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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 

 

Bevezetés 

 

 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, 
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
2021.06.30-án módosított 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján megjelent Belügyminisztérium 
„Módszertani útmutató a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program 
felülvizsgálatához” c. dokumentum szerint átdolgozva, Borsosberény 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 település bemutatása 

 
Borsosberény 
A 944 lakosú Borsosberény Község Nógrád megye nyugati részében, a 2. számú főútvonalon fekszik. A 
települést közúton Rétságról, vasúton Vác felől lehet elérni. A Börzsönyi Tájvédelmi Körzetbe tartozó 
Borsosberény neve vélhetőleg az ótörök eredetű „berendi” népnévből származik, melynek jelentése: 
„megadta magát”.  
Határában kő-, bronzkori, és honfoglalás-kori leleteket is találtak. A falu első írásos említésével 1274-ből 
találkozhatunk, mikor a jenői telepesek szerepelnek a berényi földek bérlőiként. A szomszéd Diósjenő 
kedvezményezett mezővárosi és vámos helynek kijáró ranggal, vonzotta a betelepülőket, ez tette a XIII. 
század végére szükségessé a határos települések földjeinek bérlését. 
1393-ban a Losonczy család birtoka, mely családnak első ismert őse a besenyő eredetű Tomaj nemzetségből 
való volt.  
1470-ben Mátyás király Madách Lászlónak és Jánosy Gáspárnak adományozta a községet a csehek elleni 
hadjáratban szerzett érdemeik elismeréseként. 
A 16. század közepétől Borsosberény is a török hódoltság területéhez tartozott, a török adóösszeírások több 
török birtokosának nevét is említik: 1587-ben például Rizván Divane drégelyi török vitézé volt. A török 
hódoltság időszakában nagyrészt elnéptelenedett a falu, népessége a 18. században növekedett meg 
jelentősen. 
A falu további birtokos családjai voltak a századok folyamán: a Tihanyiak a 18. századtól, Ócsai Baloghok, a 
váci püspökség, Bartakovichok, a Tengeliczi Gindlyek, és a Mocsáryak, akik egészen 1945-ig birtokosok voltak 
a faluban. 1909 és 1945 között a Mikszáth család is birtokos volt a településen. 
A községhez tartozó Szomolya-pusztát 1909-ben Mikszáth Kálmán kapta 40 éves írói jubileuma alkalmából. 
1920-ig kőoszlop jelölte a birtokot „A Magyar Nemzet ajándéka” felirattal, ma két eperfa terebélyesedik 
helyén. Az 1910-es években Mocsáry Ödönné a község legnagyobb birtokosa, aki a Tihanyi Tamás által épített 
kúriában élt. Ebben a kúriában volt két fia, Mocsáry Ödön és László műterme is. 
 
Borsosberény Nógrád megye északkeleti részében a Börzsöny lábánál helyezkedik el.  
Budapesttől mintegy 65 kilométerre északra található a 2-es számú (európai számozása E77) főútvonalon. 
Balassagyarmattól hozzávetőleg 17 kilométerre délnyugatra, a parassapusztai határátkelőtől pedig 15 
kilométerre délkeletre helyezkedik el a Börzsöny hegység északkeleti lábánál. A falutól nyugatra lévő hegyek 
a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartoznak. 

 
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési 
terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  

http://hu.wikipedia.org/wiki/1470
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._M%C3%A1ty%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/16._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_h%C3%B3dolts%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1587
http://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1945
http://hu.wikipedia.org/wiki/1909
http://hu.wikipedia.org/wiki/1945
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balassagyarmat
http://hu.wikipedia.org/wiki/Parassapuszta
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rzs%C3%B6ny_%28hegys%C3%A9g%29
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Vonattal a MÁV 75-ös számú (Vác–Diósjenő–Drégelypalánk–Balassagyarmat) vonalán közelíthető meg. A 
vasútállomás Diósjenő és Nagyoroszi között található. A 75-ös számú vonal a Börzsöny lábánál és az Ipoly 
völgyében vezet, hazánk egyik legszebb vasútvonala. 
A községen folyik keresztül a Lókos patak, valamint a Derék patak.  
A lakóterületen kb. 350 db lakóépület van. A település állandó lakossága 944 fő. 
 
