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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

Bevezetés 

Minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit sem lehet 
önkényesen megfosztani. Magyarország biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az 
emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, 
politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési és egyéb helyzet szerinti 

különbségtétel nélkül. 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi 
program (a továbbiakban: HEP) elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31.§-a írja elő a települési önkormányzatok számára. 

A jogszabály értelmében a programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, 
valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális 
helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során 
feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A programalkotás során 
gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb 
fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési 
stratégia anti-szegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 

A helyi esélyegyenlőségi programot települési önkormányzati köztisztviselők készítik el. 

Képzésüket, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészültét és felülvizsgálatát esélyegyenlőségi mentorok 
segítik. A települési önkormányzati köztisztviselők képzését a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
(korábban : TKKI – Türr István Képző és Kutató Intézet) mentorai végzik. 

A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a 
nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján 
nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az Ebktv. Törvény rendelkezéseinek 
megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, 
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 
szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Tar Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi 
Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 

település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri 
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen 
helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

A települési önkormányzat a helyzetelemzés alapján öt évre szóló intézkedési tervet készít. A helyi 
esélyegyenlőségi programot kétévente kell felülvizsgálni, melynek alapján módosítják az intézkedési tervet, 
és ha szükséges, a programot. 

Fentiek alapján Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évben elkészítette alapprogramját, 
melyet a 57/2014.(XI.11.) számú határozatával elfogadott.  
 

A program kétévenkénti felülvizsgálata jogszabályi követelmény, mely 2016. november 16-án elkészült,  és a 
Képviselő-testült a 184/2016.(XI.16.) számú határozatával elfogadott. 

1 

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció - Tar
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A program nyilvánossága: 
  
Megtekinthető  a község honlapján (http://www.tarkozseg.hu), illetve a Közös Önkormányzati Hivatal Tari 
Kirendeltségén.

 

A település bemutatása 

 
Történetiség: 
 

A Zagyva folyó völgyének mátrai oldalán fekszik Tar község. A Salgótarján - Hatvan - budapesti vasútvonal, a 
21-es sz. út, a Mátrától a Cserhát felé irányuló közlekedés sajátos kiscentrummá minősíti a községet, amely 

kétarcú, mert ahogy az Ágasvár, Farkaslyuk-tető, Gombás-tető, Akasztó-domb felé néz, ugyanúgy a Cserhát 
felé is fordul, s a kis Zagyvavölgyön át induló turista forgalom, kirándulási útvonal kiinduló települése is. A 
tari templomdombról ellátni az északnyugati irányban lévő sámsonházi várig, amely már a XII. században is 
állt, s alighanem a huszita háborúk idején pusztult el. A kanyargós Zagyva, a Csevics völgy, a díszletként 
magasodó 789 méteres Ágasvár, a Mátra nyugati lejtőire jellemző harmonikus hegyoldalak körében Tar 
község festői környezetbe épült. A község Árpád-kori történetéről a XIII. század végén, 1265-ben adnak hírt 
először írásos dokumentumok, ismert oklevelek. Tar a Rátót nemzetség birtoka. A Rátót nembeliek Kálmán 
király feleségének kísérőjeként kerültek Magyarországra, s a Zagyva vidékére is. A mai tari domboldalon álló, 
kőfallal körülkerített, háromkaréjos szentélyű római katolikus templom igen különböző korokból származó 
részletekkel, román, gót, barokk, klasszicista stílusú elemekkel vált különleges építészeti értékké. 
 

A XV. századból származó mezővárosi rang nem emelte ki a települést a környező községek köréből, s a XVI-
XVII. század évtizedeiben a "városi kiváltságok" megkoptak, elvesztették jelentőségüket. A XIX. században Tar 
Heves Vármegye települése lett, és egészen az 1950-es visszacsatolásig ebbe a közigazgatási körbe tartozott. 
1880-ban hatalmas tűzvész pusztított a faluban, 76 ház égett le, a gazdasági épületek, felszerelések vagyoni 
kára igen jelentős volt a jellegzetesen kisparaszti mezőgazdálkodást folytató településen, ahol a cselédség, 
summások jelentős köre igen nagy szegénységben érte meg a XX. századot, az iparfejlesztés, bányászkodás 
kezdeteit. A kőszénbánya, a szénbányászat, Salgótarján, Pásztó, Nagybátony ipari üzemei kínálkoztak a tariak 
számára munkalehetőségként. A kétlakiság különösen a II. világháború után vált jellemzővé, amikor 25-30 év 
alatt a munkaképes lakosság 90 %-a dolgozott az iparban, szolgáltatásban, s csak 10 %-a élt a mezőgazdasági 
termelésből. A falu önálló termelőszövetkezete 1975-ben egyesült a pásztói, hasznosi, mátraszőllősi 
szövetkezettel, hogy két évtizedes harcot vívjon az eredményes gazdálkodásért, a jövedelmezőségért, a 
foglalkoztatási lehetőségek megtartásáért. A túlméretezettség, a szervezeti nehézkesség miatt nem születtek 
meg a modernizáció lehetőségei, s 1996-ban a mezőgazdasági nagyüzem felszámolás útján megszűnt, 
szétesett, hogy elvben helyet adjon a farmergazdaságnak. Az átmenet gondjai, tőkeszegénysége, a 
kisgazdasági termelés újjászervezési nehézségei több éve tartó átmeneti állapotot eredményeztek Taron is. 
 

A Csevice, Szlovákból átvett szó, jelentése a vulkáni kőzetekből feltörő kén-hidrogénes, és szénsavas 
ásványvizek elnevezése a Mátrában, és Parád környékén. Erdélyben „borvíz” elnevezéssel illetik az ilyen 
jellegű ásványvizeket. Tar község ÉK-i részén a Csevice patak medrében található (a patak felső szakasza 
Szalajka névre hallgat). A forrásokat elsőnek Fényes Elek említette 1850-ben „két helyen savanyúvíz-forrás” 
megjegyzéssel. 1865-ben Hunfalvy János a tari csevicét „savanyú vagy borvizek közé „sorolja és ezen belül a 
„vasas, égvényes” (alkáli fémek régies elnevezése) ásványvizek között szerepelteti. 1874-ben Bernáth József 
csak „vasas ásványvíz „megjelöléssel szerepeltette a tari cseviceforrásokat. 1926-ban Noszky Jenő Tar 
községben három helyen említ cseviceforrást (Hasfájós-csevice, Alsócsevice, Felső-csevice), megjegyezve: „ 
CSAK AZ A KÁR, HOGY A JÓ TARIAK A TISZTÁNTARTÁS ERÉNYÉVEL KEVESET GONDOLNAK” A mélységben 
található kőzetek, illetve az abban elhelyezkedő ásványok az ott uralkodó magas hőmérsékleten és nyomáson 
felbomlanak, ami általában szén-dioxid felszabadulásával jár. Ahhoz hogy ezek a gázok a felszínre 
kerülhessenek, meglazult kőzetzónák, szükségesek. A forrás gyakorlatilag egy leszálló vizű nyomás alatti 
típus, de közvetlen patakvíz utánpótlású. A Csevice patak törmelékanyaga a Felső - Csevicénél egy nagyobb 
teraszt alkotott, melybe a patak medre bevágódott. Az állandó vizű patakocska megtáplálja a teraszt vízzel, 
ami az alulról feláramló széndioxiddal, szénsavas, majd oldott anyagokban gazdag ásványvizet hozott létre. 
Az ásványvíz többek között nátrium, kalcium, kálium, magnézium ásványokat tartalmaz! 
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Földrajzi elhelyezkedés: 
 
Tar az Észak-magyarországi régió, Nógrád megye, és a Pásztói Járás részeként osztozik a gazdasági és 
társadalmi jellemzők meghatározottságában. 
 

a) Észak-magyarországi régió 
 

Az észak-magyarországi régió Magyarország észak-keleti részén 

helyezkedik el, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyét 

öleli föl, központja: Salgótarján. A régió területe 13 429 km2, 

amely az ország területének 14,4%-át teszi ki. Az ország második 
legnagyobb megyéje Borsod-Abaúj-Zemplén, míg a második 
legkisebb Nógrád megye. Borsod Abaúj-Zemplén a régió 

területének 54 %-át, Heves 27%-át, Nógrád pedig 19%-át adja. 
Terület és népesség tekintetében a régió a negyedik helyen áll 
Magyarországon.  

 

Észak-Magyarország földrajzi és természeti adottságai alapján az ország egyik legváltozatosabb régiója. 
Területén találkozik az Északi-középhegység és az Alföld. Ásvány- és nyersanyag vagyona közül az 
építőanyagban való gazdagsága, valamint jelentős lignittelepei emelhető ki. A régió jelentős ökológiai 
potenciállal rendelkezik, természeti kincseinek tárházát a gyógyvíz-, hévíz- és ásványvízforrások bővítik. 
Területének 13%-a országos és helyi jelentőségű védett természeti terület, az ország védett területeinek 
22%-át adja. 
 
A régió gazdaságát természeti adottságai és történelmi hagyományai miatt elsősorban a nehézipar és a 

bányászat határozta meg. A gazdasági szerkezetváltás után ezek az iparágak leépültek és az ipari termelés 
visszaesett. A külföldi tőke segítségével korszerűsített néhány nagyvállalat azonban megőrizte a régió ipari 
(gép- és vegyipari) karakterét, így már érezhető a régió gazdasági fejlődése. 
 
A mezőgazdaság részesedése a bruttó hozzáadott értékből az átlagnak megfelelő. Ebben a régióban a 

legmagasabb az erdősültség és magas a gyepterület aránya. A termőhelyi adottságok - elsősorban a 
domborzati viszonyoktól függően - igen változatosak. A régió szőlő- és gyümölcstermelése jelentős. 
 
A térség idegenforgalmi vonzerejét a változatos természeti adottságok, kulturális értékek, néprajzi 
hagyományok, a gyógyvizek, a híres szőlő és borkultúra adják. 
 

b) Nógrád megye 
 

A megye területe: 2.544 km2, ez az ország területének mindössze 2,7%-

a, ezzel Nógrád a második legkisebb területű megye. Nógrád megye 

utolsó ismert népessége 190.937 fő (Forrás: 2015. év:  
Magyarország  közigazgatási  helynévkönyve,  2015.  január  1.  XLS táblázat.  
Központi Statisztikai Hivatal), ami akkori Magyarország népességének 

 

1,9%-a. Népsűrűsége 75 fő/km2. Településeinek száma: 131, székhelye: 
Salgótarján, főbb városai: Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó, 
Szécsény, Rétság. 

 

Településszerkezet 
 

Közigazgatásilag a megye 6 járásra tagolódik. Településeinek száma 131, ebből 6 város, valamennyi járási 
székhely. A megyék közül a legkevesebb várossal Nógrád rendelkezik. Jellegzetessége az aprófalvas 
településszerkezet. Legnépesebb városa a megyeszékhely, Salgótarján 35 470 fővel (Forrás - 

http://nepesseg.com/nograd/salgotarjan). Balassagyarmat és Bátonyterenye lakosságszáma 10 000-20 000 

fő közé esik, Pásztó és Szécsény városoké nem éri el a 10 000 főt. A települések 95%-ában a lakók száma nem 
éri el az 5000 főt, 26 %-ukban az 500 főt. A községek közül egyedül Érsekvadkert lakosságszáma haladja meg 
a 3000 főt. A települések száma a Salgótarjáni és Balassagyarmati Járásban egyaránt 29, legkevesebb a 
mindössze 8 települést számláló járás a bátonyterenyei. Legnagyobb területű a Pásztói Járás, legkisebb a 
Szécsényi. A népsűrűség több mint kétszeres eltérést mutat a legsűrűbben lakott Salgótarjáni és a 
legritkábban lakott Rétsági Járás között. A megye népsűrűsége 72%-kal kisebb az országos átlagnál. 
A történelmi Nógrád vármegye a központjáról, Nógrád váráról kapta a nevét. Elsőként 1303-ban említik, bár 
vélhetően Szent István hozta létre. 
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1918-tól északi része Csehszlovákia területéhez tartozik. 1945-ben azonban az államterület újbóli 
megváltozása miatt ismét, immár véglegesen egyesítették a két megyetöredéket Nógrád-Hont néven, és sor 
került néhány település átcsatolásával a megyehatárok kiigazítására is. 
A megye mai határai az 1950-es megyerendezés során alakultak ki. Az egykor Hont megyéhez tartozott 
települések döntő többségét (az akkori Szobi járást) Pest megyéhez csatolták és további határkiigazításra 
került sor Heves megye irányában. Egyúttal a megye nevét Nógrádra változtatták és székhelyét 
Balassagyarmatról Salgótarjánba helyezték. 
Egészen az 1990-es évekig meghatározó volt a térségben a barnakőszén bányászata. 

 

Nógrád megye fő turisztikai vonzerejét a megkapó természeti környezet, a palóc néphagyományok és a 

számos műemlék és kulturális emlék jelenti. Ezek közül kiemelkedik a pásztói műemléki városközpont, a 
szécsényi várnegyed és a hollókői ófalu, amely a világörökség része. A megye egészére elmondható, hogy 
igazán változatos kínálatot nyújt a hobbi- és zöldturizmus szerelmeseinek, és a vadászatot kedvelőknek sem 
okoz csalódást. Az erdős terület aránya - mintegy 40 százalék - Nógrád megyében a legmagasabb Az állatvilág 
gazdag és változatos, a megye erdeiben található többek között szarvas, őz, vaddisznó, róka, borz, menyét, 
nyest. A hegyvidéki madarak mellett az alföldi és vizenyős területeken élők is természetes élőhelyre találtak 
itt. Az országos jelentőségű védett természetű területek 18 ezer 529 hektárt, Nógrád megye területének 7,3 
százalékát teszik ki. 

 

c) Pásztói Járás 
 
A Pásztói Járás illetékességi területe: Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Cserhátszentiván, Csécse, Ecseg, 
Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Felsőtold, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd, 
Kutasó, Mátraszőlős, Palotás, Pásztó, Szarvasgede, Szirák, Szurdokpüspöki, Tar, Vanyarc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A kistérség földrajzi elhelyezkedése, infrastrukturális, társadalmi helyzete: 
 

A pásztói kistérség Nógrád megye dél-délnyugati részén helyezkedik el Budapesttől 80 km-es távolságra. A 
kistérség kiterjedése 552 négyzetkilométer, mellyel a megye legnagyobb térsége. Területének nagyobb 
részén a Cserhát hegység terül el, a keleti oldalon pedig a Mátra vonulatai húzzák meg a határt. A két hegység 
között a Zagyva völgye található, és nyugaton, a kistérség határain túl a Galga völgye terül el. A Cserhát 
fokozatosan, déli irányban haladva alakul át dombsággá. Közvetlenül határos a kistérség Heves és Pest 
megyékkel, és észak felé Salgótarjánon keresztül elérhető a Szlovák Köztársaság. Erdősültsége közel 
kétszerese az országos átlagnak. 

A kistérség központja Pásztó város. A város rangját kisebb-nagyobb megszakításokkal több, mint hatszáz éve 
viselő település, némi túlzással százarcú városnak is tekinthető. A pásztói kistérségben élő lakosságra a 
nyitottság, vendégszeretet jellemző, mely jó közbiztonsággal párosul. A térség színvonalas üzletekkel, 
vendéglátó- és szálláshelyekkel, egyéb szolgáltatásokkal (lovaglás, kocsikázás, túrázás, kerékpározás stb.) 
várja az idelátogatókat. 
Az itt élő „jó palócok” ismerik a múlt hagyományait, kitűnő és egyben sajátos gasztronómiai élményeket 
garantálnak, melyet a különböző programok és szórakozási lehetőségek tehetnek teljessé. Az idegenforgalmi 

infrastruktúra területén jó háttérrel elsősorban Pásztó, Szurdokpüspöki, Szirák, Bér, Buják, Ecseg és Kozárd 
települések rendelkeznek. 
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Tar területe 2735 hektár (= 27.4 km²). Tar község GPS koordinátái: 47.9508, 19.742. Pásztói járásban, Nógrád 
megyében található. 
 

Demográfiai adatok: 
 
Magyarország 
 
Magyarország népessége 2011. október 1-jén a népszámlálás előzetes, a részletes feldolgozás előtti, 
adatgyűjtés-szervezési információk alapján összeállított eredményei szerint 9 millió 982 ezer fő volt, 2,1 
százalékkal kevesebb, mint az előző, 2001. február 1-jei népszámlálás alkalmával. Az ország népessége 1981 
óta folyamatosan csökken. Ennek mértéke az 1980-as évtizedben volt a legerőteljesebb, az 1990-es 

évtizedben mérséklődött, majd 2001–2011 között ismét fokozódott. A népesség csökkenésének 
meghatározó tényezője a természetes fogyás. Magyarországon 1981 óta évről évre kevesebben születnek, 
mint ahányan meghalnak. A természetes fogyás mértéke növekvő, az 1990-es évtizedben évente átlagosan 
33 ezer, 2000 után több mint 35 ezer fő volt. A természetes fogyás miatti népességcsökkenést az elmúlt két, 
két és fél évtizedben mérsékelte a pozitív nemzetközi vándorlási egyenleg. Az elmúlt évtizedben a 
bevándorlási többlet azonban a természetes fogyásnak csak kevesebb, mint felét tudta pótolni. 
 

 
  

Demográfiai változások Észak-Magyarországon  
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Forrás: KSH, 1990-2011. évköny
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Magyarország jelenlegi népessége 10.020.993  fő, népsűrűsége 106 fő/km2, ezzel a világon a 89. legnépesebb 
ország, de termékenység szerint 199. helyen áll (mindössze 1,4 gyermek/nő)! Magyarország lakosságának 
száma 1980 óta folyamatosan csökken. 2011-ben már 10 millió alá csökkent az össznépesség. Magyarország 
sajnos követi az Európai trendet, mely egyetlen kontinens, ahol a népesség csökkenő tendenciát kezd mutatni. 
Világ összes többi kontinensen exponenciálisan nő az emberek száma . 

 

Tar utolsó ismert népessége 1870 fő (2019 évben – Forrás: http://nepesseg.com/nograd/tar), ami akkori 

Magyarország népességének 0.02%-a (Nógrád megyének 0.98%-a). Népsűrűsége 68 fő/km2. Lakások száma 
859, népességet figyelembe véve, ez 2.2 fő/ lakás. 
  
Állandó lakosainak a száma 2017. január 1-i adatok alapján 1894 fő, akik közül a 0-14 éves korosztályba 

tartozik 273 fő (14,32 %), a 60 év felettiek 521, ami 27,33%. A 2001-es népszámlálási adatok alapján az akkori 
2058 lakosból 306 fő volt a 0-14 éves korosztályba tartozó (14,87%), amely a fiatal korosztály arányának 
minimális csökkenését mutatja. 
 

 

Lakónépesség: 
 

Nógrád megye 
 
Az ország második legnagyobb megyéje Borsod-Abaúj-Zemplén, míg a második legkisebb Nógrád megye. 
Borsod-Abaúj-Zemplén a régió területének 54, Heves 27, Nógrád pedig 19%-át adja. Terület és népesség 
tekintetében a régió a negyedik helyen áll Magyarországon. Nógrád megye lakónépessége a KSH adatai szerint 
2018-ban 195 923 fő volt, mely mintegy 6500 fővel alacsonyabb a 2011. évi népszámláláshoz képest. Nógrád 

–200000 főt közelítő lakosságszámával –az ország legkisebb megyéje. Népsűrűsége (77 fő/km2) kisebb az 

országos átlagnál. A lakónépesség csökkenése az utolsó 10 évben 4,5-szerese az országos szintű 
népességfogyásnak.  

 

Pásztói Kistérség 

Demográfiai adatok 
 
A települések között legnagyobb számban nagyobb falvak vannak (500-2500 fő között), és a kistelepülések 
száma is jelentős. A kistérség lakosságának csak harmada lakik Pásztón, a többség (62%) a 15 nagyobb 
faluban, és csupán 7% a kisebb településeken. A kistérségek közül ez az egyik legkevésbé koncentrált 
lakosságú. 
 

A településtípusok megoszlása 
   

Településtípusok, darab, megoszlás 

500 és alatta 10 38.46 % 

500-2500 15 57.69 % 

10-50 e 1 3.85 % 

Összesen 26 100 % 

 

Pásztó népsűrűsége igen magas (128 fő/km²). A kistérség átlagos 62 fő/ km² értéket a Pásztón, Jobbágyin és 
Palotáson kívül csak Tar, Szirák és Szurdokpüspöki települések érik el, vagy haladják meg. A térség települései 
közül öt község népsűrűsége a 20 fő/km² alatt marad. 
 

 

Tar község lakónépesség alakulása (2012-2017): 
 
A lakónépességet úgy értjük, mint az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási 
hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező 
személyek együttes száma. 
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1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2012 1892 bázis év 

2013 1866 98,6% 

2014 1839 98,6% 

2015 1833 99,7% 

2016 1839 100,3% 

2017 1842 100,1 % 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

  
A fenti  táblázatban lévő  2012-es adatokhoz képest a 2017-ben a lakónépesség száma az év végén 
csökkent. Százalékos arányban kb. 2 %-ot mutat a csökkenés.  
 

 

Jelenlegi állandó népesség: 
 
Az állandó népesség számát úgy értelmezzük, mint a bejelentett állandó népességet. Tehát az adott 
területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek tartoznak a bejelentett állandó 
népesség körébe, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük (ideiglenes lakásuk), 
vagy hogy az összeírás eszmei időpontjában jelen voltak-e. 

 

 
  

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

Korcsoport  

Fő 

Az állandó népességből 
a megfelelő korcsoportú 

nők és férfiak aránya 
(%) 

Férfiak Nők 
Összesen 

(TS 0301) 

Férfiak 

(TS 0303) 

Nők 

(TS 0304) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 899 1 014 1 913 46,99% 53,01% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)     62 3,24% 

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 143 127 270 7,48% 6,64% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 29 41 70 1,52% 2,14% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 530 517 1 047 27,71% 27,03% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 61 74 135 3,19% 3,87% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 136 255 391 7,11% 13,33% 
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A táblázat adataiból megállapítható, hogy a népesség száma az évek folyamán folyamatosan csökken. 
 
A jelenlegi állandó népességet mutató táblázatból láthatjuk, hogy a gyermekek (azaz a 0-17 évesek) száma 
340 fő, a felnőttek (azaz a 18 év felettiek) száma 1573, melyből az idősebb korosztály (65 év felettiek) száma 
391. 

 

 

 

 

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 

Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma na.  16 na. 

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 24 24 0 

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 21 19 -2 

Összesen 45 43 -2 

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok 

 

 

  

 

A 15-17 éves korú gyermekek száma jelentősen nem csökkent, mindössze 2 fő eltérést mutat a statisztika.  
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3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 

65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 

száma (fő) 
(TS 0327) 

Öregedési index 
(%) 

(TS 0401) 

2012 383 270 141,85% 

2013 388 267 145,32% 

2014 381 273 139,56% 

2015 391 268 145,90% 

2016 391 270 144,81% 

2017 387 273 141,76% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3. számú Öregedési Index című táblázat adataiból is jól látható, hogy a gyermekek száma alacsonyabb, mint 
az idősebbeké. Tehát a községről elmondható, hogy elöregedő lakosságú. 
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 

Állandó jellegű 
odavándorlás 

(TS 0601) 

Elvándorlás 

(TS 0600) 
Egyenleg 

Állandó oda-, és 
elvándorlások 

különbségének 1000 
állandó lakosra vetített 

száma 

(TS 0602) 

2012 46 49 -3 -1,6 

2013 36 41 -5 -2,6 

2014 42 44 -2 -1,05 

2015 39 36 3 1,58 

2016 57 32 25 13,07 

2017 na. na. 0 na.  

Forrás: TeIR, KSH-TSTAr 
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A belföldi vándorlások adatai megmutatják, hogy évről évre csökkent az elvándorlások száma az 
odavándorlások számához képest. A 2012-es adatok szerint 49 fő volt az elvándorlók száma, ehhez 
képest az odavándorlások száma 46 fő, egészen 2014 –ig. Arányaiban elmondhatjuk, hogy többen 
mentek el a községből, mint amennyien letelepedtek, viszont a 2015-ös évtől már inkább a 
bevándorlások száma volt több, így elmondhatjuk, hogy a község lakossága évről évre nőtt.  2016-ra az 

odavándorlások száma már elérte az 57 főt.  
 

 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 

Élveszületések 
száma 

(TS 0701) 

Halálozások 
száma 

(TS 0702) 

Természetes 
szaporodás 

(fő) 
(TS 0703) 

2012 9 29 -20 

2013 13 28 -15 

2014 18 31 -13 

2015 20 24 -4 

2016 18 32 -14 

2017 13 28 -15 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    
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A Természetes szaporodás című táblázat is alátámasztja az elöregedő lakosság tényét. Jóval kevesebb 
gyermek születik a településen, mint ahányan elhaláloznak. Az elmúlt 8-9 évben folyamatosan negatív 
mutatót láthatunk. 
 
A belföldi vándorlási adatok már sajnos nem kedvezőek a település számára. 2012-2015-ig az elvándorlások 
száma a vizsgált időszakban folyamatosan magasabb, mint az odavándorlások száma. 2016-ban viszont 
kedvezően alakultak a statisztikai adatok, mivel jelentősen nőtt a visszavándorlások száma.  
    
 

Gazdasági jellemzők: 
 

A település legnagyobb foglalkoztatója az Önkormányzat. Nagyobb vállalat nincs a településen. A falu 

önálló termelőszövetkezete 1975-ben egyesült a pásztói, hasznosi, mátraszőllősi szövetkezettel, hogy két 
évtizedes harcot vívjon az eredményes gazdálkodásért, a jövedelmezőségért, a foglalkoztatási lehetőségek 
megtartásáért. A túlméretezettség, a szervezeti nehézkesség miatt nem születtek meg a modernizáció 
lehetőségei, s 1996-ban a mezőgazdasági nagyüzem felszámolás útján megszűnt, szétesett, hogy elvben 
helyet adjon a farmergazdaságnak. Az átmenet gondjai, tőkeszegénysége, a kisgazdasági termelés 
újjászervezési nehézségei több éve tartó átmeneti állapotot eredményeztek Taron is. 
 
A 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet alapján Tar község jelentős munkanélküliséggel sújtott település, 
mivel a munkanélküliségi ráta meghaladja az országos átlag 1,75-szeresét. 

 

Közszolgáltatások helyzete: 
 

A vonalas infrastruktúrát tekintve a pásztói kistérség elmaradottabb, mint a megyén belüli térségek. 
Legkritikusabb adatok a csatornahálózat hiányát mutatják, mivel a térségben a közcsatorna csak 1/3 részben 
van kiépítve, melyet a kb: 80 %-os rákötési arány tovább ront. Megállapítható, hogy a vezetékes ivóvíz és a 
vezetékes gáz bekötési arány meghaladja a megyei átlagot, sőt a salgótarjáni adatokat is. Ezen közművek 
rákötési aránya jobb, mint a közcsatorna esetében volt. Tehát ebből arra tudunk következtetni, hogy számos 
településen hiányoznak a magasabb színvonalú életfeltételhez szükséges adottságok. Azt is meg kell 
állapítani, hogy az emberek nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy a házukhoz kapcsolható infrastruktúra 
beköttetést (több százezer forint/hálózat/háztarás) finanszírozni tudják. 

Ma már jelentős gondot jelent a szolgáltatások árának finanszírozása is, melyet a szegénységben, 
mélyszegénységben élőknél tapasztalható elektromos- ivóvíz hálózatból történő kikötések is bizonyítanak. A 
földgáz fűtés céljára való felhasználása folyamatosan csökken a fatüzelés javára. 
 
A pásztói kistérségben a szélsőséges időjárás által okozott ár- és belvízkárok is több esetben jelentős 
mértékűek volt. Ezek szintén a falvak olcsóbb területén épült házak lakóit, nagyobb részben romákat érintett. 
Kivétel ettől Pásztó szinte teljes lakossága (1,5 millió köbméteres víztározó) 2011. évi veszélyhelyzete. 
 
A kommunális szilárd és folyékony hulladék kezelés területén igen komoly hiányosságok fedezhetők fel a 
kistérségben. A kommunális szemétszállítás megoldott, de nagyon sokfelé lehet látni az illegális 
szemétlerakókat. A romák és a mélyszegénységben élők által lakott részeken a lakótérhez, élettérhez közel 
találkozhatunk e problémával. Ezt a hátrányt növeli még a nem megfelelően fenntartott lakókörnyezet is. 
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Az 1960-as évekig jószerivel a villanyhálózat volt a falu egyetlen közműve, alig volt kiépített járda, korszerű 
közút. Jelenleg az önkormányzati utak jelentős része portalanított, s az utcákban legalább egy oldalon 
kiépültek a járdák. 1975-ben a korszerű egészségügyi ellátás alapjaként új orvosi rendelő és orvosi lakás épült, 
mely 2019-évben teljes körű felújításra került. A nyolcvanas évek közepére elkészült a község közüzemi 
vízhálózata, majd új posta és közösségi ház épült. 1989-92 között korszerűsítették a közvilágítást, jelentősen 
fejlődött a helyi kereskedelmi, szolgáltatási egységek köre. Megújult a lakásállomány, új önkormányzati 
lakások épültek, s a lakások 70 %-ában vezetékes ivóvíz van. A községi önkormányzat Mátraszőlős községgel 
közösen, Tar község gesztorságával 1997-ben indította el a szennyvízprogramját. Az első szakaszban elkészült 
és 1998-ban lett átadva a szennyvíztisztító-mű. 2002-ben a szennyvízcsatorna-hálózat is elkészült. 
 
A megye vasútvonalai az országos átlagnál rosszabb állapotban vannak, de még így is többre lennének 
képesek a személyszállításban a jelenleginél. A magyar vasúthálózat egyik legrégebben kiépített elsőrendű 
fővonalán megközelíthető Salgótarján az egyetlen megyeszékhely, amelynek nincs közvetlen vasúti 
kapcsolata Budapesttel, és nincs Intercity közlekedés sem. 
 
A megyében a Nógrád Volán Zrt. közszolgáltatási szerződés keretén belül végzi a helyi és helyközi 
személyszállítási feladatait. A salgótarjáni, balassagyarmati és a szécsényi önkormányzatokkal közösen 
elindított autóbusz pályaudvar rekonstrukció, illetve újjáépítés eredményeként 2007-ben mindhárom 
városban sor került az autóbusz-pályaudvarok átadására. 
 

Egészségügy: 
 

A kistérség településeinek többségére heti, vagy havi rendszerességgel gyermekorvos jár ki. Egyes 
községekben nőgyógyász szakorvosok rendelnek bizonyos időközönként. Fogászati kezelés a kistérség 
néhány településén vehető igénybe. További speciális egészségügyi szakellátások a kistérségi központban, 
Pásztón érhetőek el. A Pásztón működő szakrendelői szolgáltatás a kórháztól különálló épületben, a kórházzal 
párhuzamos rendszerben folyik. Emellett két gondozó intézet ügyel a betegek egészségének megvédésére 
(ideggondozó és tüdőgondozó). A munkát kórházi és külsős szakorvosok látják el. 

 

A kistérségben a mentési és betegszállítási feladatokat a pásztói Mentőállomás látja el. Egy esetkocsi mellett 
két szállítókocsi végzi 24 órában a mentési és betegszállítási feladatokat. A szűk kapacitás és az ellátási terület 

nagy távolságai azonban igen gyakran késést okoznak a mentési vagy betegszállítási feladatok 
végrehajtásában. Az EU norma szerinti 15 percet a déli körzet távolabbi falvai esetében már nem lehet 
tartani. A mentőszolgálat ugyanakkor szakmailag igen jól képzett munkatársakkal rendelkezik, emellett 
szervezettségük és technikai felszereltségük évtizedek óta európai színvonalon biztosított. 

 

A településen egy összevont gyermek-felnőtt orvosi körzet működik vállalkozás formájában. Egy védőnő 
gondoskodik a gyermekek és a várandós kismamák ellátásáról. Gyógyszertár jelenleg nem működik a 
településen. 

 
Szociális ellátások: 
 

Az önkormányzat (részben önállóan, részben intézményfenntartó társuláson, részben a többcélú társuláson 
keresztül) biztosítja a jogszabályokban meghatározott, megélhetést nyújtó segélyeket, a meghatározott 
szükségletekhez igazodó támogatásokat, eseti segélyeket (lakhatás költségeihez nyújtott települési 
támogatás, rendkívüli települési támogatás, temetés költségeihez nyújtott települési támogatás, szociális 
étkeztetés, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény). A családsegítő és gyermekjóléti feladatokat 1 
szakember látja el. 
 
Mikrotérségi koordinációs gondozási központok létesítése számítógépes hálózati rendszer, adatbázis 
kialakításával Palotás, Vanyarc, Ecseg településeken, társulásos rendszer formájában, 6-9 település 
bevonásával. A központok a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítják az érintett településeken 
a szociális és a gyermekvédelmi alapellátást (házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás). 
 

Közművelődés, köznevelés, igazgatás: 
 

Könyvtári Szolgáltató hely működik a községben. Továbbá helyet adunk és biztosítunk a könyvtári tanórák, 
foglalkozások, illetve közösségi rendezvények megtartására (vetélkedők, versmondó versenyek, 

könyvünnepek, előadások). A tari községi könyvtár 2013 óta a Salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
mozgókönyvtári ellátórendszer tagja. Együttműködési megállapodás  lehetővé teszi, hogy az olvasók új 
könyvekhez, folyóiratokhoz jussanak, valamint a helyi intézményekkel (óvoda, iskola) civil szervezetekkel 
színes, tartalmas szórakoztató programokat szerezzenek. 
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1990-től 1994-ig tartott az új, modern 8 tantermes általános iskola felépítése. 1996 tavaszán az új iskola 
udvarán Kodály-szobrot avatott a község: az új iskolát arról a nagy magyar zeneszerzőről, zenetudósról 
nevezték el, aki a községben, a falu térségében jelentős népzenei kutatásokat végzett, s már-már hazajáró 
volt a Mátra alján, tari énekes asszonyok körében, akik ma is őrzik a "tanár úr" emlékét, és fonográfos 
falujárásának élményeit. A portrészobor Erdei Sándor szobrászművész munkája. Tar község a Pásztói 
Járáshoz tartozik. 
 
A középfokú oktatás, egészségügyi- kórházi ellátás, igazgatási eljárás (bíróság, földhivatal, építési ügyek stb.) 
terén Pásztó biztosít ellátást. 
 
