

alkalmazott

349

44,3

alkalmi munkákat,
megbízásokat vállal

9

1,1

egyéb (pl. eltartott )

29

3,7

közmunkás, közhasznú ill.
közcélú munkás is

2

,3

munkanélküli

13

1,6

nyugdíjas (öregségi, rokkant,
özvegyi)

171

21,7

szülési szabadságon, gyeden,
gyesen van

23

2,9

tanuló

159

20,2

vállalkozó, önálló, saját
vállalakozásában alkalmazott

33

4,2

Total

788

100,0

Az egyes háztartások tagjaira vonatkozóan kitértünk a munkanélküliséggel kapcsolatos
jellemzőkre: megkérdeztük, hogy mióta munkanélküliek, regisztrált munkanélküliek-e vagy sem,
és hogy mit tesznek / tennének meg annak érdekében, hogy el tudjanak helyezkedni.
A kérdésekre adott válaszok alapján azt találtuk, hogy a felmérésben részt vett családok töredéke
érintett a munkanélküliség problémájával – mindösszesen 4,65 százaléknál fordul elő az, hogy
valamelyik háztartástagnak éppen nincsen munkája.
A munkanélküli családtagok általában regisztrált munkanélküliek, és munkanélküliségük csupán
néhány hónapja tart.
A 788 érintett közül – ahogyan a fenti táblázatból is látszik – mindösszesen 13 munkanélküli
személyt térképeztünk fel az adatfelvétel során; közülük 12 fő (tehát 92,3%) aktívan munkát
keres, elhelyezkedésének érdekében továbbképzést és ingázást is vállalna.
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c. lakásadatok
A szociális térkép alapjául szolgáló kérdőívben a következő kérdésblokk a lakásadatokat vizsgálja.
Ahogyan Aszód Város HEP felülvizsgálata is leírja, a településen abszolút többségben vannak az
összkomfortos ingatlanok, arányuk a kérdésre adott válaszok alapján 90,7 %.
A kérdezettek többségének (50, 4 %) otthona 50 – 100 m2 nagyságú, de jelentős azoknak a száma
is (36,4 %), akik 100 – 150 m2 közötti ingatlanban élnek. 50 m2 alatti lakásban csupán a válaszadók
3,5 %-a él. Az 50 m2 alatti lakások többsége összkomfortos, 22,2 %- uk pedig komfortos.
Komfort

nélküli

ingatlannal,

szükséglakással

az

adatfelvétel

során

kérdezőbiztosaink.
K16. Az Önök otthona….

Érték /
Valid

Válaszok
száma

%

összkomfortos

234

90,7

komfortos

24

9,3

Total

258

100,0

Ingatlan méretek
Válaszok
száma
50 m2
9
alatt
50 - 100
m2
130
között

Érték /
Valid

101 150 m2
között
151 200 m2
között
201 m2
fölött
nem ad
választ
Total
- 17 -

%
3,5
50,4

94

36,4

6

2,3

14

5,4

5

1,9

258

100,0

nem

találkoztak
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d. a lakások infrastrukturális ellátottsága
A kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján feltérképeztük azt, hogy a településen található
ingatlanok milyen infrastrukturális ellátottsággal rendelkeznek. A kérdéseink arra vonatkoztak,
hogy található-e az ingatlanban – melyben életvitelszerűen él a család -:


fürdőszoba,



vízöblítéses (angol) WC,



folyóvíz,



villany,



gáz,



szennyvíz csatorna.

A kérdésre kapott válaszok alapján jól látszik az, hogy a település infrastrukturális ellátottsága
minden területen magasabb a 2011-es népszámlálási adatokhoz viszonyítva:


Pest

megyében

a

fürdőszobával

ellátott

ingatlanok

aránya

97

%

(forrás:

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_lakasviszonyok, 12_04_08.xls), míg Aszódon
99,6 százalékos érték


Pest megyében a vízöblítéses (angol) WC-vel ellátott ingatlanok aránya 96,47 % (forrás:
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_lakasviszonyok, 12_04_20.xls), míg Aszódon
98,8 százalékos érték



Pest megyében a szennyvíz csatornával ellátott ingatlanok aránya 72,5 % (forrás:
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_lakasviszonyok, 12_04_20.xls), míg Aszódon
az adatfelvétel során 96,5 százalékos értéket mértünk.
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A kérdésekre kapott válaszok eloszlásait az alábbi táblázatok mutatják:

K17. Van-e az Önök otthonában… fürdőszoba

érték / valid

igen

válaszok
száma
257

nem

1

,4

Total

258

100,0

%
99,6

K17. Van-e az Önök otthonában…vízöblítéses (angol) WC

érték / valid

igen

válaszok
száma
255

nem

3

1,2

Total

258

100,0

%
98,8

K17. Van-e az Önök otthonában…folyóvíz

érték / valid

igen

válaszok
száma
257

nem

1

,4

Total

258

100,0

%
99,6

K17. Van-e az Önök otthonában…villany

érték / valid

igen

válaszok
száma
257

nem

1

,4

Total

258

100,0

%
99,6

K17. Van-e az Önök otthonában…gáz

érték / valid

igen

válaszok
száma
236

nem

22

8,5

Total

258

100,0

- 19 -
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K17. Van-e az Önök otthonában…szennyvíz csatorna?

érték / valid

igen

válaszok
száma
249

nem

9

3,5

Total

258

100,0

%
96,5

e. háztartások felszereltsége
A kérdőívben kitértünk a háztartások különböző javakkal és szolgáltatásokkal való ellátottságára.
A háztartások felszereltsége az egyik leggyakrabban használt életszínvonalat jellemző mutató,
mellyel azonban érdemes óvatosan bánni. Annak ellenére, hogy elvi síkon a „sok” tárgy /
szolgáltatás birtoklása magasabb életszínvonalat feltételezhet, mint a „kevés” tárgy / szolgáltatás
birtoklása a valóságban ez nem minden esetben van így (pl. a legtöbb tartós fogyasztási cikk
hitelre is megvásárolható).
Összesen 19 tételt soroltunk fel ebben a kérdésben – köztük voltak viszonylag olcsóbban (pl.
feltöltő kártyás telefon) és viszonylag drágábban beszerezhető tárgyak és javak (pl. üzletrész,
telephely, termőföld). A kérdésre adott válaszok alapján jól látszik az, hogy a viszonylag
alacsonyabb értékű tárgyak előfordulási aránya magas, míg a drágább tartós fogyasztási cikkek és
javak előfordulási aránya viszonylag alacsony. A megkérdezett háztartások
(nézzük először az olcsóbb tárgyakat)


95,3 százaléka rendelkezik mikrohullámú sütővel,



automata mosógépet 93,8 százalék,



kábeltévé előfizetést 87,2 százalék,



DVD lejátszót 69 %,



személyi számítógépet 76,4 %,

(majd a drágábbakat)


mosogatógépet 29,5 %,



hétvégi házat /nyaralót 3,1 %,
- 20 -
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termőföldet 9,3 % birtokol.

A kérdésre adott válaszok eloszlásait az alábbi táblázatok mutatják be:

K18. Rendelkeznek-e Önök… mikrohullámú sütő

Érték / valid

igen

válaszok
száma
246

nem

12

4,7

Total

258

100,0

%
95,3

K18. Rendelkeznek-e Önök… automata mosógép

Érték / valid

igen

válaszok
száma
242

nem

16

6,2

Total

258

100,0

%
93,8

K18. Rendelkeznek-e Önök… előfizetéses mobiltelefon

Érték / valid

igen

válaszok
száma
190

nem

68

26,4

Total

258

100,0

%
73,6

K18. Rendelkeznek-e Önök… feltöltőkártyás
mobiltelefon

Érték / valid

igen

válaszok
száma
131

nem

127

49,2

Total

258

100,0

- 21 -

%
50,8

ASZÓD – SZOCIÁLIS TÉRKÉP

K18. Rendelkeznek-e Önök… kábeltévé előfizetés

Érték / valid

igen

válaszok
száma
225

nem

33

12,8

Total

258

100,0

%
87,2

K18. Rendelkeznek-e Önök… mosogatógép

Érték / valid

igen

válaszok
száma
76

nem

182

70,5

Total

258

100,0

%
29,5

K18. Rendelkeznek-e Önök… nyaraló/hétvégi ház
válaszok
száma
Érték / valid

%

igen

8

3,1

nem

250

96,9

Total

258

100,0

K18. Rendelkeznek-e Önök… termőföld

Érték / valid

igen

válaszok
száma
24

nem

234

90,7

Total

258

100,0

%
9,3

K18. Rendelkeznek-e Önök… sporteszközök (100.000 Ft
feletti)

Érték / valid

igen

válaszok
száma
16

nem

242

93,8

Total

258

100,0

- 22 -
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K18. Rendelkeznek-e Önök… munkagép (100.000 Ft
feletti)

Érték / valid

igen

válaszok
száma
15

nem

243

94,2

Total

258

100,0

%
5,8

K18. Rendelkeznek-e Önök… műhely/iroda

Érték / valid

igen

válaszok
száma
20

nem

238

92,2

Total

258

100,0

%
7,8

K18. Rendelkeznek-e Önök… üzletrész/üzlet

Érték / valid

igen

válaszok
száma
11

nem

247

95,7

Total

258

100,0

%
4,3

K18. Rendelkeznek-e Önök… szauna
válaszok
száma
Érték / valid

%

igen

4

1,6

nem

254

98,4

Total

258

100,0

K18. Rendelkeznek-e Önök… bejárónő/takarítónő
válaszok
száma
Érték / valid

%

igen

1

,4

nem

257

99,6

Total

258

100,0
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f. jövedelmi helyzet
Ahogyan a felmérés eredményeiből fentebb már láthattuk, Aszódon elenyésző azoknak a
háztartásoknak a száma, amelyek nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel valamilyen
forrásból (munkavégzés, nyugdíj, stb.).
A KSH adatai szerint (http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli030.html)
Pest megyében 2015. I. negyedévében a nettó átlagkereset 144.482 Ft volt.
A jövedelmi kérdések válaszait általában magas válaszmegtagadási arány jellemzik – ezt a kérdést
is csupán a kérdezettek 62 % - a válaszolta meg értékelhetően. A kérdésre adott válaszok alapján
elmondható, hogy a településen élők többnyire a Pest megyei átlaghoz illeszkedő jövedelemmel
rendelkeznek.