Nevezetességei:  
Az 1730-as években épült Szent Márton Római Katolikus templom. 
Dombon, szabadon álló, egyhajós, keletelt, nyeregtetős templom. Ny-i homlokzata előtt középtoronnyal, a 
hajónál keskenyebb, egyenes záródású, sarkain lekerekített szentéllyel, melynek D-i oldalához sekrestye 
kapcsolódik. A hajó D-i oldalán csúcsíves, gótikus kapu kőkerete. Belseje csehsüveg boltozatos, a hajó bejárati 
oldalán karzat. A toronyalja keresztboltozatos, a sekrestye teknőboltozatos. Falképek: 1959 (Döbrentei és 
Beszédes). Berendezés: jellemzően 18. század vége; főoltárkép: Bécs, 1790 körül. Középkori templom 
felhasználásával épült 1730 körül, 1790-ben bővítették. 
A falu közepén, dombon, szabadonálló barokk plébánia templom. Nyugati homlokzata előtt toronnyal, 
téglalap alakú hajóval és négyzet alakú, sarkain ívelt szentéllyel, a szentély déli oldalához illesztett 
sekrestyével. Nyugati homlokzata és a torony egyszerű, kétszárnyú kapuja félköríves, vakolt szalagkeret veszi 
körül, felette hasonló kialakítású ovális ablakocska, a torony második emeletén minden oldalon félköríves 
harangablak. Osztópárkányzat egyszerű, óratükrös főpárkány, a sisak törtvonalú gúla alakú, bádoggal fedett. 
Érdekes a torony északi oldalán kialakított, az ovális ablakkal egy magasságban elhelyezett téglalap alakú 
ablak, mely hozzátapad a hajó nyugati falához. 
A hajót a déli oldalon 3, az északin 2 szegmensíves ablak világítja meg. A szentélyt az északi oldalon egy 
félköríves ablak. A tornyon kívül mindenhol cseréppel fedett nyereg, illetve félnyereg tető. 
A hajó déli oldalán, a középső szakaszban téglalap alakú kétszárnyú bejárat, körülötte kibontva a gótikus 
templom csúcsíves tagolt szalagkerete. 
 
Az 1826-ban épült a Tihanyi-Mocsáry-kúria. Ebben az épületben kapott helyet az óvoda. 
Az utcavonaltól beljebb épült, szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, kontytetős ház, K-i oldalához 
nyaktaggal alacsonyabb toldalék kapcsolódik. Ny-i homlokzata előtt oszlopokra, két végén pillérekre 
támaszkodó tornác. Belseje átalakítva, síkmennyezetes helyiségekkel, nyílászárók 1888-ból. Pincéje 
tégladongás, lejárata a K-i homlokzaton. Építtette Tihanyi Tamás 1826-ban, a 19. század második felében a 
Mocsáry család tulajdonába került. 1888-ban átalakították és megnagyobbították. Ugyanezen a helyrajzi 
számon áll egy téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős melléképület, D-i homlokzata előtt négy pillérrel. 
Az utca vonalától beljebb, kert közepén, az utcára merőlegesen, szabadon álló, "T" alakú alaprajzú, 
földszintes, cseréppel fedett kontyolt tetejű klasszicista kúria. Utcára néző rövidebb homlokzata ablaktalan. 
Kerti főhomlokzata előtt 2 pillérre és 7 oszlopra támaszkodó tornác fut végig. Mögötte a ház homlokzata 8 
tengelyes. 
Udvari rövidebb homlokzat két tengelyes, két osztott ablakkal. Udvari hátsó hosszú homlokzat eredetileg 9 
tengelyes volt osztott ablakokkal. 
Tornácos homlokzattal szemben, szabadonálló, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, öttengelyes, újabb 
gazdasági épület. Az épület mögött szabadonálló cseréppel fedett nyereg és kontyolt tetős, földszintes, 
véleményem szerint egykori gazdasági épület.  
 
I. és II. világháborús hősi halottak emlékműve a templomdombon. 1987-ben állították fel. Az oszlop puhakő, 
melyen márványtáblába vésve láthatók a világháborús hősi halottak nevei. Az oszlop tetején bronzból öntött 
turul. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vonat
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_%C3%81llamvasutak_Zrt.
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1c%E2%80%93Balassagyarmat-vas%C3%BAtvonal
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vas%C3%BAt%C3%A1llom%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3sjen%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyoroszi
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rzs%C3%B6ny_%28hegys%C3%A9g%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ipoly
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Millenniumi Emlékpark, melynek központjában egy andezit kőtömbbe faragott műemlék található, melyen 
ez a szöveg olvasható: „1000 éves múltunk emlékére, 1999. március 15.” 
 
Az 1975-ben bezárt Ótemető. Többségében műkőből készült síremlékek találhatók itt. Két részre - alsó és 
fölső temető - osztott temető. Keletkezési időpontja ismeretlen. A legidősebb olvasható sírkövet 1886-ban 
állították, de a helybeliek szerint egy sírhelyre többször is történt rátemetés. 
 
Bartakovich-kúria, mely klasszicista stílusú, egyemeletes, oldaltornácos kúria, az egykori állami gazdaság 
irodaépülete. Jelenleg teljes felújítás alatt áll. 
 