 
 

Civil szervezetek: 
 

• „Egy a célunk Tartért” egyesület 

 

- 2014. 11. 22-én alakult 25 fővel. Az Egyesületet az alapító tagok azzal a céllal hozták létre, hogy Taron 

és vonzáskörzetében megőrizzék a helyi kulturális és népi értékeket, aktívan részt vegyenek Tar 
Község és a testvér településeken megrendezésre kerülő állami, egyházi, kulturális és egyéb 
rendezvényeken, valamint támogassák azokat valamilyen formában. Megalakulásuk óta többször 
kaptak felkérést a helyi Önkormányzattól, valamint az egyház vezetőjétől különböző kulturális 

műsorokon való részvételre. 
 

• Tari Kontyvirág Hagyományőrző Egyesület: 
 

- 2006. novemberében fiatalokból és asszonyokból alakult a Kontyvirág Táncegyüttes. A Kárpát-

medence régi hagyományainak megőrzését, valamint továbbvitelét tűzte ki célul. Sárközi, moldvai 
és gyimesi csángó dal és tánc szerepelt első repertoárjukban. A későbbiekben a palóc ének-és 
tánckultúrát sajátították el. Majd erdélyi táncok elsajátításával folytatták. Koreográfusuk Nagy 
Ádám, aki jelenleg Mátraszőlősön él családjával. Korábban, éveken keresztül a Nógrád Néptánc 
Együttes tagja volt. Lelkes munkájának eredménye, hogy a község tevékeny tagjaiból egy igazán 
remek közösséget sikerült rövid időn belül összekovácsolnia. Az elmúlt időszakban rengeteg 
fellépésen vannak túl, rengeteg felkérésnek tettek eleget. Hónapról hónapra nagyobb dicsőséget 
hozva kicsiny községünknek, Tarnak. További működésükhöz szeretnének támogatókat, 
szponzorokat keresni, mivel eddig csaknem önerőből vásárolták meg a fellépésekhez tartozó 
kiegészítőket/cipő, harisnyanadrág, alsószoknya/vagy éppen bérelték a ruhadarabokat az együttes 
tagjai. Az Önkormányzat minden évben jelentős támogatást nyújtott, amiből a tánccsoport 
ruhaanyagot vásárolt, amit további támogatásként a községünkben élő varrónő /Fehér Istvánné/ 
ingyen készített el. Az eddigi fellépéseikkel méltán arattak óriási sikereket a falu lakosai között 
/Falunap, szüreti bál, Falu karácsonya, Nyugdíjas Karácsony, Kereszténybál, Nőnapi rendezvény/. 
És nemrégiben igazi elismerésként egy bécsi meghívásnak tettek eleget, ahol fergeteges sikert ért 
el a fiatal együttes. További céljuk, hogy a közeljövőben fesztiválokon, falunapokon és különféle 
rendezvényeken, a megye határain belül , vagy akár azon túl is részt vehessenek. 

  
• Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség 

 

• Tar Községért Alapítvány 

 

- Tar Községért Alapítvány célja, hogy Tar Község Önkormányzatára háruló helyi közfeladatok 
anyagi forrásait részben biztosítsa. Így közfeladatnak minősül különösen: a településfejlesztés, a 
településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés 
és vízgazdálkodás, a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, köztisztaság 
és a településtisztaság biztosítása, egészségügyi és szociális gondoskodás, a közösségi tér 
biztosítása, a közművelődési, oktatási, kulturális, művészeti tevékenység, sport támogatása, az 
egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. Az alapítvány működése során 2 
kiemelkedő támogatása volt a település felé: 2007-ben a Tar Lőrinc udvarház maradványainak, 
faltöredékeinek állagmegóvását támogatták, ehhez kapcsolódóan a faltöredék kapott 
díszkivilágítást. A másik nagyobb támogatás szintén Tar Lőrinchez kötődik a “pokoljárásának” 
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600. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő rendezvénysorozat leszervezése és anyagi 
támogatása. Az elmúlt években az alapítvány kevésbé volt aktív, a település óvodájának és 
iskolájának eszközbeszerzéseit, kisebb rendezvényeit támogatta. A 2017-es évben először került  
megrendezésre a dr. Tuzson János Emléknap, Tar községhez tartozó Fenyves-pusztán és az ott 
elhelyezkedő dr. Tuzson János botanikusról elnevezett arborétumban. Az alapítvány ennek a 
rendezvénynek a lebonyolításban vett részt az önkormányzattal és a település többi civil 
szervezetének közreműködésével (Tari Kontyvirág Hagyományőrző Egyesület, Tari Polgárőr 
Egyesület, Tari Nyugdíjas Egyesület, Egy a Célunk Tarért Egyesület, Tar Lőrinc Baráti Kör). 

 

 

• Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület 

 

- Az egyesület kifejezett célja, hogy nyilvántartott tagjai segítségével olyan közösséget hozzon létre, 
ami összetartásra buzdít, az önkifejezés képesség gyakorlását, az egymás iránt érzett felelősségünk 

erősítését kívánja elősegíteni. Tagjai szellemi tőkéjével, közös gondolkodással kívánják 
tartalmasabbá tenni Tar község lakóinak életét a kulturális- és sportéletének támogatásával, a helyi 
hagyományőrzés folytatásával, a község szociális és turisztikai lehetőségeinek fejlesztése; Az 
Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és 
gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület 
eredményes működését és céljainak megvalósítását; Az Egyesület törekszik tagjai érdekeinek 
képviseletére, szociális biztonságának, alkotó tevékenységük jogvédelmének megszervezésére és 
megvalósítására, valamint művészi alkotó munkájuk sokirányú támogatására; valamint célja még 
a tagok folyamatos továbbképzése, utánpótlás nevelése; Biztosítja tagjainak a rendszeres 
egyesületi élethez szükséges feltételeket, az ország-határon átnyúló együttműködés keretei között 
a vajdasági Bajsa hasonló célú szervezeteivel való folyamatos és szoros kapcsolattartás, a térség 
kulturális öröksége fejlesztése; Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Az 
Egyesület egyszeri támogatást is nyújthat, valamint a szövetségi célok mind hatékonyabb 
megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. 

 

• Tari Nyugdíjas Egyesület: 
 

- Az egyesületet a falu nyugdíjasai alapították 2006-ban, ekkortól lettek hivatalosan is bejegyezve. 
Kezdetben 80 főtől indultak, jelenleg pedig, 58 főből állnak. A legidősebb tagjuk 89 éves, a 
legfiatalabb pedig, 56 éves. Jelszavuk: „Tisztelet, szeretet és összefogás.” Kezdetben csak a saját 
maguk örömére énekeltek és táncoltak, később már a különböző rendezvények meghívásainak is 
eleget tettek, hiszen saját vegyes kórust és tánccsoportot hoztak létre. Az Egyesület a tagok által 
befizetett tagdíjból, valamint az Önkormányzat és a Területi Vadásztársaság által nyújtott 
támogatásokból tartja fenn magát. A tagság minden hétfőn összejön, ekkor kerül sor a programok 
megbeszélésére, társasozásra. Az Egyesület 5 fős elnökségi tagsággal rendelkezik. A tagok minden 

hónapban összeülnek, megbeszélik az Egyesület működésével kapcsolatos dolgokat és azokat a 
többség elé terjesztik. Az egyesület a terveiről és történéseiről rendszeresen tájékoztatja  Turopoli 

Zsolt polgármester urat is. Az egyesületi tagok névnapjait kéthavonta ünneplik meg, ilyenkor az 
ünnepeltek süteménnyel és szendvicsekkel kedveskednek a tagoknak. Együttműködésüknek 
köszönhetően minden faluünnepségen gazdagítják a műsort, valamint aktívan vesznek részt a 
közös programok megszervezésében is. Részt vesznek az iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken, a 
községben megrendezésre kerülő Szüreti felvonuláson.. Országos ismeretségüknek köszönhetően 
rendkívül jó kapcsolatot ápolnak a Szurdokpüspöki és a Bajsai nyugdíjasokkal is. 
 

 

 

• A Tari Polgárőr Egyesület 

 

- Nógrád megyében Tar településen törvényesen működő, lakossági önszerveződésű, a szilárdabb 
közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és baleset-megelőzési, gyermek- és 
ifjúságvédelmi, valamint környezetvédelmi céllal megalakult polgárőr szervezet. A Tari Polgárőr 

Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, politikai pártok 
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támogatását nem fogadja el, azoknak anyagi és egyéb támogatást nem nyújt. Egyesületünk 2007. 
február 26-án 34 fővel alakult meg a településen élők szubjektív biztonságérzetének javítása, 
valamint a település közbiztonsági koncepciójának gyakorlati megvalósítása céljával. Időközben 
taglétszámunk elérte a 41 főt, bár a folyamatos belépések mellett jelentős a lemorzsolódás is. A 

tevékenységünkért anyagi ellenszolgáltatást nem kapunk, kizárólag önkéntes közérdekű 
munkavégzésről van szó. 
 

· Tari Szabadidős Egyesület 

 

- 2015. július 09-én megalakult a Tari Szabadidős Egyesület, amelynek elsődleges célja az volt, hogy 
a települést ismét bekapcsolja a megyei labdarúgás vérkeringésébe. Ennek megfelelően az 
egyesület nevezett a 2015/2016-os szezon Megyei III. osztályának küzdelmeire, ahol a keleti 
csoportba kapott besorolást. Az egyesület a bajnokságot végül a 3. helyen zárta (11 győzelemmel, 
2 döntetlennel, 3 vereséggel, 60 rúgott és 18 kapott góllal). A vezetőség számára világos, hogy 
pusztán felnőtt csapattal – utánpótlás nélkül – labilis az egyesület működése, ezért szeretnénk az 
ifjúsági csapatot is elindítani, hogy biztosítsuk hosszútávon is a labdarúgást községünkben. 

 

Látnivalók: 
 

Az új iskola, a réges-régi műemlék templom, a Tar Lőrinc romos udvarháza, a műemlék jellegű plébánia ház 
mellett a kilencvenes években különös, idegenforgalmi szempontból is jelentős létesítménnyel gazdagodott 
a falu térsége. A Gömör-hegy tövében a Koplaló tanyán, a Kis Zagyva völgyébe vezető út torkolatánál 
buddhista-templom létesült, amelyet maga a dalai láma avatott fel, s a népszerű sztupa egzotikus 
látványossága, a buddhista kolostor meditációs központja. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kőrösi Csoma Sándor emléksztupa – békeszentély 

 

Minden lény igaz természete a jóság és bölcsesség, függetlenül attól, hogy mi a vallása, szemlélete és 
nemzetisége - erre emlékeztet bennünket a sztupa, ezért a szentély nyitva áll mindenki számára, aki hisz a 
jóságban. A tari sztupa a béke, a boldogság és jólét teremtésére, megszilárdítására épült, Őszentsége a XIV. 
Dalai Láma szentelte fel 1992. július 22.-én, a magyarországi egyházak és a Magyar Köztársaság meghívott 
képviselői jelenlétében. A sztupa a magyar bodhiszattva (buddhista szent), Körösi Csoma Sándor halálának 
 

150. évfordulója alkalmából készült.  
A szentélyt a Tiszteletreméltó Dordzse Lopön Láma Ngawang inspirációjával és szellemi vezetésével négy 
hónap alatt építették fel különböző egyházak, a Magyar Köztársaság, magánszemélyek és vállalatok nagylelkű 
adományaiból, sok lelkes, békeszerető ember önzetlen segítségével, tekintet nélkül faji, vallási és 
szemléletbeli különbségekre. Az adományokat, és az árusításból befolyó minden jövedelmeket a sztupa, 
valamint oktatási és meditációs központ működésének fenntartására és fejlesztésére fordítják. A sztupában 
éjjel-nappal megállás nélkül forog a mani-korló (imamalom). Ebben egy tonna papírtekercs van, amelyen 
Buddha tanának lényegét tartalmazó szent írás áll. 
 

A tari fehérkő 
 
 
A fehérkő geológiája, környékünk jellegzetes kőzeteinek keletkezéséről: tt található Magyarország, illetve a 
Kárpát-medence őstörténetének egyik fontos emléke, a Tari dácittufa. 
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Csevice forrás 

  
A forrást Tar község határában, a Csevice-völgyben találjuk. Taron a templomnál érdeklődjünk a kijutás 
lehetséges útvonaláról. A községtől mintegy 2 km-re a vízfolyás irányában a Csevice patak jobb partján 
találjuk az andezit tufából eredő forrást. Útközben elsőként - a völgy bejáratánál - egy dácittufabányát 
láthatunk, ahol fűrészeléssel fejtették a kőzetet. A hangulatos völgyben a sziklateraszok különös formái és 
növénytársulásainak színes virágai kínálnak látnivalót. 

 

Szent Mihály templom 
 
A falu északkeleti szélén, annak legkiemelkedőbb pontján - a Zagyva völgyét határoló Mátra lejtőjének egyik 
nyúlványán - áll a fallal övezett, kváderekből és törtkövekből épült egyhajós templom. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Megközelítése a Csevice-forrásoktól a sárga jelzésű (sáv és kereszt) úton. Körülbelül 2 km után érjük el a 4 
hektáros arborétumot. Az élőfa gyűjteményt kísérleti céllal dr. Tuzson János telepítette. Itt akkor már volt 
egy - feltehetően 1898-ban létesült - Erzsébet liget. Abban az évben a Földművelésügyi Minisztérium 
ingyenes csemetéket adott az Erzsébet királyné emlékére létesítendő emlékligetek telepítőinek 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tuzsonyi Arborétum 

 

 

 

 

 

A templom közelében található a kb. 1 m széles, több méter hosszú kőfal két ablak-, alatta pedig egy 

ajtónyílással. Tar Lőrinc várkastélyának, udvarházának tartják. A templomtól a domboldalba sétálhatunk fel, 

ha közelebbről is meg szeretnénk szemlélni a csekély falmaradványt. 
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Várkastély (Rom) 
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Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és felelősség fejezete II. cikkének értelmében „Az emberi méltóság 
sérthetetlen. „Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a 
fogantatástól kezdve védelem illeti meg.” A fejezet XV. cikke szerint „A törvény előtt mindenki egyenlő.” 

Minden ember jogképes. Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, 
nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi 
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. A nők és a férfiak 
egyenjogúak. Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. Magyarország 
külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.” 

 

„Az érték általános elvek, alapvető orientációk és eleinte kollektív preferenciák, illetve hitek kifejezései. Az 
értékek olyan kulturális alapelvek, amelyek kifejezik, hogy az adott társadalomban mit tartanak kívánatosnak 
és fontosnak, jónak vagy rossznak. Az értékek és azok sorrendje társadalmanként és korszakonként eltérő 
lehet.” 

 

Az értékek azért születnek, hogy továbbadhassuk azokat a következő generációknak. Az élet valamikor 

lassabb volt, a számítástechnika és a technika még gyerekcipőben járt. Az emberek másként gondolkodtak a 
világról, az életről. Ezen gondolkodásmód sokkal inkább beépült a kisebb települések életvitelébe. A nagy 
városok már új értékrenddel, életszemlélettel épülnek fel. A falvakban szorosabb az összetartozás-tudat, az 

együttműködés. Könnyebben összekovácsolódnak, kisebbek a generációs különbségek. Apáról-fiúra szállnak 
a történelmi és kulturális értékek. Évente felhívjuk a lakosság figyelmét az értékeinkre, és önkéntesek 
segítségével szemétszedést, növényültetést szervezünk a település közterületein. Folyamatosan figyeljük az 
aktuális pályázatokat. 

 

Küldetésünk, hogy az Alaptörvény, valamint az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény passzusait kiemelten szem előtt tartva községünk minden polgár számára, 
különös tekintettel a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra elősegítse az egyenlő bánásmód 
követelményeinek érvényesítését, biztosítsa a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést és megelőzze a 
hátrányos megkülönböztetést. 
 

Kiemelt értékeink 
 
Társadalmi szolidaritás. Célunk az összetartó, szolidáris, hátrányos megkülönböztetéstől mentes helyi 
társadalom erősítése. 
 
Az emberi méltóság tiszteletben tartása. Célunk olyan élettér, életfeltételek, életkörülmények kialakítása, 
amelyek a lakosok emberi értékeinek, méltóságának, egyediségének megerősítésére, megőrzésére 
inspirálnak. 
 
Partneri kapcsolat, együttműködés. A kölcsönös előnyök egyidejű biztosításával a partnerség és a 
méltányosság elvének érvényesítésére törekszünk. 

 

Értékeink, küldetésünk 
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Tar Község Önkormányzata a helyi esélyegyenlőségi programjában megfogalmazza szándékát a településen 
élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítása érdekében vállalt intézkedések 

megvalósítására, melyek segítségével az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
törvény előírásai szerint kíván működni. Helyzetfeltárást és elemzést végez, problématérképet vázol fel, és 
intézkedési tervet készít, valamint mozgósítja humán és anyagi forrásait, felkutatja a pályázati forrásokat a 
megvalósításhoz. Önkormányzatunk küldetése a célcsoportok helyzetére és problémáira fókuszálva egy jól 
működő, közszolgáltatásokat egyenlő eséllyel elérhető, élhető természeti és épített környezet formálásával, 
a települési erőforrásokkal jól gazdálkodó település kialakítása és fenntartása. 

 

A település vezetősége és a civil szervezetek folyamatosan keresik a kitörési pontokat, vagyis azokat a 
lehetőségeket, amelyek újabb lendületet adhatnak az itt élő lakosoknak. A pályázati kiírások folyamatos 
figyelemmel követése során kezdett körvonalazódni egy olyan több éven át tartó programsorozat, amelynek 

elsődleges célja a humán erőforrás több oldalról történő fejlesztése. 

 

A legsúlyosabb „gyengeségek”: a magas munkanélküliségi ráta, kényszervállalkozók magas aránya, 
korszerűtlen birtokszerkezet és termelési struktúra, alacsony tőkebeáramlás, kedvezőtlen demográfiai 
folyamatok, halmozottan hátrányos helyzetűek számának növekedése, kézműves és kisipari tevékenységek 
hiánya, valamint a környezettudatos magatartás hiánya. A havi bruttó keresetek az országos átlag alatt 
vannak, nincs számottevő kreatív ipar, alacsony a szakképzettség és az idegenforgalmi fogadókészség, a 
fiatalok számára nincs helyben sem munkalehetőség sem színvonalas szabadidős program. Mindezek a 
problémák magukban rejtik a további gazdasági leszakadás veszélyét, a fiatalok elvándorlását és a tőkehiány 
további súlyosbodását. 
 
Az évről-évre nehezedő társadalmi-gazdasági problémákra a humán erőforrás összehangolt fejlesztése 
nyújtana megoldást. 

 

Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye legyen jó 
minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben részesítését az élet minden 
területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása 
vagy az anyagi helyzete. 

 

Tar Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a település működését, 
fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban. Az esélyegyenlőség megvalósítását horizontális 
elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet: a kötelező és önként vállalt feladatok 
ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása során. 

 

Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai során 
és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége folyamán 
mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések 
is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a kerület lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek 
eszközei : szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása. 

 

A legtöbb pályázat esetén esélyegyenlőségi, tartalmi értékelésre is sor kerül annak érdekében, hogy olyan 
projektek valósuljanak meg, amelyek ezen a területen objektíven mérhető többletteljesítményt, előrelépést 
vállalnak és nyújtanak.  
Ilyen elvek: 
 
Roma emberek életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javítása. 
Fogyatékkal élők életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javítása.  
A hátrányos helyzetű munkavállalók esélyeinek javítása. 

Családbarát munkahelyi körülmények. 
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Célok 

 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Érvényesítése nem csak jogszabályok által 
meghatározott kötelezettségünk, hanem hosszú távú érdekünk is, hiszen azt a célt szolgálja, hogy minden 
kerületi állampolgárnak esélye legyen a jó minőségű közszolgáltatásokra, életminőségük javítását szolgáló 
feltételek biztosítására. 

 

Tar Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
- az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a 

közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 
- a diszkriminációmentességet, a szegregációmentességet, 
-  a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.  
A köznevelési intézményeket- az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 
az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkrimináció- és szegregációmentesség. Az 
esélyegyenlőségi programnak a településen élő hátrányos helyzetű csoportokra kell irányulnia, akik számára 
a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások ellenére 
korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi 
intézkedések nélkül. 

 

Tar Község Önkormányzatának alapvető célja, hogy olyan település legyen, ahol érvényesül az elsődleges 
alapelv, mely szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni. Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy 
hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen sem faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, 
nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerint. 
 

Olyan intézkedések, eljárások megfogalmazása amelyek 

- szolgálják egy összetartó, szolidáris társadalom erősítését a hátrányos megkülönböztetés 

megszüntetésével,  
- az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód biztosításával a hátrányos helyzetű csoportok számára 

biztosítják a hátrányok hatásainak mérséklését, akár megelőzését a pénzbeli, természetbeni 
juttatásokhoz való hozzájutással,    

- az önkormányzat intézményeiben   a   különböző közszolgáltatásokhoz való egyenlő 
hozzáféréssel, a foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási és területfejlesztési  

       célok összehangolásával, 
-     kiszűrik az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségét, 
-     támogatják a társadalmi integrációt a meglévő és eredményes szolgáltatások megtartásával,    
       vagy a felmerülő igények, szükségletek kielégítését segítő új támogató szolgáltatások     
      bevezetésével. 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 
 
 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát, arányát és helyzetét. 
Bemutatjuk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan a közszolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, 
ezen keresztül feltárjuk az egyes területeken jelentkező problémákat. Az adatok és következtetések alapján 
meghatározzuk a célcsoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek 
fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
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A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP 
Intézkedési Terv (IT) tartalmazza. 
 

A HEP IT célja 
 
 
 
A helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat 
eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. 
Tartalmazza a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt, a helyi együttműködési rendszer bemutatását, 
amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus 
munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

A HEP a településen élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet és 
társadalmi integráció esélye korlátozott marad a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések 
nélkül. 

 

A jogszabályok kiemelt hátrányos helyzetű társadalmi csoportnak tekintik a romákat, a nőket és a fogyatékos 
személyeket. Az esélyegyenlőség érvényesülésének problémája a további hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok, a gyermekek és idősek esetében is felmerülhet. 

 

A helyzetelemzés során kell áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását és feltárni az 
ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
 
Meg kell határozni e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat és azokat a területeket, melyek 
fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az Intézkedési 
Terv tartalmazza. 

 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére 

vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

- a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

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

elkészítésének szempontjai „fejezete és 

- a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI. 5.) 

EMMI rendelet  

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.)  

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

(továbbiakban Flt.) 

- a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) 

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

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

(továbbikaban: Gyvt.) 

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

előírásai.  

 

1. A szociális területet lefedő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 
és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) jelentős 
változáson ment keresztül.  
A 2013. évi LXXV. törvény és a 197/2013. (VI.13.) Kormányrendelet módosítja fenti jogszabályokat. 
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A törvénymódosítás értelmében 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnt, és önkormányzati segéllyé olvadt össze. 
A törvény felhatalmazása szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31-ig kellett 

megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. 

 

 

2. A hatáskörök aszerint kerültek módosításra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdése lehetővé tette, hogy a képviselő-testület hatáskörét a jegyzőre 
átruházza. 

 

Tar Község Szociális igazgatásáról és ellátásokról szóló rendelete alapján a szociális ellátásokkal 
kapcsolatos feladat és hatásköröket a Képviselő-testület, a Művelődési és Szociális Bizottság, valamint a 

polgármester és a jegyző gyakorolják. 

 

A Képviselő-testület dönt a Bizottság, a polgármester, a jegyző átruházott hatáskörében hozott 
határozatai ellen benyújtott fellebbezésekről, továbbá az alapszolgáltatási intézmény hatáskörébe 
tartozó döntések ellen benyújtott kérelmekről. 

 

A Bizottság dönt a rendkívüli települési támogatás megállapításáról, és a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások esetében a kiküldött értesítés elleni kifogásról való döntés elbírálásáról. 

 

A polgármester dönt a köztemetésről; életet, testi épséget veszélyeztető halaszthatatlan esetben a 
rendkívüli települési támogatásról; az étkeztetés, házi segítségnyújtás igénybevételének biztosításáról; 
valamint az önkormányzat szociális rendeletének 6.§. (5)-(10) bekezdésben foglalt rendkívüli települési 
támogatásról. 

 

A jegyző döntési hatáskörébe tartozik a lakhatási települési támogatás iránti kérelmek elbírálása. 
 

 

3. Az önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi 
családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kellett szabályozni, hogy az nem lehet 
alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál (2019-ben 37.050.-Ft). 

(2019. évben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 28.500.-Ft). Ettől eltérően a megállapított 
jogosultsági értékhatár magasabb: család esetén 150% (2019-ben 42.750.-Ft), illetve egyedülálló személy 
esetén 200% (2019-ben 57.000.-Ft) és gyermekét egyedül nevelő személy esetén  
175% (2019-ben 49.875.-Ft). 

 

Tar Község Önkormányzata szociális rendelete alapján települési támogatásban részesíthető azon 
személy, aki létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan 
létfenntartási gondokkal küzd, feltéve, hogy a családban az egy főre eső havi nettó jövedelem az öregségi 
nyugdíjminimum 130 %-át, egyedülálló esetén a 150 %-át nem haladja meg. 

 
Rendkívüli települési támogatásról és annak összegéről méltányossági jogkörében a polgármester 
határoz. A támogatás mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum tízszerese lehet. A polgármester 
átruházott hatáskörben természetbeni támogatást is megállapíthat.  
A rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, 
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező 
többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben 
lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának 
előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való 
visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi 
segítségre szorulnak. 

 

Lakhatási települési támogatás (továbbiakban: támogatás) állapítható meg annak a személynek, akinek 
a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 250 %-át és a háztartás tagjainak vagyona nincs. 
 



26 

 

A támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy 
nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez 
nyújtott hozzájárulás. A lakhatási támogatás a villanyáram-, a víz-és a gázfogyasztás, a 
csatornahasználat és a szemétszállítás díjához nyújtható. 

 
A lakhatás elősegítése érdekében a támogatás a megjelölt közüzemi szolgáltatóhoz történő 
utalással állapítható meg. 

 

 

4. A korábban a közoktatásról szóló törvényből a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet tényének 
megállapítása a Gyvt. szabályozása értelmében 2013. szeptember 1. napjától a jegyző feladata. Hátrányos 
helyzetű a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki 
esetében 3 körülményből (szülők alacsony iskolázottsága, alacsony foglalkoztatottsága, illetve a gyermek 
elégtelen lakókörnyezete) legalább 1 fennáll, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához pedig a 
fenti 3 körülményből legalább kettőnek kell fennállnia. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 
megállapítása a gyermekek részére a köznevelés területén kedvezményeket, támogatásokat, 
jogosultságokat biztosít. 

 

 

5. Az étkeztetés esetében a Szt. 62.§(1) bekezdése határozza meg a szociális rászorultság szempontjait, 
melyek között szerepel a hajléktalanság is, mint rá szorultsági szempont. 

 

 

6. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben 
átalakult. 
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. 

 
A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, 
a szociális segélyek biztosításában.  
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek 
az ellátások a következőek: 

- aktív korúak ellátása,  
- időskorúak járadéka,  
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),  
- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),  
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 

 

A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is 
a járási hivatalok állapították meg. 

 
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által 
nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lett, amelynek jogosultsági feltételeit, 
típusait az önkormányzatok határozhatják meg. 

 

I. Lakásfenntartási támogatás 

(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (1)-(2) bekezdés) 
 
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek a szociális törvényből. Ettől az 
időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére. 
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett benyújtani. 
 
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a lakásfenntartási 
támogatást, a következőképpen alakult:  

Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a korábbi 
szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a lakásfenntartási támogatásra. 

 

 

Ha a hatóság 2015. január 1-jét követően dönt a támogatásra való jogosultságról, akkor a 
lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig lehetett biztosítani. 

 
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadások viseléséhez. 
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II. Adósságkezelési szolgáltatás 

(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (4) bekezdés) 
 
Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek a szociális törvényből. Ettől az 
időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére. 
 
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik részére 2015. március 1. előtt került megállapításra az 
adósságkezelési szolgáltatás, a szolgáltatást a korábbi szabályok alapján kell nyújtani. 
 
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási kiadásokhoz 
kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek számára. 
 

III. Méltányossági közgyógyellátás 

(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (3) bekezdés) 
 
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerültek a szociális törvényből, ettől az 
időponttól kezdődően biztosítása nem kötelező.  
Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett benyújtani. 
 
A korábban hatályos szabályokat kellett alkalmazni, tehát az ellátásra való jogosultság egy éves 
időtartamban fennáll az alábbi esetekben: 

-Ha az ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jét megelőzően megállapították, vagy 
 

-Ha az ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás 2015. február 28-án   folyamatban van.  

Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások 
viseléséhez. 

 

IV. Méltányossági ápolási díj 
Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező. 
A méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek a szociális törvényből. 
 
A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított ellátások az önkormányzat mérlegelésétől függően 
biztosíthatóak 2015. március 1-jét követően, települési támogatás formájában. 
 
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét betöltött tartósan 
beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére. 
 

V. Önkormányzati segély 

(jogszabályi háttér: Szt. 45.§) 
 
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lett. 
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott 
élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési 
támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely 
feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat 
mérlegelési jogkörébe tartozik. 
 
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető 
élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen 
helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.  
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja fel: 
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 
 

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy 
részére, 
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez, 

    d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 
 
Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 
támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni. 

 

A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 
28-áig kellett megalkotnia. 
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1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 
 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 5/2015 (II. 27.) sz. önkormányzati rendelete szól a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. 
 
A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében Tar Község 
Önkormányzata illetékességi területén a község teherbíró képességének figyelembe vételével 
meghatározza: 
 

a) a pénzbeli és természetbeni juttatások helyi szabályait, az ellátások igénybevételének módját, 
az ellátások mértékét,  
b) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, intézmény - rendszerének kereteit, 
jogosultsági feltételeit, 
c) a fizetendő térítési díjakat. 

 
A rendelet hatálya kiterjed Tar község közigazgatási területén élő, s életvitelszerűen a községben 
tartózkodó  

a) magyar állampolgárokra, 
b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
c) hontalanokra, 

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.  
A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) 3.§ (2) és (3) , 7.§ (1)bekezdésében megjelölt személyekre. 

 

 

A képviselő-testület a hatáskörébe utalt szociális ellátások megállapításával kapcsolatos hatásköröket: 
a) Művelődési és Szociális Bizottságra, 
b) Polgármesterre 

c) Jegyzőre ruházza át. 
 

A Művelődési és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik: 
a) Települési támogatás. 

 
      aa.) Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtandó támogatás 
      ab.)  A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek szülője részére nyújtandó települési 
támogatás.  
   
A polgármester hatáskörébe tartozik: 

a) Köztemetés. 
b) A rendkívüli települési támogatás. 
c) A temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás.  

 

A jegyző hatáskörébe tartozik: 

a) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtandó támogatás.  

 

Települési támogatás keretében az alábbi szociális ellátásokat, illetve szolgáltatásokat nyújtja: 
1. Pénzbeli ellátások: Rendkívüli települési támogatás 

 

2. Természetbeni ellátások: Köztemetés  
                                            Lakhatási települési támogatás 

 

3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátás keretében biztosított alapszolgáltatások:  Házi segítségnyújtás  
                                                                                                                                                Étkeztetés   

Családsegítés 
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

Széchenyi 2020. 

 

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves 
periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a most induló ciklusban 
az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell 
igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább. 
 
Magyarország a következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel. Az összes 
forrás 60%-át a Gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a foglalkoztatottság 
elősegítése is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd munkahelyteremtésre, háromszor 
több a kutatás-fejlesztésre és innovációra, energiahatékonyságra és az infokommunikációs szektor 
fejlesztésére pedig a korábbi dupláját használhatjuk fel. A teljes pénzügyi keret legalább 15 százalékát 
közvetlenül a kis- és középvállalkozások megerősítésére fordítják majd, és a pályázati rendszerben is több 
változásra számíthatunk. 



30 

 

 
 

A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2014-2020 időszak Operatív programok:  

 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) 
 

 

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 
 

 

Terület és Településfejlesztési OP (TOP) 
 

 

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 
 

 

Környezet és Energetikai Hatékonyság OP (KEHOP) 
 

 

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 
 

 

Koordinációs OP (KOP) 
 

 

„Vidékfejlesztés, halászat” OP 
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Fejlesztések 

 

A település az elmúlt években, sikeresen pályázott az Európai Unió által kiírt pályázatok kapcsán. Vannak még 
elbírálás alatt lévő pályázatok.  

 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 
programokkal 
 
 
Tar Község  Önkormányzata stratégiája minden részterületén pozitív diszkriminációban részesíti a valamilyen 
okból hátrányos helyzetűeket. 

 

A Költségvetési koncepció, rendelet megalkotásánál önkormányzatunk a gyermekek szociális étkeztetését, 
óvodai nevelését, iskolások szociális étkeztetését, mélyszegélységben élők rendkívüli segélyezését, temetési 
segélyezését, munkanélküliek ellátását, közfoglalkoztatását, romák helyzetének javítását, a lakásfenntartási 
támogatást, nagycsaládosok támogatását, EU élelmiszersegély pályázatát, nők egészségügyi szűrését, 
rendszeres szociális segélyezést, idősek egyszeri segélyezését, házi segítségnyújtást, gyermekjóléti és 
családsegítő szolgáltatást, idősek szociális étkeztetési költségeit biztosítja, figyelmet fordítva a hátrányos 
helyzetű célcsoportok támogatására. 

 

A Településrendezési és településszerkezeti terv: Tar Község Önkormányzata a vonatkozó jogszabályok 

értelmében a településrendezési feladatát a helyi építési szabályzat megalkotásánál a településrendezési 
tervek elkészíttetésénél és elfogadásánál, a település alakításánál, fejlesztési irányainál, a területrészek 
felhasználási módjánál, műszaki infrastruktúra eleminek település szerkezetét meghatározó térbeli 
kialakításánál, elrendezésénél, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak 
figyelembe vételénél messzemenően figyelembe veszi a célcsoportok helyzetét és érdekeit. 
 

Költségvetési koncepció: A koncepció készítésében Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L. törvény, illetve az egyes feladatellátásra vonatkozó szakmai és ágazati jogszabályok állnak 
rendelkezésre.  
 