K19. Havi jövedelem összege

Érték /
Valid

Válaszok
száma

%

42.751 Ft – 57.000
Ft

1

,4

57.001 Ft – 71.250
Ft

2

,8

71.251 Ft – 100.000
Ft

16

6,2

101 - 200 ezer Ft

53

20,5

201 - 300 ezer Ft

59

22,9

301 - 500 ezer Ft

26

10,1

501 ezer Ft felett

3

1,2

nem ad választ

98

38,0

Total

258

100,0
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Az alábbi táblázat azt mutatja meg, hogy a különböző létszámú háztartások mekkora bevétellel
gazdálkodnak egy átlagos hónap során:
Jövedelem_kategória * Háztartás_létszám Crosstabulation
Count
Háztartás_létszám

Jövedelem_kategória

Total

1

2

3

4

5 6 7 9

42.751 Ft – 57.000 Ft

1

0

0

0

0 0 0 0

1

57.001 Ft – 71.250 Ft

1

0

1

0

0 0 0 0

2

71.251 Ft – 100.000 Ft

4

2

1

1

1 0 0 0

9

101 - 200 ezer Ft

10 27 16 3

3 0 1 0

60

201 - 300 ezer Ft

3 20 16 10 5 4 0 1

59

301 - 500 ezer Ft

1

3

3 11 7 1 0 0

26

501 ezer Ft felett

0

0

0

3

Total

2

1 0 0 0

20 52 37 27 17 5 1 1

A kérdésre adott válaszok alapján megállapítható, hogy a háztartások jövedelme 101 – 200 ezer
Ft, illetve a 201 - 300 közötti kategóriák valamelyikébe tartozik. A megkérdezett háztartások
közül ezen belül ritkán ugyan, de előfordul, hogy az egy főre eső jövedelem alig haladja meg a
20.000 Ft / hó összeget (a táblázatban pirossal jelöltük ezeket az eseteket).
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A kiadások részletezésénél már jóval több válasz érkezett, mint a bevételi források esetében.
Azoknál a kérdőíveknél, ahol értékelhető választ kaptunk a bevételi és kiadási oldalra is,
megállapítható, hogy a kiadások rendezése után a családok pénze általában elfogy, tartalékolni
nincsen lehetőségük.

k20_a. Kiadások eloszlása
Frequency

Percent

67

26,0

81

31,4

44

17,1

13

5,0

5

1,9

8

3,1

40

15,5

258

100,0

101.000 200.000 Ft
között
201.000 Ft
és 300.000
Ft között
301.000 Ft 500.000 Ft
között
50.000
Ft Érték / Valid
100.000 Ft
között
50.000 Ft
alatt
501.000 Ft
fölött
nem ad
választ
Total
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A kiadások tételes felsorolásánál azt látjuk, hogy a téli hónapok rezsije az, amely átlagosan a
legmagasabb összeget jelenti a családi kiadások területén, de előkelő helyen szerepelnek az
élelmiszerre kiadott összegek is.
Az életkor előre haladtával párhuzamosan növekednek a gyógyszerre és egészségügyi kiadások, és
szignifikánsan csökkenek az utazásra, kultúrára és élvezeti cikkekre elköltött összegek.

korcsoport
Total

18-29

30-39

40-49

50-59

Mean
68480

Mean
69061

Mean
71762

Mean
67639

Mean
70917

Mean
64719

K20_a.…rezsi (nyári
hónapokban)

45696

46844

46595

47500

42861

45052

K20_a. …élelmiszer

58565

54829

66545

53394

68438

52036

K20_a. …ruházat, cipő

11339

14057

12370

14200

12297

6467

K20_a. …egészségügy
(kezelés, szolgáltatás)

2578

3086

1239

2300

1784

3983

K20_a. …egészségügy
(gyógyszerek)

8936

8857

4652

5800

8919

14367

K20_a. …internet
előfizetés

4889

5557

5878

5588

5419

2950

K20_a. …telefon
előfizetés

7020

8471

8954

5750

7608

5175

K20_a. …TV előfizetés

4587

4386

5520

4625

4676

3908

K20_a. …oktatás

2335

1714

1783

4875

1703

1817

K20_a. …utazás

8381

8629

13891

10125

6351

4100

K20_a. …kultúra

2798

2486

3000

2775

4838

1583

K20_a. …élvezeti
cikkek (dohány,
illatszerek)

9206

12200

12152

9475

10216

4400

K20_a. …lakás hitel

14101

8771

26304

18775

15568

3833

K20_a. …egyéb hitel

4179

3086

5000

4975

8946

717

K20_a. rezsi (téli
hónapokban)

60+

g. szubjektív vélemények az anyagi helyzet változásával kapcsolatosan
Ahhoz, hogy minél pontosabb képet kapjunk arról, hogy hogyan élnek a családok Aszódon, több
szubjektív kérdést is feltettünk. Az egyik ilyen szubjektív kérdés a jövedelmi helyzet elmúlt két
évben történt változására vonatkozott.
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A válaszadók több, mint harmada (36 %) érzi úgy, hogy a háztartás pénzügyi helyzete negatív
irányba alakult: 8,5 százalék szerint sokkal rosszabb lett, 27,5 % szerint rosszabbak lettek anyagi
körülményeik. Ugyan alacsonyabb arányban (17,7 %), de jelen vannak azok a válaszadók is, akik
pozitív irányú változásról számoltak be az adatfelvétel során az elmúlt két évre vonatkozóan.
A negatív irányú változásokról azt mondhatjuk, hogy minden háztartás nagyságnál előfordulnak, a
pozitív irányú változások viszont csak a kisebb háztartás létszámokra jellemzőek.
Háztartás létszáma: …… fő * K20_b. Az elmúlt 2 évben változott-e az anyagi
helyzetük, és ha igen, ilyen irányban?

Háztartás 1
létszáma:
…… fő
2

Total

K20_b. Az elmúlt 2 évben változott-e az anyagi
helyzetük, és ha igen, ilyen irányban?
sokkal
rosszabb rosszabb
nem
sokkal
lett
lett
változott jobb lett jobb lett
0
7
21
6
0

Total
34

7

22

33

7

0

69

3

6

17

30

9

1

63

4

4

14

24

6

1

49

5

3

9

7

12

0

31

6

1

1

7

1

0

10

7

0

1

0

0

0

1

9

1

0

0

0

0

1

22

71

122

41

2

258
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A gazdasági aktivitást tekintve azt láthatjuk, hogy az alkalmazottak helyzete lett (sokkal) rosszabb
az elmúlt két évben, de negatív irányú változásokról számol be a nyugdíjasok 34,7 százaléka is.
Alacsony arányban, de képviseltetik magukat a közmunkások és alkalmi munkavállalók is –
esetükben kivétel nélkül negatív irányú az anyagi helyzet változása.
K9. Gazdasági aktivitása 1. CSALÁDTAG (VÁLASZADÓ) * K20_b. Az elmúlt 2 évben változott-e az anyagi
helyzetük, és ha igen, ilyen irányban?
K20_b. Az elmúlt 2 évben változott-e az anyagi
helyzetük, és ha igen, ilyen irányban?
sokkal
rosszabb
lett
alkalmazott

jobb
lett

sokkal
jobb
lett

Total

13

37

54

27

2

133

1

4

9

2

0

16

1

1

1

0

0

3

munkanélküli

1

1

1

0

0

3

közmunkás, közhasznú
ill. közcélú munkás is

1

1

0

0

0

2

nyugdíjas (öregségi,
rokkant, özvegyi)

4

19

40

6

0

69

szülési szabadságon,
gyeden, gyesen van

0

4

9

3

0

16

tanuló

1

4

5

2

0

12

egyéb (pl. eltartott )

0

0

3

1

0

4

22

71

122

41

2

258

vállalkozó, önálló, saját
vállalakozásában
alkalmazott
alkalmi munkákat,
megbízásokat vállal
K9. Gazdasági
aktivitása 1.
CSALÁDTAG
(VÁLASZADÓ)

rosszabb
nem
lett
változott

Total
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A szubjektív kérdések körébe tartozik az a kérdésünk is, amely arra irányult, hogy gondot okoz-e
a különböző tételek kifizetése a kérdezett háztartások részére. Ezek között a kiadások között
szerepelnek többek között a rezsi költségek finanszírozása, a gyógyszerek, a hitelek, az
iskoláztatás, a ruházkodás, az étkezés költségei.
A kérdésre adott válaszok alapján azt láthatjuk, hogy a felsorolt tételek kifizetésénél a
kérdezetteknek- tételesen:


a rezsi költség kifizetése 29,8,



a közlekedési költségek finanszírozása 14,



a munkába járás költsége 10,5,



az étkezés finanszírozása 14,



a gyógyszerek 15,5



a gyermekek iskoláztatása 11,3,



a ruházkodás költsége 16,7



a beteg családtagok ápolása 8,2 százalékának problémája támad.
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Az anyagi körülmények feltérképezésekor kíváncsiak voltunk arra is, hogy a megkérdezett
háztartások rendelkeznek –e díjhátralékkal valamelyik szolgáltató felé, ha pedig igen, akkor mióta
áll fenn a tartozás.
Ahogyan a táblázat adatai is mutatják, a díjhátralékkal rendelkezők száma határozottan alacsony (a
díjhátralékok pedig általában néhány hónapja állnak fenn) – ahogyan az adatok elemzésénél már
többször visszaköszönt, a városban viszonylagos és tervezhető anyagi biztonságban lehet élni.
TARTOZÁS megnevezése

TARTOZÓK aránya (%)

lakbér, albérleti díj

0,40%

közös költség

0,80%

lakáscélú kölcsöntörlesztés

4,30%

személyi kölcsön

5,80%

áruvásárlási hitel

0,80%

lakásfenntartási költség
(villany, víz, gáz, csatorna)

5,40%

társadalombiztosítás

1,90%

biztosítás (lakás, élet, autó
stb.)

1,20%

közlekedés (bérlet,
üzemanyag) utazás

1,20%

TV, újságok

0,40%

telefondíj

1,20%

gyógyszer

0,8 %

egyéb szolgáltatások
(javítás, tisztítás stb.

0%

egyéb

0,40%
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h. pénzbeli és szociális ellátások ismerete és igénybe vétele
A különböző pénzbeli és szociális ellátásokkal kapcsolatosan elsősorban arra voltunk kíváncsiak,
hogy a válaszadók ismerik -e ezeket az ellátási formákat, és ha igen, akkor igénybe veszik –e őket.
A kérdésekre adott válaszok alapján megállapítható, hogy a kérdezettek többsége hallott és ismeri
a különböző ellátási formákat, az igénylők száma viszont igen alacsonynak mondható. A
válaszadók többsége úgy gondolja, hogy ezekre az ellátásokra neki nincs is szüksége / vagy pedig
elképzelésük alapján nem is jogosultak rá.
Azt gondoljuk tehát, hogy bár az ellátások elnevezései ismertek, az igénylési feltételeikre
vonatkozó ismeretek a településen élők körében hiányosak. Ahhoz, hogy az ellátásokat a
jelenleginél egy szélesebb réteg tudja igénybe venni, az ellátásokkal kapcsolatos kommunikációban
a város önkormányzatának nagyobb hangsúlyt kell fektetnie – új kommunikációs csatornákat kell
keresni és a jelenlegieket meg kell erősíteni.

Támogatás elnevezése

Ismeret

igénybe
veszi

nincs rá
szüksége

szerette volna, de nem kapta
meg

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

66,70%

4,70%

55,80%

3,10%

Iskoláztatáshoz kötődő támogatások

68,60%

5,814%

58,527%

1,938%

Önkormányzati segélytelepülési támogatás

64,00%

2,71%

54,65%

4,26%

Lakásfenntartási támogatás

69,40%

2,30%

60,10%

4,30%

Étkezési támogatás

70,50%

6,60%

58,10%

3,50%

Közgyógyellátás

74,40%

5,00%

62,50%

3,50%

Gyógyszersegély

67,10%

2,70%

59,30%

3,10%
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A kérdésre adott válaszok eloszlásait az alábbi táblázatokban mutatjuk be:

K21. Ismeri Ön /igénybe veszi Ön az alábbi pénzbeli ellátásokat?Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

érték /
valid

válaszok száma

%

nem ismeri

86

33,3

ismeri és jelenleg igénybe is veszi

12

4,7

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NINCS RÁ
SZÜKSÉGE)

144

55,8

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NEM
KAPTA MEG)

8

3,1

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE
SZOKTA VENNI ÉVENTE 1 – 2 alkalommal)

2

,8

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE
SZOKTA VENNI ÉVENTE TÖBB alkalommal)

6

2,3

Total

258

100,0

K21. Ismeri Ön /igénybe veszi Ön az alábbi pénzbeli ellátásokat?Iskoláztatáshoz kötődő támogatások

érték /
valid

válaszok száma

%

nem ismeri

81

31,4

ismeri és jelenleg igénybe is veszi

15

5,8

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NINCS RÁ
SZÜKSÉGE)

151

58,5

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NEM
KAPTA MEG)

5

1,9

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE
SZOKTA VENNI ÉVENTE 1 – 2 alkalommal)

2

,8

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE
SZOKTA VENNI ÉVENTE TÖBB alkalommal)

4

1,6

Total

258

100,0
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K21. Ismeri Ön /igénybe veszi Ön az alábbi pénzbeli ellátásokat?Lakásfenntartási támogatás

érték /
valid

válaszok száma

%

nem ismeri

79

30,6

ismeri és jelenleg igénybe is veszi

6

2,3

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NINCS RÁ
SZÜKSÉGE)

155

60,1

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NEM
KAPTA MEG)