Borsosberény község Rétság vonzáskörzetéhez tartozik. A község alapfokú ellátása részben helyben 
biztosított: 8 osztályos általános iskola, 40 férőhelyes óvoda, polgármesteri hivatal, orvosi rendelő, posta, 
könyvtár, élelmiszerüzletek, vendéglátó egységek találhatók. 
 
Borsosberény alapfokú oktatási feladatát a Váci Egyházmegye nyolc osztályos iskolát alapított „Szent Márton 
Katolikus Általános Iskola” néven, amely a 2009/2010. tanévtől kezdte meg a működését.  
Jelenleg 93 tanuló jár az iskolába, nagy részük a településünkről, a többiek a környező falvakból járnak 
(Nagyoroszi, Tereske, Horpács). 
 
A község Gesztenyéskert Óvodája intézményi társulásban működik Horpács településsel. Jelenleg az óvoda 
két csoporttal, 40 férőhellyel biztosított. 
 
A megfáradt vándort a faluba található Börzsöny Wellnes Vendégház, valamint a lakott területtől mintegy 
200 méterre, egy igen barátságos, erdős környezetben az Almáskert pihenő és a Börzsöny turistaház várja 
kikapcsolódásra. Az idelátogatóknak sátorozásra, sportolásra, bográcsozásra, túrázásra is van lehetőségük.  
 
A község vezetékes ivóvízellátása mind a lakóterületen megoldott. A községben a lakóterületen kiépült a 
szennyvízhálózat. A szennyvíztisztító telep Horpácson működik. 
Borsosberény község szemételszállítása jelenleg megoldott, a hulladék a nógrádmarcali, valamint a Kerepes, 
Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központokba kerül elszállításra. Heti egy alkalommal történik a lakossági 
hulladék, valamint minden negyedik héten a szelektív hulladék begyűjtése. Az üveghulladékot külön erre a 
célra, a falu központi részére telepített szelektív konténerben lehet elhelyezni, mely rendszeres időközönként 
ürítésre kerül. 
A községben mind a lakóterületen a villamos energiaellátás megoldott. A lakóépületek 100 %-a villamos 
energiával ellátott. Településünkön a kábeltelevízió és internet szolgáltatás kiépített. A vezetékes gáz kiépült 
a község lakóterületi részén, a lakások 73 %-a vezetékes gázzal ellátott. PB gázcsere telep a COOP 
Élelmiszerboltban működik. 
A kiépített távközlési hálózat kielégíti a kor igényeit. Az önkormányzati belterületi utak teljes hossza 13 km. 
Az úthálózat nagy része szilárd burkolatú, folyamatosan megújult. A település közparkjai környezeti értékkel 
rendelkeznek. 

 
 

 

Év
Fő

(TS 001)
Változás

2016 929 bázis év

2017 925 99,57%

2018 931 100,65%

2019 940 100,97%

2020 932 99,15%

2021 944 101,29%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év 
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Férfiak Nők
Összesen

(TS 003)

Férfiak

(TS 005)

Nők

(TS 007)

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 471 463 934 50,43% 49,57%

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009) 19

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya TS 013) 71 52 123 7,60% 5,57%

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, aránya TS 017) 13 9 22 1,39% 0,96%

18-59 éves (férfiak TS 018, aránya TS 019; nők TS 020, aránya TS 021) 298 260 558 31,91% 27,84%

60-64 éves (férfiak TS 022, aránya TS 023; nők TS 024, aránya TS 025) 34 38 72 3,64% 4,07%

65 év feletti (férfiak TS 026, aránya TS 027; nők TS 028, aránya TS 029) 55 104 159 5,89% 11,13%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

2,03%

Korcsoport 

Fő

Az állandó 

népességből a 

megfelelő 

korcsoportú nők és 

férfiak aránya (%)

2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2019)

11% 2%

56%

8%

23%

Állandó népesség - nők életkori megoszlása

'0-14 évesek

15-17 évesek

18-59 évesek

60-64 évesek

65 év felettiek'
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 

Állandó oda-, és elvándorlások 
különbségének 1000 állandó lakosra 

vetített száma (fő) 
(TS 031) 

2016 -9,63 

2017 0,00 

2018 6,47 

2019 20,31 

2020 -4,27 

2021 11,73 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 

Az élve születések és halálozások 
különbözetének 1000 lakosra 

vetített száma (fő) 
(TS 032) 

2016 -3,21 

2017 -3,24 

2018 -1,08 

2019 -12,83 

2020 -5,34 

2021 -2,13 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

 
 
Borsosberény község lakosság száma ingadozó, de növekvő tendenciát mutat. Ez a növekedés elsősorban a 
belföldi bevándorlásnak köszönhető A népesség korösszetétele azt mutatja, hogy a 18-59 év között lévő 
férfi lakosok száma magas, ugyanakkor az idős, 65 év feletti női lakosok száma magasabb, mint a férfi 
lakosok száma. Borsosberény elöregedő település, az időskorúak száma magasabb a gyermekek számánál. 
A halálozások száma rendre meghaladja az élve születések számát. 