 

Gazdasági program: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a 

értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben 
rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 

 

Szolgáltatástervezési koncepció:A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. 
§-a szerint a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan 
rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében 
szolgáltatástervezési koncepciót készít. 

 

Köznevelés-fejlesztési terv: A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben minden községi, városi, 
fővárosi kerületi önkormányzatnak feladata, kötelezettsége volt, hogy gondoskodjék a településen élők részére 
arról, hogy az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés és oktatás a rendelkezésükre álljon anélkül, hogy 
annak igénybevétele a szülők, illetve gyermekeik részére aránytalan teherrel járna. A köznevelésről szóló 
törvény alapján az állam gondoskodási kötelezettsége – az óvodai nevelés kivételével – megfogalmazódik. Már 
nem a kormányhivatalok készítik el a feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési 
tervet, hanem az oktatásért felelős miniszter. Az oktatásért felelős miniszter az Oktatási Hivatal előterjesztése 
alapján a kormányhivatalok közreműködésével és a helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és 
közreműködésével készíti el megyei szintű bontásban az intézmény hálózatműködtetési és köznevelési-
fejlesztési tervet. A települési önkormányzat kötelezettsége, hogy beszerezze a településen működő 
köznevelési intézmények nevelőtestületei, alkalmazotti közösségei, a szülői és diákszervezetei véleményét. Az 
Oktatási Hivatal  feladata az is, hogy a köznevelés-fejlesztési terv elkészítésekor a nemzetiséget érintő 
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kérdésekben beszerezze az érintett települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzatok egyetértését 
(Mnkt. 24. §) 

 

Településrendezési terv: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési önkormányzat – a fővárosban a fővárosi és a 
kerületi önkormányzatok a külön jogszabályban meghatározott hatáskörük szerint – a településrendezési 
feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok 
elfogadásával látják el. 

 

Településszerkezeti terv: Az 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint a településszerkezeti terv meghatározza 
a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes 
területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a 
település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a 
szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek 

figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. A 
településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, és szükség 
esetén a terv módosításáról vagy az új terv elkészítéséről kell gondoskodnia. A tízévenkénti szükséges 
felülvizsgálat során gondoskodni kell az időközben történt módosítások egységes tervbe foglalásáról. 

 

Településfejlesztési koncepció: Az 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a fejlesztés összehangolt 

megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő 
önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott 
dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban 
településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, 
a gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. A 
törvény 7. §-a értelmében a településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítása érdekében a városok és 
több település közös fejlesztési tervezése esetén integrált településfejlesztési stratégiát kell készíteni. Az 
integrált településfejlesztési stratégia meghatározza a települések településfejlesztési tevékenységét, 
összehangolja a különböző szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti 
szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza a fejlesztési célokat, azok 
finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és fenntartás módját is összefüggéseiben kezeli. 
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 
 

A Mötv. 87. §-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy 
vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- 

és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. 
 
Tar község szennyvíztársulást alkot Mátraszőlős Község  Önkormányzatával, valamint az orvosi ügyelet 
ellátása is társulási formában történik. 
 
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal, (melynek tagjai Szurdokpüspöki, Alsótold, Kozárd és Tar 

községek), azzal a céllal jött létre, hogy a négy település Önkormányzata, polgármesterei, a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása 
és közreműködése az Önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolására. 
 

Az Önkormányzat a házi segítségnyújtást a Jobbágyi-Szurdokpüspöki és Térsége Szociális Társulás útján  
biztosítja.  
 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
 
 

2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  
 

Az előzőekben feltöltött indikátor tábla.  

 
 
 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

A mélyszegénység azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte 
esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. 
 
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek közötti társadalmi és gazdasági hátrányok, 
iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli hiányosságokban mutatkoznak meg. Kialakulásának oka 
többek között a munkanélküliség, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés 
hiányosságai. A mélyszegénység hatása az alapvető feltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, 
az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. 
 
A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A 
romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámuk a becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az utóbbi 
csoporthoz tartozik. Ezért Magyarországon a romák felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet 
elválasztani a szegénység elleni általános küzdelemtől, a társadalmi és a gazdasági versenyképesség 
javításától. A romák esetében jellemző az, hogy még a halmozottan hátrányos helyzetű csoportokon belül is 
legkedvezőtlenebb helyzetben lévőkhöz tartoznak. 
 
Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket okozza. 
A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. A 
szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos társadalmi 
probléma. 

 

A roma népességre vonatkozó hivatalos adat kevés. A 2011. évi népszámlálási adatok alapján 194 fő vallotta 
magát roma nemzetiségűnek a településen. Tar  Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik a településen. 
Az oktatási intézményekben nincs szegregáció. 
 
Tar település estében az országos adatokat meghaladó a mélyszegénységben élők aránya a helyi 
dokumentálatlan adatgyűjtés szerint. Az önkormányzat intézményein és szociális támogatási rendszerén, 
közfoglalkoztatási programján keresztül, a civil társadalom és segítő partnerek bevonásával kezelni próbálja 
a mélyszegénységben élők napi problémáit, azonban információnyújtással, jogi segítségadással és szervezett 
ismeretterjesztéssel segítséget kell nyújtani, hogy az önsegítő mechanizmusok beindulhassanak  
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a család helyzetének javítása érdekében. A szociális jelzőrendszeren keresztül a jelzőrendszer tagjai 
(családsegítő, védőnő, szociális gondozó, jegyző) tudomására jutó egyéni problémákat, egyéni 
megoldásokkal kell kezelni. 
 
A településen szegénységben élők helyzetét az önkormányzat a szociális és egészségügyi, gyermekjóléti 
ellátórendszeren keresztül az önkormányzat ismeri, anyagi lehetőségei és intézményi hálózatán keresztül a 
segítő, támogató szervezetek, egyházak bevonásával, jogi tanácsadás megszervezésével, településen kívüli 
intézmények feltérképezésével segíteni tudja. 
 
A településen is viszonylag sok családot érint a munkanélküliség, a szociális segély valamely formája, de nem 
rendelkezik az Önkormányzat releváns adattal, a mélyszegénység számával kapcsolatban. 
 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 
A romák helyzetének vizsgálatakor óhatatlanul felmerülő alap probléma, hogy hivatalos etnikai adatok nem, 
vagy csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. A települési Önkormányzatnak a hatályos adatvédelmi 
jogszabályok betartásával arra kell törekednie, hogy minél több adatot gyűjtsön be a településen élő romák 
helyzetével kapcsolatban. 
 
A mélyszegénységben élőkről adatok csak a szociális ellátást igénylők köréből következtethető. A romákról 
pedig a 2011-ben tartott népszámlálás során roma nemzetiségűnek vallott személyek száma tekinthető 
hivatalos adatnak. Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: Minden 

harmadik ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan 
mélyszegénységben. A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámuk a becslések alapján kb. 
750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. 
 
Taron a 2011. évi népszámlálás során, 194 fő vallotta magát roma származásúnak. Az inaktív emberek között 
nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, és megváltozott munkaképességűek. 
 

Nógrád megye 

Történeti áttekintés 
 

 

A mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén illetve háztartás saját jövedelmi helyzetének 
értékelésén alapulnak. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elsősorban a munkanélküliség, a szociális 
rászorultság, a gyermekek helyzete, a lakhatási viszonyok és az iskolai végzettségek figyelembe vételével 
készítünk elemzéseket. A lakosság jövedelmi viszonyairól nincs megfelelő adatunk. 

 

Mekkora jövedelemből lehet megélni egy-egy településen, ennek megítélése, mint „kategória” behatárolása 
országtól függően más és más. Az ENSZ által használt abszolút mélyszegénységi küszöb szerint például ebbe 
a csoportba tartozók kevesebb, mint 1 dollárból élnek naponta. Ez a mérőszám elsősorban a fejlődő 
országokra jellemző, a fejlett világban, más mutatókat használnak. Így Európában szegénynek számítanak a 
medián jövedelmek 60%-ánál kevesebből élők. Ez forintosítva Magyarországon 46.000 forint havi jövedelmet 

jelent. A fogalmak, mint látható, nem azonos élethelyzetet fednek, általánosan elmondható, hogy a 
szegényebb országok szegényei sokkal szegényebbek, mint a gazdagabb országban élő alacsony társadalmi 
státuszúak. Másik használt fogalom a létminimum, amely egy szerény, de elfogadható életminőséget tesz 
lehetővé. Ez jelenleg Magyarországon (2012-ben) a 85.960 forintos átlag havi jövedelem, ami az 1 fős, a 2 
fős, 3, 4, vagy ennél nagyobb családok esetére is vonatkoztatott átlagos mutató. Az ennél kevesebb 

jövedelemmel rendelkezőket nevezhetjük szegénynek. Ez a réteg Magyarországon a népesség 30-35%-át 
teszi ki, köztük 850.000 gyermek. Ekkora tömeget a szociálpolitika képtelen eltartani, így a mélyszegénység 
határát a minimum nyugdíj 28.500 forintos havi értéke alatti jövedelműeknél húzzák meg. 
 

A jövedelmi helyzet szempontjából a lakosság jövedelmi viszonyaira adatokkal nem rendelkezünk, azonban 
a szociális rendszeren keresztül az átlagnyugdíjakra vonatkozó becslések állnak rendelkezésünkre, melyekből 
következtethető, hogy a kisnyugdíjasok aránya az idősebb korosztályban a régi Tsz rendszer miatt nagyobb. 
A létminimum alatt élő személyek száma főleg a munkanélküli nagycsaládosok közül tevődnek ki, valamint az 
egyedülálló munkanélküli felnőttek és pályakezdők közül. A létminimum alatt élő hátrányos helyzetű 
kisnyugdíjasok, nagycsaládban élők és munkanélküliek a szociális ellátó rendszeren keresztül 
gondoskodáshoz juthatnak. A jövedelmi helyzetre vonatkozóan vélelmezhető, hogy a településen élők közül 
számottevő a mélyszegénységben élő, jelentősebb a létminimum közelében élők száma és a többség 
mindennapi megélhetése biztosított, a tehetősebb családok száma kevés. A lakásállomány helyzetéből nem 
lehet következtetni a jelenlegi jövedelmi viszonyokra, mert a lakásállomány zöme a 70-es években, vagy azt 
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megelőzően épült. A lakások korszerűsítése rendre elmarad a településen. A közműdíj tartozásokról a hivatalt 
felkereső a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtandó  támogatást igénylők 
elmondása alapján van tudomásunk és az önkormányzat szemétdíj nyilvántartásából. Ezek az adatok is 
alátámasztják a fenti következtetéseket a lakosság vagyoni helyzetéről. 

 

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

társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult iskolai végzettség, 
munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a gyermekszegénység, de a jövedelmi 
viszonyok mutatják meg leginkább. 
 

Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások rendszereiből. 
 
Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a megváltozott 
munkaképességűek és a romák. Településünkön tapasztalataink szerint a munkaerő-piacra jutás fő akadályai: 
az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák, a társadalmi előítélet 
jelenléte. A roma nők iskolai végzettsége, foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is 
jelentősen alacsonyabb. 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 

Nógrád megye mai gazdasági fejlettségi szintje és bizonyos sajátosságokat hordozó gazdasági szerkezete az 

egyenlőtlen fejlődés törvényszerűsége alapján történelmileg hosszú időszak folyamán alakult ki. Az elmúlt 
több mint egy évtizedben, de különösképpen a rendszerváltás után radikális változásokon ment keresztül. A 
megye gazdasági arculatának alakulását alapvetően a természetföldrajzi adottságok és az örökölt 
sajátosságok határozták meg. A kedvezőtlen termőhelyi és éghajlati adottságokkal rendelkező mezőgazdaság 
és a tradicionális, szénbányászatra épülő, meglehetősen egyoldalú iparszerkezet kialakulása meghatározta 
Nógrád megye további sorsát, fejlődési lehetőségeit. A térség fejlesztéséhez külső forrásokra is szükség van, 
a munkahelyek teremtését különböző forrásokból az állam is támogatja. Nógrád megyében, az iparban 

dolgozik a foglalkoztatottak 40%-a. A megyében 1 vállalkozási övezet, a Salgótarján-Bátonyterenyei, valamint 
4 ipari park, a Balassagyarmati (1997), a Salgótarjáni Városkapu (1998), a Rétsági és a Bátonyterenyei (2000) 
Ipari Park várja a befektetőket. 
 

 

Nógrád megyében, a foglalkoztatottak 11%-a dolgozik a mezőgazdaságban. A megye termőterületének 

nagysága 232 ezer ha, amelynek 37%-a szántó, 15,8%-a gyep, 44,5%-a erdő, a gyümölcs-szőlő részaránya 
minimális. A kedvezőtlen természetföldrajzi adottságok ellenére kedvező terméseredmények érhetők el a 
napraforgó, burgonya és a kenyérgabona esetében, valamint jelentős hagyományai alakultak ki a bogyós 
gyümölcsűek, illetve gyógynövények termesztésének is. Az állattenyésztés a megye mezőgazdasági termelési 
értékéből kb. 40%-al részesedik, elsősorban a szarvasmarha és a juhtenyésztés jellemző. 
 
Az idegenforgalomban az utóbbi években kedvező változások következtek be. Egyre színvonalasabbá válik a 
propaganda, szaporodnak a kulturális programok, egyre több látogatót vonzanak a különböző vásárok, 
kulturális- és sportrendezvények. A megye idegenforgalmi adottságai olyan lehetőségeket rejtenek 
magukban, amelyek kihasználásra érdemesek. Ilyen többek között az, hogy több országos és helyi jelentőségű 
védett természeti területtel rendelkezik. 

 

Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló 
korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a megváltozott 
munkaképességű és fogyatékos emberek. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a 
munkalehetőségek száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai 
végzettség befolyásolja. 

 

Tar településen kevés az egyéni vállalkozó  (Fallós Plusz  Kft, mely sütőipari, cukrászati és vendéglátó-ipari 

alapanyagok kereskedelmével, környezetvédelmi tanácsadással, környezetvédelmi eszközök forgalmazásával 
foglalkozik. A Revi Kft  lakatos munkákkal foglalkozik.  
Az önkormányzat, és a településen található kereskedelmi egységek is foglalkoztatnak helyi lakosokat. 
Az elmúlt évtizedekben az építőiparban dolgozott a lakosok nagy része, sajnos, ez drasztikusan megszűnt. 
Külföldön kb. 100 ember dolgozik Tarról. A település legnagyobb foglalkoztatója az Önkormányzat. 
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Pásztón stabil gazdasági háttérrel és foglalkoztatotti létszámmal rendelkezve működik a külföldi érdekeltségű 
EGLO Magyarország Termelő Kft., a Polytechnik Hungária Kft. Ezen vállalkozások közel 500 dolgozónak 
biztosítanak munkát. Rajtuk kívül több jelentősebb hazai vállalkozás is működik Pásztón. Közülük a 
legnagyobb foglalkoztatók közé tartozik a Kézmű Kht. Bőrdíszmű részlege, amely a kezdetektől biztosít 
munkahelyet a megváltozott munkaképességű dolgozóknak is. Egyedülálló, hogy magyar innovációt és 
termelési hagyományokat felhasználva Pásztón vásárolt telephelyet és folytat magas színvonalú termelést, a 
Dension Audio System Kft. és beszállítója az Elektromont Kft. Sok munkavállaló személygépjárművel, 
kisbusszal naponta utazik a körzeten kívüli munkahelyekre. Jellemzővé vált a nagyobb cégek részéről pl. LEAR, 
BOSCH, stb., hogy a munkavállalókat saját buszaikkal szállítják a munkahelyekre. Ezáltal a távolabbi helyekről 
is lehetőség nyílik az elhelyezkedésre. 
 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 
     

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó népesség 
(fő) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 
száma (fő) 

Férfi                 
(TS 0803) 

Nő 

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

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 641 634 1 275 121 18,9% 106,25 16,8% 227 17,8% 

2013 631 628 1 259 105,75 16,8% 99 15,8% 205 16,3% 

2014 625 627 1 252 103,25 16,5% 85,75 13,7% 189 15,1% 

2015 623 622 1 245 73,25 11,8% 63 10,1% 136 10,9% 

2016 620 632 1 252 69,5 11,2% 72,75 11,5% 142 11,4% 

2017 610 617 1 227 70 11,5% 63,25 10,3% 133 10,9% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal                                                                                       
A fenti táblázat adatai arra mutatnak rá, hogy Taron az aktív lakónépességhez képest milyen arányú a 
nyilvántartott álláskeresők száma, ez miként változott az elmúlt években, illetve, hogy milyen az arány a 
férfiak és nők között 
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Az utolsó adatok alapján összességében csökkenni látszik a nyilvántartott álláskeresők száma. A nők illetve a 

férfiak tekintetében 2012 óta folyamatos csökkenést mutat.  A településen továbbra sem tapasztalhatók 
olyan nagyobb volumenű gazdasági folyamatok, amelyek az állástalanok számát csökkentenék. 
 

 

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

Regisztrált munkanélküliek/ 
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Fő 
összesen 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

227 205 189 136 142 115 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 5 5 8 3,75 5,5 3,5 

% 2,2% 2,4% 4,2% 2,8% 3,9% 3,0% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 35,5 30,75 21 17,75 15,25 9,5 

% 15,6% 15,0% 11,1% 13,0% 10,7% 8,3% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 25 29 23,25 13 14,5 11,5 

% 11,0% 14,2% 12,3% 9,5% 10,2% 10,0% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 24,75 18 17,5 8 11,75 9 

% 10,9% 8,8% 9,3% 5,9% 8,3% 7,8% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 28 20,75 19 18 14,5 10,25 

% 12,3% 10,1% 10,1% 13,2% 10,2% 8,9% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 21,75 20,25 21,5 15,75 18,5 13,5 

% 9,6% 9,9% 11,4% 11,6% 13,0% 11,7% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 22,25 21,75 20,75 10,5 14,75 12,75 

% 9,8% 10,6% 11,0% 7,7% 10,4% 11,1% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 33,75 26,25 20,75 17,25 12,25 13,5 

% 14,9% 12,8% 11,0% 12,7% 8,6% 11,7% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 27,25 29,25 29,75 19,75 21 13,25 

% 12,0% 14,3% 19,8% 14,5% 14,8% 11,5% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 4 3,75 7,5 12,5 14,25 18,25 

% 1,8% 1,8% 4,0% 9,2% 10,0% 15,9% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal        
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat arra, hogy a 
munkanélküliség a különböző korosztály tekintetében miként változik a településen. 

 
A táblázat adataiból, illetve a diagramból látható, hogy a 2012-es évben kimagaslóan nagy létszámban 
voltak a nyilvántartott álláskeresők. Szerencsére azóta számuk folyamatos csökkenést mutat. 

 
Az utolsó adatok alapján a legmagasabb arányban a 56-60 év közöttiek vannak és  követik őket a 21-25 év 
közöttiek. 
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Az idősebb korosztály számára már nehezebb a környéken az elhelyezkedés. A munkanélküliek ezen 
korosztályát a munkáltatók nem részesítik előnyben, koruk és egészségi állapotuk miatt. 

 
 

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

Év  

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 
aránya (TS 1501) 

180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresők száma nemek 

szerint 

Nők és férfiak aránya, a 180 napon 
túli nyilvántartott álláskeresőkön 

belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2012 46,72  na. na.  0 n.a. n.a. 

2013 47,01 na.  na. 0 n.a. n.a. 

2014 39,73 na.   na. 0 n.a. n.a. 

2015 48,07 na.  na. 0 n.a. n.a. 

2016 37,71 na.  na. 0 n.a. n.a. 

2017 35,46  na. na. 0 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal       

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázat arra mutat rá, hogy milyen arányban vannak a tartós munkanélküliek. Minél magasabb a tartós 
munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a beavatkozások tervezése, figyelemmel a nemek közötti 
különbségre. Az összegyűjtött adatok alapján, Taron  magas a tartós munkanélküliek száma. 
 
A vizsgált időszakban a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek 2012-től 2017-ig, csökkeni látszik arányuk.  
 
Vélhetően a tartós munkanélküliségüket alacsony iskolai végzettségük, hátrányos helyzetük, szegregációjuk, esetleg 
nem célirányos, vagy nem megfelelően végrehajtott integrációs programok okozzák. 
 

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma és 
aránya nemek szerinti táblázathoz tartozó a „férfiak és nők aránya, a 180 napon túli nyilvántartott álláskeresőkön 
belül” diagrammról, illetve számszerűsített adatokról nincs tudomásunk. 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
 

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

 

Az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatását szinte kizárólag a települési önkormányzat és intézményei 
biztosítják. Nincs adatunk az általános iskolai felnőttoktatásban és a középiskolai felnőttoktatásban 
résztvevők számáról, eredményéről. A képesítések többnyire a Munkaügyi szervek által szervezett 
képzésekből, OKJ-s minősítésekből állnak. 

 
A kistérség az iskolai végzettséget tekintve az országosnál is kedvezőtlenebb helyzetben van, ami hatással 
van a kistérség népesség kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzetére is. A munkanélküliek nagy része korábban 
betanított, illetve szakmunkásként dolgozott. Nagy arányban vannak köztük olyanok, akik öt évnél régebben 
állástalanok, de magas azoknak a száma is, akik egy éve munkanélküliek. A tartósan munkanélküliek 
reintegrációja nehezen oldható meg. 

 

Az aluliskolázottak számára nyitott munkalehetőségek nagyon alacsony jövedelmet biztosítanak. Legtöbbjük 
ideig-óráig közhasznú foglalkoztatottként dolgozik, ami nem oldja meg a munkába való visszavezetésüket, 
sem a munkahelyi szocializálódást, a rendszeres életvitelt, sem az anyagi szükségletek biztosítását. Alkalmi 
munkavégzési lehetőségek vannak, ezek általában nehéz fizikai (építőipari vagy mezőgazdasági), sok esetben 
a lakóhelytől távol elvégzendő illegális, – fekete munkák. 

 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

Legalább az általános iskola 8. 
évfolyamát elvégzett 15 éves és 
idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában   

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 
százalékában 

Férfi (TS 1601) Nő (TS 1602) Férfi Nő 

  % % % % 

2001 87,8% 73,4% 12,2% 26,6% 

2011 95,6% 86,8% 4,4% 13,2% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A táblázat a 2001. évi és a 2011. évi népszámlálási adatok alapján az alacsonyan iskolázott népességet 
mutatja. 
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Ha összevetjük a regisztrált munkanélküliek arányát az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező 
munkaképes lakosság számarányával, akkor látható, hogy egyrészt az általános iskolai végzettség hiánya, 
másrészt pedig a szakképzettség hiánya lehet az oka a munkanélküliségnek településünkön. 

 
Az adatok alapján 10 év elteltével az általános iskolát végzettek száma nőtt, az általános iskolai 
végzettséggel nem rendelkezők száma pedig csökkent. Remélhetőleg az elkövetkező időszakban is javulni 
fog a helyzet. 

 
2001. évben a férfiak 87,8% -a, a nők 73,4%-a a legalább általános iskolai végzettséggel rendelkezik,  míg az 
általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők aránya férfiak tekintetében 12, 2% míg a nők tekintetében 
26,6 %.   

 
2011-re a legalább általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya emelkedett férfiak tekintetében 95, 6 
%-ra, a nők tekintetében pedig 86,8 %-ra, míg az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők aránya 
pedig csökkent.  

 

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

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántart

ott álláskeresők száma 
összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása 
iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb végzettség 

(TS 0901) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 0902) 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség (TS 0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 227 23 10,1% 86,5 38,1% 117,75 51,8% 

2013 205 18 8,8% 74,25 36,3% 112,5 54,9% 

2014 189 16,5 8,7% 82,75 43,8% 89,75 47,5% 

2015 136 9,5 7,0% 60 44,0% 66,75 49,0% 

2016 142 11,25 7,9% 62 43,6% 69 48,5% 

2017 133 14 10,5% 62 46,5% 57,25 43,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A településen továbbra sincs általános iskolai felnőttképzés. Középfokú felnőttoktatásban és szakiskolai 
felnőttképzésben résztvevők száma sem ismert. 

 
Az általános iskolát el nem végzettek az idősebb korosztályból kerülnek ki, akik már nem akarnak, vagy 
nem képesek az iskolapadba ülni. Ha összevetjük a regisztrált munkanélküliek arányát az általános iskolai 
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végzettséggel nem rendelkező munkaképes lakosság számarányával, akkor látható, hogy a 
szakképzettség hiánya lehet az oka a munkanélküliségnek településünkön. 

 
A fenti megállapításokat ezen táblázat adatai is alátámasztják, valamint az is látható, hogy a 
nyilvántartott álláskeresők közel fele szakképzett, vagy annál magasabban képzett. 

 
Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők száma csökkent az utóbbi években. 

 
A településen élő álláskeresők 2014 óta vehetnek részt a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya által 
szervezett képzésekben. 

 
 

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

Ezen adatokról nincs tudomásunk, Tar településen nem releváns. 
  
 

c) közfoglalkoztatás 
 
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, melynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen 
vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munka- erő piacra. A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe 
annak érdekében, hogy átmeneti munkalehetőséget biztosítsanak azok számára, akiknek az önálló 
álláskeresése hosszú ideig eredménytelen. A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági környezetben 

számottevő lehetőséget jelent a halmozottan hátrányban lévő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők átmeneti jellegű, határozott 
időtartamú foglalkoztatására. 

 

A munkanélküliek rendszeres szociális segélye családi jellegű támogatássá változott, ami azzal a kedvezőtlen 
változással járt, hogy a segély összege az esetek többségében nem ösztönzi a munkaerőpiacra való 
visszatérést. A képzések sok esetben csak kiszolgálói a közfoglalkoztatásra kiírt pályázatoknak, nem nyújtanak 
sem valódi képzést, tervezésük, szervezésük és megvalósításuk, lebonyolításuk főleg anyagi és 
forrásproblémák miatt sok esetben nem életszerű, problémás, nem illeszkedik a képzésre küldöttek 
szintjével, igényével, sem pedig a munkáltatók által szervezett vagy megvalósítani kívánt beruházásokkal, 
munkatevékenységekkel. 

 

A települések nagy részén a lakosság szegénységi kockázata magas, a munkaképes korú lakosság nagy 
részének, sok esetben döntő többségének évek, évtizedek óta képzettség és munkalehetőség hiányában 
esélye sincs az elhelyezkedésre, amit a kistérség elérhetőségi nehézségei is fokoznak. További problémát 
jelent, hogy újabb és újabb generációk nőnek fel úgy, hogy előttük nincs követendő minta, remény a 
felemelkedésre. 

 

A szociális törvény módosításával 2009. évtől a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek 
ellátórendszere differenciálódott, a rendszeres szociális segély már csak egyik formája lett az önkormányzati 
ellátásoknak. Az elindított „Út a munkához” program kiemelt célja volt, hogy komplex intézkedéseivel járuljon 
hozzá ahhoz, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb 
mértékben vegyenek részt, valamely közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres munkajövedelemhez 
jussanak, és közelebb kerüljenek a munka világához. A „Közfoglalkoztatási terv” 2009 évi bevezetésével és a 
finanszírozás kedvezőbbé tételével, nem utolsó sorban figyelemmel a gyakorlatilag „felülről” nyitott 
költségvetési kasszára, a közfoglalkoztatás átlaglétszáma országosan megtízszereződött az elmúlt évekhez 
képest. Az „Út a munkához” programot 2011-ben a „Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja” váltotta fel, 
bennük a Startmunka programokkal, mely mind a mai napig az egyik legfontosabb eleme a 

közfoglalkoztatásnak, lehetőséget nyújtva az Önkormányzatoknak a munkanélküliek foglalkoztatására a 
mélyszegénységben élők, és a cigány kisebbség és egyéb csoportok helyzetének, életkörülményeinek 
javítására. 
 

Egy biztos és tény, hogy nagy szükség van az ilyen és ehhez hasonló közfoglalkoztatási programokra, hiszen 
az ebben foglalkoztatott munkanélküliek nagy részének, más munkalehetősége nincs. Többségük rajtuk kívül 
álló okokból szorult a munkaerőpiac perifériájára, mentálisan is hátrányba kerülve ezzel a többi 
munkavállalóval szemben. Foglalkoztatási esélyegyenlőségük megteremtéséhez fokozott figyelemre és 
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támogatásra van szükség, melyet láthatólag és érzékelhetően igényelnek is. A gyakorlati megvalósítás, olykor 
nem könnyű, embert próbáló, mindennapi feladat. 
 
Összességében megállapítható, hogy a közfoglalkoztatás jelen körülmények között szükségszerű és fontos 
foglalkoztatási forma, mely hosszú évek tapasztalatait figyelembe véve egyértelműen elősegíti a hátrányos 
helyzetű munkanélküliek felzárkóztatását különös tekintettel Nógrád megyére és községünkre. 

 

Az évek során egyre több lett a közfoglalkoztatásban résztvevők száma. Az Önkormányzat igyekszik minél 
több rászorulót foglalkoztatni. Nemzetiségi hovatartozás kérdésében nincs konkrét adata az 
Önkormányzatnak. 

 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, 
potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben 
működő foglalkoztatási programok stb.) 
 
A településen regisztrált munkanélküliek foglalkoztatáshoz való hozzáférésének esélyét segítheti a település 
földrajzi elhelyezkedése, és a tömegközlekedési infrastruktúra elégséges megléte, a városok közelsége, 
azonban a településen és a térségben nagyobb beruházások nem valósulnak meg (gyárak, termelő üzemek 
nem létesülnek a kis- és középvállalkozások nem szaporodnak, a térségben működő foglalkoztatási 
programok más települések munkanélküli lakosait nem foglalkoztatják). 

 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a 
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 
 
A munkaerőpiacot jellemző strukturális egyensúlytalanság következtében a munkaerő-hiány és munkaerő 
többlet egyszerre van jelen Magyarországon. A kínálati oldalon az alacsony munkavállalási hajlammal, 
szakképzetlenséggel vagy nem megfelelő szakmai tudással, elavult szakmaismeretekkel, nem megfelelő 
kiegészítő kompetenciákkal jelen lévő álláskeresők mellett az ország egyes területein és egyes 
foglalkozásaiban kialakultak és tartósan megmaradtak a hiányszakmák. Ennek következtében a keresett és a 
túltelített szakmák körében évek óta nagy átfedés van Magyarországon. 

 

A szakképzési szerkezet hagyományokra épül és nem a piaci szükségletekre. A gyorsan változó gazdaság 
igényeihez a munkaerőnek, munkavállalónak rugalmasan kell alkalmazkodnia. A munkavállalónak aktív élete 
során többször kell szakmát, pályát módosítania. 
   
Tény, hogy jó szakmunkásokra, magasabb színvonalú középfokú szakemberekre (hegesztő, lakatos, CNC 
esztergályos, stb.) nagy szükség volna. 
 
Alapítványi középiskola mellett, több vállalkozás szervez jó színvonalú oktatásokat, mely a logisztikai, titkári, 
idegen nyelvi, szakmai, stb. területeken nyújt segítséget az érintett humán erőforrásának emeléséhez. 
 
Salgótarjánban az ILS alapítványi Iskola, a Gépipari Szakközép Iskola, valamint Hatvanban és Gyöngyösön 
egyéb szakiskolák segítenek tanulni, fejlődni. Igazi harc tapasztalható a diákokért nem csak az OKJ-s, hanem 

tanfolyami képzéseknél is. 
 
Mindezen a tanfolyamok általános iskolai, illetve gimnáziumi alapokra épít és ezek hiányában nincs lehetőség 
bekapcsolódni a támogatott programokba. 
 

 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és 
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 
 
Területileg a munkaerő - piaci képzésben a megyeszékhely Salgótarján szakképzést, felnőttképzést biztosító 
iskolái elérhetőek a település lakóinak igénytől függően, de lehetőség van például Digitális iskolai képzésre, 
OKJ-s képzésre Salgótarjánban esti tagozaton például érettségi megszerzésére.  
A térség legnagyobb felnőttképzési szerve a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztálya, mely az alacsonyan iskolázott, alacsonyan kvalifikált személyek igényeit is kielégíti, 
de nyelvi képzéstől érettségire épülő képzésig.  Az álláskeresők iskolai végzettség szerinti vizsgálata alapján 
településünkön megállapítható, hogy szükséges feltérképezni a környékbeli gazdasági szereplők munkaerő 
keresletének szerkezetét a megfelelő képzettség megszerzéséhez szükséges felnőttképzési lehetőségeket, 
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szakmák elsajátításának módjait. Ehhez az önkormányzat informatikai és információs segítséget nyújt 
hivatalában. 
 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő 
foglalkoztatása 
 
Azt, hogy a probléma országos szinten is jelentkezik, az bizonyítja a legjobban, hogy a Kormány már korábban 
– a 1047/1999.(V.5.) számú határozatával – döntött a cigányság életkörülményeinek és társadalmi 
helyzetének javítására irányuló intézkedéscsomagról, illetve ezt felülvizsgálva a 1021/2004.(III.18.) számú 
határozatában döntött a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányprogramról és az azzal összefüggő 
intézkedésekről. 
 
A Kormány még 2001-ben elfogadta a hosszú távú roma társadalom és kisebbségpolitikai stratégia irányelveit 
tartalmazó vitaanyagot. A stratégia az oktatás, a munkaerő-piaci helyzet javítása, valamint a családjóléti 
kondíciók fejlesztése területén megjelölt ágazati prioritások mellett további alapelveket fogalmazott meg. Az 
alapelveken túl tartalmazta továbbá a stratégia szükségességének indokait, prioritásait, a megvalósítás 
módjait és a társadalmi folyamatokhoz történő illeszkedését. A folyamat lezárásaként az Országgyűlés a 
68/2007.(VI.28.) számú határozatával elfogadta a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervet. 

 

A szegénység és mélyszegénység fogalmát az alábbiak szerint határozzák meg: 
 
A szegénységgel és társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos mutatószámok listáját 2001-ben határozta meg 

az Európai Unió, e szerint Európában szegénynek számítanak a medián jövedelmek 60%-ánál kevesebből 
élők. Ennek megfelelően a szegénységben élő, meghatározásánál a háztartások összes nettó jövedelmét kell 
figyelembe venni úgy, hogy minden egyes háztartástag munkából, társadalmi juttatásból, illetve 

vagyonból származó jövedelmét összegezni kell, majd csökkenteni szükséges a fizetendő adókkal és 
járulékokkal. A mélyszegénységgel sújtottak közé azokat sorolják, akiknek különösen alacsony, a medián 
jövedelmek 40%-a alatti a jövedelme. 
 