11

4,3

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE
SZOKTA VENNI ÉVENTE 1 – 2 alkalommal)

1

,4

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE
SZOKTA VENNI ÉVENTE TÖBB alkalommal)

6

2,3

Total

258

100,0

K21. Ismeri Ön /igénybe veszi Ön az alábbi pénzbeli ellátásokat?Önkormányzati segélytelepülési
támogatás

érték /
valid

válaszok száma

%

nem ismeri

93

36,0

ismeri és jelenleg igénybe is veszi

7

2,7

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NINCS RÁ
SZÜKSÉGE)

141

54,7

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NEM
KAPTA MEG)

11

4,3

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE
SZOKTA VENNI ÉVENTE 1 – 2 alkalommal)

1

,4

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE
SZOKTA VENNI ÉVENTE TÖBB alkalommal)

5

1,9

Total

258

100,0
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K21. Ismeri Ön /igénybe veszi Ön az alábbi pénzbeli ellátásokat?Étkezési támogatás

érték /
valid

válaszok száma

%

nem ismeri

76

29,5

ismeri és jelenleg igénybe is veszi

17

6,6

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NINCS RÁ
SZÜKSÉGE)

150

58,1

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NEM
KAPTA MEG)

9

3,5

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE
SZOKTA VENNI ÉVENTE 1 – 2 alkalommal)

1

,4

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE
SZOKTA VENNI ÉVENTE TÖBB alkalommal)

5

1,9

Total

258

100,0

K21. Ismeri Ön /igénybe veszi Ön az alábbi pénzbeli ellátásokat?Közgyógyellátás

érték /
valid

válaszok száma

%

nem ismeri

66

25,6

ismeri és jelenleg igénybe is veszi

13

5,0

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NINCS RÁ
SZÜKSÉGE)

160

62,0

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NEM
KAPTA MEG)

9

3,5

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE
SZOKTA VENNI ÉVENTE 1 – 2 alkalommal)

3

1,2

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE
SZOKTA VENNI ÉVENTE TÖBB alkalommal)

7

2,7

Total

258

100,0
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K21. Ismeri Ön /igénybe veszi Ön az alábbi pénzbeli ellátásokat?Gyógyszersegély

érték /
valid

válaszok száma

%

nem ismeri

85

32,9

ismeri és jelenleg igénybe is veszi

7

2,7

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NINCS RÁ
SZÜKSÉGE)

153

59,3

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NEM
KAPTA MEG)

8

3,1

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE
SZOKTA VENNI ÉVENTE TÖBB alkalommal)

5

1,9

Total

258

100,0
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i. szociális ellátások ismerete és igénybe vétele
A szociális ellátó rendszer működése Aszódon széleskörűen biztosított, a városban két óvoda,
bölcsőde, Idősek Klubja, Álláskeresési Klub, szociális étkeztetés, Gyermekjóléti szolgálat,
Családsegítő szolgálat működik.
A kérdőívben kíváncsiak voltunk arra, hogy a fenti szolgáltatások ismertsége mekkora a
településen élők körében. Ezen kívül arra kértük a válaszadókat, hogy az iskolai osztályzatokhoz
hasonlóan értékeljék a különböző szolgáltatók munkáját. Az értékelést egy 1 -5 terjedő skálán
kellett elvégezni, ahol az (1) elégtelen, az (5) pedig jeles osztályzatot jelent. A közbeeső
véleményekkel a kérdezett árnyalhatta véleményét.
Az ismertségre vonatkozó adatok közepesnek mondhatóak – magasnak sajnos nem gondolhatjuk
őket az eredmények alapján (a Gyermekjóléti Központot mindössze a kérdezettek 62 %,
Családsegítő Központot 64 % - a ismeri, a házi segítségnyújtásról a válaszadók 60,9 % -a hallott).
ISMERET

OSZTÁLYZAT (átlag)

62%

3,15

64%

3,16

Idősek Klubja

72,50%

3,11

Szociális étkezés

65,90%

3,09

Házi segítségnyújtás

60,90%

3,1

Bölcsőde

71,30%

3,23

Álláskeresési Klub

66,30%

3,08

Óvoda

71,30%

3,21

Kistérségi Gondozási
Központ Gyermekjóléti
Szolgálata
Kistérségi Gondozási
Központ Családsegítője
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A legmagasabb ismertsége a településen működő Idősek Klubjának van (a válaszadók 72,5
százaléka jelezte, hogy ismeri a klubot), majd a sorban az óvoda és a bölcsőde következik 71,3
százalékkal. A szociális területen működő intézmények osztályzata nem különösebben
kiemelkedő, inkább semleges, közepes értéket mutat.
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j. szociális háló
A kérdőív további kérdései arra irányultak, hogy a kérdezettek kire számíthatnak leginkább a
mindennapokban, van – e valamilyen védőháló, amely körül veszi őket.
Felvezetőként ismét egy szubjektív kérdést tettünk fel, melyben arra voltunk kíváncsiak, hogy a
válaszadó mit tart a legnagyobb problémájának az életében jelenleg. A válaszadók közel 40 % - a
pénzhiányt tartja a legnagyobb problémájának. A sorban a második leggyakrabban elő forduló
probléma az általános egészségügyi állapotra vonatkozik – a kérdezettek 13,6 százaléka nevezte
meg ezt jelenlegi legnagyobb gondjának.
Abszolút pozitív üzenete van annak, hogy a válaszadók 32,6 százalékának – a kérdésre adott
válaszok alapján – nincsenek problémái.
K23. Kérem, jelölje meg, hogy az alábbiak közül melyik jelenti
az Ön számára a legnagyobb problémát a mindennapokban?
Válaszok
száma

%

Kevés pénz

97

37,6

Egészségügyi
problémák

35

13,6

Lakáshelyzet

11

4,3

Gyermekek
napközbeni
felügyelete

7

2,7

Közlekedés

8

3,1

10

3,9

6

2,3

84

32,6

258

100,0

Érték / Valid
Gyermekek
nyári
felügyelete
Idős vagy
beteg
családtag
gondozása
Nincsenek
problémái
Total
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Ahhoz, hogy pontosabb képet kapjunk arról, hogy a településen élők honnan remélhetnek
segítséget, ha bármilyen problémájuk adódik, megkérdeztük tőlük azt, hogy kikre tudnak
támaszkodni a mindennapok során.
A kérdésre adott válaszok alapján az látszik, hogy a család szerepe a legjelentősebb tényező (a
kérdésre érkezett igenek aránya 81 %), a második legbiztosabb pontot pedig az ismerősök és
barátok jelentik.
Ahogyan a kutatás során többször is visszatérünk rá, a különböző közhivatalok, a szociális ellátó
rendszert képviselő intézmények ebben az esetben sem foglalnak el előkelő helyet – csupán a
kérdezettek 5 – 10 százaléka jelezte azt, hogy probléma esetén igénybe veszi a különböző
intézetek nyújtotta lehetőségeket.
A kérdésre adott válaszok százalékos kiértékelését az alábbi táblázatok mutatják meg:
K24_1. Családtag
igen
nem
jelenleg is kapcsolatban
állunk
irreleváns / nem
vonatkozik rájuk
K24_2. Barát, ismerős igen

K24_3. Szomszéd

%
81
16
1,2
1,2

59

nem
jelenleg is kapcsolatban
állunk
irreleváns / nem
vonatkozik rájuk

38
1,2

igen
nem
jelenleg is kapcsolatban
állunk
irreleváns / nem
vonatkozik rájuk

42
54
1,6
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K24_4.Önkormányzat igen
(hivatal,
ügyfélszolgálat)
nem
jelenleg is kapcsolatban
állunk
irreleváns / nem
vonatkozik rájuk
K24_5. Járási Hivatal

K24_6. Munkaügyi
Központ

67
3,1
17

igen
nem
jelenleg is kapcsolatban
állunk
irreleváns / nem
vonatkozik rájuk

7
63
3,9

igen

7,8

nem
jelenleg is kapcsolatban
állunk

60
3,9

irreleváns / nem
vonatkozik rájuk

29

K24_7.
igen
Kormányhvatal tb. és nem
családtámogatási
jelenleg is kapcsolatban
főosztály
állunk

K24_8. Családsegítő
Szolgálat

14

26

7
60
3,1

irreleváns / nem
vonatkozik rájuk

30

igen

7,4

nem
jelenleg is kapcsolatban
állunk

52
3,1

irreleváns / nem
vonatkozik rájuk

37

K24_9. Gyermekjóléti igen
Szolgálat
nem
jelenleg is kapcsolatban
állunk
irreleváns / nem
vonatkozik rájuk
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K24_10. Civil
szervezet, egyház

K24_11. Önsegítő
csoport

igen

4,3

nem
jelenleg is kapcsolatban
állunk

64
3,1

irreleváns / nem
vonatkozik rájuk

29

igen

2,7

nem
jelenleg is kapcsolatban
állunk
irreleváns / nem
vonatkozik rájuk

63
2,7

K24_12. Vöröskereszt igen
nem
jelenleg is kapcsolatban
állunk
irreleváns / nem
vonatkozik rájuk
K24_13. Nevelési
tanácsadó

K24_14. Egyház

K24_15. Párt

igen

32

12
58
3,5
26

5

nem
jelenleg is kapcsolatban
állunk
irreleváns / nem
vonatkozik rájuk

57
2,7

igen
nem
jelenleg is kapcsolatban
állunk
irreleváns / nem
vonatkozik rájuk

14
57
3,1

igen
nem
jelenleg is kapcsolatban
állunk
irreleváns / nem
vonatkozik rájuk

0,4
69
2,3
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K24_16. Egyéb
magán szervezet

igen

1,9

nem
jelenleg is kapcsolatban
állunk

66
2,7

irreleváns / nem
vonatkozik rájuk

30
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k. segítségnyújtás igénylése

A szociális térkép készítésének egyik célja az, hogy feltérképezzük: egyes településeken milyen
szociális szolgáltatásokra lenne még szükség a meglévőkön kívül. Ezen kívül cél az, hogy
meghatározzuk azt, hogy a jelenleg rendelkezésre álló erőforrásokat hogyan lehetne minél
hatékonyabban használni.
Annak érdekében, hogy definiálni tudjuk a különböző fejlesztési irányokat, a kérdőívben
konkrétan rákérdeztünk arra, hogy a településen élők igényelnének-e segítséget az alábbi
területeken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A napi bevásárlásban
Háza/házkörüli terület rendben tartásában
Hétköznapi ügyintézésben
Ebéd házhozszállításában
Beköltözhessen egy idősek otthonába
Álláskeresésben
Életmódvezetésben
Közösségi programokhoz való hozzájutásban (oda tudjon menni)
Egészségügyi szolgáltatás igénybevételében
Pénzkezelésben

A válaszok elemzésénél azt látjuk, hogy a felsorolt szolgáltatások esetében a kérdezettek
érdeklődése igen mérsékelt, több esetben a nulla értékhez közelít. Azt láthatjuk, hogy az
érdeklődés hiánya minden korosztályra jellemző: még a 60 éven felüliekből sem váltott ki
különösebb reakciót az, hogy életük több területén (pl. ház körüli teendők, ebéd házhoz szállítása,
stb.) könnyebb lenne a minden napos feladatok megoldása.
A legnagyobb figyelmet az egészségügyi szolgáltatások igénybe vételénél nyújtott segítség váltotta
ki, de ez a tétel is csupán a kérdezettek 6,2 százalékának volt érdekes, a többség ebben a
kérdésben sem nyilvánított érdeklődést.
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Az alábbi táblázat azt mutatja meg, hogy a különböző szolgáltatásokat a kérdezettek hány
százaléka venné igénybe a településen.
Érdeklődők aránya
a teljes mintán
belül
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A napi bevásárlásban
Háza/házkörüli terület rendben tartásában
Hétköznapi ügyintézésben
Ebéd házhozszállításában
Beköltözhessen egy idősek otthonába
Álláskeresésben
Életmódvezetésben
Közösségi programokhoz való hozzájutásban (oda tudjon menni)
Egészségügyi szolgáltatás igénybevételében
Pénzkezelésben