 

Értékeink, küldetésünk 

 
Borsosberény Község Önkormányzata rendkívül fontos szempontnak tartja a küldetés teljesítéséhez: 

- az összetartó, szolidáris, a hátrányos megkülönböztetéstől mentes helyi társadalom erősítése,  
- az összehangolt együttműködés a foglalkoztatási, közoktatási, közművelődési, szociális igazgatási, 

egészségügyi, területfejlesztési komplex tevékenységrendszerben a szubszidiaritás elvének 
figyelembevételével,  

- az egyenlő bánásmód biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok számára, 
- a mindenkori jogszabályoknak megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz, valamint a 

különböző közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. 
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Borsosberény Község Önkormányzat alapvető célja, hogy a településen érvényesüljön az 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.  
 
Általánosságban 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. 

 
Az egyes célcsoportokat érintő célkitűzések: 

• A rászoruló családok napi megélhetési gondjainak enyhítésére (rendkívüli települési támogatás), 
tartós, illetve átmeneti kereseti lehetőségek biztosítására (pl.: közmunkaprogramok, befektetők 
keresése helyi vállalkozás létrehozására, stb.) irányulnak. A hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok esélyegyenlőségének hosszú távú javítása, a társadalmi hátrányaikat megalapozó és 
generációkon átívelő problémák (oktatás, lakáshelyzet megoldása, munkahelyteremtés) 
felszámolás. 

• A hátrányos helyzetű gyermekek részére különböző szociális ellátások, támogatások biztosítása (pl.: 
ingyenes étkezési lehetőség, tankönyvtámogatás, stb.). Minden gyermek számára elérhető 
nevelési-oktatási, nappali ellátást nyújtó intézmény biztosítása. A családok szociális helyzetének, a 
gyermekekkel kapcsolatos problémák, nehézségek feltérképezése, gyorsan, hatékonyan 
megvalósítható megoldási javaslatok, tervek kidolgozása.  

• A községben élő hátrányos helyzetű nők társadalmi-szociális hátrányainak, illetve az ehhez vezető 
okok feltérképezése, megoldási lehetőségek keresése. 

• A főként idős, beteg lakosok részére megfelelő szociális alapszolgáltatások folyamatos, zavartalan 
biztosítása, az igénybe vehető szociális ellátásokról, támogatásokról részletes, érthető tájékoztatás. 
Bizonyos időszakonként fórum szervezése az idősek ellátásában résztvevő szervezetek, 
szakszolgálatok szakemberei részére, az esetleges problémák, megoldásra váró feladatok, 
nehézségek feltérképezése, javaslatok, vélemények megvitatása. 

• Az önkormányzati fenntartású közintézmények teljes akadálymentesítése a jogszabályi előírások 
figyelembevételével. Az Önkormányzat vállalja, hogy kiemelten kezeli és lehetőség szerint 
támogatást, nyújt minden akadálymentesítést célzó pályázathoz. 

• A község lakossága számára, olyan ismertető anyagok készítésének, lakossági tájékoztató fórumok, 
valamint más típusú programok, rendezvények támogatása, segítése, melyek előmozdíthatják az 
esélyegyenlőségi program célcsoportját jelentő emberek kedvezőbb társadalmi integrációját, és 
szemléletváltást eredményezhet a lakosság minden szegmensénél. 

 

Célok 

 
A település jellemzőit, valamint a 2003. évi CXXV. törvény előírásait figyelembe véve, az önkormányzati 
Esélyegyenlőségi Program célja a helyi viszonyokhoz igazodó, a hátrányos helyzetben élő borsosberényi 
polgárokat segítő, támogató feladatok rendszerezése, ütemezése, az eddig jól bevált, hagyományos 
tevékenységek megőrzésével és megtartásával. 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Borsosberény település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
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a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
a diszkriminációmentességet,  
szegregációmentességet, 
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés 
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési 
intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 
A településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltérképezése és a feltárt problémák komplex 
kezelésre szolgáló (más települési programokkal összehangolt) intézkedési terv megalkotása, a helyben 
érintett szereplők bevonásával, szükség szerint a települések közötti együttműködések kialakításával 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 
helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 
tartalmazza. 
 

 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, 
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus 
munkacsoportokat. 
 