Ez alapján vizsgálható, hogy milyen arányban foglalkoztattak mélyszegénységben élőket – valamint önkéntes 
nyilatkozatok megléte esetén romákat - a települési önkormányzat saját fenntartású intézményeiben az 
egyes években? Vizsgálati szempontok: Mekkora részt tesz ki a helyi foglalkoztatásból a mélyszegénységben 
élők, illetve a romák körében az önkormányzat? Másként alakul-e ez az arány a teljes aktív korú népesség 
körében? Ha igen, milyen okok állnak a háttérben? Hogyan lehetne megoldani a mélyszegénységben élők és 
a romák foglalkoztatása során tapasztalható esetleges aránytalanságokat? 

 

 

Tar Község  önkormányzata hivatala minden mélyszegénységben élőt arra ösztönöz, hogy regisztráltassa 
magát a Járási Hivatal Foglalkozatási Osztályánál, ehhez segítséget is nyújtunk az ügyintézéshez. Ezért a 
közfoglalkoztatási rendszerbe is bekerülnek, és ha ideiglenesen is lehetőséget kapnak arra, hogy anyagi 
helyzetükön némileg javítsanak és önbecsülésük is javuljon. A mélyszegénységben élők és romák teljes 
mértékben részesülhetnek a közfoglalkoztatás nyújtotta lehetőségekben településünkön. 
 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 

A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetés nem éri a munkavállalókat a munkahelyi felvételnél, 
az elbocsátásoknál, megfelelő tájékoztatást és munkavédelmi oktatást kapnak a munkavégzéssel kapcsolatos 
szabályokat megismerik, betartatjuk, esetleges szabályszegés esetén megbeszéljük a problémákat és 
lehetőséget kapnak a hibák javítására. Minden munkaképes álláskereső azonos feltételekkel vehet részt a 
közfoglalkoztatási programban. A településen működő egyéb foglalkoztatók körében nem áll 
rendelkezésünkre olyan adat, hogy csoportos létszámleépítés vagy munkakör megszüntetésnél indok lenne 
a származás, vagy a hátrányos helyzet. A közfoglalkoztatás során a képzettségnek megfelelően biztosítjuk a 
munkaköröket, főleg a községüzemeltetési feladatok ellátása, illetve közintézményekben való foglalkoztatás. 

 

A foglalkozási diszkrimináció elsősorban a munkahelyi felvételnél, másodsorban az elbocsátásoknál érezteti 
hatását. A foglalkozási diszkrimináció mértéke és a munkaerő-piaci státusz között erős összefüggés található. 
A nem foglalkoztatottak csoportja (munkanélküliek és inaktívak együtt) és azokon belül a roma származású 



44 

 

nem foglalkoztatottak szenvedték el legnagyobb valószínűséggel a hátrányos megkülönböztetést eddigi 
életútjuk során. A munkaerőpiacról való korai kiszoruláshoz leginkább az egészségi állapottal, a származással 
és az életkorral összefüggő foglalkozási diszkrimináció járul hozzá. 
 

 

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

 
 
E fejezetben kiemeljük a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, valamint a munkaerő-piaci 
szolgáltatásokat és az álláskeresők számára elérhető támogatásokat. 

 

E területen az Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő 
pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók: 

 

Pénzbeli ellátások:
 

 
o Járási Hivatal által: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, ápolási díj, 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, alanyi és normatív 
közgyógyellátás,. 

o Képviselő-testület, jegyző, illetve polgármester által: települési támogatás 
 

     Természetbeni ellátások: 
o polgármester által : szociális tűzifa  

 
 

Munkaerő-piaci szolgáltatások 

Az Flt. III. fejezete rögzíti a munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatásokat. 
 

Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény által nyújtott szolgáltatások a 
következők:  

a) munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása, 
b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, 
c) munkaközvetítés. 

 

Álláskeresők támogatása 
 

A támogatott képzésben részesíthető személyek körét és a képzési támogatásként adható juttatásokat az 
Flt. 14. §-a rögzíti.  
A hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának bővítését szolgáló támogatások nyújthatók az Flt. 16. 
§- alapján a munkaadó részére a törvényben rögzített feltételek esetén. 

 
Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás nyújtható az Flt. 17. §-a szerint a legalább három 
hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban részesülő 
magánszemélyek számára, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) összegéig terjedő vissza nem térítendő formában, pályázati eljárás keretében. 

 
A munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatásáról az Flt. 18. §-a rendelkezik, eszerint 

támogatás nyújtható új munkahelyek teremtéséhez, a meglévő munkahelyek megtartásához, a 
foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítéséhez, valamint a munkaerő szakmastruktúrájának 
korszerűsítéséhez fűződő foglalkoztatáspolitikai célok elérése érdekében. 

 
Az álláskeresők ellátására vonatkozóan az Flt. 25. §-a szerint álláskeresési járadék folyósítható annak az 
álláskereső személynek, aki megfelel a törvény e rendelkezése szerinti feltételeknek. 

 
Az Flt. 30. §-a szerint az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési támogatást kell megállapítani a 
jogszabályban rögzített feltételek esetén. 

 
Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint a 

munkahelykereséssel kapcsolatos helyközi utazási költségtérítés állapítható meg az Flt. 32. §-a szerint. 

 

Továbbá, lásd: „Jogszabályi háttér bemutatása”  
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3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 

15-64 év közötti állandó 
népesség száma 

(TS 0803 és TS 0804 
összesen) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők (fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők % 

2012 1 275 0,75 0,1% 

2013 1 259 4,25 0,3% 

2014 1 252 7,5 0,6% 

2015 1 245 8,75 0,7% 

2016 1 252 10,75 0,9% 

2017 1 227 14,75 1,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   
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3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 

Év 

Rendszeres szociális segélyben 
részesített regisztrált munkanélküliek 
száma (negyedévek átlaga) - TS 1401 

 

(2015. február 28-tól az ellátás 
megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és 

FHT-ra) 

Egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásban 
részesülők átlagos száma 2015. márc. 

1-től érvényes módszertan szerint 

(TS 5401) 

  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek átlagos havi 
száma (2015. március 01-től az ellátásra 

való jogosultság megváltozott) 

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

2012 113,75   8,92% na. na. 

2013 89,25   7,09% na. na. 

2014 70   5,59% na. na. 

2015 58,5 1 4,70% na. na. 

2016 55 3 4,39% na. na. 

2017 16,75 na. na. na. na. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     

 
 
 

Fenti táblázatok az álláskeresési segélyben, járadékban, illetve a rendszeres szociális segélyben és 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők számát mutatják. 
Az álláskeresési segélyben részesülők a korábbi évekhez képest újra emelkedni látszanak . A 2012-es adatok 
alapján már 14 %-al emelkedett az álláskeresési segélyben részesülők aránya 2017-re. 

 

 

 

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

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek
/nyil-vántartott 

álláskeresők 
száma 

(TS 1301) 

Álláskeresési járadékra 
jogosultak (TS 1201) 

Fő Fő % 

2012 227 13,25 5,8% 

2013 205 10 4,9% 

2014 189 6,5 3,4% 

2015 136 5,25 3,9% 

2016 142 10 7,0% 

2017 133 7 5,3% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 
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Az álláskeresési járadékra jogosultak száma viszont csökkenést mutat. A 2012-es 5,8% 2017-es évre 5,3 %-ra 
apadt. 
 

 

2015-ig a rendszeres szociális segélyben részesülők száma jelentősen csökkent, viszont a  2015. február 28-

tól az ellátás megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és FHT-ra, de az ellátottak száma továbbra is csökkent.  
A Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők számáról viszont nincs adatunk.  
 

 

Foglalkozást helyettesítő támogatást álláskereső kaphat. Bérpótló juttatásra (2011. január 1-től), illetve 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (2011. szeptember 1-től) az jogosult, aki korábban rendelkezésre 

állási támogatásban részesült. A jogosultságot évente felül kell vizsgálni, mert 2012. január 1-től csak annak 
folyósítható ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap munkaviszonyt (vagy 
30 nap közérdekű önkéntes munkát) tud igazolni.  
 
 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
 
 

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

 

Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) 
gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a 
területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét 2013. január 1-

jétől. 
 
A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy 
nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 
hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő - szolgáltatás, a csatornahasználat és 
a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-

részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt.  
A lakhatási támogatás normatív alapon állapítható meg. 

 

Igen lényeges az Ebktv. 26. §-ának (3) bekezdésének figyelembe vétele a lakhatási helyzet, illetve a 
szegregátumok vizsgálata és a megfogalmazandó intézkedések során. A rendelkezés rögzíti, hogy „a lakáshoz 
jutási feltételek meghatározása nem irányulhat arra, hogy a 8. §-ban meghatározott tulajdonságok szerint 
egyes csoportok valamely településen, illetve településrészen mesterségesen, nem a csoport önkéntes 
elhatározása alapján elkülönüljenek.” Az Ebktv. tiltja a lakáshoz jutási feltételek olyan módon való 
meghatározását, ami alapján egyes védett tulajdonságokkal rendelkező csoportok egy adott településen vagy 
településrészen belül mesterségesen elkülönülnek. Ezt elsősorban a település drágábban és olcsóbban 
értékesíthető telkekre, ingatlanokra történő felosztásával, kettéosztásával lehet megvalósítani. 
 
A törvényi tilalom része, hogy a mesterséges elkülönülés a csoport tagjainak szándékán kívül valósuljon meg, 
azaz abban az esetben, ha egyes személyek vagy e személyek csoportja önként, kényszer nélkül kíván a 
település egy különálló részén élni anélkül, hogy ez a helyzet bizonyos lakáshoz jutási feltételek diszkriminatív 
meghatározásán alapult volna, az nem minősíthető az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének. 

 

A jövedelmi-anyagi, vagyoni helyzet egyik legfontosabb indikátora a lakástulajdon. Több, rétegződéssel 
foglalkozó hazai vizsgálat eredményei arra utalnak, hogy a lakás jellege, állaga jól mutatja hazai viszonyok 
között, hogy az adott család hol helyezkedik el a társadalmi ranglétrán. 

 

A kistérségben a családok nagy része lakását tekintve nem él rossz körülmények között. Mondhatnánk azt is, 
hogy a nehéz anyagi körülmények ellenére egyfajta „tisztes” szegénység jellemzi még azokat is, akik az 
áltagnál szerényebb lakáskörülmények között élnek. Körülbelül 5-6 %-a a térség családjainak él 
nyomorúságos, egyértelműen szegény körülménynek között. 
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A rendelkezésünkre álló utolsó adatok szerint a lakások méretét tekintve az alábbi adatok kedvező képet 
mutatnak a községről: 

 1 szobás 2 szobás 3 szobás 4-x szobás 

Tar 7,9% 34,3% 37,2% 20,7% 

Kistérség 6,7% 36,2% 37,4% 19,6% 

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

Ország 9,1% 37,2% 32,6% 20,9% 

Forrás: Népszámlálás 2011 

 

A településen kisebb az 1 és 4 és annál több szobás lakások aránya, mint a 2 és 3 szobás lakásoké. 
Az 1 szobás lakások aránya meghaladja a kistérségi és megyei arányt is. 

 

A komfort szerinti összehasonlítást megnehezíti, hogy a kis településeken a távfűtés hiánya torzítja az 
adatokat. 
 
Az országos, megyei, illetve kistérségi adatokhoz viszonyítva a településen magas a komfort nélküli 
lakások aránya. Az alacsonyabb komfortfokozatú lakások esetén általában elmondható, hogy az 
ezekben lakók között magasabb arányban jelennek meg a hátrányos helyzetű családok. A községben 
az utcák és a házak viszonylag rendezettek. 
 

  

        
Összkomfo

rtos 
 
Komfort

os 
 

Félkomfor
tos 

 
Komfort 

nélküli 
  

Szüksé
g és    

 

            egyéb 
lakás 

   
 

                            
 

                               
 

     Tar  47,4%  34,8%  5,1%  12,2%  0,5%    
 

     
Kistérs
ég  44,2%  39,0%  4,7%  11,4%  0,6%    

 

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

     Ország  59,3%  31,3%  2,9%  5,8%  0,6%    
 

    

Forrás: Népszámlálás 
2011.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 
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Év 

 

Lakásállo
mány (db) 
(TS 4201) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 
körülmén

yeket 

biztosító 
lakások 
száma 

Bérlakás 
állomán

y (db) 

Ebből 
elégtele

n 

lakhatá
si 

körülm
ényeket 
biztosít

ó 
lakások 
száma 

Szociális 
lakásállom

ány (db) 

Ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

Egyéb 
lakáscélra 

használt nem 
lakáscélú 

ingatlanok (db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2012 865  - -  -   - - - -   - 

2013 860  -  -  - -   -  -  - 

2014 859  -  -  -  -  -  -  - 

2015 859  -  -  -  -  -  -  - 

2016 859  -  -  -  -  -  -  - 

2017  na.  -  -  -  -  -  -  - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
önkormányzati adatok       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tari lakosok saját tulajdonú családi házakban élnek. Az adatok alapján 859 lakás van a településen. 
Veszélyeztetett lakhatási helyzetről, hajléktalanságról  nincs tudomásunk. A településen 
veszélyeztetett lakhatási helyzet, hajléktalanság nincs. 

 

a) bérlakás-állomány 
 
A településen 4 db bérlakás van, melyek üresen állnak. Ezek az ingatlanok régi építésűek, komfort 
nélküliek, vagy félkomfortosak, erősen felújításra szorulnak. 

 

b) szociális lakhatás 
 
Szociális lakásállománya Tarnak nincs. 
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 
 
Nincs a településen olyan nem lakáscélú ingatlan, melyet lakáscélra használnának. 
 

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyeztek, hajléktalanság.   

A településen a fent említett elégtelen lakhatási körülményekről, veszélyeztetett lakhatásik helyzetekről 
nincs adat, illetve hajléktalanság nem releváns.  
 

 

856

858

860

862

864

866

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Összes lakásállomány (db)

Összes lakás Elégtelen körülményeket biztosító lakás
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A táblázatból és grafikonból látható, hogy a településen a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma 
évről – évre a rendelkezésünkre álló adatok alapján,  2015-ig számottevően csökkent, 2015 évben  90 fő 
kapta ezt az támogatást. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 
 

A lakásviszonyok jellemző problémái a közműdíj-, illetve lakáshitel-tartozások, hátralékok felhalmozódása. 
Lakhatási települési támogatás az Önkormányzat rendelete alapján, annak a személynek állapítható meg, 
akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250 %-át és a háztartás tagjainak vagyona nincs. A támogatás a szociálisan rászoruló háztartások 
részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos 
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A lakhatási támogatás a villanyáram-, a víz- és a 
gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához nyújtható. 
A támogatás lakásfenntartási támogatásnak minősül. A lakhatás elősegítése érdekében a támogatás a 
megjelölt közüzemi szolgáltatóhoz történő utalással állapítható meg.  
A támogatást természetbeni ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres 

kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb 
mértékben veszélyezteti. A kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben az a lakhatással összefüggő kiadás 
veszélyezteti a legnagyobb mértékben, amelyik szolgáltatónál a kérelmezőnek/háztartásnak közüzemi 
díjtartozása van. Ha a kérelmezőnek/háztartásnak közüzemi díjtartozása nincs,abban az esetben a 
legmagasabb összegű közüzemi díjhoz kell a támogatást nyújtani. A támogatás összege 2.500,-Ft/hó. A 
támogatást egy félévre kell megállapítani.  
A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek 
és háztartások számától 
 

 

 

f) eladósodottság 
 
Az eladósodottságról az önkormányzat nem rendelkezik adattal. A devizahitelesek jelenléte nem jellemző 
nagy számban a településen. Inkább a közműtartozások okoznak problémát, sokszor a víz-, villany-, gázszámla 
tartozások. Jellemző a cigány lakosságra a falopás. 
 
Rendkívüli segély a településen testületi hatáskörű rendelet, a testület a hatáskörét a Művelődési- és Szociális 
Bizottságra ruházta át. 
 

 

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

 

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és 
adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma 

Év 

Lakásfenntartási 
támogatásban 

részesített személyek 
száma (TS 6001) 

Adósságcsökkentési 
támogatásban 

részesítettek száma (TS 

6101) 

2012 108 na. 

2013 119 na. 

2014 95 na. 

2015 90 na. 

2016 na. na. 

2017 na. na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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Tar kizárólag közúton elérhető település. A község vezetékes ivóvíz, gáz, szennyvíz és telefonhálózattal 
rendelkezik. A közműves ivóvízellátás, szennyvízhálózat és a vezetékes gáz mindenki számára elérhető, a 
szolgáltatókkal kötött szerződések alapján. A lakosság mobilitási lehetőségeit segítik a térségben működő 
közlekedési társaságok. Külterületen zömmel magántulajdonban lévő ingatlanok találhatóak. 
 
A településnek van egy olyan része („Cigány-hegy”), ahol nagyrészt cigány lakosság lakik. Ez a településrész 
nem külterületen helyezkedik el. 
 
 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
 
 

 

Kistérség 
 
Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy alacsony 

jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak, az ilyen helyzetbe jutók számának megállapításához 
nyúlt segítséget ez a táblázat. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk 
kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. 
 

a)A telep/szegregátum,  mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés  
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb. )  

 

 

b) A telep/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. életkori 
megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet,segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
aránya, stb. )  

 

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

 

A fent említett pontokat az alábbi táblázat részletezi.  
 

A 2011. évi KSH adatok alapján Tar községben 1 szegregátum „alakult ki”. 
 
A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 50% 
feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt 
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  1. szegregátum 
 

  (Rákóczi út- Kossuth út- 
 

  Mátrai út- belterületi határ- 
 

Mutató megnevezése Tar összesen Béke út mindkét oldala- Béke 
 

  út és József Attila út által 
 

  közrefogott terület- Dankó út- 
 

  Árpád út) 
 

Lakónépesség száma 1949 271 
 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 14,7 30,3 
 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 58,2 57,2 
 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 27,1 12,5 
 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
25,7 65,8  

aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül  

  
 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 
8,3 1,3  

arányában  

  
 

Lakásállomány (db) 861 79 
 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 17,8 39,2 
 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
52,6 78,7  

aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül  

  
 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
20,7 57,4  

és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők  

  
    

aránya az aktív korúakon belül   
 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 43,0 19,9 
 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 56,2 72,0 
 

Állandó népesség száma – a mutató a település 
1926 

 
 

egészére állítható elő, szegregátumokra nem 
 

 

  
 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
48,7 58,8  

foglalkoztatottak aránya  

  
 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
60,4 66,8  

lakónépességen belül  

  
 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 28,8 62,2 
 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
13,2 26,7  

munkanélküliek aránya)  

  
 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
14,8 39,2  

aránya a lakott lakásokon belül  

  
 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 6,6 13,5 
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 

Az 1997. évi CLIV. egészségügyi törvény célja: 
 

„a) elősegíteni az egyén és ez által a lakosság egészségi állapotának javulását, az egészséget 

befolyásoló feltétel- és eszközrendszer, valamint az annak kialakításában közreműködők 
feladatainak meghatározásával, 

 
b) hozzájárulni a társadalom tagjai esélyegyenlőségének megteremtéséhez az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésük során,  
c) megteremteni annak feltételeit, hogy minden beteg megőrizhesse emberi méltóságát és 
önazonosságát, önrendelkezési és minden egyéb joga csorbítatlan maradjon,  
d) meghatározni - a szolgáltatók jogállásától és az ellátások fedezetétől függetlenül - az 
egészségügyi szolgáltatások általános szakmai feltételeit, színvonalának garanciáit,  
e) biztosítani az egészségügyi dolgozók és a szolgáltatást nyújtó intézmények védelmét jogaik 
és kötelezettségeik meghatározásával, valamint az egészségügyi szolgáltatás sajátos jellegéből 
fakadó garanciális jellegű intézkedésekkel,  
f) lehetővé tenni az egyéni és a közösségi érdekek harmonikus érvényesülését, a mindenkori 

 
népegészségügyi célok elérését, a szükséges erőforrások előteremtését, optimális 

felhasználását és az egészségtudományok fejlődését.”2 

 

Az Egészségügyi Törvény a települési önkormányzat főbb feladat- és hatáskörei között kötelező feladatként 
határozza meg az egészségügyi alapellátást, valamint a környezet- és település-egészségügyi feladatokat. 
  
 A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében  
a)gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 
 
b) biztosítja a 73. § (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban meghatározott rovarok és rágcsálók irtását, 
c)folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és ennek 
esetleges romlása esetén - lehetőségeihez képest - saját hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel 
rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát,  
 

A KISTÉRSÉG EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERE 

A kistérség egészségügyi ellátása négy részre tagolódik: 
1. Alapellátás a háziorvosi szolgálatok tevékenységével 
2. Ehhez szervesen kapcsolódik a központi háziorvosi ügyeleti szolgálat 
3. Kórházi fekvőbeteg ellátás 

4. Országos mentőszolgálat, mentés és betegszállítási feladatok 
 
Az első három ellátási egység munkáját a Pásztói ÁNTSZ felügyeli és koordinálja, a mentőszolgálat országos 
szervezetén keresztül kapja az irányítást. A négy szolgálat között jelenleg gyenge a kapcsolat, mindegyikük 
igyekszik a lehetőségekhez mérten eleget tenni előírt feladatának. 
 
A szolgálatokra nagy terhet ró a megnövekedett igénybe vétel, amit a kistérség lakóinak pszichikai és szociális 
állapotának romlása okoz. A kistérségben végbemenő kedvezőtlen gazdasági, szociális és foglalkoztatási 
folyamatok előmozdították az egészségtelen életmód térhódítását, nőtt az alkoholisták, a máj- és 
idegbetegek száma. A kistérségben az egészségügyi dolgozók bérezése még mindig az országos, sőt sok 
esetben a megyei átlag alatt van, amit a pásztói és a salgótarjáni kórház dolgozói közötti bérkülönbözet is 
reprezentál. 
 

Alapellátás 
 
A kistérség 12 településén nincs önálló háziorvosi körzet, ezen települések lakóinak egészségügyi ellátását a 
szomszédos településről bizonyos időközönként kijáró körzeti orvos látja el az adott település helyi 
rendelőjében. A kistérség többi 14 településén helyben praktizáló háziorvosok tevékenykednek. A központi 
háziorvosi ügyeletet a pásztói Margit Kórház, valamint a Héhalmon létrehozott, 12 települést ellátó 
egészségügyi mikrocentrum adja. Gyógyszertár a kistérség 11 településén működik. Egyes településeken 
védőnői szolgálat is igénybe vehető. 
 

Járóbeteg szakellátás 
 

A kistérség településeinek többségére heti, vagy havi rendszerességgel gyermekorvos jár ki. Egyes 
községekben nőgyógyász szakorvosok rendelnek bizonyos időközönként. Fogászati kezelés a kistérség 
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néhány településén vehető igénybe. További speciális egészségügyi szakellátások a kistérségi központban, 
Pásztón érhetőek el. A Pásztón működő szakrendelői szolgáltatás a kórháztól különálló épületben, a kórházzal 
párhuzamos rendszerben folyik. Emellett két gondozó intézet ügyel a betegek egészségének megvédésére 

(ideggondozó és tüdőgondozó). A munkát kórházi és külsős szakorvosok látják el. 
 

Mentőszolgálat 
 
A kistérségben a mentési és betegszállítási feladatokat a pásztói Mentőállomás látja el. Egy esetkocsi mellett 
két szállítókocsi végzi 24 órában a mentési és betegszállítási feladatokat. A szűk kapacitás és az ellátási terület 
nagy távolságai azonban igen gyakran késést okoznak a mentési vagy betegszállítási feladatok 
végrehajtásában. Az EU norma szerinti 15 percet a déli körzet távolabbi falvai esetében már nem lehet 

tartani. A mentőszolgálat ugyanakkor szakmailag igen jól képzett munkatársakkal rendelkezik, emellett 
szervezettségük és technikai felszereltségük évtizedek óta európai színvonalon biztosított. 
 

 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett 

háziorvosi szolgálatok 
száma 

(TS 4401) 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

(TS 4301) 

A házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

(TS 4501) 

2012 1  na na 

2013 1  na na 

2014 1  na na 

2015 1 na   na 

2016 1 na na 

2017 1 na  na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 
 
A felnőtteknek és a gyermekeknek közös háziorvosi szolgáltatás adott a településen, viszont Tar községnek 
házi gyermekorvosa nincs. Az orvosi ellátást jelenleg 1 fő háziorvos látja el.  
 
 
 
 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés 
 
A településen helyben biztosított a háziorvosi ellátás, az anya-csecsemővédelem, önálló védőnő szolgálat 
van. A közös kistérségi együttműködési fejlesztések is a szolgáltatások egyenlő színvonalú igénybevételének 
lehetőségét célozzák meg.  
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma csökkent az elmúlt években, míg az ápolási díjban 
részesültek száma emelkedett. 
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3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 
száma 

(TS 5601) 

2012 107 

2013 102 

2014 85 

2015 95 

2016 79 

2017 119 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

  
 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma táblázat adatairól nincs tudomásunk. 
 
 
 
 
 

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

Prevenciós előadásokat és szűrőprogramokat a háziorvos és a védőnő szervez. 
Magas arányokat mutat a kötelező rendszeres népegészségügyi szűrésen résztvevők aránya, ami nagyon 
fontos az egészségmegőrzés szempontjából. Kórház ellátás helyben nincs, de elérhető távolságban 
(Salgótarján) van a lakosság számára. 
 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
 
 

A fejlesztő és rehabilitációs ellátásokhoz való hozzáférés Pásztón és Salgótarjánban megoldható. 
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A halmozottan hátrányos emberek, a mélyszegénységben élők és a romák a település teljes egészségügyi és 
szociális intézményhálózatát megkülönböztetés nélkül használhatják. 
 
A különböző megelőző és gyógyító, valamint rehabilitációs lehetőségek nagyobb részben adottak Pásztó 
városában. A Margit Kórház az Év kórháza címet is elnyerte. Többek között a rehabilitációs szakmai 
tevékenységük is kiemelkedő színvonalú, melyet az ország más régióiból is szívesen vesznek igénybe a 
gyógyulni vágyók 

 

Egyéb intézmények 
 
Megyei fenntartásban működik az enyhe fokú értelmi fogyatékosok nevelését-oktatását végző Óvoda, 
Általános Iskola és Diákotthon Pásztón. Az intézményhez integráltan végzi feladatát a Pedagógiai, 
Pszichológiai Szakszolgálat, melynek kínálatában nevelési tanácsadás, beszédjavítás, pályaválasztás, korai 
fejlesztés, gyógytestnevelés, illetve utazó gyógypedagógiai hálózat működtetése szerepel. 
 
A megyei fenntartású, pásztói székhelyű Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
és Gyermekotthon Pásztói Óvoda, Általános Iskola és Diákotthonnal és a vele integráltan működő Pedagógiai 

Szakszolgálat a gyógypedagógiai tantervű (szegregált) oktatás mellett nevelési tanácsadási, pályaválasztási 
tanácsadási, korai fejlesztési feladatokat lát el, valamint utazó gyógypedagógiai hálózatot működtet. 
 
A gyermekjóléti szolgálatot 2013. augusztus 15-től a település önálló feladatként látta el.  2016. január 1-től 
a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzattal közösen végzi a feladat ellátását.   

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 
 
 

A település önkormányzata jelenleg nem tart fenn konyhát, vállalkozó üzemelteti. Innen biztosítjuk az 
intézmények (óvoda, iskola) és az idősek étkeztetését. Nagyon népszerű az idősek körében a szociális 
étkeztetés, kb. 90 fő veszi igénybe ezt a szolgáltatást. 
 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 
 
  
Jelenleg a benyújtott pályázatok között szerepel 2 db 15 sporteszközzel rendelkező szabadidős sport park 
kialakításának támogatási kérelme. A pályázat elbírálás alatt áll. 
 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 
 

A településen az arra rászorulóknak szociális étkeztetés biztosít az önkormányzat. 
 
Pásztó város szociális hálózatának meghatározója a Területi Gondozási Központ. Ők biztosítják a személyes 

szociális szolgáltatásokat a különböző intézményrészükben. Ezek közül kiemelkedik az 55 férőhelyes Idősek 
Átmeneti és Tartós bentlakást biztosító otthona. A kórház az otthon szomszédságában helyezkedik el, amely 
a szolgáltatások színvonalát és időbeni elérését segíti. 

 

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

Fentiek megsértéséről nincs tudomása az önkormányzatnak. 

 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi 
ellátórendszer keretein belül  
 

A településen nincs pozitív diszkrimináció e témakörben.  
Helyi szintű rendelet szabályozza a jövedelemmel nem rendelkező személyek személyes gondoskodást nyújtó 
szociális szolgáltatás ellátás igénybevételét. Ennek során, a benyújtott kérelem alapján, a rászorulók 
juthatnak e szolgáltatásokhoz. Például: házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
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a) közösségi élet színterei, fórumai 
  
 

A közösségi élet színterei az Önkormányzati Hivatal épületében lévő nagyterem ( a volt Művelődési Ház), a 

Közösségi Ház, a Könyvtár, a különböző egyesületek, a templom.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A templom XIII. és XVIII. század között született faliképei, a középkori Magyarország egyedülálló örökségei, a 
templomi falfestészet jelentős művészettörténeti emlékei. 

 

A Gömör-hegy tövében a Koplaló tanyán, a Kis Zagyva völgyébe vezető út torkolatánál buddhista-templom 

létesült, amelyet maga a Dalai Láma avatott fel, s a népszerű sztupa egzotikus látványossága, a buddhista 
kolostor meditációs központja. 

 

A községben működő tízezer kötetes könyvtár elsősorban az általános iskolás, óvodás korú gyermek 
művelődési szokásainak alakításához képes programot, létesítményhátteret biztosítani, az idősebb korosztály 
elsősorban a feltűnő erejű vallásosságban, egyházi szervezésű programokban talál közösségi, közéleti 
szerepet. 
 

 

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

Az etnikai konfliktusok a közösségi élet színterein nem jelennek meg. 
 
 

 

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

 
A településen az eltelt években csökkent az adományozási kedv, kiemelkedőnek mondható a 2010-ben 
árvízi-belvízi védekezés, ahol az önkéntes munka szerepe megnőtt.  
A Vöröskereszt által szervezett véradáson jelentős számban vesznek részt a tariak.  
 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 
partnersége a települési önkormányzattal. 

 

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 115-116. §- ai rögzítik. A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata többek 
közt a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos 
feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével 
kapcsolatos feladataira. A helyi nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladatot láthat el különösen a 
nemzetiségi oktatási és kulturális önigazgatással összefüggő ügyekben, a társadalmi felzárkózás, a szociális, 
ifjúsági, kulturális igazgatás és a közfoglalkoztatás területén, valamint településüzemeltetési és 
településrendezési feladatok körében. A nemzetiségi önkormányzat együttműködését az állami és a helyi 
önkormányzati szervekkel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 79-86. §-ai rögzítik. A helyi 
önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati 
működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási 

feladatok ellátásáról. 
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2014. évi nemzetiségi önkormányzati választáson, Taron megalakult a Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
3 fővel. 

 
Feladatait a 2011. évi CLXXIX. nemzetiségi törvény 113. §-a alapján határozta meg. Kiemelt feladatának 
tekinti a roma közösség érdekképviseletét, az esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok 
ellátását. 

 
A kisebbségi és a települési önkormányzat között jó munkakapcsolat alakult ki. A települési önkormányzat 
biztosítja a kisebbségi önkormányzat működéséhez szükséges feltételeket. A két önkormányzat között a 
romákat érintő kérdésekben egyeztetés van. 

 
A Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködik Tar Község Önkormányzatával, rendszeresen 
kapcsolatot tart a település oktatási, gyermekjóléti és szociális intézményeivel. Véleményezi a 
kisebbségeket érintő előterjesztéseket és részt vesz a helyi programokon. 

 
 
 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön  
 

 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Jelenős az alacsonyan iskolázottak száma  képzés nyújtó projektek felkeresése, 

projekmenedzsmenttel együttműködés. Képzések 

szervezése. Együttműködő szervezeteken keresztül 

képzésekre való toborzás  

Jelentős probléma a generációkon átívelő 

munkanélküliség a roma és mélyszegélységben élő 

lakosság körében  

Pályázati lehetőségek kihasználás. munkahelyteremtő 

beruházások feltételeinek megalapozása, kialakítása, 

befektetések ösztönzése 

A munkanélküliek foglalkoztatási esélye csekély, 

mivel nagyon kevés a szakképzettséget nem igénylő 

munkakör és a munkahely 

Együttműködés a helyi vállalkozásokkal a 

szakképzetlen munkaerő foglalkoztatásának 

elősegítése érdekében. Tervezett  Ipari terület 

kialakítása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
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Kistérség 

Óvodai nevelés helyzete: 
 
2014. szeptember 1-jétől kezdődően valamennyi 3. életévét betöltött gyermeknek óvodai nevelésben kell 
részt vennie. 
 
Az iskola előtti nevelés biztosítása kötelező alapellátás. A kistérség valamennyi önkormányzata megoldja ezt 
a feladatot, de nem minden esetben az adott település óvodájában. A kislélekszámú településeken nem 
racionális fenntartani önálló óvodai intézményt. Az egy óvodapedagógusra jutó gyerekszám egyébként is 
jellemzően alacsony a kistérség településein. A kistérségben 2003-ban még 1.038 óvodás gyerek volt, addig 

2007-ben már mindössze 968 az óvodások száma, ami kb. 4 csoportnyi gyereket jelent. A problémát az 
alacsony születési ráta magyarázza. 

 

Általános iskolai feladatellátás Nógrád megyében: 
 
Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények 2013. január 1-jei állami fenntartásba vétele 87 
Nógrád megyei, általános iskolai feladatot ellátó intézményt érintett. A korábban önkormányzati fenntartású 
intézmények korábbi OM azonosítójukat megtartva a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
fenntartásába kerültek.  
  
Felnőttoktatás munkarendje szerinti általános iskolai oktatást folytató köznevelési intézmény a megyében 

Salgótarjánban és Szirákon van. 
 