3,10%
5,43%
1,94%
1,55%
0,00%
7,75%
1,55%
3,10%
6,20%
0,78%

Az alábbi táblázatokban pedig bemutatjuk, hogy a különböző szolgáltatások iránti érdeklődés
hogyan oszlik el az egyes életkorok és nemek között. A táblázatban a kérdésre adott válaszok
számát tüntettük fel azért, mert százalékos kiértékelés esetében a cellákban szinte csak nulla
értékek szerepelnének az alacsony érdeklődés miatt.
K26. Igényelne-e segítséget…A napi bevásárlásban * életkor_nem Crosstabulation
életkor_nem
18 18 30 30 40 40 50 50 29 év 29 év 39 év 39 év 49 év 49 év 59 év 59 év
közötti közötti közötti közötti közötti közötti közötti közötti
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő
K26_1
Total

60 +
férfi

60 +
nő

Total

igen

4

2

1

0

0

0

0

0

0

1

8

nem

23

21

23

29

22

26

18

23

24

41

250

27

23

24

29

22

26

18

23

24

42

258
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K26. Igényelne-e segítséget…Háza/házkörüli terület rendben tartásában * életkor_nem Crosstabulation
Count
életkor_nem
18 18 30 30 40 40 50 50 29 év 29 év 39 év 39 év 49 év 49 év 59 év 59 év
közötti közötti közötti közötti közötti közötti közötti közötti
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő
K26_2

60 +
férfi

60 +
nő

Total

igen

4

3

1

2

0

1

0

1

0

2

14

nem

23

20

23

27

22

25

18

22

24

40

244

27

23

24

29

22

26

18

23

24

42

258

60 +
férfi

60 +
nő

Total

Total

K26. Igényelne-e segítséget…Hétköznapi ügyintézésben * életkor_nem Crosstabulation
Count
életkor_nem
18 18 30 30 40 40 50 50 29 év 29 év 39 év 39 év 49 év 49 év 59 év 59 év
közötti közötti közötti közötti közötti közötti közötti közötti
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő
K26_3

igen

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

5

nem

26

22

23

29

22

26

18

23

23

41

253

27

23

24

29

22

26

18

23

24

42

258

60 +
férfi

60 +
nő

Total

Total

K26. Igényelne-e segítséget…Ebéd házhozszállításában * életkor_nem Crosstabulation
Count
életkor_nem
18 18 30 30 40 40 50 50 29 év 29 év 39 év 39 év 49 év 49 év 59 év 59 év
közötti közötti közötti közötti közötti közötti közötti közötti
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő
K26_4
Total

igen

0

2

1

0

0

0

0

0

0

1

4

nem

27

21

23

29

22

26

18

23

24

41

254

27

23

24

29

22

26

18

23

24

42

258
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K26. Igényelne-e segítséget…Beköltözhessen egy idősek otthonába * életkor_nem Crosstabulation
Count
életkor_nem
18 18 30 30 40 40 50 50 29 év 29 év 39 év 39 év 49 év 49 év 59 év 59 év
közötti közötti közötti közötti közötti közötti közötti közötti
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő
K26_5

nem
Total

60 +
férfi

60 +
nő

Total

27

23

24

29

22

26

18

23

24

42

258

27

23

24

29

22

26

18

23

24

42

258

60 +
nő

Total

K26. Igényelne-e segítséget…Álláskeresésben * életkor_nem Crosstabulation
Count
életkor_nem
18 18 30 30 40 40 50 50 29 év 29 év 39 év 39 év 49 év 49 év 59 év 59 év
közötti közötti közötti közötti közötti közötti közötti közötti
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő
K26_6

60 +
férfi

igen

5

2

1

1

0

3

0

0

4

4

20

nem

22

21

23

28

22

23

18

23

20

38

238

27

23

24

29

22

26

18

23

24

42

258

60 +
férfi

60 +
nő

Total

Total

K26. Igényelne-e segítséget…Életmódvezetésben * életkor_nem Crosstabulation
Count
életkor_nem
18 18 30 30 40 40 50 50 29 év 29 év 39 év 39 év 49 év 49 év 59 év 59 év
közötti közötti közötti közötti közötti közötti közötti közötti
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő
K26_7
Total

igen

1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

4

nem

26

22

24

28

22

26

18

23

23

42

254

27

23

24

29

22

26

18

23

24

42

258
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K26. Igényelne-e segítséget…Közösségi programokhoz való hozzájutásban (oda tudjon menni) * életkor_nem
Crosstabulation
Count
életkor_nem
18 18 30 30 40 40 50 50 29 év 29 év 39 év 39 év 49 év 49 év 59 év 59 év
közötti közötti közötti közötti közötti közötti közötti közötti
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő
K26_8

60 +
férfi

60 +
nő

Total

igen

1

0

1

2

0

0

0

1

2

1

8

nem

26

23

23

27

22

26

18

22

22

41

250

27

23

24

29

22

26

18

23

24

42

258

Total

K26. Igényelne-e segítséget…Egészségügyi szolgáltatás igénybevételében * életkor_nem Crosstabulation
Count
életkor_nem
18 18 30 30 40 40 50 50 29 év 29 év 39 év 39 év 49 év 49 év 59 év 59 év
közötti közötti közötti közötti közötti közötti közötti közötti
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő
K26_9

60 +
férfi

60 +
nő

Total

igen

3

1

0

2

1

4

1

1

1

2

16

nem

24

22

24

27

21

22

17

22

23

40

242

27

23

24

29

22

26

18

23

24

42

258

60 +
nő

Total

Total

K26. Igényelne-e segítséget…Pénzkezelésben * életkor_nem Crosstabulation
Count
életkor_nem
18 18 30 30 40 40 50 50 29 év 29 év 39 év 39 év 49 év 49 év 59 év 59 év
közötti közötti közötti közötti közötti közötti közötti közötti
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő
K26_10
Total

60 +
férfi

igen

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

2

nem

27

22

24

28

22

26

18

23

24

42

256

27

23

24

29

22

26

18

23

24

42

258
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l. szociálpolitikai kérdések
A kérdőíves felmérés során kíváncsiak voltunk arra, hogy a településen élők hogyan vélekednek a
szociális ellátásokról, igénybe veszik –e ezeket a juttatásokat vagy ha nem, tettek – e arra
vonatkozóan kísérletet, hogy az ellátást / ellátásokat megkapják.
A kérdőívben az alábbi szociális ellátásokat soroltuk fel – kérdéseink pedig arra vonatkoztak,
hogy a kérdezettek jelenleg igénybe veszik – e az adott segítséget, vagy ha nem, akkor szerették
volna igénybe venni, de kérelmüket valamilyen okból kifolyólag elutasították, vagy pedig nem is
tettek arra vonatkozóan kísérletet, hogy az ellátó rendszerbe bekerüljenek.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

pénzbeli segítség, segély,
lakással, lakhatással kapcsolatos támogatás,
munkával, munkanélküliséggel kapcsolatos segítség,
egészségi állapottal kapcsolatos segítség,
gyermek iskoláztatásával kapcsolatos segítéség,
ügyintézés, jogi segítség,
lelki, mentális segítség,
családban ápolt, gondozott beteggel kapcsolatosan,
fogyatékossággal kapcsolatosan adott támogatás.

A kérdésre adott válaszok alapján megállapítható, hogy a különböző ellátási formák
kihasználtsága igen alacsony, a településen élők alacsony hányada veszi igénybe ezeket a
lehetőségeket.
A válaszok eloszlásából kiderül az, hogy nem csak azoknak a háztartásoknak az aránya alacsony,
amelyek részesülnek a különböző támogatási formákban, hanem azoknak a háztartásoknak az
aránya is csekélynek mondható, amelyek egyáltalán meg próbáltak a rendszerbe bekerülni.
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Az alábbi táblázatban jól látható a kérdésre adott válaszok eloszlása:
igényelt
és kapott
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

pénzbeli segítség, segély
lakással, lakhatással kapcsolatos támogatás
munkával, munkanélküliséggel kapcsolatos segítség
egészségi állapottal kapcsolatos segítség
gyermek iskoláztatásával kapcsolatos segítéség
ügyintézés, jogi segítség
lelki, mentális segítség
családban ápolt, gondozott beteggel kapcsolatosan
fogyatékossággal kapcsolatosan

7,75%
4,26%
3,10%
1,16%
2,71%
4,26%
0,00%
1,55%
1,16%

igényelt,
de nem nem kért
kapott
4,65%
87,60%
2,33%
93,41%
2,33%
94,57%
1,16%
97,67%
0,78%
96,51%
0,39%
95,35%
0,39%
99,61%
1,16%
97,29%
0,00%
98,84%

Az adatok alapján megállapítható, hogy az Aszódon élők és az önkormányzat között szociális
területen az együttműködés általában alacsony mértékben valósul meg – a leggyakrabban igénybe
vett segítség a pénzbeli segély, melyben a kutatásban részt vett családok 7,75 százaléka érintett.
Megfigyelhető, hogy ha a különböző ellátási formák esetében összeadjuk az „igényelt és kapott”,
illetve az „igényelt, de nem kapott” kategória válaszait, a pénzbeli segítségnyújtáson kívül sehol
nem éri el a két szám összege a 8 százalékot sem.
A kérdőív 28. kérdése szintén a fenti adatokat támasztja alá: a kérdezettek 92,8 százaléka
semmilyen ellátásban nem részesül az önkormányzat részéről.
Ennek a jelenségnek több oka van:
k. a településen élők több, mint 90 százaléka rendszeres bevétellel rendelkezik, amelynek
következtében a segélyezési rendszerből „kimaradnak” azok a családok, akiknek csak
alkalmanként lenne szüksége egy – egy pénzügyi segítségre (ahhoz van elég jövedelmük,
hogy megéljenek - és hogy a támogatási rendszerből kiszoruljanak - , de egy – egy
váratlan kiadás már gondot okoz),
l.

lakással, lakhatással kapcsolatos problémák alacsony arányban fordulnak elő a településen
(a kérdezettek 88 százaléka saját ingatlanában vagy a tulajdonos felmenő / lemenő
rokonaként él otthonában),
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m. a magas foglalkoztatottsági mutatókat figyelembe véve munkanélküliséggel kapcsolatos
segítségnyújtásra azért kerül ritkán sor, mert alig vannak a településen munkanélküliek
(szinte nincs, aki igényelje az ellátásokat),
n. a fogyatékossággal kapcsolatos támogatások igénybe vétele azért is alacsony, mert élők
mindösszesen 1 százaléka rendelkezik valamilyen fogyatékossággal (a HEP Felülvizsgálati
Jegyzőkönyv alapján a településen 54 személy vesz igénybe fogyatékossági támogatást),
o. általános és nem csak Aszódon előforduló jelenség az, hogy a támogatási rendszerből
kimaradnak azok a személyek, akik információ hiányában nem is tudnak arról, hogy
jogosultak lennének az egyes ellátási formákra,
p. szintén ugyanilyen általános és országos jelenség az, hogy az emberek szégyellik azt, ha
kérni kell; félnek a megbélyegzéstől és tartanak attól, hogy „ki – mit fog szólni” ha
segélyért folyamodik.
A kérdésre adott válaszok számát az alábbi táblázatokban összesítettük (szintén nem
százalékos arányt jelenítettünk meg):

K27. Igényelt Ön az alábbiak közül segítséget Aszód Város Önkormányzatától?pénzbeli segítség, segély * életkor_nem
Crosstabulation
életkor_nem

K27_1

18 - 29
év
közötti
férfi

18 - 29
év
közötti
nő

30 - 39
év
közötti
férfi

30 - 39
év
közötti
nő

40 - 49
év
közötti
férfi

40 - 49
év
közötti
nő

50 - 59
év
közötti
férfi

50 - 59
év
közötti
nő

60 +
férfi

60 + nő

igen és
kapott

5

1

0

2

3

3

1

1

1

3

20

igen, de
nem kapott

2

2

2

1

1

1

0

1

1

1

12

20
27

20
23

22
24

26
29

18
22

22
26

17
18

21
23

22
24

38
42

226
258

nem kért
Total
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K27. Igényelt Ön az alábbiak közül segítséget Aszód Város Önkormányzatától?lakással, lakhatással kapcsolatos támogatás *
életkor_nem Crosstabulation
életkor_nem