A HEP jelentősége 
A HEP-ek nem csupán a felzárkózási stratégia településszintű megvalósításának alapegységei, hanem fontos 
szerepet töltenek be a kormányzati konzultációs rendszerben azzal, hogy megteremtik a lehetőséget a 
kormányzati célok társadalmasítására, a fejlesztési elképzelésekhez történő csatlakozásra és fordított 
irányban az alulról felfelé történő információáramlásban is lehetőséget biztosítanak a településszintű 
előrehaladás nyomon követésére és fejlesztési igények megfogalmazására a felzárkózási, esélyteremtési 
feladatokhoz kapcsolódóan 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
Az Alaptörvény 4. módosításával bekerült a XV. cikk (4) pontjaként, hogy „Magyarország az 
esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” 
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 2021.06.30-i módosítása 

▪ a Belügyminisztérium honlapján megjelent „MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a helyi esélyegyenlőségi 
programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” alapján alkalmaztuk, 
különös figyelmet fordítva a  

▪ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
▪ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
▪ a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.) 
▪ a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) 
▪ az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
▪ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 

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

előírásaira. 
 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglalt 
helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti 
szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, 
Nemzeti Ifjúsági Stratégia, Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia, Idősügyi 
Nemzeti Stratégia. 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.18.) önkormányzati rendelete 
szabályozza a szociális ellátások rendjét. Ez a helyi rendelet tartalmazza többek között az aktív korúak 
ellátása, a temetési segély, a szociális étkeztetés jogosultsági feltételeit. A törvényi előírásokon túl, a 
rendelet célja, hogy községünkben olyan támogatási rendszer működjön, amely az állampolgárok számára 
a prevenció, a hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére szolgálnak. A szociális ellátások, 
szolgáltatások középpontjában a család áll. A rendeletben a törvényi előírásokon foglaltakon túl az 
önkormányzat helyi támogatási formákat is meghatároz (pl. családok karácsonyi támogatása). A tanulók 
támogatása érdekében önkormányzat hosszú évek óta részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban.  

 
A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell megfelelnie a 
különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a betegségből, a fogyatékosságból eredő szükségletek, 
eltartottak gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése miatt, ezért a helyi szabályokat és 
ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk. A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az 
esélyegyenlőségi szempontokat is figyelembe veszi.  
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

A felzárkózás politika alapdokumentumaként Magyarország Kormánya 2011-ben fogadta el a Nemzeti 
Társadalmi Felzárkózási Stratégiát [1430/2011. (XII. 13.) Korm. hat.], majd 2014-ben annak frissítéseként a 
Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II-t [1603/2014. (XI. 4.) Korm. hat.] 2021-ben elkészült a 
Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030), amely a következő 10 évre 
alapozza meg a felzárkózás-politika fő irányait.  

 
Új Roma Stratégia(2019-2030)  
Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 
Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-2021)  
Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) 
Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 

 

 

A HEP-ekben leképeződik a felzárkózási stratégia szemlélete, így azok a felzárkózás politika helyi szintű 
részeként és a végrehajtás eszközeiként működnek.  

A helyi felzárkózás politika tervezési alapjaként épít a HEP-ekre a Pénzügyminisztérium összefogásában 
készült Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció is.  

 
Az Ebktv. 31. § (2) bekezdése értelmében a programalkotás során gondoskodni kell a HEP és a települési 
önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a köznevelési 
esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési 
stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 

 
 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 
programokkal 

 
A Borsosberény Község Önkormányzatának 2019-2024. közötti ciklusra szóló gazdasági programja, minden 
részterületén pozitív diszkriminációban részesíti a valamilyen okból hátrányos helyzetűeket.   
A program célja, hogy Borsosberény olyan község legyen, ahol  

• a lakossági szolgáltatások biztonságosan, egyre magasabb szinten működnek,  

• minden lakónak lehetősége legyen a kommunális infrastruktúra (egészséges vezetékes ivóvíz, 
környezetkímélő szennyvízelvezetés és tisztítás, rendszeres szemétszállítás és környezetbarát 
kezelés, szilárd burkolatú utak, stb.) igénybevételére, 

• a családok megfelelő lakáskörülményekkel rendelkeznek, melyhez a meglévő 
jövedelemkülönbséget mérséklő támogatási rendszer kapcsolódik,  

• minden rászoruló számára elérhető az egészségügyi és szociális ellátás alapfokon,  

• az óvoda intézményünk és a helyben tagintézményként működő általános iskola oktatási programja 
lépést tart a változó, bővülő tudásanyaggal, valamint az oktatási intézmény egyre jobb feltételekkel 
rendelkezik, 

• megfelelő intézményi tér áll a kulturális, közművelődési, szabadidő eltöltési, sportolási igények 
kielégítésére, a civil kezdeményezések, szerveződések anyagi és erkölcsi támogatásban részesülnek 
vállalásuk kibontakoztatásához, 

• a környezetvédelem, a természeti és épített környezet megóvása alapérték, 

• a gazdasági vállalkozások nyereségesen, munkahelyet megtartva és bővítve működnek, a 
községlakók jövedelemteremtő képességét javítják, 

• a helyi közigazgatás ügyfélközpontú, problémamegoldó,  



 13 

• a meglévő természeti adottságokat kihasználva, Borsosberény célpontja legyen a szabadidejüket 
kellemes környezetben eltölteni vágyó turistáknak, illetve hosszú távon jó letelepedési 
lehetőségeket kínáljon a családoknak. 