 

Az általános iskolák ma két feladat előtt állnak, egyfelől a tartalmi, módszertani megújulás, másrészt a 
csökkenő gyerekszám által megkövetelt, közigazgatásilag és gazdaságilag is racionális, pedagógiailag 
elfogadható és indokolható szerkezeti átalakulás jelent kihívást és megoldandó feladatokat a jövőre nézve. A 
prognosztizált adatok alapján a pásztói kistérségben az elkövetkezendő hat évben az óvodai és iskolai 
gyermeklétszámok csökkenő tendenciát mutatnak. 2010-re a gyerekek számának térségi csökkenése már 3-

4 osztállyal kevesebb gyereket jelent majd az általános iskolák esetében iskolájukban több, mint 3 ezer fő 7-

16 éves gyerek tanul. A térségben több olyan település található, mely csekély lakosság száma miatt nem 

képes önállóan általános iskolát működtetni. Az általános iskolák többségébe 200-nál kevesebb tanuló jár, 
és közel az iskolák harmadába kevesebb, mint 100 tanuló. Középfokú oktatás helyzete: 

 

A kistérség felsőoktatási és kutatási intézménnyel nem rendelkezik. Pásztó város egyrészt törvényi 
kötelezettségéből fakadóan, másrészt vállalt feladatként, nevelési-oktatási hagyományainak, értékeinek 
megőrzése érdekében továbbra is saját fenntartásában kívánja működtetni a nagyrészt térségi szerepkört 
betöltő, jelenleg funkcionáló intézményrendszerét. 

 

Gyermekjóléti Szolgálat működésének törvényi- és társadalmi háttere, annak változásai: 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás fogalmi meghatározása szerint olyan gyermek érdekeit védő személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek 
testi és lelki egészségét, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését. 
 
Az 1997-es Gyermekvédelmi törvény és a végrehajtását szabályzó rendeletek kezdetben a gyermeket 
veszélyeztető problémák fő forrását a szülők magatartásában, a szülői gondoskodás hiányában látták. 
Időközben az évről évre mélyülő gazdasági válságok morálisan is aláásták a családokat. A tizenéves 
korosztály érzelmi leválása a szülőtől a családokon belül egyre több és szélsőségesebb konfliktusokkal jár. 
Sokat mondó, hogy a törvényi meghatározásába 2009-től belekerült az a kitétel, hogy a gyermek 
veszélyezettségét már maga a gyermek is okozhatja. E módosításon túl más nem történt. Az az ígéret, mely 
szerint a gyermekjólét szolgálatok felett álló szakhatósági rendszer majd bővül, és olyan speciális 
gyermekotthonokat működtet majd, ahol a deviáns magatartási mintákat közvetítő családok gyermekei 
elhelyezést nyerhetnek ígéret maradt. Sőt – szakmai megbeszélések során kialakult vélemény szerint – a 

még létező rendszer a zsúfoltság, a forráshiányok miatt egyre inkább ellhetetlenül. Az oktatási 
intézményekben dolgozó, ifjúság védelemmel foglalkozó pedagógusok feladatra fordítható óraszáma 
tovább csökkent, miközben az iskolába járó gyermekek közül egyre több a speciális nevelési igényű, 
magatartási zavarokkal küzdő gyermek. 
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A szülők egy alulfizetett, munkanélküliséggel terhelt környezetben próbálnak boldogulni. Családon belüli 
problémáik, gyermekükkel való konfliktusaik megoldását pedig sokszor csak az anyagi javak 
megteremtésében látják. Ez az ellentmondás pedig további válságot hoz: az elszegényedett szülők mai 

nemzedéke már nem tanult és nem is tud már átadni olyan normákat, és követhető mintákat, módszereket 
a gyermekeinek, ami az ellentét feloldásához, e mostani „nehéz idők” morális túléléséhez vezetne. 
 
 
 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, 
demográfiai trendek stb.) 
 

 

A község teljes lakosságszáma a 2016-os  évben 1913 fő, amelyből a 0-14 éves gyermeke száma 270, a 15-17 

éves korosztályé pedig 70. Az élve születések száma, még mindig alacsonyabb, mint a halálozások száma, így 
megállapítható, hogy a természetes szaporodási mutató, jelenleg is mínuszban van, mely folyamatot 
megállítani, a gyermekvállaláshoz szükséges kedvező feltételeket a településen megteremteni a lakossággal 
közös cél kell, hogy legyen. 
 
A 65 év feletti lakosságszám továbbra is magasabb, mint a 0-14 éves korosztály aránya. Fontos célkitűzése az 

önkormányzatnak a fiatalok településen való megtartása, mely célkitűzést szem előtt tartva a helyi rövid, 
közép és hosszú távú stratégia fő szempontja ennek a törekvésnek a megvalósítása és eszközeinek 
megteremtése. 
 

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

Korcsoport  

Fő 

Az állandó népességből 
a megfelelő korcsoportú 
nők és férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 

(TS 0301) 

Férfiak 

(TS 0303) 

Nők 

(TS 0304) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 899 
1 

014 
1 913 46,99% 53,01% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)     62 3,24% 

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 143 127 270 7,48% 6,64% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 29 41 70 1,52% 2,14% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 530 517 1 047 27,71% 27,03% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 61 74 135 3,19% 3,87% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 136 255 391 7,11% 13,33% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 

65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 

száma (fő) 
(TS 0327) 

Öregedési index 
(%) 

(TS 0401) 

2012 383 270 141,85% 

2013 388 267 145,32% 

2014 381 273 139,56% 

2015 391 268 145,90% 

2016 391 270 144,81% 

2017 387 273 141,76% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   

    

    
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

 

 

    
 

 

 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 
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Év 

Élveszületések 
száma 

(TS 0701) 

Halálozások 
száma 

(TS 0702) 

Természetes 
szaporodás (fő) 

(TS 0703) 

2012 9 29 -20 

2013 13 28 -15 

2014 18 31 -13 

2015 20 24 -4 

2016 18 32 -14 

2017 13 28 -15 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási 
helyzete 
 
 

 

Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy 

körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését 
gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont) 

 

A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a gyermekjóléti szolgáltatás 
feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes 
igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a 
gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság  a gyermeket védelembe veszi 
(Gyvt. 68. § (1) bekezdés). 
 
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének 
megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő 
gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, 
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi 
szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 
 

§
 Pénzbeli és természetbeni ellátások:

 
 

§ a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
§ a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
§ a gyermektartásdíj megelőlegezése, 
§ az otthonteremtési támogatás, 
§ a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 

 
§
 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

 
 

§ a gyermekjóléti szolgáltatás, 
§ a gyermekek napközbeni ellátása, 
§ a gyermekek átmeneti gondozása. 

 
§
 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:

 
 

§ az otthont nyújtó ellátás, 
§ az utógondozói ellátás, 
§ a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

 
§
 A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:

 
 

§ a védelembe vétel, 
§ a családbafogadás, 
§ az ideiglenes hatályú elhelyezés, 
§ az átmeneti nevelésbe vétel, 
§ a tartós nevelésbe vétel, 
§ a nevelési felügyelet elrendelése, 
§ az utógondozás elrendelése, 

 
Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során adatok 
kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak:  

§ a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és személyek 
(Gyvt. 16. §), 
§ a fővárosi főjegyző, 

 
§ a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény 
fenntartója, vezetője, 
§ a helyettes szülő, nevelőszülő, 
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e) a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása érdekében 
feltétlenül szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátottjogi képviselő, 
f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 
g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság. 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvény értelmében hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt megállapították. E csoporton 
belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, 
óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának 
időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.  
 

Erről a szülő önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében nyilatkozhat. Halmozottan hátrányos 
helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.  
 
A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek és tanulók számát és az ily módon előállított statisztikai adatokat minden év október 31-

ig megküldi az illetékes kormányhivatal részére (Nktvr. 27-29. §)6
 

 

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

Év 

Védelembe vett 
kiskorú 

gyermekek 

száma december 
31-én 

(TS 3001) 

Veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

december 31-én (TS 

3101) 

2012 0 26 

2013 0 124 

2014 13 116 

2015 8 115 

2016 17 113 

2017 31 122 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

 

A kigyűjtött adatokból látható, hogy az elmúlt években változó a  védelembe vett gyermekek száma,  a 

veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma  2012-es évhez képest jelentősen nőtt.  

 

Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán veszélybe 
kerül, a gyámügy védelembe veszi a gyermeket. Működik Gyermekjóléti Szolgálat melynek képviselője jó és 
szoros kapcsolatot ápol a jegyzővel, családokkal és az oktatási intézményekkel (óvoda, iskola). 
 
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, a veszélyeztetettségének 
megelőzésére, megszűntetésére szolgál. 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy 
a gyermek szociális helyzete alapján jogosult  

- a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 
- pénbeni támogatásnak   
- az ingyenes tankönyvnek 

- egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. 

 

A feltételek fennállása esetén a jegyző annak a gyermeknek állapítja meg a jogosultságát, 
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- akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 145 %-át (41.325 Ft) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más 
törvényes képviselő gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a 

nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek vagy 
 
- a fentiekbe nem tartozó esetekben annak a gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegétnek 135 %-át (38.745,- Ft) feltéve, hogy 
a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben 

meghatározott értéket. 

 

Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha  

- nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy 
 

- felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és a 
nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap 
közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. 

 

A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság egy év időtartamra állapítja meg a jogosultságot, de 
legfeljebb 

 
- a nagykorúvá vált gyermek 23. életévének betöltéséig, ha a gyermek nappali oktatás munkarendje 

szerint tanulmányokat folytat. 
 

- a nagykorúvá vált gyermek 25. életévének betöltéséig, ha a gyermek felsőfokú oktatási intézmény 
nappali tagozatán tanul 

 

A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága  

- a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,  
- a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel pénzbeli támogatást 

nyújt.  
 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek 
évi átlagos száma 

Év 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek évi 

átlagos száma (TS 5801) 

2012 174 

2013 153 

2014 162 

2015 132,5 

2016 149,5 

2017 150,10 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
  

 

Az Esélyegyenlőségi Program elkészítése óta csökkent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményekben 
részesültek száma. Kiegészítő és rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény nem  került megállapításra a 
vizsgált időszakban. 

 
 
 
 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a szociálisan rászoruló kiskorúak vagy közoktatási 
intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. 
Ennek formái a településen: gyermekétkeztetés normatív kedvezmény, ingyenes tankönyv, pénzbeni 
támogatás. 

   

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

 Gyermekétkeztetés esetén  
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, az 1-8. 

évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,  
- fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó 

intézményben elhelyezett, gyermek az intézményi térítési díj 100%-át,  
- a fentiek alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az 

intézményi térítési díj 50%-át, 
 

- három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-
át kedvezményként kell biztosítani. 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya  
 

Tar településen nincsen magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó 
gyermekek száma 

2012 1 248 

2013 1 236 

2014 1 237 

2015 1 287 

2016 1 232 

2017 1 228 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
 
A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 50% 
feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt. 

 

1 szegregációs rész van a településen. A szegregált részhez tartozik a Rákóczi út, a Kossuth út, a Mátrai út, a 
Béke út és a József Attila út által közrefogott terület, a Dankó út és az Árpád út. 
 
Ezen területen összesen 271-en élnek a legutolsó – 2011. évi népszámlálási – adatok alapján. A „telepen” 79 
ingatlan van, melyek nagy részben alacsony komfort fokozatú lakások vannak.   
A 0-14 éves gyermek aránya 30,3% a teljes lakossághoz képest. A 15 és 59 évesek aránya 57,2%, míg a 60 év 

felettiek 12,5%-ban érintettek. 
A munkanélküliek aránya 62,2%. 

 

A települések nagy részén a lakosság szegénységi kockázata magas, a munkaképes korú lakosság nagy 
részének, sok esetben döntő többségének évek, évtizedek óta képzettség és munkalehetőség hiányában 
esélye sincs az elhelyezkedésre, amit a kistérség elérhetőségi nehézségei is fokoznak. 
 
Problémát jelent, hogy újabb és újabb generációk nőnek fel úgy, hogy előttük nincs követendő minta, remény 
a felemelkedésre. 

 

A családok rossz anyagi helyzetéből, a szülők iskolázatlanságából, esetleges rossz példamutatásából eredő a 
gyermekek hátrányos helyzetének ellensúlyozására, esélyegyenlőségük megteremtése kell törekedni. 
 
 

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

 
 

Az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi 
önkormányzatok feladata. Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény adja, amely 
előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körébe gondoskodik:a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a 
védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról.   

 
 

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

 

0

50

100

150

200

250

300

350

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Egy védőnőre jutó gyermekek száma (fő)



68 

 

 

1 fő önálló védőnői látja el a feladatát Tar községben, nem csak a 0-3 éves korosztályban, hanem az 
óvodában és általános iskolában is. Általános csecsemő és terhes tanácsadás van minden héten. A védőnői 
szolgálat nemcsak a kisgyermekek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem feladata a kismama 

(gyakorlati és lelki) segítése, hogy ezzel támogassa a felügyelete alá tartozó gyermek megfelelő testi és 
mentális fejlődésének biztosítását. A védőnő kapcsolatban áll a családdal, a kisgyermekellátó 
intézményekkel és a gyermekorvossal is, így adott településen árnyalt képpel rendelkezik a családok 
gyermekellátási és nevelési helyzetéről. Szakemberként hatékony segítséget képes nyújtani a családoknak, 
ez pedig szorosan összefügg a hozzá tartozó gyermekek számától. 

 

2012 év óta   a gyermekek száma folyamatosan csökkent, viszont 2015-re  magasat ugrott a számuk. 2015-

ben 287 fő az egy védőnőre jutó gyermekek száma. 2016  évben viszont újra csökkenés figyelhető meg.   

 
 

 

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

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői  
Ezen adatokról nincs tudomásunk, Tar településen nem releváns.  
 

A településen helyben biztosított a háziorvosi ellátás, az anya-csecsemővédelem. A háziorvos látja el a 
gyermekkorú lakosságot is. A fogorvosi ellátás Pásztó városában, illetve tömegközlekedéssel 
megközelíthető Salgótarján városában van.  

 

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

 
A községben működik Gyermekjóléti Szolgálat. Jó és szoros kapcsolatot ápol a jegyzővel, családokkal és 
az oktatási intézményekkel (óvoda, iskola).  
A településen a speciális ellátást igénylő gyermekek korai fejlesztése a Pásztón működő Pedagógiai 
Szakszolgálaton keresztül speciális oktatást biztosító gyermekintézményekben. 
Tar településen nem működik sem bölcsőde, sem családi napközi. 
 

 

Az óvodás korú gyermekek száma Tar községben 71 fő, az óvodai férőhely 2 csoportban 60 fő, jelenlegi 
óvodai létszám 57 fő. 
 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 
A településen nem releváns.  
 
 

4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 
A településen nem releváns.  
 
 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

Pásztói  járás területén a Pásztói Család és Gyermekjóléti Központ látja el a hatósági feladatokat. A 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat és a Központ szoros kapcsolatban áll egymással és egymás segítése 
révén látják el a feladatokat. 
 A gyermekjóléti szolgáltatás elsődleges feladata a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, 
veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családjából  
 

kiemelt gyermek családba történő visszahelyezésének elősegítése. A szolgálat tevékenysége kiterjed: 
alapító önkormányzatok közigazgatási területén élő valamennyi gyermekre, illetve családjára. A szolgálat 
fő tevékenysége: 

- gondozási feladatok – családgondozás, 
- szolgáltatási feladatok - kliensek felé ellátások közvetítése, 
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- szervezési feladatok - gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények 
együttműködésének megszervezése, jelzőrendszer megszervezése, működtetése. 

 
A gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében a gyermekjóléti szolgálat mindenki 
számára nyitott. Fogadónapok biztosításával tudják megoldani az elérhetőséget, leendő kliensek számára. 
Bárki bizalommal fordulhat hozzájuk problémájával. 

 

e) gyermekvédelem 
 
 

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

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

 

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

Javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására: 
 

A Járási Gyámhivatalnak a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére, vagy nevelésbe vételére. 
Hatóságok felkérésére környezettanulmányt készít. 

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

 

Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán veszélybe 
kerül, a gyámügy védelembe veszi a gyermeket. 

 

A gyermekjóléti szolgálatot a település kistérségi társulás keretében látja el. A jogszabályi kötelezettségnek 
megfelelően történik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minden ellátási formához 
való hozzájutása, például gyermek-étkeztetéshez, mint normatív kedvezményhez történő hozzáférése. 

 

Szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer 
 
A törvény által az önkormányzatok részére kötelezően előírt személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekvédelmi ellátások közül a pásztói kistérségben valamennyi szolgáltatás működik:  

• étkeztetés 

• házi segítségnyújtás 

• családsegítés 

• idősek nappali szociális intézményi ellátása 

• idősek átmeneti elhelyezését nyújtó intézmény 

• gyermekek napközbeni ellátása 

• gyermekek átmeneti gondozása (folyamatban van a szolgáltatás beindítása) 

 

A Gyermekvédelmi törvény szerint, ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és 
erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése 
szükséges, a járási gyámhatóság, a gyámhivatal, valamint a határőrség, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, 
a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága a gyermeket ideiglenesen elhelyezi. Mindkét indoknak alapja 
lehet a gyermek bántalmazása, elhanyagolása. 
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Az ideiglenes hatályú elhelyezés megalapozó súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek olyan 
bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy 
erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. 
 
Az eljárás indulhat kérelemre vagy hivatalból (kezdeményezésre, javaslatra, hivatalból történő észlelésre). A 
gyermek elhelyezésének meghatározásánál figyelemmel kell lenni a Gyermekvédelmi törvényben 
meghatározott sorrendiségre, tehát a gyermeket elsősorban a nevelésére alkalmas – azt vállaló – különélő 
szülőnél, más hozzátartozónál vagy személynél kell elhelyezni. Ha erre nincs lehetőség, a gyermeket 
ideiglenesen a legközelebbi nevelőszülőnél, vagy gyermekotthonban lehet elhelyezni. 
  
Amennyiben a gyermek veszélyeztetése, bántalmazása vagy elhanyagolása olyan mértéket ér el, ami 
megvalósítja valamely bűncselekmény törvényi tényállását, azt a büntetőjog szankcionálja, a gyámhivatal 
büntetőeljárást kezdeményez.  
A hatékony gyermekvédelem alapja a gyermekjóléti szolgálat által működtetett jelzőrendszer. 
 
A jelzőrendszer működésének célja a problémák időben történő felismerése és azok mihamarabbi enyhítése, 
megoldása. Olyan egyéni vagy családi, környezeti, társadalmi helyzet, vagy ezek következtében kialakult 
állapot megelőzése, amely az egyén vagy család testi vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését 
okozza. A már kialakult veszélyeztetettség és krízishelyzet következményeinek enyhítése, az ehhez vezető 
okok feltárása és a probléma forrásának feloldása. 
 
A jelzőrendszer tagjai: családsegítő és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények; önkormányzatok 
szakemberei (szociális és egyéb területeken dolgozók), idősgondozási szolgáltatás; egészségügy intézményei: 
háziorvosok, szakorvosok, fekvőbeteg intézmények, mentők, védőnők; rendvédelmi szervek: rendőrség, 
ügyészég, pártfogói felügyelet; oktatási intézmények: óvodák, iskolák, középiskolák; 
 
szociális intézmények egyházak, civil segítők, és szervezetek; magánszemélyek, lakóközösségek, szomszéd… 
stb; 

 

A gyermekjóléti és a családsegítő szolgálat által működtetett jelzőrendszer a rendszer működési 
kötelezettségeiben válik markánsan ketté. A gyermekvédelmi törvény kiemeli a gyermek elsődleges, akár a 
szülővel szemben is érvényesíthető jogait. A jelzőrendszer valamennyi tagja számára kötelezővé teszi az 
együttműködést, a gyermek veszélyeztetettségének jelzését. 
 
A gyermekvédelmi törvény a jelzőrendszer tagjainak vonatkozásában csak a jegyző, a szociális és 
egészségügyi szolgáltatók, valamint a pártfogói és a jogi szolgáltatók felé teszi kötelezővé a jelzést. A 
jelzőrendszer tagjai közül a leggyakoribb jelzők a közoktatási intézmények, és az önkormányzat. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
  
A Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ segít a bajba jutott szülőnek olyan anyaotthont 

vagy családok átmeneti otthonát keresni ahová beköltözhetnek. 
 

Szociális és gyermekvédelmi intézmények Nógrád megyében: 
- Megyei Gyermekvédelmi Központ - Salgótarján 

- Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon – Bercel 

- Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon – Diósjenő 

- Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet – Ludányhalászi 
- Ezüstfenyő Idősek Otthona – Bátonyterenye 

- Reménysugár Otthon – Balassagyarmat 

 

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

Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés a helyi lehetőségekhez 
mérten biztosított. A településen nincs sportcsarnok, az iskola épülete mellett található egy kisebb 
sportpálya, melyen az iskolai tornaórák megtarthatóak. Az óvodában külön tornaszoba van kialakítva, ahol 
az óvodai testnevelés folyik. Az óvodai nevelés, az iskolai oktatás, a megnövelt óraszámú testnevelés órák 
(több esetben nem megfelelő infrastrukturális háttérrel) jól szolgálják a gyermekek egészségfejlesztését, 
a sportra és az egészséges életmódra való ösztönzés alapjainak lerakását. 

 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 
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A településen a konyhát vállalkozó üzemelteti. Innen biztosítjuk az intézmények (óvoda, iskola), és az 
idősek étkeztetését.  
Hétvégén a konyha nem üzemel. A családok igény szerint befizethetik gyermekeiket ebédre. 
 
Ingyenes tankönyvellátás 2018-tól a Tari Kodály Zoltán Általános Iskola tanulóinak alanyi jogon jár.  
Önkormányzatunk biztosította, illetve biztosítja a gyermekeknek a szünidei étkeztetést.  2019 nyarán 79 

fő részesült nyári gyermekétkeztetésben Tar településen. 

 

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

 
 

Nem releváns a településen. 
 
 

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

 

Az önkormányzat mind a szociális törvény, mind a gyermekek védelméről szóló törvényben 
meghatározott kötelező ellátásokat biztosítja. Mind az óvodai, mind az iskolai étkeztetésnél jelentős 
támogatást nyújt a helyi konyha fenntartásához történő hozzájárulással. Településünkön az állandó 
lakóhellyel rendelkező, felsőfokú oktatási intézményekben tanulók részére a tanulmányi eredménytől 
függetlenül támogatás állapítható meg szociális rászorultságtól függetlenül. A támogatás összege: 25.000 
Ft/év, azaz 12.500 Ft/félév vissza nem térítendő támogatás.  
 

 

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

  
A Napköziotthonos Óvoda Alapító okiratában alapfeladataként szerepel: a 

- óvodai nevelés, 
 

- nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 
 

- a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai          
nevelése.  

 

Alaptevékenységei: 
 

- Óvodai nevelésintézményeinek, programjainak komplex támogatása 

- Óvodai nevelés, ellátás 

- Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

- Óvodai integrációs fejlesztési program 

- Óvodai intézményi étkeztetés 

- Munkahelyi étkeztetés 

- Integrációs, képesség-kibontakoztató felkészítés 

- Logopédiai ellátás 

 

 

 

 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 
 
 

A településen egy általános iskola, illetve egy óvoda működik, melyben egyaránt tanulhat különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, sajátos nevelési igényű gyermek, beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő 
gyermek éppúgy, mint a kiemelten tehetséges gyermek.  
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Az óvoda nagy hangsúlyt fektet és pedagógiai programjában is megjeleníti a HHH-s gyermekek integrációs 
nevelését. 
Az iskolai oktatásban nem tapasztalható sem hátrányos megkülönböztetés, sem szegregáció. 
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tankerülete 2013. szeptember 1-től vette át a település általános 
iskoláját, így a továbbiakban az általános iskolás korosztály ellátásáról ezen intézmény gondoskodik. 
 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 

éves 
korú 

gyerme

kek 

száma 

Óvodai 
gyermekcsoport

ok száma - 
gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt (TS 2401)  

Óvodai 
férőhelyek 

száma 
(gyógypedagógi

ai neveléssel 
együtt) 

(TS 2801) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógi
ai neveléssel 

együtt) 
(TS 2701) 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 
(gyógypedagógi

ai neveléssel 
együtt) 

(TS 2601) 

Óvodai 
gyógypedagógiai 
gyermekcsoport

ok száma 

(TS 2501) 

2012 54 2 60 1 55 na 

2013 45 2 60 1 46 na 

2014 46 2 60 1 49 na 

2015 45 2 60 1 47 na 

2016 49 2 60 1 53 na 

2017 53 2 60 1 56 na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
Önkormányzati adatgyűjtés     

 
 

Az óvodában jelenleg 2 csoport működik, 60 férőhellyel várja az óvodáskorú gyermekeket.  2012-es évtől 
nagymértékben nem változott az óvodába beíratott gyermekek száma. Jelenleg nincs óvodai gyógypedagógia 
gyermekcsoport az intézményben.  
 

1990-től 1994-ig tartott az új, modern Tari Kodály Zoltán Általános Iskola( 8 tantermes) felépítése. 1996 
tavaszán az új iskola udvarán Kodály-szobrot avatott a község: az új iskolát arról a nagy magyar zeneszerzőről, 
zenetudósról nevezték el, aki a községben, a falu térségében jelentős népzenei kutatásokat végzett, s már-

már hazajáró volt a Mátra alján, tari énekes asszonyok körében, akik ma is őrzik a "tanár úr" emlékét, és 
fonográfos falujárásának élményeit. A portrészobor Erdei Sándor szobrászművész munkája. Az új iskola, a 
réges-régi műemlék templom, a Tar Lőrinc romos udvarháza, a műemlék jellegű plébánia ház mellett a 
kilencvenes években különös, idegenforgalmi szempontból is jelentős létesítménnyel gazdagodott a falu 
térsége. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tanév 

Általános iskola 1-4. 

évfolyamon tanulók száma 
(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1801) 

Általános iskola 5-8. 

évfolyamon tanulók 
száma (gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 
(TS 1901) 

Általános 
iskolások száma 

Napközis 
általános 

iskolai tanulók 
száma a nappali 

oktatásban 
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(iskolaotthonos 

tanulókkal 
együtt) (TS 

1701) 

fő fő fő fő % 

2011/2012 67 61 128 26 20,3% 

2012/2013 57 63 120 29 24,2% 

2013/2014 61 56 117 54 46,2% 

2014/2015 60 57 117 0 0,0% 

2015/2016 59 52 111 67 60,4% 

2016/2017 57 52 109 55 50,5% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tanév 

Az általános iskolai 
osztályok száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a nappali 
oktatásban) 

(TS 2101) 

Az általános iskolai 
osztályok száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 
(TS 2201) 

Általános iskolai feladat-

ellátási helyek száma 
(gyógypedagógiai oktatással 

együtt) 
(TS 2001) 

1-8 évfolyamon 
összesen 

1-8 évfolyamon 
összesen 

db 

2011/2012  na. 8 1 

2012/2013  na. 8 1 

2013/2014  na. 8 1 

2014/2015  na.  8 1 

2015/2016  na. 8 1 

2016/2017  na. 8 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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Tar községben az általános iskolában tanulók száma 2016/2017-es tanévben  109 fő, az intézményben 200 

fős a férőhely. Jelenleg a 2018/2019-es tanévben a  104 fős a tanulói létszámból 7 főt oktatnak integráltan, 
hátrányos helyzetű gyermek   6 fő, halmozottan hátrányos helyzetű  gyermek 55 fő, bejáró tanulók létszáma 
9 fő.  
 

 

 

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

 
 
Szükség szerinti az intézmények biztosítják a gyógypedagógus, gyógytestnevelő, logopédus 
foglalkoztatását rászoruló gyermekek részére. 

 

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

Tanév 

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

Fő 

2011/2012 16 

2012/2013 8 

2013/2014 14 

2014/2015 13 

2015/2016 18 

2016/2017 14 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi 
adatok 
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények 
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs 

 

Nem releváns a településen. 
 

 

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

eltérések 

 

 

Az eredményességeket a fent kifejtett 4.4.12. számú táblázat mutatja.  
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 
 
Az önkormányzat mind a szociális törvény, mind a gyermekek védelméről szóló törvényben 
meghatározott kötelező ellátásokat biztosítja. 
 
 
 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A munkanélküliség, alulképzettség miatt a családok 

generációkon keresztül viselik a szegénység, 

alulszocializáltság jegyeit, ezeket a hátrányos 

helyzeteket átörökítik. 

A hátrányos helyzetűek felkutatása, számuk 

felmérése. Felmerülő problémák összeírása, stratégia 

kidolgozása a problémák kezelésére. Mentálhigiénés 

és egészségügyi szolgáltatással támogatás. 

A Tari Kodály Zoltán Általános Iskola energetikai 

felújításra szorul. 

Iskolás korú gyermekek, a nevelők, tanítók 

komfortérzetének növelése. Családbarát otthonosabb 

környezet kialakítása. 

A Tari Örökzöld Óvoda energetikai felújításra szorul. Családbarát intézmény kialakítása. Az óvodások és az 

óvónők komfortérzetének növelése. 

Óvoda felújítása, életminőség javítása érdekében. A gyermekjóléti alapellátásokhoz, valamint az óvodai 

ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások 

minőségének fejlesztése. 

Óvodás és iskoláskorú gyerekek számára a fakultatív 

mozgásforma nincs megoldva. 

Fontos lenne a gyermekeknél a szabadidő hasznos 

eltöltése. Egészségmegőrző sportolási lehetőségekkel 

bővíteni a fakultatív szabadidős programokat. 
 
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
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A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség biztosítása az Európai Unió egyik legfontosabb politikai célja. Az 
egyenlő esélyek biztosítására irányuló közösségi politika, változó tartalommal ugyan, de az európai integráció 
kezdete óta a Közösség napirendjén szerepel. 
 
Különbséget kell tenni az egyenlő bánásmód biztosítása és az esélyegyenlőség politikája között. A nők és 
férfiak közötti egyenlő bánásmód biztosítása a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés, azaz a 
diszkrimináció tilalmát jelenti. 
 
Az egyenlő bánásmóddal szemben az esélyegyenlőségi politika azt kívánja meg a tagállamoktól, hogy 
tegyenek lépéseket a nők tényleges egyenjogúsítása érdekében az élet legkülönbözőbb területein - oktatás, 
egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság stb. 
 
Az EU politikája nem kizárólag a nőkkel szembeni megkülönböztetést, hanem a nemek közötti diszkriminációt 
tiltja. Így az uniós férfi polgárok ugyanúgy élhetnek ezekkel a jogokkal, mint a nők. Bár a gyakorlatban a 
férfiakat sokkal kevesebb hátrányos megkülönböztetés éri, mint a nőket. 

 

A nők, elsősorban a GYES-ről, GYED-ről a munkaerőpiacra visszatérni szándékozók foglalkoztatási esélyeit 
megnehezíti a munkába járás és a gyermek(ek)ről való gondoskodás összehangolásának nehézsége. 
Bölcsődei ellátás jelenleg csak Salgótarjánban érhető el legközelebb. A GYES/GYED-ről visszatérők esetén 
gondot jelent a szakképzetlenség, a GYED/GYES alatt a szakmában bekövetkező fejlődés követése nem volt 
lehetséges, illetve az, hogy sok esetben a gyermekvállalás előtt sem volt már munkája a kismamának. A 
környéken családbarát munkahelyek még nincsenek. 

 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal, így 

különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A munka 
egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a 
munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, 
felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni. 
 
Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az adott 
személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez 
képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot, 
az anyaságot és terhességet is. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

  
Tar községben a tartós munkanélküliek aránya  magas, ezen belül is jelentős a nők aránya.  

 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 

(TS 0803) 

Nők 

(TS 0804) 
Férfiak Nők 

Férfiak 

(TS 0801) 

Nők 

(TS 0802) 

2012 641 634 na. na. 121 106 

2013 631 628 na. na. 106 99 

2014 625 627 na. na. 103 86 

2015 623 622 na. na. 73 63 

2016 620 632 na. na. 70 73 

2017 610 617 na. na. 70 63 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     
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A nők foglalkoztatását gátló legfőbb akadály a gyermeknevelés. A családi, magánéleti feladatok és 
felelősségek is általában egyoldalúan a nőket terhelik. Az Esélyegyenlőségi Program elkészítésekor a 2011-es 

adatokig voltak meg a foglalkoztatottak nem szerinti bontásban. 2012-es évtől nem rendelkezünk teljes körű  
adatokkal erre vonatkozóan.   
 

Viszont a meglévő adatok alapján megállapítható, hogy mind a nők, mind a férfiak tekintetében csökkent a 
munkanélküliek száma az évek folyamán, de így is kitűnik, hogy  a munkavállalási korúak száma magas.  
A vizsgált időszakot tekintve, a nők szinte végig alacsonyabb arányban voltak munkanélküliek, mint a férfiak. 
 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 

 
 
A foglalkoztatást segítő és képzési programokat a Munkaügyi kirendeltség szervezi, de nem áll rendelkezésre 
pontos adat arra vonatkozóan, hogy a nők milyen arányban vesznek részt foglalkozást segítő és képzési 
programokban. 

 

2014-ben és 2015-ben a TÁMOP-2.1.6. Újra tanulok! program keretében 19 illetve 43 nő vehetett részt 
képzésen. A munkaerő-piaci programokhoz való hozzáférést 2013. július 1-től a Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztálya biztosítja. A foglalkoztatási nehézségekkel küzdő nők részére e szolgáltató szervezet ad 
felnőttképzési, oktatási, munkaerő-piaci lehetőségeket. 
 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
 
 
Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedését a közfoglalkoztatásban való részvétel, illetve az 
iskolai végzettséget nem igénylő betanított munkakörök teszik lehetővé. 
 

Az iskolai végzettség a korábbi években fordított arányosságot mutatott, minél magasabb végzettséget 
szerzett valaki, annál könnyebben tudott elhelyezkedni a munkaerő piacon, de ez napjainkra nem biztosít 
kellő alapot az azonnali munkába lépéshez. A táblázatokból az is kitűnik, hogy a szakmunkás, szakképzett 
szakemberek száma csökkent a munkanélküliek között, sajnos ez nem az elhelyezkedési esélyeket mutatja, 
hanem átalakult az oktatás és a 9-10. osztályra épülő szakma megszerzésével kitolódott, vagy eltűnt a valódi 
szakember képzés. A munkaerőpiac igényelne magasan kvalifikált szakmunkásokat, vagy hiányszakmákat, de 
erre sem megfelelő elméleti oktatás, sem gyakorlati oktatás nincs biztosítva, megszűntek a korábbi gyakorlati 
hely lehetőségek, a vállalkozókat sem ösztönzik a tanulóvállalásra. A most bevezetésre kerülő duális 

szakképzés próbál változtatni ezen a helyzeten. 
 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 
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A bérkülönbség nem ismert. 
 