K27_2

18 - 29
év
közötti
férfi

18 - 29
év
közötti
nő

30 - 39
év
közötti
férfi

30 - 39
év
közötti
nő

40 - 49
év
közötti
férfi

40 - 49
év
közötti
nő

50 - 59
év
közötti
férfi

50 - 59
év
közötti
nő

60 +
férfi

60 + nő

igen és
kapott

1

1

3

1

0

2

1

0

0

2

11

igen, de
nem kapott

3

1

1

0

0

1

0

0

0

0

6

23
27

21
23

20
24

28
29

22
22

23
26

17
18

23
23

24
24

40
42

241
258

nem kért
Total

Total

K27. Igényelt Ön az alábbiak közül segítséget Aszód Város Önkormányzatától?munkával, munkanélküliséggel kapcsolatos
segítség * életkor_nem Crosstabulation
életkor_nem

K27_3

18 - 29
év
közötti
férfi

18 - 29
év
közötti
nő

30 - 39
év
közötti
férfi

30 - 39
év
közötti
nő

40 - 49
év
közötti
férfi

40 - 49
év
közötti
nő

50 - 59
év
közötti
férfi

50 - 59
év
közötti
nő

60 +
férfi

60 + nő

igen és
kapott

0

2

0

3

0

1

0

1

1

0

8

igen, de
nem kapott

2

0

1

1

0

1

0

0

1

0

6

25
27

21
23

23
24

25
29

22
22

24
26

18
18

22
23

22
24

42
42

244
258

nem kért
Total

Total

K27. Igényelt Ön az alábbiak közül segítséget Aszód Város Önkormányzatától?egészségi állapottal kapcsolatos segítség *
életkor_nem Crosstabulation
életkor_nem

K27_4

18 - 29
év
közötti
férfi

18 - 29
év
közötti
nő

30 - 39
év
közötti
férfi

30 - 39
év
közötti
nő

40 - 49
év
közötti
férfi

40 - 49
év
közötti
nő

50 - 59
év
közötti
férfi

50 - 59
év
közötti
nő

60 +
férfi

60 + nő

igen és
kapott

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

3

igen, de
nem kapott

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

3

26
27

21
23

22
24

29
29

22
22

26
26

18
18

22
23

24
24

42
42

252
258

nem kért
Total
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K27. Igényelt Ön az alábbiak közül segítséget Aszód Város Önkormányzatától?gyermek iskoláztatásával kapcsolatos segítéség *
életkor_nem Crosstabulation
életkor_nem

K27_5

18 - 29
év
közötti
férfi

18 - 29
év
közötti
nő

30 - 39
év
közötti
férfi

30 - 39
év
közötti
nő

40 - 49
év
közötti
férfi

40 - 49
év
közötti
nő

50 - 59
év
közötti
férfi

50 - 59
év
közötti
nő

60 +
férfi

60 + nő

igen és
kapott

2

2

0

1

0

0

1

0

0

1

7

igen, de
nem kapott

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

24
27

21
23

23
24

28
29

22
22

26
26

17
18

23
23

24
24

41
42

249
258

nem kért
Total

Total

K27. Igényelt Ön az alábbiak közül segítséget Aszód Város Önkormányzatától?ügyintézés, jogi segítség * életkor_nem
Crosstabulation
életkor_nem

K27_6

18 - 29
év
közötti
férfi

18 - 29
év
közötti
nő

30 - 39
év
közötti
férfi

30 - 39
év
közötti
nő

40 - 49
év
közötti
férfi

40 - 49
év
közötti
nő

50 - 59
év
közötti
férfi

50 - 59
év
közötti
nő

60 +
férfi

60 + nő

igen és
kapott

2

0

1

3

1

0

0

2

1

1

11

igen, de
nem kapott

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

25
27

23
23

23
24

26
29

20
22

26
26

18
18

21
23

23
24

41
42

246
258

nem kért
Total

Total

K27. Igényelt Ön az alábbiak közül segítséget Aszód Város Önkormányzatától?lelki, mentális segítség * életkor_nem
Crosstabulation
életkor_nem

igen, de
K27_7 nem kapott
nem kért
Total

18 - 29
év
közötti
férfi

18 - 29
év
közötti
nő

30 - 39
év
közötti
férfi

30 - 39
év
közötti
nő

40 - 49
év
közötti
férfi

40 - 49
év
közötti
nő

50 - 59
év
közötti
férfi

50 - 59
év
közötti
nő

60 +
férfi

60 + nő

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

27
27

23
23

24
24

29
29

22
22

25
26

18
18

23
23

24
24

42
42

257
258
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K27. Igényelt Ön az alábbiak közül segítséget Aszód Város Önkormányzatától?családban ápolt, gondozott beteggel kapcsolatosan
* életkor_nem Crosstabulation
életkor_nem

K27_8

18 - 29
év
közötti
férfi

18 - 29
év
közötti
nő

30 - 39
év
közötti
férfi

30 - 39
év
közötti
nő

40 - 49
év
közötti
férfi

40 - 49
év
közötti
nő

50 - 59
év
közötti
férfi

50 - 59
év
közötti
nő

60 +
férfi

60 + nő

igen és
kapott

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

4

igen, de
nem kapott

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

3

27
27

22
23

22
24

28
29

22
22

25
26

18
18

23
23

23
24

41
42

251
258

nem kért
Total

Total

K27. Igényelt Ön az alábbiak közül segítséget Aszód Város Önkormányzatától?fogyatékossággal kapcsolatosan * életkor_nem
Crosstabulation
életkor_nem

K27_9

igen és
kapott
nem kért
Total

18 - 29
év
közötti
férfi

18 - 29
év
közötti
nő

30 - 39
év
közötti
férfi

30 - 39
év
közötti
nő

40 - 49
év
közötti
férfi

40 - 49
év
közötti
nő

50 - 59
év
közötti
férfi

50 - 59
év
közötti
nő

60 +
férfi

60 + nő

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

3

26
27

23
23

23
24

29
29

22
22

26
26

18
18

23
23

24
24

41
42

255
258
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m. a település megítélése

Arról, hogy milyen a településen élni, és hogy a kérdezettek szerint milyen lesz a város 5 – 10
éven belül, egy szubjektívnek minősülő kérdést tettünk fel, melyre a válaszadók öt válaszlehetőség
segítségével mondhatták el véleményüket. A kérdezettek csupán 12,8 százaléka gondolja úgy,
hogy a településen romlani fognak az életkörülmények, 48,1 százalékuk pedig nem vár semmilyen
változást. A település elhagyását fontolgatók aránya 12,4 százalék – viszont új otthonukat nem
olyan távol, hanem a közelben szeretnék megteremteni (pl. Gödöllő, Vác, Domony völgy,
Budapest). A költözést tervezők 18,75 százaléka szeretne külföldön letelepedni.
A településen egyre gyakrabban fordul elő az, hogy a 14 éven aluli gyermeket nevelő családok
gyermekeik iskoláztatását, óvodába járását nem Aszódon, hanem a környező települések
valamelyikében oldják meg.
Ennek az oka a szülők elmondása alapján az, hogy


a környező településeken magasabb színvonalú oktatásban részesülnek a gyerekek, mint
Aszódon,



mivel gyakran már az óvodába sem ide járt a gyermek, az iskolát ott folytatja, ahol az
alapfokú oktatást elkezdte,



a településen magas az ingázók aránya – így a gyermek iskoláztatása a szülő
munkahelyének településén történik meg.
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n. fejlesztési irányok
Az adatfelvétel alkalmával megkérdeztük azt a válaszadóktól, hogy az önkormányzatnak mely
területeken kellene fejlesztéseket végre hajtania.
A megkérdezettek válaszai alapján azt látjuk, hogy a kulturális szolgáltatások, ifjúsági programok
fejlesztésére kifejezetten nagy igény mutatkozik – a kérdezettek 80,2 százaléka igényelve változást
ezen a téren. Az akadálymentesítés és a szociális szolgáltatások fejlesztésének szükségességét a
válaszadók közel 56 százaléka tarja fontosnak, míg a tájékoztatás, kommunikáció fejlesztésének
szükségességét az adatfelvételben részt vevők 58 százaléka hangsúlyozta.
A szociális szolgáltatások igénybe vétele kapcsán már jeleztük, hogy a rendszerben jelen lévők
alacsony aránya azzal is összefügghet, hogy az érintett személyek nem is tudnak arról, hogy ők
valójában tényleg érintettek és jogosultak a különböző ellátási formákra, emiatt elengedhetetlen,
hogy a kommunikáció ezen a területen javuljon, közvetlenebbé és szélesebbé váljon.
A településen élők több, mint 70 százaléka gondolja úgy, hogy az utak állapotát, a tisztaságot és a
közbiztonságot illetően is lenne hova fejlődni Aszódon.
A kérdésre adott válaszok eloszlását az alábbi táblázatok mutatják meg:
K32. Ön szerint Aszód Önkormányzatának mely területeken kellene fejlesztéseket
végrehajtania?kulturális szolgáltatás, ifjúsági programok

Érték / valid

Válaszok száma

%

igen

207

80,2

nem

51

19,8

Total

258

100,0
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K32. Ön szerint Aszód Önkormányzatának mely területeken kellene fejlesztéseket
végrehajtania?akadálymentesítés

Érték / valid

válaszok száma

%

igen

143

55,4

nem

115

44,6

Total

258

100,0

K32. Ön szerint Aszód Önkormányzatának mely területeken kellene fejlesztéseket
végrehajtania?szociális szolgáltatások fejlesztése

Érték / valid

válaszok száma

%

igen

144

55,8

nem

114

44,2

Total

258

100,0

K32. Ön szerint Aszód Önkormányzatának mely területeken kellene fejlesztéseket
végrehajtania?több anyagi támogatás

Érték / valid

válaszok száma

%

igen

150

58,1

nem

108

41,9

Total

258

100,0
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K32. Ön szerint Aszód Önkormányzatának mely területeken kellene fejlesztéseket
végrehajtania?tájékoztatás

Érték / valid

válaszok száma

%

igen

151

58,5

nem

107

41,5

Total

258

100,0

K32. Ön szerint Aszód Önkormányzatának mely területeken kellene fejlesztéseket
végrehajtania?tisztaság

Érték / valid

válaszok száma

%

igen

179

69,4

nem

79

30,6

Total

258

100,0

K32. Ön szerint Aszód Önkormányzatának mely területeken kellene fejlesztéseket
végrehajtania?közbiztonság

Érték / valid

válaszok száma

%

igen

194

75,2

nem

64

24,8

Total

258

100,0

K32. Ön szerint Aszód Önkormányzatának mely területeken kellene fejlesztéseket
végrehajtania?gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése

Érték / valid

válaszok száma

%

igen

140

54,3

nem

118

45,7

Total

258

100,0
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K32. Ön szerint Aszód Önkormányzatának mely területeken kellene fejlesztéseket
végrehajtania?idősellátás

Érték / valid

válaszok száma

%

igen

126

48,8

nem

132

51,2

Total

258

100,0

o. egészségügyi helyzet
A kérdőívben egy külön blokk foglalkozik az egészségi állapotra vonatkozó kérdésekkel. Ebben a
blokkban egy ötfokozatú skála segítségével, az iskolai osztályzatoknak megfelelően kértük a
válaszadót, hogy ítélje meg saját egészségi állapotát ((1) nagyon rossz, (5) nagyon jó, a közbeeső
értékekkel pedig árnyalhatja véleményét).
Az egészségi állapot szubjektív megítélésére az ötfokozatú skálán a felnőtt lakosság 3,6 átlagot ért
el, amely egy erős közepes osztályzatot jelent. A „jó” és „nagyon jó” egészségi állapotról a
válaszadók mintegy 58,1 százalékát teszik ki, „nagyon rossz” és „rossz” egészségi állapotról a
kérdezettek 8,1 százaléka számolt be.
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A kutatás során kíváncsiak voltunk arra is, hogy az egyes háztartásokban mekkora a fogyatékkal
élő emberek száma. A felvett adatok összesítése az alábbi táblázatban található:

fogyatékosság megnevezése

(fő)

Értelmi fogyatékos személy

5

Hallás fogyatékos

5

Látás fogyatékos

5

Pszichiátriai betegségben szenvedő

5

Mozgáskorlátozott

13

Szenvedélybeteg

8

Rossz egészségi állapotú idős

12

Gondozásra, felügyeletre szoruló családtag

10

Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás

9

Tartósan beteg gyermek

9
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A kérdőívben kitértünk arra, hogy a válaszadók átlagosan milyen időközönként keresik fel a
különböző egészségügyi intézményeket. Az alábbi táblázat nem csak a felkeresés gyakoriságát,
hanem azt is megmutatja, hogy a felkeresések hogyan oszlanak el a különböző korcsoportokban.
A szakellátást nyújtó intézmények leggyakrabb látogatói a 60 éven felüliek közül kerülnek ki.