Költségvetés 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján a polgármester minden évben a 
képviselő-testület elé terjeszti a következő évre vonatkozó költségvetési tervet, melyet a testület rendelet 
formájában hagy jóvá. Ez a rendelet adott gazdasági évre vonatkozó pénzügyi hátteret teremti meg, amely 
az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatinak megvalósítását lehetővé teszi.  
A költségvetés készítésekor önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a rászoruló célcsoportok 
támogatására pénzügyi forrást különítsen el. A képviselő-testület tartalékok képzésével a falu lakóinak 
érdekét szolgáló pályázatok önrészét kívánja biztosítani.   
 
Településrendezési terv  
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §-a alapján a települési 
önkormányzat a településrendezési feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési 
tervek elkészíttetésével és azok elfogadásával látják el. A Képviselő-testület helyi építési szabályzatról szóló 
2/2004. (I.31.) önkormányzati rendeletét olyan szempontok szerint alkotta meg, hogy a falu fejlesztési 
lehetőségei mind a lakosok, mind a vállalkozások érdekeit szolgálják. 

 
Bűnmegelőzési koncepció 
A Borsosberény Község Önkormányzatának a 2021-2025. közötti ciklusra szóló Bűnmegelőzési és 
Közbiztonsági Koncepciójának a célja közbiztonság helyi dimenziójának megfogalmazása, annak 
megmutatása, hogy településünk lakosai és vezetői, intézményei, civil szervezetei összefogásával 
megteremthető a közbiztonságnak az a szintje, amely ahhoz szükséges, hogy minden borsosberényi lakos 
egyedül és közösségein keresztül képes legyen értékeik megvédelmezésére és új értékek megalkotására. 
A koncepció célja továbbá az, hogy a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben részt vevő helyi erők közötti 
célirányos tevékenységet elősegítve, megfelelő keretet biztosítson a közös feladatok eredményes 
elvégzésére. 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

• Az óvodai nevelést Horpács Község Önkormányzatával létrehozott társulás formájában valósítja 
meg az önkormányzat, az óvodai nevelés helyileg a Gesztenyéskert Óvodában Borsosberényben 
biztosított. 

• Az orvosi ellátás – helyettes háziorvos útján - heti öt alkalommal biztosított helyben. A fogorvosi 
ellátás Nagyoroszi községben valósul meg. A védőnői szolgálat folyamatosan biztosított a 
településen. 

• Borsosberény, Bánk és Tolmács községek önkormányzatai létrehozták a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatalt. Székhelye Borsosberény, ahol önkormányzati feladatok ellátása, 
végrehajtása történik. Ügyfélfogadás a hét minden munkanapján van. 

• A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Nagyoroszi székhellyel működő Nyugat-Nógrád 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat társulás keretében biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat 
szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el. A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 
A szolgálat feladatait a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére, a jegyző, a gyámhivatal, vagy 
bármely állampolgár – a gyermek veszélyeztetettségére utaló - jelzése alapján végzi. A társulás 
központja Nagyoroszi, a családgondozó heti egy alkalommal, hétfőnként, tart ügyfélfogadást az 
alapellátásban részesülőknek, valamint a segítségre szorulóknak. 

• Borsosberény község tagja a Rétság Kistérség Többcélú Társulásnak. A társulás célja a kistérség 
települései között az együttműködések bővítése, a térségi kapcsolatok elmélyítése, a közös érdekű 
feladatok célszerűbb, gazdaságosabb és hatékonyabb megvalósítása, a polgároknak nyújtott 
közszolgáltatások színvonalának javítása, a kistérség lakóinak az önkormányzati 
közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben történő hozzájutása, továbbá hogy a társult 
önkormányzatok az együttműködés révén minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális 
felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást.  
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 

kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A helyzetelemző alapját szolgáló helyi adatok, a TEIR, valamint a helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük össze, 
a KSH 2012., 2017. évi adatai, az önkormányzati és intézményi helyi adatgyűjtés. 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a szegénységben élők 
helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből 
mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén.  
A legutóbbi népszámlálás adatai alapján Borsosberényben a népesség kb. 6 %-a (66 fő) vallotta magát 
cigány nemzetiségűnek. Cigány Kisebbségi Önkormányzat működik a településen.  
A településen élő romák az általános normák szerint, saját tulajdonú családi házakban élnek. A romák egy 
része alulképzett, még 8 általános iskolai végzettséggel sem rendelkezik, másik része az általános iskolát 
befejezte, illetve szakképesítést is szerzett.  
A közoktatási intézményben nincs szegregáció. Az óvodában, illetve az iskolában évtizedek óta az integráció, 
a segítségnyújtás határozza meg a pedagógiai munkát.  
A borsosberényi általános iskola, a gyermekjóléti szolgálat és a polgármesteri hivatal dolgozói is különösen 
odafigyelnek a nehéz sorsú gyermekekre. A gondos gyermekvédelmi ellátásnak, a széles körű szociális 
védelmi rendszernek köszönhetően diszkriminációnak minősíthető panasz nem érkezett az 
önkormányzathoz.  
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