A magyar jog kifejezett rendelkezéssel és közvetett módon is tiltja az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének 
megsértését. A Munka Törvénykönyve is rögzíti a diszkrimináció általános tilalmát. 
 
 
 

A hatályos magyar jog tehát garantálja a nemek közötti egyenlőség megvalósulását, és egyenlő bánásmódra 
kötelezi a munkaadókat. Nem foglalkozik viszont külön az egyenlő bér kérdésével, különösképpen nem olyan 
hangsúlyosan, mint azt a közösségi jog teszi. 
 

A köztisztviselői és közalkalmazotti körre vonatkozóan olyan illetmény-, illetve előmeneteli rendszer 
működik, amely elvileg kizárja a férfiak és nők eltérő bérezését. A szabad béralkuval rendelkező piaci 
szférában a munkabért a felek szabadon állapítják meg, ám rájuk is vonatkoznak a fenti tilalmak. A 
településen a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban nem indult eljárás. 
 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, 
családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát 
munkahelyi megoldások stb.) 

 

A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető – a gyermekek életkorának megfelelően – különösen 
bölcsődében hetes bölcsődében, családi napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy házi gyermek felügyelet 
keretében, nyári napközis otthonban, valamint óvodában, iskolában.   

 

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és 
nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje 
alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és 
gondozható a bölcsödében.  
Jelenleg nincs a településnek bölcsődéje, de a közeli Pásztón és  Szurdokpüspökin  van lehetőség bölcsőde 
igénybevételére, viszont így plusz terhet jelent a nők számára az utazás.  

 

Az óvoda a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény . Az óvoda 
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, 
hogy minden a településen fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az 
érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkntv.8.§.)  
 Az óvoda nyitva tartása igazodott a település lakóinak igényeihez. A nyári szabadság pedig a tisztasági 
teendők (takarítás, festés) idején történik.  

 

Az Nkntv. értelmében 2013. szeptember 1-jétől az általános iskolában 16 óráig kell megszervezni a tanórai 
és tanórán kívüli foglalkoztatásokat. A törvény 4. §-ának 4. pontjában rögzíti továbbá az egész napos iskola 
fogalmát, mely olyan iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és délutáni 
időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg.  

 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma táblázat 
megmutatta, hogy az általános iskolások számának közel fele 50,5%-a veszi igénybe a napközit, 
megkönnyítve ezzel a gyermekek  délutáni felügyeletét. 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 
 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői szakmai munkájában jelenik meg. Ennek során a 
szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet kell fordítani. A leendő 
szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már várandós korban kezdik meg: 
beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget nyújtanak a családi-, szociális juttatások 
megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok kitöltésében. Családtervezéssel kapcsolatban a 
gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában kerül sor.  
A védőnő kapcsolatot tart a kisgyermekellátó intézményekkel, házi orvossal. 1 fő önálló védőnői látja el a 
feladatát Taron. A védőnői szolgálat nemcsak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, 
hanem feladata a kismama (gyakorlati és lelki) segítése, hogy ezzel támogassa a felügyelete alá tartozó 
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gyermek megfelelő testi és mentális fejlődésének biztosítását. A védőnő kapcsolatban áll a családdal, a 
kisgyermekellátó intézményekkel és a gyermekorvossal is, így adott településen árnyalt képpel rendelkezik 
a családok gyermekellátási és nevelési helyzetéről. Szakemberként hatékony segítséget képes nyújtani a 
családoknak, ez pedig szorosan összefügg a hozzá tartozó gyermekek számától. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A védőnő nem csak a 0-3 éves korosztályt látja el, hanem az óvodás és iskolás korosztályt is. A meglévő 
feltételek elegendőek a zavartalan működéshez. 
 
A településen felvilágosító tevékenységgel, családgondozók, a háziorvos, valamint a helyi oktatási-nevelési 
intézmények közvetlen bevonásával történik ténylegesen a családtervezéssel, gyermekvállalással összefüggő 
ismeretek átadása. 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
 
Nők elleni erőszaknak nevezünk minden olyan erőszakot, amely a személy nemi hovatartozása miatt 
történhet és történik meg valakivel. Az alábbiakban partnerkapcsolati erőszak legjellegzetesebb példáit 
soroljuk fel. 
 

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

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 

0-3 év közötti 
gyermekek száma 

Átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

2012 1 56 56 

2013 1 64 64 

2014 1 66 66 

2015 1 57 57 

2016 1 64 64 

2017 1 54 54 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés   
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Szóbeli (verbális) erőszak: a nő lekicsinylése, sértegetése, gúnyolódás, nevetségessé tevés (például a 
nőkülseje, vallása vagy faji hovatartozása miatt), bántalmazással, veréssel való fenyegetés, gyerekek 
elvételével, öngyilkossággal való fenyegetés. 
 

Lelki erőszak: alapvető érzelmi igények és szükségletek megtagadása, barátoktól, munkától, családtól, 
kedvenc foglalatosságoktól való elszigetelés vagy eltiltás, féltékenység, nő önbizalmának módszeres 
lerombolása, elzárkózás a problémák közös megbeszélésétől, nő állandó hibáztatása, értéktárgyainak 
összetörése, tárgyak összetörése/dobálása/csapkodása, fegyverrel való fenyegetőzés, félelmet keltő 
viselkedés (dühödt nézés, üvöltés), támadó faggatózás, életveszélyes/ijesztő autóvezetés, telefon és egyéb 
kommunikációs csatornák lezárása, telefonon való állandó ellenőrzés, nő zsebeinek/táskájának átkutatása. 
Testi (fizikai) erőszak: lökdösés, pofozás, fojtogatás, haj húzása/kitépése, ököllel/eszközzel való ütés, 
rugdosás, harapás, rázás, égetés, fegyverrel (késsel, lőfegyverrel, nehéz tárgyakkal) való fenyegetés vagy 
bántás, alapvető testi igények és szükségletek megtagadása (éheztetés, szomjaztatás, alvásmegvonás,), 
bezárás, kizárás, megkötözés és mozgásszabadság korlátozása. 
 
Szexuális erőszak: nem kívánt szexuális tevékenységre való kényszerítés, nemi erőszak, szexszel való 
fájdalomokozás vagy megalázás, tárggyal való nemi erőszak, intim testrészeik bántalmazása, másokkal való 
közösülés/prostitúció kényszerítése, reproduktív jogok korlátozása: fogamzásgátlás akadályozása vagy 
kényszerítése, terhességre vagy abortuszra kényszerítés. 
 
Gazdasági erőszak: anyagi függésben tartás, munkáról való lebeszélés vagy eltiltás, nő fizetésének elvétele, 
mindennapi kiadások megkérdőjelezése és fillérre való elszámoltatása, közös néven levő céggel (Bt., Kft.) való 
sakkban tartás/zsarolás. 

 

A nők védelme érdekében 1994 januárjában alakult a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület 
azzal a céllal, hogy segélyvonalat indítson bántalmazott nők részére. 2010-ben jött létre a Nők Világa 
Közhasznú Alapítvány, melynek célja a lelki bántalmazás elleni, és a méltóságteljes életért való fellépés. 

 

A Gyermekjóléti Központnál, a Családsegítő Szolgálatnál minden információ hozzáférhető a 
krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatásokról, ellátási formákról. 

 

A családon belüli erőszakról nincs önálló tényállás, a párkapcsolati erőszakra jelenleg a Büntető törvénykönyv 
különböző tényállásai vonatkoznak, például testi sértés, zaklatás, távoltartás. 
 

A nők elleni erőszak különböző formáira, vagy ugyanezeknek nem a párkapcsolaton belül megnyilvánuló 
formáira (pl. szexuális jellegű visszaélések) is a Büntető törvénykönyv releváns paragrafusai vonatkoznak. A 
zaklatás, szexuális vagy családon belüli erőszak miatt történt rendőrségi feljelentések száma alulmarad a 
tényleges esetek számától. 
 Tar községben nem jellemző a családon belüli erőszak miatt indított eljárások száma, de ezt okozhatja a 
látencia, pozitívan befolyásolhatja a családgondozók és a jelzőrendszer hatékony munkája, a település 
szociális ellátórendszere, mely segít az erőszak okainak (mely sok esetben anyagi, életviteli, munkanélküliségi 
okok) megszüntetésében. A Pásztói Kistérségnek vannak intézményi kapcsolatai, egyesületek, szervezetek, 
ahová a bántalmazott nők fordulhatnak, melyek elérésében a Családsegítő az Önkormányzattal közösen 
segítséget nyújt, aki tényleges megfogható, anyagi és egyéb eszköz formában, nemcsak közvetítői szinten. 
Az eljárások kimenetéről adattal csak az érintettek tudnak információval szolgálni, de felszínre kerülésük 
esetén a településen visszatartó erővel rendelkeznek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 
 
Az anyaotthonok (Salgótarjánban) és a családok átmeneti otthonai krízishelyzetben jelenthetnek megoldást 
azok számára, akiknek nincs hová menniük. Bizonyos esetekben kimondottan célszerű, ha a krízishelyzetben 
lévő nő távol kerül addigi környezetétől, de vannak olyan helyzetek is, amikor az anyaotthon és a lakóhely 
távolsága komoly problémát jelent. Jellemzően ezen intézményeknél a férőhelyek hiánya miatt főleg a téli 
időszakban várólistás rendszer működik. 
 



81 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

A helyi közéletben a nők és férfiak azonos jogai a politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében is 
kell, hogy érvényesüljenek. 

Az azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nemcsak a női nem 
reprezentálása miatt van szükség a politikában, azaz a közügyekről való döntési mechanizmusban, hanem 
mert ez szolgálja leginkább a közös érdeket. 

Településünkön az iskola és óvoda vezetője nő, az Önkormányzat Hivatalban  is főleg női alkalmazottak 
dolgoznak. 

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

Önálló célcsoportként a nőkre sem a településen, sem más állami szervnél, sem a Nógrád megyei 
Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztályánál nem indultak a munkaerő-piaci 

esélyegyenlőtlenséget felszámoló, vagy középpontba állító programok. 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Nem megoldott a 0-3 korú gyermekek elhelyezése, 

így a nőknek kevesebb az esélye a mihamarabbi 

munkába állásra. 

Segíteni a kisgyermekes nőket, hogy szülés után minél 

előbb ismét munkába állhassanak. Az EU 2007 óta 

támogatja a bölcsődei hálózatok kiépítését a 

tagországokban, főként a női foglalkoztatás növelése 

céljából. Megoldottá tenni a kisgyermekek 

elhelyezését. 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXI. törvény értelmében a kötelező 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer felépítése az alábbi:  

saját jogú nyugdíj: 
- öregségi nyugdíj 
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- rehabilitációs járadék 
 

   hozzátartozói nyugdíj 
- özvegyi 
-  árvaellátás 
- szülői nyugdíj 

 

- baleseti hozzátartozói        nyugellátás  
- -özvegyi járadék 

 

Kistérség 
 
A kistérségben - miként Magyarországon is- nő az idősek aránya a népesség egészéhez viszonyítva. Ennek 
okai: a halandóság növekedése, a születéskor várható átlagos élettartam hosszabbodása és az alacsony 
születésszám. Az idős emberek jövedelmi helyzete, nem mutat egységes képet, míg a nyugdíjasok egy 
részének jövedelmi szintje nem mondható alacsonynak, addig vannak olyan alrétegek (rokkantnyugdíjasok, 
özvegyi nyugdíjasok, idős nyugdíjasok) akiknek jövedelmi szintje és ebből adódóan életszínvonala is alacsony. 

A nyugdíjak vásárló értéke évről-évre romlik, ezért érthető a nyugdíjasok nagyfokú elégedetlensége, és a 
jövőt illető borúlátása. Az idős emberek életében lényeges probléma az elmagányosodás. A nyugdíjazással és 
a mozgékonyság csökkenésével meglazulnak a munkatársi és baráti kapcsolatok, gyérül a távolabb lakó 
rokonokkal való kapcsolat, ennél is problematikusabb, ha házastársa meghal és egyedül marad a 
háztartásban. Az egyedül élők aránya az életkorral együtt emelkedik, és különösen az idős nők között gyakori. 

A nők körülbelül kilenc évvel tovább élnek, mint a férfiak, továbbá a férj, többnyire néhány évvel idősebb a 
feleségénél. 
 
Az idősek súlyos problémái közé tartozik az egészségi állapot romlása. A testi egészség gyengülésével 
párhuzamosan fokozottan jelentkeznek a lelki problémák is. Megnövekszik a pszichiátriai kórképek aránya, 
gyakoribbá válik pl. a depresszió és nő a befejezett öngyilkosságok száma. Az elmagányosodás és az ezzel járó 
pszichés megbetegedések megelőzésének egyik kitűnő módja, ha az idősek klubjának szolgáltatásait igénybe 
veszik az idősek. Az idősek, már nem képesek a gazdasági tevékenységből kivenni a részüket és e csekély 
gazdasági súlyuk miatt alacsony az érdekérvényesítő képességük. 
 
Az idősek száma a kistérségen belül is folyamatosan növekszik és ez a tendencia tartósan fenn is marad. 
Ugyanakkor az idősek arányának növekedése a települések népességén belül a velük foglalkozó szociális 
ellátások fejlesztésének szükségességét vonják maguk után. Az idősek körében jelenleg is magas az egyedül 
élők aránya, ami jelentősen nem fog javulni, bár a kistérségen belül jobban érezhető az elsődleges és 
másodlagos ellátórendszerek szerepe, de a család és a szomszédság hosszabb távon nem tudja kiváltani az 
idősekkel foglalkozó személyes gondoskodást nyújtó szociális alap és szakellátásokat. Az aprófalvak 
többségében az idősek aránya meghaladja a 25%-ot, de több helyütt a népesség harmadát, felét teszi ki. 

 

A kiürülő aprófalvakban élő idős lakosság ellátása komoly kihívás elé állítja az önkormányzatokat. Az egyedül 
élő idős lakosok házi gondozása, ellátása, a házi segítségnyújtás meghaladja a falugondnokok és a jelenleg 
alkalmazásban álló gondozók kapacitását, ezért ennek fejlesztése, az otthoni jelzőrendszer kiépítése 
elengedhetetlen. 

 

2001-ben a Pásztói kistérség az országban elsőként nyerte el a kistérségek szociális és gyermekvédelmi 
ellátórendszere fejlesztési programjának megvalósítását támogató pályázatot. A 3 évre ütemezett Program 
végrehajtása modellértékűnek számított, és minden tekintetben eredményes volt, azóta már az ország más 
kistérségeiben is hasonló programok megvalósítása kezdődött el. A fejlesztési program az ellátórendszerek 
egyes elemeinek egymásra építésével, az alapellátások létrehozásától, fejlesztésétől kezdve a szakosított 
ellátások irányában halad. A Program keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg, illetve vannak 

 
 
 
 

jelenleg is folyamatban: A szociális és gyermekjóléti alapellátások kiépítése, fejlesztése, monitoring és 
információs rendszer kialakítása. Ezen belül: 
 

- Jelzőrendszeres házi gondozás kiépítése 15 település bevonásával, társulásos rendszerben oly 
módon, hogy a riasztást fogadó intézményben (a fejlesztési tervben megjelenő átmeneti 
elhelyezést biztosító pásztói intézményben) biztosított az állandó ügyelet. A riasztásokat fogadó 
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intézmény telefonon közvetít az együttműködő településekre a megfelelő szolgáltatást végző 
személyek, intézmények felé – Jelenleg azonban még csak 4 településen (Jobbágyi, 
Szurdokpüspöki, Tar és Pásztó) érhető el a szolgáltatás, a kistérség további településeinek 
bevonása érdekében újabb átjátszókat szükséges telepíteni. 

 
- Mikrotérségi koordinációs gondozási központok létesítése számítógépes hálózati rendszer, adatbázis 

kialakításával Palotás, Vanyarc, Ecseg településeken, társulásos rendszer formájában, 6-9 település 
bevonásával. A központok a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítják az érintett 
településeken a szociális és a gyermekvédelmi alapellátást (házi segítségnyújtás, családsegítés, 
gyermekjóléti szolgáltatás). 

 
- A mikrotérségi gondozási központok ellátott alapfeladataikon túl biztosítják a folyamatos 

kapcsolattartást, információáramlást, a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatók, az egészségügyi 
ellátórendszer, valamint az Önkormányzati Polgármesteri Hivatalok között. 

 

Tar 
  
Az idősek jelentős arányban és számban vannak jelen, tehát a település elöregedő. Valós veszély az idősek 
elmagányosodása, valamint az ebből eredő betegségek magasabb mértékű megjelenése. 
 
A közösségi, többgenerációs programok szervezése szükséges, saját és pályázati források bevonásával az 
elmagányosodás csökkentése érdekében. 

 

 

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

  
Az időseket az élet számos területén éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon.  
Legjelentősebb az idősek foglalkoztatásbeli diszkriminációja, mely súlyos következményekkel jár. 
 
 

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

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
férfiak száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2012 245 411 656 

2013 237 409 646 

2014 224 385 609 

2015 212 376 588 

2016 206 375 581 

2017  na.  na. na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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A nyugdíjas korú lakosok számaránya csökkent az elmúlt években. 
A 2016-os adatok alapján Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban a nyugdíjas korú férfiak 35,4%-a, míg a nők 
64,5%-a részesül. 
Összességében a nyugdíjasok száma is folyamatosan csökken. 

 

A 2011-es népszámlálási adatok alapján az egy- és kétszemélyes háztartások szám a legmagasabb. Az 
egyedülállók nagy része az idősebb korosztályba tartozik. 
 

1 személyes háztartás 290 

2 személyes háztartás 251 

3 személyes háztartás 167 

4 személyes háztartás 90 

5 személyes háztartás 35 

6 - személyes háztartás 17 

Forrás: KSH – Népszámlálás 2011 

 

A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a 
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 
valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. 
 
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az 
alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő 
szakosított ellátási formában kell gondozni. 

 

Időskorúak járadéka 

A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálti idő 
hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony 
összegű ellátással rendelkeznek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma 

Év 
Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma 

(fő) (TS 5701) 
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2012 1 

2013 1 

2014 1 

2015 1 

2016 1 

2017 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012  évhez képest a időskorúak járadékában részesítettek  évi átlagos száma nem változott.  
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 
 
 
A Flt.24.§ értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére a nyugdíj előtti álláskeresési segély, 
valamint költségtérítés jár. 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
 
 

 

Az idősek foglalkoztatottságát befolyásolták a nyugdíjkorhatárt kitoló intézkedések, a közszférában dolgozó 
nyugdíjasok munkavállalásának változtatására irányuló intézkedések, valamint erőteljesen befolyásolja a 
korosztály egészségügyi állapota. 
 

 

 

 

 

 

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

Regisztrált munkanélküliek/ 
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Fő 
összesen 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

227 205 189 136 142 115 

0

0

0

1

1

1

1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

időskorúak járadékában részesülők (fő)
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20 év alatti (TS 1002) 
Fő 5 5 8 3,75 5,5 3,5 

% 2,2% 2,4% 4,2% 2,8% 3,9% 3,0% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 35,5 30,75 21 17,75 15,25 9,5 

% 15,6% 15,0% 11,1% 13,0% 10,7% 8,3% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 25 29 23,25 13 14,5 11,5 

% 11,0% 14,2% 12,3% 9,5% 10,2% 10,0% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 24,75 18 17,5 8 11,75 9 

% 10,9% 8,8% 9,3% 5,9% 8,3% 7,8% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 28 20,75 19 18 14,5 10,25 

% 12,3% 10,1% 10,1% 13,2% 10,2% 8,9% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 21,75 20,25 21,5 15,75 18,5 13,5 

% 9,6% 9,9% 11,4% 11,6% 13,0% 11,7% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 22,25 21,75 20,75 10,5 14,75 12,75 

% 9,8% 10,6% 11,0% 7,7% 10,4% 11,1% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 33,75 26,25 20,75 17,25 12,25 13,5 

% 14,9% 12,8% 11,0% 12,7% 8,6% 11,7% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 27,25 29,25 29,75 19,75 21 13,25 

% 12,0% 14,3% 19,8% 14,5% 14,8% 11,5% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 4 3,75 7,5 12,5 14,25 18,25 

% 1,8% 1,8% 4,0% 9,2% 10,0% 15,9% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       

 

A településen a regisztrált munkanélküliek száma 2012-ben a nyilvántartott álláskeresők száma 227 fő, 
ebből 65 fő az 50 év feletti lakos (28,6%) a 2017. évben viszont a nyilvántartott álláskeresők száma  115 fő 
volt, ebből 45 fő (39 %) 50 év feletti lakos.  

 
 

 

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

 
 

Nem jellemző a lakosságra, hogy a nyugdíj melletti/helyetti munkavégzés lehetőségével élnének. Egyrészt a 
munkahelyek hiánya miatt, másrészt pedig mivel a lakosság kertes házban él, bőven akad munka a ház körül 
is.  

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 

Az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek esetében a nyugdíjkorhatár betöltése előtt 5 évvel az aktív korú 
ellátottak, a meglévő feltételek mellet átkerülhetnek a Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatási formából, 
ellátásból a Rendszeres Szociális Segélyben részesülők körébe, mely már nem a Munkaügyi szervekkel ír elő 
együttműködést, nem kötelez aktív munkakeresésre, 2 évente történik felülvizsgálatuk és nem szükséges 
évente a 30 napos munkaviszonyt sem teljesíteni, valamint közfoglalkoztatásba sem kell kötelező módon 
bevonni őket. 

 
Egy másik típusú ellátás, az olyan nyugdíj előtt 5 évvel kérhető nyugdíj előtti álláskeresési segély, melyhez 
szükséges a Munkaügyi Központtal történő korábbi együttműködés, valamint elegendő munkaviszony (20 
év), mellyel pozitív módon diszkriminálnak, hátránykompenzáló juttatásként folyósítanak, megkülönböztetik 
a bejelentett munkahellyel nem rendelkező munkanélküliektől. 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 
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Év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti 
regisztrált 

munkanélküliek 
száma 

(TS 1010 és TS 
1011) 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2012 227 31 14% 0  0 n.a. 

2013 205 33 16% 0 0  
n.a. 

2014 189 37 20% 0 0  
n.a. 

2015 136 32 24% 0 0  
n.a. 

2016 142 35 25% 0 0  
n.a. 

2017 133 32 24% 0 0  
n.a. 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén „tartós munkanélküliek számára 
vonatkozóan nincs adatunk 
 
 

Az 55 év feletti tartós munkanélküliek számáról nincs tudomásunk.  2012-es évhez képest 2017-re 10 %-al nőtt 

az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek száma.  

 

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

A településen életkortól függetlenül biztosított az egészségügyi és szociális ellátásokhoz való hozzáférés, az 
elérésben csak az ellátási formák lehetőségei szelektálnak. A munkatársak minden korosztálynak mindenfajta 
ellátás igényléséhez rendelkeznek a szükséges információval, igénylőlapokkal, s nyújtanak segítséget. 
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Nappali ellátást nem biztosított a településen, míg a lakosság részéről felmerülő nappali ellátás igényeit a 
közeli Pásztó városa látja el. Vannak a községben olyan családtagok, akik az idős, vagy ápolásra szoruló 
hozzátartozó ápolását vállalják. 
 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
 
Az önkormányzat mind a szociális törvény, mind a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott 
kötelező ellátásokat biztosítja. 
 
A településen helyben biztosított a háziorvosi ellátás. A fogorvosi ellátás Pásztón található, illetve 
tömegközlekedéssel megközelíthető Salgótarján városában a szakellátás. Az ügyelet, mentőállomás Pásztón 

található, szakellátás Pásztó és Salgótarján városában található. 

 

A közös kistérségi együttműködési fejlesztések is az szolgáltatások egyenlő színvonalú igénybevételének 
lehetőségét célozzák meg 
 
A házi segítségnyújtást 5 főállású gondozó látja el. Jelzőrendszeres segítségnyújtás működik a településen, 
melynek Pásztó a központja. 
 
 

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

Év 

65 év feletti 
lakosság 

száma 

(TS 0328) 

Nappali ellátásban 
részesülő időskorúak 

száma (TS 5101) 

Fő Fő % 

2012 383 0 0,00% 

2013 388 0 0,00% 

2014 381 0 0,00% 

2015 391 0 0,00% 

2016 391 0 0,00% 

2017 387 0 0,00% 

Forrás: 
TeIR, KSH 

Tstar 

   

 

A nappali ellátásban részesülő időskorúak számáról nincs adatunk mert  településünkön nem releváns, mivel 

nincs nappali ellátás idős korúak számára.  Viszont megállapítható, hogy a 65 év feletti lakosság száma 2012-

évhez képest nőtt.  

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 
 

Nyugdíjas klub működik a településen. Rendszeresen szervez programokat, rendezvényeket tart. 
 

 

c) idősek informatikai jártassága 
 
 

A településen elterjedt a számítógép, már az időskorúak is használnak mobiltelefont, internetet, a távolban 
élő családtagokat láthatják, a külföldön dolgozó unokákkal így tartanak kapcsolatot, az ehhez szükséges 
ismereteket megszerezték a családtól. 
 

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 
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Az idősebb, de még tettre kész nyugdíjasok egyaránt aktívak a civil, állami vagy egyházi eseményeken 
egyaránt. A még idősebbek már koruk és egészségi állapotuk miatt nehezebben mozdulnak ki otthonról. 

 

Megállapítható, hogy a célcsoportra vonatkozó városi aktivitás az alábbi területeken emelhető ki: házi 
gondozás, szociális étkeztetés,háziorvosi szolgáltatás, idősek klubja,nyugdíjas klub 
 
Az idősek életviteli tanácsadását és egyéb szolgáltatásokat a Nyugdíjasok Klubjában, valamint Pásztón, az 
Idősek Átmeneti és Tartós Elhelyezését Biztosító Otthonban és egyéb intézményben vehetik igénybe. 

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 

A nyilvános/települési 
könyvtárak száma 

(TS 3801) 

A nyilvános/települési 
könyvtárak egységeinek 
száma (leltári állomány) 

(TS 3901) 

Muzeális 
intézmények 

száma 

(TS 4001) 

Közművelődési 
intézmények 

száma 

(TS 4101) 

2012 1 16 312 0 2 

2013 1 16 328 0 2 

2014 1 16 349 0 2 

2015 1 16 414 0 2 

2016 1 16 206 0 2 

2017 1 16 206 0 2 

Forrás: TEIR    
 

 

Az idősek számára részben megoldott a szabadidő eltöltése,  hiszen a településen található 1 könyvtár ahol  

lehetőség nyílik a társasági életben való részvételre.  
 

A  településen  szociális  étkeztetés és házi gondozás igénybevételére van lehetőség . 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is működik a településen. 

 

Házi segítségnyújtás 

Házi segítségnyújtásban jelenleg 40 fő részesül Tar községben. 
 
Valamennyi települési önkormányzatnak biztosítania kell a házi segítségnyújtást, mint szociális 
alapszolgáltatást. Néhány ellátott igényelné a komplex segítségnyújtást, a home-care, azaz otthon-ápolást, 
illetve otthoni szakápolást. A jelenlegi rendszer ezen igényeket nem tudja teljesíteni. Jelenleg a kistérségben, 
három formában történik a feladatok ellátása - a kistérség által fenntartott intézményi, mikro-térségi és 
önálló önkormányzati. Indokolt az ellátottak létszámának folyamatos vizsgálata, illetve a jogszabályban 
kötelezően előírt szakmai létszám biztosítása. 

 

A szakember hiányt az önkéntesek sem enyhíthetik. Ezzel együtt a térségben nem jellemző az önkéntes 
segítők szervezett működése, ugyanakkor - főként a kistelepüléseken - a szomszédok, ismerősök 
segítségnyújtása még természetes. Az alapellátás égető szakember hiánya mellett pozitívumnak tekinthető a 
meglévő szakemberek elhivatottsága, szakmai felkészültsége. 

 

A házi segítségnyújtásban, tiszteletdíjban részesíthető társadalmi gondozók is alkalmazhatók, számuk 
azonban nem haladhatja meg a szakképzett gondozók számát. A társadalmi gondozó tevékenysége csak a 
személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartására, közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának 
vitelére, szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítésére terjedhet. 

 

 

 

 

Idősek átmeneti elhelyezése 
 
A megvalósított Program keretében 2004-ben egy, a kistérséget kiszolgáló, idősek átmeneti elhelyezését 
biztosító új, önálló intézmény létesült a pásztói kórház területén 50 férőhellyel. Az Idősek Átmeneti Otthona 
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elsősorban az önmaguk ellátására részben képes időskorúak számára készült, kölcsönösen kihasználva az 
egészségügyi intézmény közelségéből adódó előnyöket (azonnal elérhető járóbeteg, illetve fekvőbeteg 
ellátás, kórházi konyha és mosodaüzem kapacitásának optimális kihasználása). Ezt kiegészítve a Margit 
Kórház felújított régi épületében idősek átmeneti elhelyezését biztosító gondozóház került kialakításra, a 
teljes ápolásra szoruló időskorúak részére, 20 férőhellyel. Az új ellátások, mivel idősek tartós elhelyezését 
biztosító intézmény nem működik a pásztói kistérségben, sok esetben kiküszöbölik a tartós elhelyezést, 
ezáltal a lakókörnyezetből történő végleges kiemelést, vagy optimálisan megnyújtják az intézményekbe 

kerülés időpontját, csökkentve ezzel a hosszú várakozási időből és a területi elhelyezkedésből adódó 
feszültségeket. 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A településen magas azon idősek száma, akik önálló 

életvitelük fenntartásához segítségre szorulnak és 

számukra a hétvégi gondoskodás sem megoldott. 

A lakosság széleskörű tájékoztatása a szolgáltatás 

fontosságáról, igénybevételéről. Igényfelmérés a 

lakosság körében, az igényekhez mérten a szükséges 

gondozói hálózat megszervezése. A meglevő 

szolgáltatás megtartása, bővítése az igények 

folyamatos figyelemmel kísérése. 

Kevés a számukra rendezett program. Közösségi, generációkat összehozó programok 

rendezvények szervezése. Az idős emberek 

infokommunikációs eszközök használatával 

kapcsolatos tudásának, tájékozottságának fejlesztése. 

Elmagányosodás enyhítése. Saját korosztállyal 

közösségi programok szervezése, szabadidő 

tartalmas eltöltése. 

Nappali ellátás megoldása, ahol hasznos szabadidő 

eltöltésére van lehetőség. Állandó felügyelet 

biztosítása napközben, biztonságérzet növelése. 

Az idősek könnyen válnak bűncselekmények 

áldozatává. 

Bűnmegelőző előadás szervezése a rendőrség, 

polgárőrség bevonásával. 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető 
jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni. A fogyatékos 
emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, illetve a társadalom szemléletmódjának 
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alakítása érdekében az Országgyűlés megalkotta a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt. 
 
A törvény alkalmazásában fogyatékos személy az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, 
kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással - illetve ezek bármilyen halmozódásával - él, 
amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal 
egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja. 

 

A törvény célja a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek meghatározása, továbbá a 
fogyatékos személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció szabályozása, és mindezek eredményeként a 
fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív 
részvételének biztosítása. 

 

A törvény deklarálja, hogy a tervezési, döntési folyamatok során kiemelten kell kezelni a fogyatékos személyek 
sajátos szükségleteit, a fogyatékos személyeket érintő döntések során tekintettel kell lenni arra, hogy a 
fogyatékos személyek a társadalom és a helyi közösség egyenrangú tagjai, ezért meg kell teremteni azokat a 

feltételeket, amelyek lehetővé teszik számukra a társadalmi életben való aktív részvételt. 

 

 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
 
 
A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, amelyek alapján 
pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. 

 

A településen lakó fogyatékkal élőkről nem rendelkezik önkormányzatunk adatokkal, becslések szerint 
összesen kb. 1 - 2 mozgásában korlátozott személy van bejelentve Tar községben. (Az egyik 
paraolimpikon). 

 

 

 

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

Év 

Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Férfiak (TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Nők (TS 6301) 

Összesen 

2012 38 71 109 

2013 35 72 107 

2014 35 71 106 

2015 29 69 98 

2016 24 65 89 

2017 na. na.  na.  

Forrás: TeIR, KSH Tstar    
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Az utóbbi években (2012 óta) csökkent a megváltozott munkaképességű személyek szociális  ellátásaiban 
részesülők száma, a férfiak és a nők tekintetében is.  
 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma táblázat nem releváns  a 
településre 

 

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

A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a 
munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az 
átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető.  
Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy 
számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. A 
védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti. 

 

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

 

A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett 
foglalkoztatásra jogosult. 
 
A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a 
munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az 
átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. 
Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy 
számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. A 
védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti. 
 

Fogyatékkal élő munkavállaló, aki 
a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy 

b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. 

 

Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki 
a) rehabilitációs ellátásban részesül, 

 
b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres 
szociális járadékban részesült. 
(Flt. 57/B §.) 

 



93 

 

Gyakori probléma, hogy kevés a foglalkoztatási lehetőség, nem megoldott a foglalkoztatáshoz szükséges 
akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek. A védett foglalkoztatás túlsúlya 
mutatkozik az integrált foglalkoztatással szemben. Probléma továbbá, ha nem áll rendelkezésre olyan 
foglalkozatási szakember, aki a fogyatékos személy állapotának ismeretében javaslatot tesz a foglalkoztatás 
jellegére és helyére. Amennyiben nincs képzett szakember, aki a munkahelyi beszoktatást kísérje, úgy 
sikertelen lehet a beszoktatás, amelynek következménye a fogyatékos munkavállaló alkalmatlanságának 
rövid időn belüli megállapítása. Javasolt önkormányzati szakember ez irányú képzése, állami és civil 
munkaerő-piaci szolgáltató szervezet és a Munkaesély Szövetség bevonása a feladat megoldásába. 
 

 

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

 

Országosan nagy probléma, hogy kevés a foglalkoztatási lehetőség, nem megoldott a foglalkoztatáshoz 
szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek. A védett foglalkoztatás 
túlsúlya mutatkozik az integrált foglalkoztatással szemben. Probléma továbbá, ha nem áll rendelkezésre 
olyan foglalkozatási szakember, aki a fogyatékos személy állapotának ismeretében javaslatot tesz a 
foglalkoztatás jellegére és helyére. Amennyiben nincs képzett szakember, aki a munkahelyi beszoktatást 
kísérje, úgy sikertelen lehet a beszoktatás, amelynek következménye a fogyatékos munkavállaló 
alkalmatlanságának rövid időn belüli megállapítása.  
 