Table 1
korcsoport
Total

18-29

30-39

40-49

50-59

Mean
6,12

Mean
6,82

Mean
6,02

Mean
4,88

Mean
5,27

Mean
7,12

2,05
,87
2,08
,65
,69

2,66
1,10
1,70
,60
,76

1,66
,77
1,81
,66
,43

2,23
,71
2,23
,44
,50

2,37
,88
2,20
,73
,34

1,56
,88
2,39
,77
1,18

K36_7. ápolónő, védőnő
K36_8. kórház, bent fekvéssel
K36_9. speciális szolgáltatások (pl:
logopédus, gyógytornász,
pszichológus)

,46
,33
,58

,78
,22
,70

,89
,30
,62

,58
,35
,46

0,00
,29
1,02

,08
,44
,26

K36_10. kórház, baleseti osztálya
K36_11. speciális kórházi
szolgáltatások (pl.: kemoterápia,
dialízis)

,10
,07

,14
,04

,09
,04

,15
0,00

,05
,07

,06
,17

K36_12. rehabilitációs otthon

,03

,06

0,00

0,00

0,00

,06

K36_1. családorvos
K36_2. fogorvos
K36_3. tüdőszűrés
K36_4. járóbeteg szakellátás
K36_5. rákszűrés
K36_6.fizikoterápia (pl.
reumakezelés)
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p. szabadidő eltöltése
A szabadidő eltöltésével kapcsolatos kérdések a kérdőív utolsó blokkjában kaptak helyet. A
szabadidő eltöltésének lehetőségei nyilvánvalóan anyagi forráshoz kötöttek – a kérdésre adott
válaszból kitűnik az, hogy leginkább azok a tevékenységeket részesítik előnyben, amelyekért nem
kell külön fizetni.
A megkérdezettekre általában jellemző, hogy a különböző kikapcsolódási lehetőséget ritkán vagy
pedig soha sem veszik igénybe (a válaszadók 61,6 százaléka nem jár színházba, étteremben
ebédelni a mintába kerület háztartások közül alig 5 százalék jár el).

Szabadidős tevékenységek

1 - soha
(%)

2 - nagyon
ritkán (%)

3 - néha
(%)

4 - gyakran
(%)

5 - nagyon
gyakran
(%)

rokonának, barátjának segíteni?

8,5

14,3

18,6

40,3

18,2

kirándulni

27,1

26,7

24,8

17,8

3,5

vendégeket fogadni (ebéd, vacsora)

8,1

27,9

31,4

24,4

8,1

vendégségbe menni

13,2

36,4

27,1

19,8

3,5

színházba járni

61,6

22,9

10,1

4,7

0,8

könyvtárba menni

74,0

14,0

7,0

4,7

0,4

moziba járni

54,3

23,6

15,9

5,4

0,8

étteremben ebédelni

49,2

31,0

14,7

4,3

0,8

önkéntes munkát végezni

74,0

12,4

7,4

5,8

0,4

gyermekével bábszínházba, moziba, vidámparkba,
állatkertbe menni

69,8

12,0

10,1

5,8

2,3

szaunázni

81,8

8,1

5,8

3,9

0,4

komolyzenei koncertre, operába járni

82,9

9,3

5,8

1,9

0,0

meghírdetett helyi programokon részt venni

29,5

24,0

25,6

19,4

1,6

városi fesztivál programjai

29,5

20,5

20,2

24,4

5,4

könyvtár programjai

77,1

9,3

7,4

5,8

0,4

múzeum programja

65,9

14,7

12,4

5,4

1,6
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Szintén alacsony érdeklődés mellett zajlanak a könyvtár és a múzeum programjai is, ellentétben a
városi fesztivál programjaival, melyre a kérdezettek 60,5 százaléka ellátogat kisebb – nagyobb
rendszerességgel.
A megkérdezettek 37,6 százaléka szeretné azt, hogy ha a településen több sportolási és szabadidős
program állna rendelkezésre. A legtöbben a focit, az úszást és a különböző labdajátékokat
preferálják, de vannak, akik annak örülnének, ha előtérbe kerülnének olyan sportok is, mint pl. a
futás, a ping – pong vagy éppen a horgászat.
A település egészére vonatkozó fejlesztési javaslatot a válaszadók 34,5 % százaléka tett – közülük
többségben vannak azok, akik szabadidős programok szervezésének örülnének, mozinak, ifjúsági
háznak, baba – mama programoknak, de nem elhanyagolható azoknak a válaszadóknak az aránya
sem, akik a települést szeretnék tisztábbnak, rendezettebbnek látni, az utakat és a közbiztonságot
javítani.
A kérdőív utolsó kérdése arra vonatkozott, hogy a válaszadóknak lenne – e igénye ingyenes
internet használati lehetőségekre. A kérdésre adott válaszok alapján kiderül, hogy erre
egyértelműen lenne igény a településen – a kérdezettek 79 százaléka nyilatkozott úgy, hogy saját
maga / vagy családtagja szívesen venné, ha lenne térítésmentes internet igénybe vételére.

K42. Lenne igénye ingyenes internet használási lehetőségekre? * életkor_nem Crosstabulation
Count
életkor_nem
18 - 29
18 - 29
30 - 39
30 - 39
40 - 49
40 - 49
50 - 59
50 - 59
év közötti év közötti év közötti év közötti év közötti év közötti év közötti év közötti 60 + férfi
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő

K42. Lenne
igénye
ingyenes
internet
használási
lehetőségekre?

Total

igen,
nekem
személy
szerint

7%

4%

6%

6%

6%

7%

4%

8%

8%

12%

68%

igen, a
háztartás
tagjai
közül
lenne,
akit
érdekelne

2%

1%

2%

2%

1%

2%

0%

0%

1%

1%

11%

2%
10%

3%
9%

2%
9%

3%
11%

2%
9%

1%
10%

3%
7%

1%
9%

1%
9%

3%
16%

21%
100%

nem
Total

60 + nő
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6. ÖSSZEGZÉS

Ahogyan az elemzés során többször kitértünk már rá, a szociális térkép egyik alap megállapítása
az, hogy az Aszódon élők és az önkormányzat között szociális területen az együttműködés
hézagosan és néhány területen kifejezettem elhanyagolható mértékben valósul meg.
Ennek a jelenségnek több oka van:
1. a településen élők több, mint 90 százaléka rendszeres bevétellel rendelkezik, amelynek
következtében egyértelmű az, hogy:


a családok jelentős része nem igényel semmilyen szociális ellátást;



a segélyezési rendszerből „kimaradnak” azok a családok, akiknek csak alkalmanként
lenne szüksége egy – egy pénzügyi segítségre (ahhoz van elég jövedelmük, hogy
megéljenek - és hogy a támogatási rendszerből kiszoruljanak - , de egy – egy váratlan
kiadás már gondot okoz számukra),

2. a lakással, lakhatással kapcsolatos problémák alacsony arányban fordulnak elő a
településen (a kérdezettek 88 százaléka saját ingatlanában vagy a tulajdonos felmenő /
lemenő rokonaként él otthonában), a településen alacsony a bérlakásban vagy
önkormányzati tulajdonban élők aránya,
3. a magas

foglalkoztatottsági mutatókat

figyelembe

véve

munkanélküliséggel

kapcsolatos segítségnyújtásra azért kerül ritkán sor, mert alig vannak a településen
munkanélküliek (nincs indok az ellátások meg igénylésére),
4. a fogyatékossággal kapcsolatos támogatások igénybe vétele azért alacsony, mert a
településen élők mindösszesen 1 százaléka rendelkezik valamilyen fogyatékossággal (a
HEP Felülvizsgálati Jegyzőkönyv alapján a településen 54 személy vesz igénybe
fogyatékossági támogatást),
5. a támogatási rendszerből kimaradnak azok a személyek, akik információ hiányában
nem is tudnak arról, hogy jogosultak lennének az egyes ellátási formákra, javasoljuk
tehát azt, hogy a különböző szociális szolgáltatások igénybe vételének lehetőségeit
minél széleskörűen kommunikálják a lakosság irányába.
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7. A KÉRDŐÍV - MELLÉKLET
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Kérdőív
sorszáma

Választókerület
száma

Adatfelvétel ASZÓD lakosai körében
A válaszadás önkéntes!
Utca neve, ahol a kérdezés történik: .........................................................

Kérdező aláírása: ..........................................................................................
kérdezői igazolványszám

Dátum

2015.

…………..hó …………nap
…………óra …………perc
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Üdvözlöm! ………………… vagyok a Sztratégosz Intézet munkatársa. A helyi ügyeket érintő
kérdésekkel kapcsolatban végzünk felmérést. Kérdőívünkkel 258, véletlenszerűen kiválasztott
családot keresünk fel. A kérdőív kitöltése kb. 20 - 25 percet vesz igénybe.
Nagyon hálásak lennénk, ha értékes válaszaival segítené munkánkat!
Szeretnénk Önt biztosítani arról, hogy válaszait az adatvédelmi törvény értelmében szigorúan
bizalmasan kezeljük, és kizárólag e kutatás keretei között, összesítve, matematikai, statisztikai
módszerekkel dolgozzuk fel. Ezen kívül szeretnénk megnyugtatni arról is, hogy a beszélgetés
során nem kívánunk Önnek semmit eladni, kizárólag az Ön véleményére lennénk kíváncsiak.
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HÁZTARTÁSI ADATOK

K1. Háztartás létszáma: …… fő
K2. Családban élő gyermekek (18 éven aluliak) száma: …… fő
K4. A válaszadó neme: (1) férfi (2) nő
K5. Kérdezetthez viszonyított állása: (2) házastársa / élettársa, (3) gyermeke, (4) szülője, (5)
nagyszülője (6) testvére (7) unoka (8) egyéb
K7. Családi állapota: (1) Hajadon/Nőtlen, (2) Férjezett/Nős, (3) Élettárs, (4) Elvált,(5)
Özvegy
K8. Iskolai végzettség: (1) 8 általánosnál kevesebb, (2) 8 általános, (3) szakmunkás, (4)
érettségi, (5) felsőfokú, nem diplomás, diploma,
K9. Gazdasági aktivitása: (1) alkalmazott, (2) vállalkozó, önálló, saját vállalakozásában
alkalmazott, (3) alkalmi munkákat, megbízásokat vállal, (4) munkanélküli, (5) (közmunkás,
közhasznú ill. közcélú munkás is), (6) nyugdíjas (öregségi, rokkant, özvegyi), (7) szülési
szabadságon, gyeden, gyesen van, (8) tanuló, (9)egyéb (pl. eltartott ).
K10. Munkavégzés típusa: (1) szellemi foglalkozású, (2) fizikai munkát végez
K11. Beosztása:(1) közepes és nagyvállalkozó, (2) diplomás szabadfoglalkozású (pl. ügyvéd,
fogorvos), (3) egyéni vállalkozó, cégtulajdonos (pár személyes BT-k, Kft) (4) gazdálkodó,
mezőgazdasági kisvállalkozó, (5) felső vezető (főosztályvezető felett), (6) középszintű vezető, (7) alsó
vezető, csoportvezető, művezető, (8) beosztott értelmiségi, (9) egyéb szellemi, szolgáltató, kereskedő,
(10) szakmunkás, (11) betanított- vagy segédmunkás, (12) – mezőgazdasági fizikai dolgozó,
idénymunkás.