 
 

A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között szerepelnek 
társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult iskolai végzettség, 
munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a gyermekszegénység, de a 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, valamint nyugdíj 
előtt álló személyek. Községünkben tapasztalataink szerint a munkaerő-piacra jutás fő akadályai: az 

Az SZJA adófizetők 

száma

Az SZJA adófizetők közül a 0-

1 millió forintos 

jövedelemsávba tartozók 

az állandó népesség

 %-ában (TS 059)

az állandó népesség

 %-ában (TS 060)

2016 51,99 40,50

2017 52,04 35,12

2018 51,60 28,10

2019 52,89 27,73

2020 51,13 23,37

2021 n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.1. számú táblázat - Jövedelmi helyzet

Év
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alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák, a helyi 
munkalehetőségek hiánya. 

 
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, 
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

 
 

 
 

Férfiak aránya 

(TS 033)

Nők aránya 

(TS 034)
Összesen

2016 4,79 9,15 6,97%

2017 5,76 9,58 7,67%

2018 6,10 10,39 8,25%

2019 6,09 11,73 8,91%

2020 9,12 11,80 10,46%

2021 6,67 8,85 7,76%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2. 1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Nyilvántartott álláskeresők aránya az 

állandó népességben a 15-64 évesek körében
Év 
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Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fő 

összesen
45 50 53 57 67 50

Fő 6,00 4,00 3,00 3,00 3,00 0,00

% 13,33% 8,00% 5,66% 5,26% 4,48% 0,00%

Fő 5,00 8,00 5,00 7,00 11,00 3,00

% 11,11% 16,00% 9,43% 12,28% 16,42% 6,00%

Fő 3,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00

% 6,67% 10,00% 9,43% 5,26% 7,46% 10,00%

Fő 3,00 3,00 7,00 7,00 6,00 6,00

% 6,67% 6,00% 13,21% 12,28% 8,96% 12,00%

Fő 6,00 3,00 3,00 3,00 4,00 5,00

% 13,33% 6,00% 5,66% 5,26% 5,97% 10,00%

Fő 3,00 2,00 6,00 4,00 4,00 3,00

% 6,67% 4,00% 11,32% 7,02% 5,97% 6,00%

Fő 4,00 5,00 4,00 5,00 8,00 3,00

% 8,89% 10,00% 7,55% 8,77% 11,94% 6,00%

Fő 4,00 7,00 7,00 5,00 1,00 5,00

% 8,89% 14,00% 13,21% 8,77% 1,49% 10,00%

Fő 4,00 6,00 7,00 11,00 13,00 6,00

% 8,89% 12,00% 13,21% 19,30% 19,40% 12,00%

Fő 7,00 7,00 6,00 9,00 12,00 14,00

% 15,56% 14,00% 11,32% 15,79% 17,91% 28,00%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.2. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint

51-55 év (TS 044)

56-60 év (TS 045)

61 éves, vagy afeletti (TS 046)

20 éves, vagy az alatti 

(TS 037)

21-25 év (TS 038)

26-30 év (TS 039)

31-35 év (TS 040)

36-40 év (TS 041)

41-45 év (TS 042)

46-50 év (TS 043)

Nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen
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A nyilvántartott álláskeresők táblázatból, illetve a 180 napnál hosszabb ideig álláskeresők körében 
megállapítható, hogy a női álláskeresők száma magas. Ennek lehetséges okai: gyermekvállalás miatt a 
munkába járás nem megoldható, valamint a nem megfelelő szakképzettség. A korcsoport szerinti 
bontában21-25 év között álláskeresők száma csökken, ami betudható az informatikai ismereteinek, 
valamint a megfelelő szakvégzettségnek 
Az önkormányzat folyamatosan együttműködik a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétság Járás Munkaügyi 
Központ Rétsági Kirendeltségével a közhasznú és közcélú foglalkoztatás szervezésében. 
 
A munkaképes korú népesség közel 10%-a munkanélküli. Az álláskeresők aránya változó tendenciát mutat, 
de összességében az tapasztalható. A nemek megoszlásánál a nők aránya magasabb, mint a férfiaké.  
 
A tartósan munkanélküliek száma a 2018-es évi visszaeséshez képest növekedett.  
 