Védett vagy integrált munkahelyek inkább a nagyvárosokban, megyeszékhelyeken találhatóak, a kis 
településeken a vállalkozások száma is csökkent. 
 

Helyben nem releváns. 
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 
 
A saját lakókörnyezetben, lakóotthonban élő fogyatékos személyeknek nyújt alapszolgáltatást a támogató 
szolgálat. A támogató szolgálat többek között a különböző közösségi és szabadidős szolgáltatások elérésében 
(mind szállítás, mind kommunikáció szintjén) ad támogatást, emellett az igénybevevő környezetében, 
lakásán nyújt fejlesztést, gondozást, segíti az önálló életvitelt, támogatja az ön-érdekérvényesítést. 

 

Az esélyegyenlőségi törvény összhangban a köznevelési törvénnyel egyértelműen meghatározza a sajátos 
nevelési igényű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok oktatáshoz, képzéshez, 
esélyegyenlőség javító intézkedésekhez fűződő jogait. 
 
A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának 

megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy 
igényjogosultságát megállapították. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
 
 

A korábbi évek adatiról nincs információ, ez az adathiány nyilvántartásokkal, felmérésekkel kiküszöbölhető. 
Gyakori probléma, hogy a fogyatékos személy megfelelő információk hiányában nem részesül a számára 
jogszabály szerint járó pénzbeli és természetbeni ellátásban. Mindezek érdekében kell hatékonyan működni 
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a jelzőrendszernek, mely nem csak a hatósági beavatkozás szintjén kell a családok életvitelét ellenőrizni, 
hanem egyfajta védőhálót képezni. 
 
Településünkön nem készült, nem létezik a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos nyilvántartás, csak a települési 
adottságok, valamint a „mindenki ismer mindenkit” elven működő információáramlás segítségét kihasználva 
jutnak el a támogatások az arra jogosultakhoz. 
 
A korábban a települési önkormányzatoknál működő szociális információs szolgáltatás súlypontilag a szociális 
intézményekhez került, így azok megfelelő működése esetén nincs vagy minimális a látencia. 

 

A fogyatékos személyek az önkormányzatnál megfelelő információhoz jutnak a jogszabály szerint járó 
pénzbeli, természetbeni ellátásokról, ezeket igénybe is veszik. 
Alapellátásként biztosítható szociális alapszolgáltatás: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés.  
A fogyatékkal élő személyek által igénybevett szociális ellátásokról nincs hiteles statisztikai adat. 

 

Ellátási formák: 
A tartós betegségre, illetőleg súlyos fogyatékosságra tekintettel folyósított ellátások 

 

- Magasabb összegű családi pótlék 

- Fogyatékossági támogatás 

- Vakok személyi járadéka 
Egészségkárosodáshoz kapcsolódó ellátások:  

- Rokkantsági járadék 
Természetbeni ellátások és szolgáltatások:  

- Közgyógyellátás 

- Ápolási díj 
Szociális alapszolgáltatások:  

- Étkeztetés 

- Házi segítségnyújtás 

- Családsegítés 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

- Támogató szolgáltatás 

- Nappali ellátás 
Szakosított ellátási formák  

- Fogyatékos személyeket ellátó intézmények 

- Lakóotthon 

Egyéb kedvezmények: 
 

- Személyi jövedelemadó kedvezmény 

- Gépjárműadó fizetése alóli mentesség 

- Utazási kedvezmény 

- Utazási költségtérítés 
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési és egyéb kedvezményei  

- Gépkocsi szerzési támogatás 

- Személygépkocsi átalakítási támogatás 

- Parkolási igazolvány 

- Akadálymentesítési támogatás 

 

A fogyatékkal élők ellátásához nyújt segítséget a részükre igénybe vehető közgyógyellátási igazolvány és az 
ápolásukat végzők részére megállapított ápolási díj. 
 
 
 

 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 
A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos épített 
környezetre. Ez a jog vonatkozik különösen a közlekedéssel és az épített környezettel kapcsolatos 
tájékozódási lehetőségekre. 
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A fogyatékos személyt megillető jogok: 
Környezet: 
 
A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos épített 
környezetre. 
 

Kommunikáció 
 
A törvény szerint a fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a 
közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos személyeket megillető 
jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. A kommunikációban jelentősen gátolt 
személy számára a közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé kell tenni a tájékozódás és a személyi segítés 
feltételeit. 
 
Az információs társadalom nyújtotta lehetőségek erősítik az esélyegyenlőséget a fogyatékos személyek 
számára. A fogyatékos személyt az információs esélyegyenlőség megilleti az információs társadalmi 
szolgáltatások igénybevételekor. 
 

Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
 
A fogyatékos személy számára - figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális 
szükségleteit - biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. A közszolgáltatások 
engedélyezésére vonatkozó külön jogszabályok szerinti hatósági eljárás során az egyenlő esélyű hozzáférés 
szempontjának érvényesülését biztosítani kell. 

 

A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a fogyatékos személy az önálló 
életvitelét segítő kutyáját - külön jogszabályban meghatározottak szerint - beviheti a közszolgáltatást nyújtó 
szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva álló területére. 
 

Közlekedés 
 
A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek - 

beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is - alkalmasnak kell lenniük a fogyatékos személy általi 
biztonságos igénybevételre. 
 
A közlekedésében jelentősen akadályozott fogyatékos személy közlekedését – az indulási helytől a 
célállomásig történő – szállítást végző hálózat működtetésével is lehet biztosítani. 
Közhasználatú parkolóban a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára - a külön jogszabály 
szerint - megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. 
 

Támogató szolgálat, segédeszköz 
 
A fogyatékos személy részére biztosítani kell a fogyatékossága által indokolt szükségleteinek megfelelő 
támogató szolgálat igénybevételét, továbbá segédeszközt. 
 

Az esélyegyenlősítés célterületei 
Egészségügy 
 
A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során figyelemmel kell lenni a fogyatékosságából adódó 
szükségleteire. 
 
A fogyatékos személy számára biztosítani kell - a fogyatékosságával összefüggésben - az állapota javításához, 
az állapotromlása megelőzéséhez szükséges rendszeres és hatékony egészségügyi ellátást. 
 
Az orvos - vagy az általa megbízott egyéb egészségügyi dolgozó - a kiskorú személy fogyatékosságának 
megállapításakor a szülőt (gyámot) haladéktalanul tájékoztatja az igénybe vehető ellátásokról és fejlesztési 
lehetőségekről. 
 

 

 

 

Oktatás, képzés 

 

A fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelően és életkorától függően korai fejlesztésben és 
gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, fejlesztő felkészítésben, szakképzésben, 
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felnőttképzésben, továbbá felsőoktatásban vegyen részt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak 
szerint. 
 
Abban az esetben, ha az  e célra létrehozott szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményében 
foglaltak szerint  a fogyatékos személy képességeinek kibontakoztatása céljából előnyös, a fogyatékos 
személy az óvodai nevelésben és oktatásban a többi gyermekkel, tanulóval együtt  azonos óvodai csoportban, 
illetve iskolai osztályban - vesz részt. 
 
A kiskorú fogyatékos személyt megilleti az a jog, hogy fejlesztése késedelem nélkül megkezdődjön, amint 
fogyatékosságát megállapították. 
 
A fogyatékos személy óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását ellátó óvodát és iskolát a szülő választja 
ki a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján. 
 

Foglalkoztatás 

A fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett foglalkoztatásra jogosult. 
 
A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a 
munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az 
átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. A 
munkáltató a fogyatékos személy munkához jutásának elősegítése érdekében 
 

- a felvételi eljárás során  köteles biztosítani az egyenlő eséllyel hozzáférhető környezetet. A 
munkáltatót ez a kötelezettség abban az esetben terheli, amennyiben  a megüresedett álláshelyet 
nyilvánosan meghirdette,  

- az álláshelyre a fogyatékos személy oly módon jelentkezett, hogy jelezte a meghallgatáshoz 
szükséges speciális igényeit, és  

- azok biztosítása a munkáltató számára nem jelent aránytalanul nagy terhet. Aránytalanul nagy 
tehernek minősül az, ha a kötelezettség teljesítése a munkáltató működését ellehetetleníti. 

 
Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy 
számára a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. 
 
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatókat és a szociális 
foglalkoztatást végző foglalkoztatókat a központi költségvetés - jogszabályban meghatározottak szerint - 

támogatásban részesíti. 
 

Lakóhely, önálló életvitel 
 
A fogyatékos személynek joga van a fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő - családi, 
lakóotthoni, intézményi - lakhatási forma megválasztásához. 
Kultúra, sport 
 
A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- és más közösségi célú 
létesítmények látogatását. 
 
A fogyatékos személy számára - sportolási lehetőségeinek megteremtéséhez - a sportolási célú, szabadidős 
intézmények használatát hozzáférhetővé kell tenni. 
 
A fogyatékos személyek szabadidő- és tömegsportját a Magyar Olimpiai Bizottság támogatja, a fogyatékos 
személyek verseny- és élsportjának támogatása a központi költségvetésből történik. 
 

A rehabilitáció 
 
A fogyatékos személynek joga van a rehabilitációra. E jog érvényesítését rehabilitációs szolgáltatások, 
ellátások biztosítják. 

 

A Kormány által létrehozott szervezet a fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében 
az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 
 

- a fogyatékos személy meglévő, illetve fejleszthető képességeinek megfelelő programtervezetek 
kidolgozásához olyan szempontrendszer kiadása, amely magában foglalja a rehabilitációs 
folyamat során elért képességfejlődés rendszeres felmérését, és lehetővé teszi a rehabilitációs 
program szükség szerinti módosítását, továbbfejlesztését; 

-   a rehabilitációs programban megjelölt szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz való hozzáférés 
megszervezése; 

 
- a rehabilitáció folyamatában közreműködő szervezetekkel, személyekkel való együttműködés, a 

rehabilitációs tevékenységük figyelemmel kísérése; 



97 

 

- a segédeszköz, valamint a segédeszköz-ellátás fejlesztés irányainak kidolgozása; 
 

- a segítő szolgálatok, illetve azok hálózatának kialakításánál figyelembe veendő szempontok 
kidolgozása;  

- a rehabilitációs folyamatban összegyűjtött tapasztalatok alapján szakmai-módszertani ajánlások 
kidolgozása;  

- a szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal 
kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik 
tájékoztatása érdekében. 

 

A fogyatékos személyeket megillető jogok védelme. 
 
Amennyiben valakit fogyatékossága miatt jogellenesen hátrány ér, megilletik mindazok a jogok, amelyek a 
személyiségi jogok sérelme esetén irányadók. 
 
A helyi politikai életben és közéletben való részvételhez való jog 

Másokkal azonos alapon, hatékonyan és teljes körűen vehessenek részt a helyi politikai életben és a 
közéletben, közvetlenül vagy szabadon választott képviselőkön keresztül, beleértve a fogyatékossággal élő 
személyek jogát és lehetőségét a szavazásra és választhatóságra ( 2007. évi CCII. tv. 29. cikk) . 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 
 
 

A segítséggel élők életminőségének javítása érdekében folytatni kell az akadálymentesítési programot, 
biztosítani kell, hogy minél több középület és szolgáltatás elérhető legyen a fogyatékos személyek számára 
is. Az akadálymentesítés alapvető célkitűzése, hogy a község közintézményeinek használata mindenki 
számára – kismamák, idős emberek, fogyatékos emberek, turisták stb. – kényelmesebbé váljon, az 
akadálymentesítés egy olyan folyamat legyen, melyet minden társadalmi réteg közvetlen előnyöket jelentő 
fejlődésnek éljen meg.  
A hatályos jogszabályok szerint a már meglévő középületek akadálymentessé tételének határideje 2005. 
január 1. volt. A közterületek, utak, járdák, tömegközlekedés akadálymentessé tételének határideje 2010. 
január 1-re módosult. 
 
Az 1998. évi XXVI. törvény szerint minden közhasználatú intézményt utólag alkalmassá kell tenni a 
biztonságos és akadálymentes használatra, függetlenül attól, hogy az épületek adottságai lehetővé teszik-e 

az átalakítást minden tekintetben. 
 
Mivel az épületekre vonatkozó fenti határidőt egyetlen önkormányzatnak sem sikerült maradéktalanul 
betartani, országosan megfogalmazott az az elképzelés, hogy egy településen belül legalább, intézményi 
típusonként 1-1 épületben valósuljon meg a teljes körű akadálymentesítés. Ez az elképzelés különösen a 
falvakban nem valósult meg. A meglévő épületeknél mindenhol meg kell oldani az épületbe való bejutást és 
legalább az első szint akadálymentes használatát (közlekedők, mozgássérült illemhely). 

Az 1015/2005.(II.25.) Korm. határozat döntése szerint a közszolgáltatások akadálymentes hozzáférhetősége 
biztosításának határideje 2010. december 31. lenne, közszolgáltatás-csoportonként ütemezett részhatáridők 
meghatározásával. Ezen belül az egészségügyi alapellátást (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi 
alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) ellátó intézmények 
akadálymentesítési határideje 2006. december 31. volt. 
 

A középületek akadálymentesítésének kedvezményezett köre a segítséggel élők, fogyatékos emberek, 
mozgásukban – bármilyen módon - korlátozott személyek. Az akadálymentesítés szakszerű végrehajtásával 
javul a fogyatékos személyek életminősége, illetve nő számukra a társadalmi életben való részvétel 
lehetősége, valamint a „normális” élethez való közelítés. Az akadálymentesítésnek köszönhetően a 
fogyatékos személyeknek nagyobb része tud elhelyezkedni, aktív munkavállalóvá válni, azaz inaktív 
állampolgárokból aktív adófizetővé válnának. Mivel az akadálymentesen hozzáférhető környezet nem 
kizárólag a fogyatékos személyek életkörülményeit javítja, hanem az időskorú, beteg, babakocsit használó 
emberek mindennapjait is megkönnyíti, várhatóan a település lakosságának egészére pozitív hatással lesznek 
ezek az intézkedések. A 2007-ben induló II. Európa Terv pályázati rendszerébe beépül az akadálymentesítés 
témaköre, mint prioritás, várhatóan uniós pénzek lesznek felhasználhatóak az akadálymentesítésre 2013-ig. 

 

A településen az önkormányzati intézmények részben akadálymentesítettek. 
Önkormányzati feladatként a teljes akadálymentesítés és a járdák állapotának folyamatos javítása a cél. 
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Ehhez biztonságosan lerakott lapokból készített járda készítése, a régi járdák felújítása szükséges. 
 

 

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

 

Kiemelt területként kell kezelnünk a fogyatékkal élők akadálymentes közlekedése feltételeinek 
megteremtését. Ennek megvalósítása érdekében a korlátozott közlekedőképességű emberek (a 
kerekesszékkel közlekedők, a vakok és csökkentlátók, a korlátozott mozgásképességűek, a középsúlyos 
mozgásfogyatékosok, hiányos mozgásszervű testi fogyatékosok, illetőleg egészségkárosodás miatt 
korlátozott mozgásképességű személyek, valamint a nehezen járó időskorúak, a terhes, illetve gyerekkocsit 
toló nők, a gyermekek 6 éves korig és az értelmi fogyatékosok) számára akadálymentes, épített környezetet 
kell kialakítani, amely kényelmes, biztonságos és önállóan használható. 
 
Az új építésű utakat és egyéb közlekedési létesítményeket a településrendezési tervvel és a 
Településfejlesztési Koncepcióval összhangban úgy kell építenünk, hogy minden tekintetben megfeleljenek 
az akadálymentes közlekedés feltételeinek.  
A településen is biztosítani kell az akadálytalan közlekedést, ami a járdán és kerékpárúton történő parkolás 
megakadályozását (pl. parkolás-gátló oszlopok) jelenti.  
A helyi tömegközlekedés vonalain, különösen azokon a vonalakon, ahol nagyobb számban idősebbek 
közlekednek, rendszeresen bővíteni kell az alacsony autóbuszok számát.  
A tömegközlekedési megállók és állomás használatát az akadálymentes, burkolt járdán történő 
megközelíthetőséggel, buszváró peronok kiépítésével, a tömegközlekedési járműbe beszállás, illetve abból 
kiszállás lehetőségével, alacsony padlójú tömegközlekedési jármű használatával kell biztosítani.  
A mozgáskorlátozottak, továbbá a nehezen közlekedők, gyerekkocsit tolók, stb. érdekében, új csomópont 

építésénél a kiemelt szegélyt az átkelőhely teljes szélességében, átépítésre nem kerülő csomópontnál a 
kiemelt szegély egy részét kell lesüllyeszteni.  
A vakok és csökkentlátók közlekedésének elősegítésére a járdán a burkolatot úgy kell kiképezni, hogy járás 
közben és/vagy botjukkal érzékelve megállapíthassák, hogy gyalogos átkelőhely közelében vannak.  
A program megvalósításához szükséges források: Egyrészt önkormányzati saját erő, másrészt pályázati 
összegek, Európai Uniós források igénybevételét teszi szükségessé. 
 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 
 
 
A településen működő középületek  akadálymentesítése nagy feladat az önkormányzat számára a 
későbbiekben. Az Önkormányzat részben akadálymentesített. 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 
 
 

A meglévő utak felújításakor és korszerűsítésekor is figyelembe kell vennünk ezeket a követelményeket. 
Akadálymentes közlekedéshez kerekesszék használatkor – elvben - a gyalogos forgalmi sávtól szélesebb 
felületet kell biztosítani számos utcán, figyelembe véve a kerekes székek találkozásának esetére kellő 
szélességű kitérési lehetőséget. 
 
Erre a szűk utcákon a meglévő közterület-szélesség nem mindig teremt lehetőséget, de a felújítások során 
törekedni kell arra, hogy a járdák szélessége legalább az utca egyik oldalán elérje a szabvány szerinti 
szélességet. Ahol a geometriai viszonyok lehetővé teszik, ott már teljesült ez a feltétel, ahol pedig jelenleg 
nincsenek meg ezek az adottságok, ott a hálózat rekonstrukciós programban szerepeltetjük ezek kialakítását. 
A nagy forgalmú utak mentén egy-két kivétellel olyan járdafelületek vannak, amelyek alkalmasak arra, hogy 

kerekes székkel is közlekedni lehessen, így nem kényszerülnek az úttesten közlekedésre. 
 
Az út rekonstrukciók és útépítések során minden olyan szelvényben kiépített gyalogos átkelőhelyet 
biztosítunk, következetesen gondoskodunk az akadálymentes áthaladás feltételeinek a megteremtéséről 
beleérthető ebbe a kapcsolódó járda szakaszokat is. A mozgáskorlátozottak, továbbá nehezen közlekedők, 
gyerekkocsit tolók stb. érdekében a járda építések során következetesen kerüljük a számukra közlekedési 
akadályt képező (tégla, fejkő vagy egyéb nagy dilatációs hézaggal kialakítandó) burkolatok alkalmazását. 
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A biztonságos közlekedés érdekében a forgalmi utak, valamint a fogyatékosok által gyakran használt 
útvonalak mentén fontos a járda elválasztása az útburkolattól. A vakok és csökkentlátók folyamatos 
vezetésére a beépítési vonal beugrásainál szükséges a szegély kiemelése, az érintés útján való tájékoztatás, 
veszélyes helyre történő figyelmeztetés, hangjelzős közlekedési lámpák felszerelése. 
 
Mind a közúti, mind pedig a vasúti gyalogos-átkelőhelyeknél a gyalogosforgalmat irányító fényjelző 
készülékkel együtt hangjelző berendezéseket is fel kell szerelni. 
 
Külön szintű gyalogosátvezetések esetében a kerekesszékkel közlekedők részére egyenes egykarú lejtőt, vagy 
pihenővel megtört többkarú lejtőt kell építeni. 
 
Közhasználatú parkolóban a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára - a külön jogszabály 
szerint - megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. 
 
Új közhasználatú építmények elhelyezése során biztosítani kell a mozgásukban korlátozott személyek részére 
is a biztonságos és akadálymentes megközelíthetőséget. 
 
Az akadálymentesen kialakított létesítmények, berendezések használatát megfelelő tájékoztató-útbaigazító 
jelzéssel kell elősegítenünk. 
 

 

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

A helyi önkormányzat számos alkalommal kinyilváníthatja azt, hogy számára fontosak a településen élő 
fogyatékkal élő személyek. Ilyen alkalmak lehetnek a fogyatékkal élők részére rendezett sportrendezvények, 
egészségügyi szűrések, kirándulások a támogató szolgálat segítségével, különféle akciók szervezése, amik 
egyben anyagi és természetbeni segítségnyújtást jelentenek. Fontos törekedni arra, hogy a helyi médiában 
rendszeresen jelenjenek meg a fogyatékkal élők sikereikkel és gondjaikkal, de semmiképpen sem, mint 
gyámolított személyek. Mindezek azonban anyagi okok, s a település szintjén adathiány miatt sem működik. 
 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 
 

A fogyatékkal élők ellátása a családon belül történik, részére az ebéd házhoz szállítását biztosítjuk. 
 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Az önkormányzati fenntartású épületek egy 

részének akadálymenetesítése nincs megoldva. A 

közterületek akadálymentesítése is csupán részben 

megoldott. 

Az akadálymentesítésre váró középületek és 

közterületek állapotának felmérése, 

akadálymentesítés lehetőségeinek felmérése ennek 

figyelembevételével történő tervezés és kivitelezés 

szakember bevonásával. 

A fogyatékos személyek foglalkoztatásának bővítése 

nem csupán a közfoglalkoztatás keretében. 

A helyben elérhető oktatási-képzési lehetőségek helyi 

munkaerő piaci igényekhez történő igazítása a 

fogyatékkal élő személyek esetében is szoros 

együttműködésben a szakképzést folytató 

intézményekkel és foglalkoztatókkal. 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

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

 

A közösségi élet színtereiként lehet említeni az egyházakat.  
Az alábbi civil szervezetek működnek Tar községben:  

• „Egy a célunk Tartért” egyesület 
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- 2014. 11. 22-én alakult 25 fővel.Az Egyesületet az alapító tagok azzal a céllal hozták létre, hogy Taron 
és vonzáskörzetében megőrizzék a helyi kulturális és népi értékeket, aktívan részt vegyenek Tar 
Község és a testvér településeken megrendezésre kerülő állami, egyházi, kulturális és egyéb 
rendezvényeken, valamint támogassák azokat valamilyen formában. Megalakulásuk óta többször 
kaptak felkérést a helyi Önkormányzattól, valamint az egyház vezetőjétől különböző kulturális 

műsorokon való részvételre. 
 

• Tari Kontyvirág Hagyományőrző Egyesület: 
 

- 2006. novemberében fiatalokból és asszonyokból alakult a Tari Kontyvirág Táncegyüttes. A Kárpát-

medence régi hagyományainak megőrzését, valamint továbbvitelét tűzte ki célul. Sárközi, moldvai 
és gyimesi csángó dal és tánc szerepelt első repertoárjukban. A későbbiekben a palóc ének-és 
tánckultúrát sajátították el. Majd erdélyi táncok elsajátításával folytatták. Koreográfusuk Nagy 
Ádám, aki jelenleg Mátraszőlősön él családjával. Korábban, éveken keresztül a Nógrád Néptánc 
Együttes tagja volt. Lelkes munkájának eredménye, hogy a község tevékeny tagjaiból egy igazán 
remek közösséget sikerült rövid időn belül összekovácsolnia. Az elmúlt időszakban rengeteg 
fellépésen vannak túl, rengeteg felkérésnek tettek eleget. Hónapról hónapra nagyobb dicsőséget 
hozva kicsiny községünknek, Tarnak. További működésükhöz szeretnének támogatókat, 
szponzorokat keresni, mivel eddig csaknem önerőből vásárolták meg a fellépésekhez tartozó 
kiegészítőket/cipő, harisnyanadrág, alsószoknya/vagy éppen bérelték a ruhadarabokat az együttes 
tagjai. Az Önkormányzat minden évben jelentős támogatást nyújtott, amiből a tánccsoport 
ruhaanyagot vásárolt, amit további támogatásként a községünkben élő varrónő /Fehér Istvánné/ 
ingyen készített el. Az eddigi fellépéseikkel méltán arattak óriási sikereket a falu lakosai között 
/Falunap, szüreti bál, Falu karácsonya, Nyugdíjas Karácsony, Kereszténybál, Nőnapi rendezvény/. És 
nemrégiben igazi elismerésként egy bécsi meghívásnak tettek eleget, ahol fergeteges sikert ért el a 
fiatal együttes. További céljuk, hogy a közeljövőben fesztiválokon, falunapokon és különféle 
rendezvényeken, a megye határain belül , vagy akár azon túl is részt vehessenek. 

  
• Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség 

 

• Tar Községért Alapítvány  
 

- Tar Községért Alapítvány célja, hogy Tar Község Önkormányzatára háruló helyi közfeladatok anyagi 
forrásait részben biztosítsa. Így közfeladatnak minősül különösen: a településfejlesztés, a 
településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés 
és vízgazdálkodás, a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, köztisztaság 
és a településtisztaság biztosítása, egészségügyi és szociális gondoskodás, a közösségi tér 
biztosítása, a közművelődési, oktatási, kulturális, művészeti tevékenység, sport támogatása, az 
egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. Az alapítvány működése során 2 
kiemelkedő támogatása volt a település felé: 2007-ben a Tar Lőrinc udvarház maradványainak, 
faltöredékeinek állagmegóvását támogatták, ehhez kapcsolódóan a faltöredék kapott 
díszkivilágítást. A másik nagyobb támogatás szintén Tar Lőrinchez kötődik a “pokoljárásának” 600. 
évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő rendezvénysorozat leszervezése és anyagi 
támogatása. Az elmúlt években az Alapítvány kevésbé volt aktív, a település óvodájának és 
iskolájának eszközbeszerzéseit, kisebb rendezvényeit támogatta. A 2017-es évben először került  
megrendezésre a dr. Tuzson János Emléknap, Tar községhez tartozó Fenyves-pusztán és az ott 
elhelyezkedő dr. Tuzson János botanikusról elnevezett arborétumban. Az Alapítvány ennek a 
rendezvénynek a lebonyolításban vett részt az önkormányzattal és a település többi civil 
szervezetének közreműködésével (Tari Kontyvirág Hagyományőrző Egyesület, Tari Polgárőr 
Egyesület, Tari Nyugdíjas Egyesület, Egy a Célunk Tarért Egyesület, Tar Lőrinc Baráti Kör). 

 

 

• Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület 
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- Az egyesület kifejezett célja, hogy nyilvántartott tagjai segítségével olyan közösséget hozzon létre, 
ami összetartásra buzdít, az önkifejezés képesség gyakorlását, az egymás iránt érzett felelősségünk 
erősítését kívánja elősegíteni; Tagjai szellemi tökéjével, közös gondolkodással kívánják 
tartalmasabbá tenni Tar község lakóinak életét a kulturális- és sportéletének támogatásával, a helyi 

hagyományőrzés folytatásával, a község szociális és turisztikai lehetőségeinek fejlesztése; Az 
Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és 
gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület 
eredményes működését és céljainak megvalósítását; Az Egyesület törekszik tagjai érdekeinek 
képviseletére, szociális biztonságának, alkotó tevékenységük jogvédelmének megszervezésére és 
megvalósítására, valamint művészi alkotó munkájuk sokirányú támogatására; valamint célja még a 
tagok folyamatos továbbképzése, utánpótlás nevelése; Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi 
élethez szükséges feltételeket, az ország-határon átnyúló együttműködés keretei között a vajdasági 
Bajsa hasonló célú szervezeteivel való folyamatos és szoros kapcsolattartás, a térség kulturális 
öröksége fejlesztése; Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Az Egyesület 
egy-szeri támogatást is nyújthat, valamint a szövetségi célok mind hatékonyabb megvalósítása 
érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. 
 

• Tari Nyugdíjas Egyesület: 
 

- Az egyesületet a falu nyugdíjasai alapították 2006-ban, ekkortól lettek hivatalosan is bejegyezve. 
Kezdetben 80 főtől indultak, jelenleg pedig, 58 főből állnak. A legidősebb tagjuk 89 éves, a 
legfiatalabb pedig, 56 éves. Jelszavuk: „Tisztelet, szeretet és összefogás.” Kezdetben csak a saját 
maguk örömére énekeltek és táncoltak, később már a különböző rendezvények meghívásainak is 
eleget tettek, hiszen saját vegyes kórust és tánccsoportot hoztak létre. Az Egyesület a tagok által 
befizetett tagdíjból, valamint az Önkormányzat és a Területi Vadásztársaság által nyújtott 
támogatásokból tartja fenn magát. A tagság minden hétfőn összejön, ekkor kerül sor a programok 

megbeszélésére, társasozásra. Az Egyesület 5 fős elnökségi tagsággal rendelkezik. A tagok minden 
hónapban összeülnek, megbeszélik az Egyesület működésével kapcsolatos dolgokat és azokat a 
többség elé terjesztik. Az egyesület a terveiről és történéseiről rendszeresen tájékoztatja  Turopoli 
Zsolt polgármester urat is. Az egyesületi tagok névnapjait kéthavonta ünneplik meg, ilyenkor az 
ünnepeltek süteménnyel és szendvicsekkel kedveskednek a tagoknak. Együttműködésüknek 
köszönhetően minden faluünnepségen gazdagítják a műsort, valamint aktívan vesznek részt a közös 
programok megszervezésében is. Részt vesznek az iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken, a 
községben megrendezésre kerülő Szüreti felvonuláson.. Országos ismeretségüknek köszönhetően 
rendkívül jó kapcsolatot ápolnak a Szurdokpüspöki és a Bajsai nyugdíjasokkal is. 
 

• A Tari Polgárőr Egyesület 

 

- Nógrád megyében Tar településen törvényesen működő, lakossági önszerveződésű, a szilárdabb 
közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és baleset-megelőzési, gyermek- és 
ifjúságvédelmi, valamint környezetvédelmi céllal megalakult polgárőr szervezet. A Tari Polgárőr 

Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, politikai pártok 

támogatását nem fogadja el, azoknak anyagi és egyéb támogatást nem nyújt. Egyesületünk 2007. 
február 26-án 34 fővel alakult meg a településen élők szubjektív biztonságérzetének javítása, 
valamint a település közbiztonsági koncepciójának gyakorlati megvalósítása céljával. Időközben 
taglétszámunk elérte a 41 főt, bár a folyamatos belépések mellett jelentős a lemorzsolódás is. A 

tevékenységünkért anyagi ellenszolgáltatást nem kapnak, kizárólag önkéntes közérdekű 
munkavégzésről van szó. 
 

· Tari Szabadidős Egyesület 

 

- 2015. július 09-én megalakult a Tari Szabadidős Egyesület, amelynek elsődleges célja az volt, hogy 
a települést ismét bekapcsolja a megyei labdarúgás vérkeringésébe. Ennek megfelelően az 
egyesület nevezett a 2015/2016-os szezon Megyei III. osztályának küzdelmeire, ahol a keleti 
csoportba kapott besorolást. Az egyesület a bajnokságot végül a 3. helyen zárta (11 győzelemmel, 
2 döntetlennel, 3 vereséggel, 60 rúgott és 18 kapott góllal). A vezetőség számára világos, hogy 
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pusztán felnőtt csapattal – utánpótlás nélkül – labilis az egyesület működése, ezért szeretnénk az 
ifjúsági csapatot is elindítani, hogy biztosítsuk hosszútávon is a labdarúgást községünkben. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

A települési önkormányzat továbbra is folyamatos kapcsolatot tart fenn a Tari Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal, az egyházzal és a civil szervezetekkel. Kölcsönösen támogatják és segítik egymás munkáját. 
 

 

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

Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal, (melynek tagjai Szurdokpüspöki, Alsótold, Kozárd és Tar 

községek), azzal a céllal jött létre, hogy a négy település Önkormányzata, polgármesterei, vagy a jegyző 
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátása és közreműködése az Önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel 
történő együttműködésének összehangolására. 
 

 Mátraszőlőssel szennyvíztársulásban van Tar. 

Jobbágyi-Szurdokpüspöki és Térsége Szociális Társulás keretében a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás 
feladatait látják el.  
 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége  

 

Településünkön a Roma Nemzetiségi Önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége elsősorban a roma gyermekek támogatásában nyilvánul meg. A települési önkormányzattal 
ennek érdekében folyamatos kapcsolatot tartanak fenn. 
 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
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Testvértelepülések: 
 
Bajsa egy kis falu a Vajdaságban. Bácska szívében, a Szabadka és Újvidék között elterülő Topolya községben, 
Topolyától mintegy 6 kilométerre helyezkedik el délnyugatra. A lakosság többnemzetiségű, békességben 
élnek itt magyarok, szerbek és szlovákok. 
  
Testvértelepülések továbbá még   Valbirse (Svájc),  Mongiuffi Melia (Szicilia, Olaszország), Boiro (Galícia, 
Spanyolország),  Ipolykér  (Obec Kiarov) (Felvidék Szlovákia), Lukovit (Bulgária), Inám (Szlovákia), Valdina 
(Olaszország), Safi (Malta).   

 

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

For-profit szereplők a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában nem vesznek részt. 
 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.) 
bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 
 
 

Tar Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának helyzetelemző része széleskörű 

együttműködésen, egyeztetésen alapul. Az előkészítő munkában, adatgyűjtésben részt vettek a helyi 
közintézmények vezetői, a településen dolgozó közoktatási, köznevelési, szociális, egészségügyi, 
gyermekjóléti, közművelődési, közigazgatási szakemberek. A közös munkacsoporti megbeszélések, 
esélyegyenlőségi fórumok lehetőséget biztosítottak a célcsoportokkal összefüggő feladatok egyeztetésére, a 
vélemények kinyilvánítására, a problémák feltárására, megoldási mód keresésére. A program tervezetének 
véleményezése is megtörtént. 
 
A nyilvánosság biztosítása érdekében megtörtént a program helyben szokásos módon való közzététele: 
felkerült a település honlapjára (www.tarkozseg.hu) 

A nyilvánosság formái: a település honlapja, az az időszaki tájékoztatók, fórumok. 
 