K5_a: (1) tulajdonos / résztulajdonos, (2) tulajdonos felmenő /lemenő rokona, (3) szívességi
használó (4) bérlő, (5) egyéb
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K3

K4

K5

Családtag
sorszáma

Válaszadó
neme

Kérdezetthez
viszonyított
állása

1

K6

K8

K9

K10 (ha
dolgozik)

K11 (ha
dolgozik)

K5_a

Iskolai
végzettsége

Gazdasági
aktivitása

Munkavégzés
típusa

Beosztása

A lakásban…

K7

Születési éve Családi állapota

1 - a kérdezett

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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PROG & KÉRDEZŐ, a K12 – K14. kérdéseket csak a munkanélküliektől kérdezd meg (K9=4). Ha a válaszadó nem munkanélküli, kérjük, hogy
munkanélküli családtagjairól beszéljen nekünk. Köszönjük  PROG: Ha nincs munkanélküli a családban (K9 minden sorban <>4), a K15. kérdés
következik.
K14. Mi jellemző Önre? Elhelyezkedése érdekében …. (1) aktívan munkát keres, (2) vállalná az átképzést
, (3) vállalná az ingázást, (4) vállalná
a lakóhelyétől távoli munkalehetőséget, (5) csak hétvégén járna haza , (6) más helyre is elköltözne a munkavállalás érdekébe, (7) Gyes/Gyed-ről
visszatérhet korábbi munkahelyére (8) nem akar munkát vállalni (9) gyesről/gyedről nem tud korábbi munkahelyére visszamenni
K3

K4

K6

K12 (ha K9=4)

K13 (ha K9=4)

K14 (ha K9=4)

K14A (ha K14=9)

Családtag
sorszáma

Válaszadó neme

Születési éve

Mióta munkanélküli?
….. Év …. Hó

Regisztrált
munkanélküli?

Mi jellemző Önre? TÖBB
VÁLASZ LEHETSÉGES!

Mi az oka? (Nyitott
kérdés)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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LAKÁSADATOK
A következő kérdéseket otthonára vonatkozóan szeretnénk fel tenni.
K15.
Hány nm az Önök lakása?
Szobák száma:

nm
db Félszobák száma:

db

K16. Az Önök otthona….
(1) összkomfortos (2) komfortos (3) komfort nélküli
K17. Van-e az Önök otthonában…
K17_1 fürdőszoba
K17_2 vízöblítéses (angol) WC
K17_3 folyóvíz
K17_4 villany
K17_5 gáz
K17_6 szennyvíz csatorna?
K18. Rendelkeznek-e Önök…

1 - igen
1 - igen
1 - igen
1 - igen
1 - igen
1 - igen

2 - nem
2 - nem
2 - nem
2 - nem
2 - nem
2 - nem

K18_1 mikrohullámú sütő
k18_2 automata mosógép
k18_3 előfizetéses mobiltelefon
k18_4 feltöltőkártyás mobiltelefon
k18_5 kábeltévé előfizetés
k18_6 személyi számítógép
k18_7 DVD lejátszó
k18_8 autó (2 évesnél fiatalabb autó)
k18_9 autó (2 évesnél idősebb autó)
k18_10 parabola antenna
k18_11 mosogatógép
k18_12 nyaraló/hétvégi ház
k18_13 termőföld
k18_14 sporteszközök (100.000 Ft feletti)
k18_15 munkagép (100.000 Ft feletti)
K18_16 műhely/iroda
K18_17 üzletrész/üzlet
K18_18 szauna
K18_19 bejárónő/takarítónő

1 - igen
1 - igen
1 - igen
1 - igen
1 - igen
1 - igen
1 - igen
1 - igen
1 - igen
1 - igen
1 - igen
1 - igen
1 - igen
1 - igen
1 - igen
1 - igen
1 - igen
1 - igen
1 - igen

2 - nem
2 - nem
2 - nem
2 - nem
2 - nem
2 - nem
2 - nem
2 - nem
2 - nem
2 - nem
2 - nem
2 - nem
2 - nem
2 - nem
2 - nem
2 - nem
2 - nem
2 - nem
2 - nem
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ha
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JÖVEDELMI HELYZET
K19. Kérem, vegye számba összes bevételét (a munkából származó jövedelmével együtt).
Az elmúlt 12 hónap során mennyi volt ezek NETTÓ összege egy átlagos hónapban, amit
a család kézhez kaptak?
........................................ Ft/hó
-2: nem ad választ

K19a. És azt megmondaná-e, hogy az alábbi
kategóriák közül melyikbe tartozik?
01
02
03
04
05

–
–
–
–
–

kevesebb, mint 28.500 Ft
28.500 Ft – 42.750 Ft
42.751 Ft – 57.000 Ft
57.001 Ft – 71.250 Ft
71.251 Ft – 100.000 Ft

06 – 101 - 200 ezer Ft
07 – 201 - 300 ezer Ft
08 – 301 - 500 ezer Ft
09 – 501 ezer Ft felett
-2: nem ad választ

K20_a. Egy átlagos hónapban mennyit költ az Önök háztartása…
rezsi (téli hónapokban)
rezsi (nyári hónapokban)
élelmiszer
ruházat, cipő
egészségügy (kezelés, szolgáltatás)
egészségügy (gyógyszerek)
internet előfizetés
telefon előfizetés
TV előfizetés
oktatás
utazás
kultúra
élvezeti cikkek (dohány, illatszerek)
lakás hitel
egyéb hitel:…

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

K20_b. Az elmúlt 2 évben változott-e az anyagi helyzetük, és ha igen, ilyen irányban?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

sokkal rosszabb lett
rosszabb lett
nem változott
jobb lett
sokkal jobb lett
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K20_c. Gondot okoz –e az alábbi tételek finanszírozása a háztartás számára?
rezsiköltség kifizetése

1 - igen

2 - nem

3- nem tudnak erre
költeni

közlekedési költségek

1 - igen

2 - nem

3- nem tudnak erre
költeni

munkába járás költsége

1 - igen

2 - nem

3- nem tudnak erre
költeni

étkezés költségei

1 - igen

2 - nem

3- nem tudnak erre
költeni

gyógyszerek kifizetése

1 - igen

2 - nem

3- nem tudnak erre
költeni

gyermek iskoláztatási
költségei

1 - igen

2 - nem

3- nem tudnak erre
költeni

ruházkodás költsége

1 - igen

2 - nem

3- nem tudnak erre
költeni

beteg családtag ápolása

1 - igen

2 - nem

3- nem tudnak erre
költeni
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4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
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K20_d. Van valamilyen díjhátralékuk, tartozásuk?
K20_d2. PROG & KÉRDEZŐ: ha K22_d=1, kérlek, használd az alábbi kódokat: (1) 1-2
havi (2) 3-6 havi (3) 7-12 havi (4) 12 hónapnál több
K20_d

lakbér, albérleti díj

1 - igen

2 - nem

közös költség

1 - igen

2 - nem

lakáscélú kölcsöntörlesztés

1 - igen

2 - nem

személyi kölcsön

1 - igen

2 - nem

áruvásárlási hitel

1 - igen

2 - nem

lakásfenntartási költség
(villany, víz, gáz, csatorna)

1 - igen

2 - nem

társadalombiztosítás

1 - igen

2 - nem

biztosítás (lakás, élet, autó
stb.)

1 - igen

2 - nem

közlekedés (bérlet,
üzemanyag) utazás

1 - igen

2 - nem

TV, újságok

1 - igen

2 - nem

telefondíj

1 - igen

2 - nem

gyógyszer

1 - igen

2 - nem

egyéb szolgáltatások (javítás,
tisztítás stb.

1 - igen

2 - nem

egyéb

1 - igen

2 - nem
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K20_d2
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
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K21. Ismeri Ön /igénybe veszi Ön az alábbi pénzbeli ellátásokat?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

nem ismeri
ismeri és jelenleg igénybe is veszi
ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NINCS RÁ SZÜKSÉGE)
ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NEM KAPTA MEG)
ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE SZOKTA VENNI ÉVENTE 1 – 2
alkalommal)
(6) ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE SZOKTA VENNI ÉVENTE TÖBB
alkalommal)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Iskoláztatáshoz kötődő támogatások
Önkormányzati segélytelepülési
támogatás
Lakásfenntartási támogatás
Étkezési támogatás
Közgyógyellátás
Gyógyszersegély
Egyéb
K22_1. Ismeri Ön /igénybe veszi Ön az szociális szolgáltatásokat?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

nem ismeri
ismeri és jelenleg igénybe is veszi
ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NINCS RÁ SZÜKSÉGE)
ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NEM KAPTA MEG)
ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE SZOKTA VENNI ÉVENTE 1 – 2
alkalommal)
(6) ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE SZOKTA VENNI ÉVENTE TÖBB
alkalommal)
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K22_2. Kérem, osztályozza az Ön által ismert aszódi szolgáltatásokat (1 – 5 között,
mint az iskolában: 1 – elégtelen, 5 – jeles).

k22_1

k22_2 (ha
k22_1 <>1)

Kistérségi Gondozási Központ Gyermekjóléti
Szolgálata
Kistérségi Gondozási Központ Családsegítője
Idősek Klubja
Szociális étkezés
Házi segítségnyújtás
Bölcsőde
Álláskeresési Klub
Óvoda

K23. Kérem, jelölje meg, hogy az alábbiak közül melyik jelenti az Ön számára a
legnagyobb problémát a mindennapokban? PROG: Egy válasz lehetséges.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Kevés pénz
Egészségügyi problémák
Lakáshelyzet
Gyermekek napközbeni felügyelete
Közlekedés
Gyermekek nyári felügyelete
Idős vagy beteg családtag gondozása
Nincsenek problémái
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K24. Kérem, jelölje, hogy a táblázatban szereplő személyek /intézmények közül Ön és
háztartása kikre tud támaszkodni?
Családtag

1 - igen

2 - nem

Barát, ismerős

1 - igen

2 - nem

Szomszéd

1 - igen

2 - nem

Önkormányzat (hivatal, ügyfélszolgálat)

1 - igen

2 - nem

Járási Hivatal

1 - igen

2 - nem

Munkaügyi Központ

1 - igen

2 - nem

Kormányhivatal TB. és Családtámogatási
Főosztály

1 - igen

2 - nem

Családsegítő Szolgálat

1 - igen

2 - nem

Gyermekjóléti Szolgálat

1 - igen

2 - nem

civil szervezet

1 - igen

2 - nem

önsegítő csoport

1 - igen

2 - nem

Vöröskereszt

1 - igen

2 - nem

Nevelési tanácsadó

1 - igen

2 - nem

Egyház

1 - igen

2 - nem

Párt

1 - igen

2 - nem

Egyéb magán szervezet

1 - igen

2 - nem
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3 - jelenleg is
kapcsolatban
állunk
3 - jelenleg is
kapcsolatban
állunk
3 - jelenleg is
kapcsolatban
állunk
3 - jelenleg is
kapcsolatban
állunk
3 - jelenleg is
kapcsolatban
állunk
3 - jelenleg is
kapcsolatban
állunk
3 - jelenleg is
kapcsolatban
állunk
3 - jelenleg is
kapcsolatban
állunk
3 - jelenleg is
kapcsolatban
állunk
3 - jelenleg is
kapcsolatban
állunk
3 - jelenleg is
kapcsolatban
állunk
3 - jelenleg is
kapcsolatban
állunk
3 - jelenleg is
kapcsolatban
állunk
3 - jelenleg is
kapcsolatban
állunk
3 - jelenleg is
kapcsolatban
állunk
3 - jelenleg is
kapcsolatban
állunk