 
 

 

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

Minden nyilvánossági területen megjelölésre kerül annak a módja, hogy a lakosság észrevételeit, véleményét 
milyen formában nyilváníthatja ki. Nem elektronikus formában  az Önkormányzati Hivatal előterében 
elhelyezett gyűjtődobozban helyezhetők el a visszacsatolást tartalmazó jelzések.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

A 2014. november 11-én elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének áttekintése 
megvalósulás szempontjából; 

Romák és/vagy mélyszegénységben élők célcsoportja: 

1. Jelentős az alacsonyan iskolázottak száma: 

A probléma továbbra is fennáll. A korosztály foglalkoztatásánál probléma lehet, hogy a Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztálya nem közvetítheti ki őket foglalkoztatásra, kivéve ha az ügyfél személyesen kéri 
azt. Tehát fontos, hogy az ügyfelek rendszeres kapcsolatot tartsanak a Foglalkoztatási Osztállyal. 
Különböző projektekkel felvenni a kapcsolatot. Egyéni képzések szervezése, felzárkóztatás keretein 
belül.  

2. Jelentős probléma a generációkon átívelő munkanélküliség a roma és mélyszegénységben élő 
lakosság körében: 

A probléma továbbra is fennáll. A Önkormányzat a továbbiakban is részt vesz a Közmunka Programban. 
De ehhez szükséges, hogy az ügyfelek is rendszeresen kapcsolatot tartsanak a Foglalkoztatási 
Osztállyal. A probléma csak közös erővel javítható, illetve szüntethető meg. Az e körbe tartozó lakosság 
részére életvezetési tréningek szervezésem és a képességüknek megfelelő munkahelyek felkutatása, 
háztáji gazdaságok erősítése is segítség lehet. 

3. A munkanélküliek foglalkoztatási esélye csekély, mivel nagyon kevés a szakképzettséget nem 
igénylő munkakör: 

Az Önkormányzat fejlesztési lehetőségnek látja, a helyi szakképzetlen munkavállalókat alkalmazó 
munkáltatók felkutatását, és széleskörű kommunikációs kampány szervezését. Az elmúlt években a 
nyilvántartott álláskeresők részt vehettek különféle képzésekben, segítve ezzel elhelyezkedésüket. Az 
Önkormányzat és a környékbeli vállalkozások közös szervezéssel állásinterjúkat, tájékoztatókat is 
tartottak. Több-kevesebb sikerrel. 

A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által adott lehetőségként szerveztünk több féle tanfolyamot 
(állattenyésztő, gombatermesztő, település karbantartó, gyógynövény gyűjtő). Sajnos ezek a 
tanfolyamok sem hoztak megoldást a problémákra. 

Az önkormányzatnál többször volt olyan fejvadász cég, aki szervezett állásinterjút és a környező 
nagyobb üzemekben próbálták beszervezni az embereket, hogy az elsődleges munkaerő piacon 
találjanak munkát, akik állást keresnek. Az önkormányzatnál is azt látjuk, hogy az igazi megoldás ez az 
irány lenne és nem a közfoglalkoztatás. 

Gyermekek célcsoportja: 
1. Magas a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma (óvodában 45%, iskolában 42%) 

A munkanélküliség, alulképzettség miatt a családok generációkon keresztül viselik a szegénység, 
alulszocializáltság jegyeit, ezeket a hátrányos helyzeteket átörökítik. 

Fontos feladat a hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átörökítésének megállítása. Elsősorban 
a szülőket kell ösztönözni tanulásra, valamint tartós munkahely szerzésére. A gyermekjóléti szolgálat 
munkatársának fokozott figyelmet kell fordítania ezekre a gyerekekre, illetve családjukra. 

A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkatársa aktívan részt vesz és figyeli a családok problémáit 
és próbálja a lehetőségeihez mérten a legtöbbet nyújtani, hogy ezekben a családokban levő gyerekek 
helyzete a körülményekhez képest javuljon.  
Az önkormányzat benyújtott egy pályázatot, ahol a szolgálat részére egy önkormányzati ingatlanban 

kialakításra került egy nyitvaállóhelység, ahol ezeknek a problémáknak a kezelésére remélhetőleg 
több lehetősége lesz. 
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2. A Tari Kodály Zoltán Általános Iskolában rosszak a nyílászárók.   
Az Iskola nyílászáróinak cseréje.  
 

3. A Tari Örökzöld Óvoda felújításra szorul. 
Az óvodáskorú gyermekek számára az intézmény infrastrukturális feltételei nem teljes mértékben 
megfelelőek. 
 
 

4. Óvodás és iskoláskorú gyermekek számára a Fakultatív mozgásformára nincs lehetőség.  
  

 
 
 
 
 

Nők célcsoportja: 
 

1. A nők inaktivitási aránya meghaladja a férfiakét   a szegénység oka és következménye a tartós 
munkanélküliség.  
Az Önkormányzat feladatának tartja a nők körében a képzési programok körének szélesítését, 
munkahelyteremtést. 

 

 

2. A tartós munkanélküliség aránya az elmúlt években növekedett a nők körében 
 

A helyzetük ugyan javulni látszik, de a probléma jelenleg is fennáll. Fontos feladat a tartós 
munkanélküli nők elhelyezkedési esélyeinek növelése. 

 
A fentebb említett tanfolyamokban nagyrészt nők vettek részt és a következő évben tervezett 
tanfolyamok célcsoportja is inkább nők lesznek. A közfoglalkoztatásban is magas a nők aránya. 
Ugyanakkor azért válasszák inkább a közfoglalkoztatást, mert itt a faluban dolgoznak és így, ha valami 
gond van az óvodában, iskolában a gyerekeikkel, hamar tudnak intézkedni. 
 

3. Nem megoldott a 0-3 éves korú gyermekek elhelyezése, így a nőknek kevesebb az esélye a 
munkába állásra.  

Bölcsőde létrehozása. Nagy segítség lenne a munkába visszaálló nőknek, hiszen megoldott lenne a 
kisgyermekek napközbeni ellátása, felügyelete. Így hamarabb visszaállhatnának a munkaerőpiacra.  
 
 
 
 

Idősek célcsoportja: 
 

1. A településen magas azon idősek száma, akik önálló életvitelük fenntartásához segítségre 
szorulnak és számukra a hétvégi gondoskodás nem megoldott  
Fontos a házi segítségnyújtás folyamatos fenntartása. Biztosítani kell a településen élő idős, rászoruló 
embereknek a saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
 

 

2. Az idősek elmagányosodás, kevés  az idős korosztálynak rendezett program.  
 

Idősek számára aktivitást megőrző programok szervezése, aktív nyugdíjas kor biztosítása, 
életminőség javítása lehet megoldás a problémára.  
Igyekszik az önkormányzat a szervezett programokba bevonni az időseket, akár rendezvényeinkre 
aktívan, vagy programokat szervezünk a könyvtárban a számukra. 
A közelmúltban  volt egy általános számítógépes alapismeretekről egy ingyenes tanfolyam a Balassi 

Bálint Megyei Könyvtár támogatásával, ennek nagy sikere volt. Igyekszünk egy hasonlót a következő 
években is megszervezni. 

 
Tervezi az önkormányzat egy idősek napközi otthonának a beindítását, ahol lehetőség nyílna azoknak 

az időseknek, akik jelenleg a házi segítségnyújtásban vagy a szociális segítésben kapnak ellátást, hogy 
tartalmasabban, közösségben tudják a hétköznapokat eltölteni. 
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Fogyatékkal élők célcsoportja: 
 

1. Az épületek akadálymentessége nem megfelelő. A közintézményekben a legalapvetőbb 
akadálymentesítés sem történt meg.  
A községben az akadálymentesítés nem teljes körű. A közintézmények, utak, járdák 
akadálymentesítése szükséges.  
Több olyan pályázatunk van benyújtva, amik önkormányzati épületek felújítására vonatkoznak, 

ezeknek mindnek kötelező eleme az akadálymentesítés. Bízunk ezeknek a pályázatoknak az 
eredményességében. 
2. A fogyatékos személyek foglalkoztatásának bővítése nem csupán a közfoglalkoztatás 
keretében.  
 
A helyben elérhető oktatási – képzési lehetőségek helyi munkaerő-piaci igényekhez történő igazítása a 
fogyatékkal élő személyek esetében is, szoros együttműködésben a szakképzést folytató 
intézményekkel és a foglalkoztatókkal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A HEP IT részletei 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

 Következtetések 
 

Célcsoport   
 

problémák beazonosítása fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

 
 

 rövid megnevezéssel rövid címmel 
 

   
 

   
 

 

Jelentős az alacsonyan iskolázottak száma 

Képzést nyújtó projektek felkeresése, 
projektmenedzsmenttel együttműködés. 
Képzések szervezése. Együttműködő 
szervezeteken keresztül, képzésre való 
toborzás 

 

Romák 
  

 

   

és/vagy 
 

Jelentős probléma a generációkon átívelő 
munkanélküliség roma és 
mélyszegénységben élő lakosság körében 

Pályázati lehetőségek kihasználás. 
munkahelyteremtő beruházások 

feltételeinek megalapozása, kialakítása, 
befektetések ösztönzése 

 

mélyszegény- 

 

   

ségben élők 
 

   

 
 

 

A munkanélküliek foglalkoztatási esélye 
csekély, mivel nagyon kevés a 
szakképzettséget nem igénylő munkakör és 
kevés a munkahely 

Együttműködés a helyi vállalkozásokkal a 
szakképzetlen munkaerő foglalkoztatásának 

elősegítése érdekében. Tervezett Ipari 
terület kialakítása 

 

   
 

Gyermekek 

  
 

  
 

 
  

  

  

A munkanélküliség, alulképzettség miatt a 
családok generációkon keresztül viselik a 
szegénység, alulszocializáltság jegyeit, 
ezeket a hátrányos helyzeteket átörökítik 

 

A hátrányos helyzetűek felkutatása, számuk 
felmérése. Felmerülő problémák összeírása, 
stratégia kidolgozása a problémák 
kezelésére. Mentálhigiénés és egészségügyi 
szolgáltatással támogatás. 

 

  
 

  
 

 

 
 

 
 

A Tari Kodály Zoltán Általános Iskola 
energetikai felújításra szorul 

Iskolás korú gyermekek a nevelők, tanítók 
komfortérzetének növelése. Családbarát 

otthonosabb környezet kialakítása 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

A Tari Örökzöld Óvoda energetikai felújításra 
szorul 

Családbarát intézmény kialakítása. Az 
óvodások és az óvónők komfortérzetének 
növelése 

 

Óvoda felújítása, életminőség javítása 
érdekében 

A gyermekjóléti alapellátásokhoz, valamint 
az óvodai ellátáshoz való hozzáférés 
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javítását és a szolgáltatások minőségének 
fejlesztése 

Óvodás és iskoláskorú gyerekek számára a 
fakultatív mozgásforma nincs megoldva 

Fontos lenne a gyermekeknél a szabadidő 
hasznos eltöltése. Egészségmegőrző 
sportolási lehetőségekkel bővíteni a 
fakultatív szabadidős programokat. 

 

   
 

Idősek 

 
  

 

 

A lakosság széleskörű tájékoztatása a 
szolgáltatás fontosságáról, igénybevételéről. 
Igényfelmérés a lakosság körében, az 
igényekhez mérten a szükséges gondozói 
hálózat megszervezése. A meglevő 
szolgáltatás megtartása, bővítése az igények 
folyamatos figyelemmel kísérése 

 

A településen magas azon idősek száma, 
akik önálló életvitelük fenntartásához 
segítségre szorulnak és számukra a hétvégi 
gondoskodás sem megoldott 

 
 

 
 

Kevés a számukra rendezett program. 
 

 

Közösségi, generációkat összehozó 
programok rendezvények szervezése. Az 

idős emberek infokommunikációs eszközök 
használatával kapcsolatos tudásának, 

tájékozottságának fejlesztése. 

 

 
 

Elmagányosodás enyhítése. Saját 
korosztállyal közösségi programok 
szervezése, szabadidő tartalmas eltöltése 

Nappali ellátás megoldása, ahol hasznos 

szabadidő eltöltésére van lehetőség. Állandó 
felügyelet biztosítása napközben, 
biztonságérzet növelése. 

 

Az idősek könnyen válnak bűncselekmények 
áldozatává. 

Bűnmegelőző előadás szervezése a 
rendőrség, polgárőrség bevonásával 

 

 

Nem megoldott a 0-3 korú gyermekek 
elhelyezése, így a nőknek kevesebb az 
esélye a mihamarabbi munkába állásra. 

Segíteni a kisgyermekes nőket, hogy szülés 
után minél előbb ismét munkába 

állhassanak. Az EU 2007 óta támogatja a 
bölcsődei hálózatok kiépítését a 

tagországokban, főként a női foglalkoztatás 
növelése céljából. Megoldottá tenni a 

kisgyermekek elhelyezését 

 

 
 

 
 

Nők 

 

 

 

 

 

 

   
 

Fogyatékkal 
élők 

 

Az akadálymentesítésre váró középületek és 
közterületek állapotának felmérése, 

akadálymentesítés lehetőségeinek felmérése 
ennek figyelembevételével történő tervezés 

és kivitelezés szakember bevonásával. 
 

Az önkormányzati fenntartású épületek egy 
részének akadálymenetesítése nincs 
megoldva. A közterületek 
akadálymentesítése is csupán részben 
megoldott.  

 

  
 

A fogyatékos személyek foglalkoztatásának 
bővítése nem csupán a közfoglalkoztatás 
keretében 

A helyben elérhető oktatási-képzési 
lehetőségek helyi munkaerő piaci 
igényekhez történő igazítása a fogyatékkal 
élő személyek esetében is szoros 
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együttműködésben a szakképzést folytató 
intézményekkel és foglalkoztatókkal 
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A beavatkozások megvalósítói 
 

 
 

 

Célcsoport   
 

Következtetésben megjelölt 
beavatkozási terület, mint 
intézkedés címe, megnevezése  

Az intézkedésbe bevont aktorok és 
partnerek – kiemelve a felelőst 

 

 

 

   
 

   
 

 
Egyéni szintű képzések szervezése, 
felzárkóztatás keretein belül 

Polgármester 
 

Romák 
  

 

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása, egyéb 
helyi foglalkoztatási lehetőségek felkutatása 

Polgármester  

és/vagy 
 

 
 

mélyszegény- 
 

 

ségben élők 
 

Helyi szakképzetlen munkavállalókat 
alkalmazó munkáltatók felkutatása, 
széleskörű kommunikációs kampány, illetve 
Ipari terület kialakítása 

Polgármester 

 

 

 

   
 

Gyerekek 

A hátrányos helyzetek generációkon 
keresztüli átöröklődésének megállítása 

Polgármester 

 

  
 

Az Iskola energetikai korszerűsítése Polgármester 
 

  
 

Az Óvoda energetikai korszerűsítése Polgármester 
 

A Tari Örökzöld Óvoda fejlesztése Polgármester 
 

Gyermekek számára is könnyen elérhető 
sportolási lehetőség 

Polgármester 
 

   
 

 Házi segítségnyújtás további biztosítása 
Polgármester  

  
 

Idősek 

 
 

 

 
 

Az idősek elmagányosodásának érzésének 
enyhítése, csökkentése 

Polgármester 
 

 
 

 
 

Idősek Nappali Ellátása Polgármester 
 

Biztonságos település Polgármester/ általa megbízott személy 
 

 

Bölcsőde létrehozása 

Polgármester  

 
 

 

 

 

Nők 

 

 

 

 

 

 

 Középületek teljes körű akadálymentesítése Polgármester 
 

Fogyatékkal 
élők 

  
 

  
 

  
 

Fogyatékkal élő személyek részvétele a 
munkaerő piacon 

Polgármester 
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Jövőképünk 

 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romáknak ugyanolyan jogaik és kötelezettségeik vannak, mint a 
nem romáknak, ahová a romák azonos jogokkal és kötelességekkel teljesen beilleszkednek. 
 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők életkörülményein javítsunk, és tegyünk ellene, hogy a 
számuk növekedjen a településen. 
 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekekkel való szülői törődés nyomon követését, a gyerekek érdekeinek 
védelmét, szociális, egészségügyi biztonságuk folyamatos biztosítását.  
Odafigyelünk az idősek gondozására, egészségügyi ellátásuk biztosítására. 
 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a munkavállalással kapcsolatos engedmények bevezetését, és 
annak ösztönzését, hogy gyermeket vállaljanak. 
 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők számára közintézményeink megközelíthetőségére, a 
fogyatékkal élők információkhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférésének biztosítását. 
 
Célunk olyan élhető, szerethető, vonzó település kialakítása, ahol minden állampolgár 
diszkriminációmentesen, egymás értékeit megbecsülve, egymást segítve élhet és működik együtt másokka
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Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél  

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés tartalma  
Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 
eredményességét mérő 

indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága  

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 

Egyéni szintű 
képzések szervezése, 
felzárkóztatás 
keretein belül 

Jelentős az 
alacsonyan 

iskolázottak száma 

Alacsonyan 

iskolázott romák 
vagy 

mélyszegénységben 
élők, egyéni 
képességeihez 
mérten történő 
beiskolázása, 

fejlesztése, 
felzárkóztatása. A 
munkaerő piacon 

való könnyebb 
elhelyezkedés 
elősegítése 
céljából. 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Nógrád 
Megyei Kirendeltsége 
éves munkaterve 

Képzést nyújtó 

projektek felkeresése, 
projektmenedzsmenttel 

együttműködés. 
Képzések szervezése. 
Együttműködő 
szervezeteken 

keresztül, képzésre való 
toborzás. 

Polgármester 2024.12.31. 

Hátrányos és 
Halmozottan 

Hátrányos egyének 
száma 

Polgármester, Család 
és Gyermekjóléti 
Szolgálat 
munkatársa,EFOP 

3.7.1. "Aktívan a 
tudásért" 
projektmenedzsment 

munkatársa 

Fenntartható 

2 

Közfoglalkoztatás 
továbbfolytatása, 
egyéb helyi 
foglalkoztatási 
lehetőségek 
felkutatása. 

Jelentős probléma a 
generációkon átívelő 
munkanélküliség 
roma és 
mélyszegénységben 
élő lakosság 
körében.  

Közfoglalkoztatás 
továbbfolytatása, 
egyéb helyi 
foglalkoztatási 
lehetőségek 
felkutatása.  

Közfoglalkoztatás 
statisztikai adatai  

Pályázati lehetőségek 
kihasználás. 

munkahelyteremtő 
beruházások 
feltételeinek 
megalapozása, 
kialakítása, 
befektetések 

ösztönzése 

Polgármester 2024.12.31. 

A munkahelyteremtő 
prioritás, a 
közmunkaprogram 
sikeressége.  

Önkormányzat, Helyi- 
és egyéb vállalkozók, 
TKKI NI. szociális 
előadó,Nógrád Megyei 
Kormányhivatal 
Pásztói Járási Hivatal 
Járási Munkaügyi 
Kirendeltsége,  

Fenntartható 

3 

Helyi szakképzetlen 
munkavállalókat 
alkalmazó 
munkáltatók 
felkutatása, 
széleskörű 
kommunikációs 
kampány, illetve 
Ipari terület 
kialakítása 

A munkanélküliek 
foglalkoztatási 
esélye csekély, mivel 
nagyon kevés a 
szakképzettséget 
nem igénylő 
munkakör és kevés a 
munkahely  

Alacsony 

szakképzettséggel 
rendelkezők 
munkába állás 
lehetőségének 
növelése. 
Regisztrált 
álláskeresők 
számának 
csökkentése. 

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

Együttműködés a helyi 
vállalkozásokkal a 
szakképzetlen 
munkaerő 
foglalkoztatásának 
elősegítése érdekében. 
Tervezett Ipari terület 
kialakítása  

Polgármester 2024.12.31. 
A munkanélküliség 
statisztikai adatai 

Kormányhivatal 
Pásztói Járási Hivatal 
Járási Munkaügyi 
Kirendeltsége, szociális 
előadó, Polgármester, 
Szociális központ 
munkatársa.  

Fenntartható 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  



114 

 

   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél  

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés tartalma  
Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 
eredményességét mérő 

indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága  

1 

A hátrányos 
helyzetek 

generációkon 
keresztüli 
átöröklődésének 
megállítása 

A munkanélküliség, 
alulképzettség miatt 
a családok 
generációkon 
keresztül viselik a 
szegénység, 
alulszocializáltság 
jegyeit, ezeket a 

hátrányos 
helyzeteket 

átörökítik.  

A hátrányos helyzet 
generációkon 
történő 
öröklődésének 
csökkentése. 

Család és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat éves terve 

A hátrányos helyzetűek 
felkutatása, számuk 
felmérése. Felmerülő 
problémák összeírása, 
stratégia kidolgozása a 
problémák kezelésére. 
Mentálhigiénés és 
egészségügyi 
szolgáltatással 
támogatás. 

Polgármester 2024.12.31. 

Halmozottan 

Hátrányos Helyzetű 
családok éves 
statisztikája 

Polgármester, szociális 
előadó, Védőnő, 
Óvoda,Iskolaigazgató 
Családsegítő, 
Gyermekjóléti 
Szolgálat, KLIK, 
lakosság képviselői, 
közreműködő 
szervezetek, 

intézmények. 
pedagógusok  

Szoros 

együttműködés a 

Családsegítő és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat 
munkatáráival 

2 
Az Iskola energetikai 

korszerűsítése 

A Tari Kodály Zoltán 
Általános Iskola 
energetikai 

felújításra szorul  

Az iskola 

nyílászáróinak 
cseréje  

Az önkormányzat 
tulajdonában lévő 
intézmények 
energetikai, 

szerkezeti 

állapotának 
statisztikai felmérése  

Iskolás korú gyermekek 
a nevelők, tanítók 
komfortérzetének 

növelése. Családbarát 
otthonosabb környezet 
kialakítása.  

Polgármester 2024.12.31. 

Gyermekek, nevelők 
és a szülők 
elégedettsége 

Pályázati forrás TOP-

3.2.1-15 

"Önkormányzati 
épületek energetikai 
korszerűsítése", 
projektmenedzsment, 

Iskolai nevelők, szülők, 
Helyi vállalkozók 

Fenntartható 

3 
Az Óvoda energetikai 
korszerűsítése 

A Tai örökzöld óvoda 
energetikai 

felújításra szorul 

Az óvoda 
nyílászáróinak és 
egyéb energetikai 
szerkezetek cseréje 

Az önkormányzat 
tulajdonában lévő 
intézmények 

energetikai, 

szerkezeti 

állapotának 
statisztikai felmérése 

Családbarát intézmény 
kialakítása. Az 
óvodások és az óvónők 
komfortérzetének 
növelése 

Polgármester 2024.12.31. 
Gyermekek, óvónők, 

szülők elégedettsége 

Pályázati forrás TOP-

3.2.1-15 

"Önkormányzati 
épületek energetikai 
korszerűsítése", 
projetmenedzsment, 

Óvodai nevelők, 

szülők, Helyi 
vállalkozók 

Fenntartható 

4 
A Tari Örökzöld 
óvoda fejlesztése 

Óvoda felújítása, 
életminőség javítása 
érdekében. 

A szolgáltatások 
minőségének 
fejlesztésének fő 
célja a 
kisgyermeket 

nevelők 
munkavállalásának 
támogatása, a 
családok segítése, 
különösen a 
leghátrányosabb 
helyzetű 
térségekben lévő 

Óvodai férőhely és 
beíratott gyermekek 
aránya 

A gyermekjóléti 
alapellátásokhoz, 
valamint az óvodai 
ellátáshoz való 
hozzáférés javítását és 
a szolgáltatások 
minőségének 
fejlesztése 

Polgármester 2024.12.31. 

A kisgyermeket 

nevelő álláskeresők 
számának statisztikai 
mutatóit csökkenteni 

Pályázati forrás TOP-

1.4.1-15 " A 

foglalkozást és az 
életminőség javítása 
családbarát munkába 
állást segítő 
intézmények, 
közszolgáltatások 
fejlesztésével" Szülők, 
Óvodapedagógusok 
Helyi vállalkozók  

Fenntartható 



115 

 

   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél  

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés tartalma  
Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 
eredményességét mérő 

indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága  

gyermekek minél 
korábbi életkorban 
történő 
megsegítése. 
Óvodai létszám 
bővítése 

5 

Gyermekek számára 
is könnyen elérhető 
sportolási lehetőség  

Óvodás és 
iskoláskorú gyerekek 
számára a fakultatív 
mozgásforma nincs 
megoldva. 

Óvodás, iskolás 

korú gyermekek 
számára is elérhető 
sportolási 
lehetőségek 
bővítése. 

Család és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat éves 
munkaterve, 

Egészségügyi 
szolgálat statisztikai 
adatai. 

Fontos lenne a 

gyermekeknél a 
szabadidő hasznos 
eltöltése. 

Egészségmegőrző 
sportolási 
lehetőségekkel bővíteni 
a fakultatív szabadidős 
programokat.  

Polgármester 2024.12.31. 

Egészségfejlesztés, 
esetleges 

"csavargások" 
csökkentése. 
Közösségi tér lévén 
szocializáció 
elősegítése.  

Pályázati forrás 
"Nemzeti Szabadidős- 

Egészség Sportpark 
Program" 

Önkormányzati 
fejlesztések 

Gyermekek, szülők 
Helyi vállalkozók 

Fenntartható 

III. A nők esélyegyenlősége  

1 Bölcsőde létrehozása 

Nem megoldott a 0-

3 korú gyermekek 
elhelyezése, így a 
nőknek kevesebb az 
esélye a 
mihamarabbi 

munkába állásra. 

A kisgyermekeket 

nevelő, tartós 
munkanélküli nők 
elhelyezkedési 
esélyeinek 
növelése. A női 
foglalkoztatás 
növelése.  

A kisgyerekes anyák 
foglalkoztatottsága a 
legalacsonyabb 

Segíteni a kisgyermekes 
nőket, hogy szülés után 
minél előbb ismét 
munkába állhassanak. 

Az EU 2007 óta 
támogatja a bölcsődei 
hálózatok kiépítését a 
tagországokban, főként 
a női foglalkoztatás 
növelése céljából. 
Megoldottá tenni a 
kisgyermekek 

elhelyezését. 

Polgármester 2024.12.31. 

A megoldott 0-3 éves 
korú gyermek 
gyermekfelügyelet 
megoldottá válik 

Projektmenedzsment, 

Családsegítő és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetője, 
védőnő, háziorvos, 
Óvoda, településen 
élő nők, önkéntesek, 
szakorvosok, 

gyermekorvos, 

Vöröskereszt  

Fenntartható 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 
Házi segítségnyújtás 
további biztosítása 

A településen magas 
azon idősek száma, 
akik önálló 
életvitelük 
fenntartásához 
segítségre szorulnak 
és számukra a 
hétvégi gondoskodás 
sem megoldott  

Elmagányosodás 
megelőzése. Idősek 
számára 
biztonságérzet 
növelése. Saját 
lakókörnyezetében 
történő, önálló 
életvitel segítése 
érdekében 

Jobbágyi-
Szurdokpüspöki és 
Térsége Szociális 
Társulás éves terve, 
statisztikái 

A lakosság széleskörű 
tájékoztatása a 
szolgáltatás 
fontosságáról, 
igénybevételéről. 
Igényfelmérés a 
lakosság körében, az 
igényekhez mérten a 
szükséges gondozói 
hálózat megszervezése. 

Polgármester 2024.12.31. 

Biztonságérzet 
növelése. Az időskori 
magány enyhítése. 
háziegítségnyújtást 
igénybevevők száma.  

Önkormányzat 
Hivatala, Szociális 
előadó, Polgármester, 
Önkéntesek, Idősek, 
lakosság képviselői 
Jobbágyi-
Szurdokpüspöki és 
Térsége Szociális 
Társulás  

Fenntartható 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél  

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés tartalma  
Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 
eredményességét mérő 

indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága  

szükséges ellátás 
fenntartása.  

A meglevő szolgáltatás 
megtartása, bővítése az 
igények folyamatos 
figyelemmel kísérése.  

2 

Az idősek 
elmagányosodásának 
érzésének enyhítése, 

csökkentése 

Kevés a számukra 
rendezett program.  

Az idősek 
elmagányosodás 
érzésének 
enyhítése, 
csökkentése.  

Házi 
segítségnyújtásban 
részesülők száma 

Közösségi, generációkat 
összehozó programok 
rendezvények 
szervezése. Az idős 
emberek 

infokommunikációs 
eszközök használatával 
kapcsolatos tudásának, 
tájékozottságának 
fejlesztése.  

Polgármester 2024.12.31. 

Az idősek 
Társadalmi, 
közösségi 
eseményeken, 
programokon való 
részvétele - 
szervezett 

programok száma 

Önkormányzati Hivatal 
dolgozói, 
Polgármester, 
Polgárőrség, 
Rendőrség, lakosság 
képviselői, 
közreműködő 
szervezetek, Óvoda, 
Iskola, Kontyvirág 
Egyesület, 
projektmenedzsment  

Fenntartható 

3 
Idősek Nappali 
Ellátása  

Elmagányosodás 
enyhítése. Saját 
korosztállyal 
közösségi programok 
szervezése, 
szabadidő tartalmas 
eltöltése.  

Haszontalanná 
válás csökkentése. 
Elmagányosodás 

enyhítése. 
Szocializáció 
növelése.  

Család és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat éves terve 

Nappali ellátás 
megoldása, ahol 
hasznos szabadidő 
eltöltésére van 
lehetőség. Állandó 
felügyelet biztosítása 
napközben, 
biztonságérzet 
növelése. 

Polgármester 2024.12.31. 

A nappali ellátásra 
igényt tartók száma, 
illetve az ellátásban 
résztvevők száma 

Pályázati források, 
humán erőforrások, 
ellátó személyzet 

Fenntartható 

4 
Biztonságos 

település 

Az idősek könnyen 
válnak 
bűncselekmények 
áldozatává.  

Az időskorúak 
biztonságérzetének 
javítása 

Idősügyi Nemzeti 
Stratégia 

Bűnmegelőző előadás 
szervezése a rendőrség, 
polgárőrség 
bevonásával 

Polgármester/ 
általa megbízott 
személy 

2024.12.31. 
előadások száma, 
résztvevők száma 

Humán, 
polgárőrség/rendőrség 
alkalmazottai 

Folyamatosan a 

szervezetek 

bevonása révén 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 

Középületek teljes 

körű 

akadálymentesítése 

Az önkormányzati 
fenntartású épületek 
egy részének 
akadálymenetesítése 
nincs megoldva. A 

közterületek 
akadálymentesítése 
is csupán részben 
megoldott.  

A nem 

akadálymentesített 
épületek, 
közterületek 

akadálymentessé 
válnak 

1997.évi 
LXXVIII.törvény 
épített környezet 
alakításáról és 
védelméről, 
253/1997.(XII.20.) 

Korm.rendelete az 

országos 
településrendezési és 
építési 
követelményeiről. 

Az akadálymentesítésre 
váró középületek és 
közterületek 
állapotának felmérése, 
akadálymentesítés 
lehetőségeinek 
felmérése ennek 
figyelembevételével 
történő tervezés és 
kivitelezés szakember 
bevonásával. 

Polgármester 2024.12.31. 

Középületek száma, 
akadálymentesítéssel 
nem rendelkező 
épületek száma. 

Önkormányzati 
dolgozók, 
szakemberek, 

Önkormányzati forrás 

Fenntartható 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél  

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés tartalma  
Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 
eredményességét mérő 

indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága  

2 

Fogyatékkal élő 
személyek részvétele 
a munkaerő piacon 

A fogyatékos 
személyek 
foglalkoztatásának 
bővítése nem 
csupán a 
közfoglalkoztatás 
keretében. 

A fogyatékkal élő 
személyeket a 
községben és a 
környező 
városokban 
működő 
munkáltatók 
foglalkoztatják.  

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

A helyben elérhető 
oktatási-képzési 
lehetőségek helyi 
munkaerő piaci 
igényekhez történő 
igazítása a fogyatékkal 
élő személyek esetében 
is szoros 

együttműködésben a 
szakképzést folytató 
intézményekkel és 
foglalkoztatókkal. 

Polgármester 2024.12.31. 

Foglalkoztatott 

fogyatékkal élők 
száma. 

Önkormányzat 
dolgozói, 
Polgármester, 
projektmenedzsment, 

Család és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat, Nógrád 
Megyei 

Kormányhivatal 
Pásztói Járási Hivatal 
Járási Munkaügyi 
Kirendeltsége  

Fenntartható 
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3. Megvalósítás 

 

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

 

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

 

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

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet. 

 

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

 

A megvalósítás folyamata 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre. 
 

 

A HEP Fórum feladatai: 
 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása,  
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e 

a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása  
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésre  
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

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

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, 
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi 
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
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 Romák/ mély- 
 

 szegénységben 
 

 élők esély- 
 

 egyenlőségével 
 

 foglalkozó 
 

 munkacsoport 
 

Fogyatékkal élők 

 

Idősek esély- 

 

 
 

esély-  egyenlőségével 
 

egyenlőségével  foglalkozó  

 
 

foglalkozó  munkacsoport 
 

munkacsoport HEP Fórum 
 

tagjai: 
 

 
 

 munkacsoportok 
 

 vezetői, önkormányzat, 
 

 képviselője, partnerek 
 

 képviselője 
 

 
 
 
 
 

 

Nők esély- Gyerekek esély- 

egyenlőségével egyenlőségével 
foglalkozó foglalkozó 

munkacsoport munkacsoport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A HEP Fórum működése: 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 
 

 

Monitoring és visszacsatolás 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot 
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a 
létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 
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Nyilvánosság 
 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 
nyilvános fórumot hívunk össze. 

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja a Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala 
is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása. 

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes 
adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi 
média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek 
különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos 
helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és 
társadalmi környezet kialakítása érdekében. 
 

 

Kötelezettségek és felelősség 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel: 
 
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak 
valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  
- Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára 
elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program. 
 
- Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intézményeinek 
dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat. 
 
- Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton megkapják 
a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához. 
 
- Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket, 
vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni. 
 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 

 

összehangolása, instruálása), 
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése, 

 
az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 
önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 
jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek. 
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- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek 
annak megvalósításában.  
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 
irányítóinak. 

 
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse 
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a 
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-et, 

annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 
működtetése.) 
 
 

 

Érvényesülés, módosítás 

 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során 
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést 
kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának 
okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési 
tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a 
benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselő-

testületének a szükséges intézkedésekre. 

 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 
elhárításáról. 

 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 
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