4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
4 - irreleváns /
nem vonatkozik
rájuk
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K25. Igényelt Ön védendő fogyasztói státuszt?
(1) nem tudom, hogy mi ez
(2) igen
(3) nem – k25a. Miért nem? ……………………………………………(kérem, részletezze)

K26. Igényelne-e segítséget…
A napi bevásárlásban
Háza/házkörüli terület rendben tartásában
Hétköznapi ügyintézésben
Ebéd házhozszállításában
Beköltözhessen egy idősek otthonába
Álláskeresésben
Életmódvezetésben
Közösségi programokhoz való hozzájutásban (oda tudjon menni)
Egészségügyi szolgáltatás igénybevételében
Pénzkezelésben

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

K27. Igényelt Ön az alábbiak közül segítséget Aszód Város Önkormányzatától?
pénzbeli segítség, segély

1 - igen és
kapott

lakással, lakhatással kapcsolatos támogatás

1 - igen és
kapott

munkával, munkanélküliséggel kapcsolatos segítség

1 - igen és
kapott

egészségi állapottal kapcsolatos segítség

1 - igen és
kapott

gyermek iskoláztatásával kapcsolatos segítéség

1 - igen és
kapott

ügyintézés, jogi segítség

1 - igen és
kapott

lelki, mentális segítség

1 - igen és
kapott

családban ápolt, gondozott beteggel kapcsolatosan

1 - igen és
kapott

fogyatékossággal kapcsolatosan

1 - igen és
kapott
78

2 - igen,
de nem
kapott
2 - igen,
de nem
kapott
2 - igen,
de nem
kapott
2 - igen,
de nem
kapott
2 - igen,
de nem
kapott
2 - igen,
de nem
kapott
2 - igen,
de nem
kapott
2 - igen,
de nem
kapott
2 - igen,
de nem
kapott

3 - nem
kért
3 - nem
kért
3 - nem
kért
3 - nem
kért
3 - nem
kért
3 - nem
kért
3 - nem
kért
3 - nem
kért
3 - nem
kért
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K28. Ön vagy a háztartás tagjai közül jelenleg részesül(nek) valamilyen ellátásban,
segélyben?
(1) igen, kérem, nevezze meg: ……………………………………….
(2) nem

K29. Mit gondol, milyen lesz az élet Aszódon 5-10 év múlva?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

sokkal rosszabb
rosszabb
nem változik
jobb
sokkal jobb

K30. Tervezi, hogy a közeljövőben elköltözik a településről?
(1) igen, kérem, nevezze meg……………………………..
(2) nem

K31. (Amennyiben van 14 éven aluli gyermek a családban) Tervezi, hogy nem Aszódon
fogja megoldani gyermeke iskoláztatását, óvodai ellátását?
(1) igen, tervezem – K31.a. Mi az oka? Kérem, fejtse ki: ………………………………..
(2) igen, ez már jelenleg is így van - – K31.b. Mi az oka? Kérem, fejtse ki:
………………………………………………………………………………………….
(3) nem
(4) nem vagyok érintett, nincs 14 éven aluli gyermek a családban.
K32. Ön szerint Aszód Önkormányzatának mely területeken kellene fejlesztéseket
végrehajtania?
kulturális szolgáltatás, ifjúsági programok
akadálymentesítés
szociális szolgáltatások fejlesztése
több anyagi támogatás
tájékoztatás
tisztaság
közbiztonság
gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése
idősellátás
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1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem
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EGÉSZSÉGÜGYI HELYZET

K33. Van –e a háztartásban….
K33_b. Részesül fogyatékossági ellátásban?
K33_c. Érintett személy sorszáma a családi táblából:

K33. Van?

Értelmi fogyatékos személy
Hallás fogyatékos
Látás fogyatékos
Pszichiátriai betegségben szenvedő
Mozgáskorlátozott
Szenvedélybeteg
Rossz egészségi állapotú idős
Gondozásra,felügyeletre szoruló családtag
Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás
Tartósan beteg gyermek

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

K34. Hogyan ítéli meg a saját EÜ állapotát?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

K33_b. FOGYTÁM?

nagyon rossz
rossz
közepes
jó
nagyon jó
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K33_c.
SORSZÁMA
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K35. Az elmúlt egy évben előfordultak-e az Önnel együtt lakók körében, vagy Önnél az
alábbiak?
K35_b. Érintett személy sorszáma a családi táblából:

K35. Előfordult?

rosszkedv, lehangoltság, depresszió
komoly, tartós betegség/krónikus betegség
baleset
fertőző betegség
koraszülés
egyéb, éspedig:……………………….

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

1 - igen

2 - nem

K35_b.
SORSZÁMA

K36. Ön vagy a háztartás bármely tagja az utóbbi egy évben milyen gyakran vette
igénybe a következő egészségügyi szolgáltatásokat (KÉRD: ha többen is igénybe vették, adjátok
kérlek össze a számokat)?

családorvos
fogorvos
tüdőszűrés
járóbeteg szakellátás
rákszűrés
fizikoterápia (pl. reumakezelés)
ápolónő, védőnő
kórház, bent fekvéssel

…. Alkalommal
…. Alkalommal
…. Alkalommal
…. Alkalommal
…. Alkalommal
…. Alkalommal
…. Alkalommal
…. Alkalommal

speciális szolgáltatások (pl: logopédus,
gyógytornász, pszichológus)

…. Alkalommal

kórház, baleseti osztálya

…. Alkalommal

speciális kórházi szolgáltatások (pl.:
kemoterápia, dialízis)

…. Alkalommal

rehabilitációs otthon

…. Alkalommal
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SZABADIDŐ ELTÖLTÉSÉNEK MÓDJA

K37. Milyen gyakran szokott… válaszlehetőségek: (1) egyáltalán nem, (2) ritkán, (3) néha (4)
gyakran (5) nagyon gyakran

rokonának, barátjának segíteni?
kirándulni
vendégeket fogadni (ebéd, vacsora)
vendégségbe menni
színházba járni
könyvtárba menni
moziba járni
étteremben ebédelni
önkéntes munkát végezni
gyermekével bábszínházba, moziba,
vidámparkba, állatkertbe menni
szaunázni
komolyzenei koncertre, operába járni
meghírdetett helyi programokon részt
venni
városi fesztivál programjai
könyvtár programjai
múzeum programja

K38. Részt vesz valamilyen önkéntes tevékenységben?
(1) igen
(2) nem
K39. Szívesen bekapcsolódna valamilyen önkéntes tevékenységbe?
(1) igen
(2) nem
K40. Milyen helyben űzhető sportot preferál? (NYITOTT KÉRDÉS)
82
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K41. Mire lenne igénye? (NYITOTT KÉRDÉS)
K42. Lenne igénye ingyenes internet használási lehetőségekre? (TÖBB VÁLASZ)
(1) igen, nekem személy szerint
(2) igen, a háztartás tagjai közül lenne, akit érdekelne
(3) nem <PROG: (3) válasz kizáró (1) és (2)>
KÖSZÖNJÜK
VÁLASZAIT!!! 

KÉRDÉSEK A KÉRDEZŐNEK:
K43. Megítélésed szerint milyen az épület műszaki állapota?
(1) rendkívül elhanyagolt, romos jellegű
(2) jelentős műszaki problémák láthatók (pl. aládúcolás, teljes vakolathiány)
(3) felszínes műszaki problémák láthatók (pl. foltokban málló vakolat, elrongálódott
fűtőtestek a közös helyiségekben)
(4) nem látszanak műszaki problémák nyomai
K44. Megítélésed szerint milyen a lakókörnyezet állapota (látható környezetben)?
(1) A lakókörnyezet elhanyagolt, lepusztult
(2) A lakókörnyezet átlagos minőségű
(3) A lakókörnyezet kifejezetten jó minőségű, magas ingatlanértékű
MEGJ. Megjegyzés rovat- (egyéb szociális szempontból érintett kérdés a válaszadás
során, amelyre kérdésfeltevés nem történt)
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

KÉRDEZÉS VÉGE: 2015. ……….. hó
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…….. nap …….. óra …… perc

31.számú melléklet
Aszódi Tükör cikk.
Városi honlap hasznos tartalommal
Aszód Város hivatalos honlapja a www.aszod.hu címen érhető el. A honlap eddig is sok olyan
tartalmat jelenített meg, amely egyrészt kötelezően nyilvános önkormányzati dokumentumot, vagy a
hivatal működésével kapcsolatos információkat közölt.
A honlap harmadik „füle”, a Kössön üzletet Aszódon főoldalt eddig igazán nem használtuk. Pedig jó
üzletek kötésére nemcsak Aszód Város Önkormányzatának, hanem a helyi vállalkozóknak is szüksége
lenne. Többek között ez a cél vezérelt, amikor átgondoltuk, hogyan lehetne e felületet is minél
hasznosabban felhasználni.
Ennek érdekében átalakítottuk a menüpontokat, és megkezdődött az egyes aloldalak tartalommal
való feltöltése.
A „Gazdasági Program” oldalon városunk önkormányzatának elfogadott, középtávú fejlesztési
programja, fejlesztési elképzelései olvashatók.
Az „Integrált Településfejlesztési Stratégia” oldalon a jelenleg még kidolgozás alatt lévő, Aszódra,
mint járásközpont városra vonatkozó, minden uniós normának megfeleltetett hosszú távú fejlesztési
koncepciója tanulmányozható.
Az „Önkormányzati fejlesztések, beruházások” oldalon folyamatosan nyomon lehet követni a saját
erőből, vagy pályázati források bevonásával megvalósult önkormányzati projektek alakulását. Az egyes
átadott fejlesztéseket a jövőben rövid projekt összefoglalóval és fényképekkel egészítjük ki. Érdekes
lehet majd összehasonlítani a Gazdasági Programban megfogalmazott feladatok teljesülését a
ténylegesen elvégzett munkával.
Az „Önkormányzati vagyonhasznosítási hirdetmények” oldalon az önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanok bérleti- vagy értékesítési felhívásai jelennek majd meg.
Az „Közbeszerzések, ajánlatkérések” oldal az önkormányzat nyílt közbeszerzési felhívásait,
beruházásokra vonatkozó ajánlatkéréseit gyűjti majd egybe.
A „Gazdasági társaságok Aszódon” oldal tulajdonképpen egy link gyűjtemény, ahol a városunkban
működő vállalkozások elérhetőségeit gyűjtjük össze. Kérjük, hogy aki szeretne az oldalra felkerülni,
jelezze a tamas.kovacs@aszod.hu e-mail címen, cége elérhetőségét megküldve. A lehetőség igénybe
vétele természetesen díjmentes.
Az „Állásajánlatok” oldal feltöltésére is folyamatosan várjuk aszódi vagy Aszód környéki vállalkozók
álláshirdetéseit. Szeretnénk megkönnyíteni az álláskeresők, illetve állást kínálók dolgát. Az oldal
működtetése szerepel a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) által meghatározott feladatok között.
Az állásajánlatokat, illetve álláskereső kéréseket a szilvia.ruzsom@aszod.hu e-mail címre küldjék. E
szolgáltatás is díjmentesen vehető igénybe.
A „Helyi szaknévsor” oldalt aszódi vagy Aszód környéki vállalkozók szolgáltatást végzők részére
alakítjuk ki. Ha otthon elromlik, leszakad, eldugul, zárlatos lesz valami, reményeink szerint itt gyorsan
meg lehet majd találni azt a hozzáértő „szakit”, aki a hibát, problémát gyorsan és szakszerűen el tudja
majd hárítani. Itt is várjuk vállalkozók jelentkezését a tamas.kovacs@aszod.hu e-mail címen.
Várjuk továbbá ötleteiket, javaslataikat, mellyel városunk honlapja minél több aszódi számára
használhatóbb, informatívabb lehet.
Kovács Tamás
alpolgármester