 
 

% %

2016 42,22 47,37

2017 44,00 59,09

2018 32,08 58,82

2019 42,11 58,33

2020 50,75 64,71

2021 62,00 51,61

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott 

álláskeresők aránya

Nők aránya a 180 napon túli 

nyilvántartott álláskeresőkön 

belül (TS 058)

180 napnál hosszabb 

ideje regisztrált 

munkanélküliek 

aránya (TS 057)
Év 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
 

 
 

 
 
 
A regisztrált munkanélküliek többsége 8 általános iskolánál magasabb végzettséggel rendelkezik, illetve 
megállapítható, hogy a nyilvántartott álláskeresők legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. 
A regisztrált munkanélküliek számán belül folyamatosan csökken azok aránya, akik 8 általánosnál 
alacsonyabb végzettséggel rendelkeznek. Az általános iskolát elvégzők száma, szintén csökkenő tendenciát 
mutat. Az álláskeresők között a 8 általánosnál magasabb végzettségűek aránya változó, de emelkedő 
tendenciát mutat. 
 

 
 
 
 
 

 Fő Fő % Fő % Fő %

2016 45 2 4,44% 21 46,67% 22 48,89%

2017 50 1 2,00% 28 56,00% 21 42,00%

2018 53 0 0,00% 27 50,94% 26 49,06%

2019 57 0 0,00% 30 52,63% 27 47,37%

2020 67 0 0,00% 31 46,27% 36 53,73%

2021 50 0 0,00% 22 44,00% 28 56,00%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

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

Év

Regisztrált 

munkanélküliek

/nyilvántartott 

álláskeresők 

száma összesen

(TS 052)

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 

szerint

8 általánosnál alacsonyabb 

végzettség (TS 036)

Általános iskolai 

végzettség (TS 035)

8 általánosnál magasabb iskolai 

végzettség 
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c) közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra történő átlépés 

lehetőségei; 
 

 
 

 
 
 
Az elmúlt években jelentősen csökkent a közfoglalkoztatásban dolgozók száma. 2021-ben 11 fő volt 
közfoglalkoztatásban. Átlagosan az ilyen formában alkalmazottak 70%-a roma nemzetiségű. A felajánlott 
közmunkát általában a tartós munkanélküliek vállalják el, elsősorban azért, mert jogszabály írja elő, hogy a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás éves felülvizsgálatakor 30 nap munkaviszonyt (vagy egyéb munkát) 
kell igazolni a támogatás további folyósításához. 
 
2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, amely létrehozta a közfoglalkoztatás 
új rendszerét. A foglalkoztatás szervezését a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
hivatal) pénzügyi csoportja látta el, a munkáltatói feladatokat a település polgármestere. A munkaügyi, 
bérszámfejtési feladatokat ugyancsak a hivatal pénzügyi csoportja végzi.  
A közfoglalkoztatásban részvevők túlnyomóan romák. 

Aktív foglalkoztatás-politikai 

eszközökkel támogatottak száma

(TS 050)

Közfoglalakoztatottak  száma

(TS 055)

Fő  (éves átlag - fő)

2016 52 39

2017 44 38

2018 36 32

2019 35 18

2020 23 16

2021 20 14

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

  3.2.5. számú táblázat  - Foglalkoztatáspolitika

Év
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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 térségben működő TÁMOP 1.1.4. program megvalósítása befejeződött. A program célja a hátrányos 
helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra való belépésének segítése volt, komplex, személyre szabott, a helyi 
munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal.  
 
A térség másik jelentős foglalkoztatást elősegítő programja volt az elmúlt években az országszerte 
működő szociális földprogram, mely 2018. évben megszüntetésre került. 
 
A szomszédos Rétság településen jelentős ipari park működik, az üzemek többsége jellemzően 
autóalkatrész-gyártással foglalkozik. A gyárak a környező településekről, így Borsosberényből is, viszonylag 
nagyszámú munkaerőt vonzanak. A térségi fejlesztési tervek között szerepelt további vállalkozások 
betelepítése, így ennek eredményeként 2013. évben két új üzem (papírgyár, valamint édességüzem) kezdte 
meg működését, újabb kb. 200 kistérségben élő lakosnak adva ezáltal munkát, de a Vácra, Gödre ingázók 
száma is jelentős, köszönhetően annak, hogy vannak olyan munkahelyek, amelyik külön munkásbuszokkal 
szállítja a dolgozóit.  
 
A munkaügyi központ időszakonként szervez az álláskeresők részére nyelvtanfolyamokat, illetve a környező 
városokban lehetőség nyílik az iskolák által szervezett felnőttképzési rendszer keretében történő nyelvi 
képzéseken részt venni. 

 

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

 
 
 

 

Nyilvántartott 

álláskeresők száma

(TS 052)

Nyilvántartott 

pályakezdő álláskeresők 

száma

(TS 053)

Fő Fő

2016 45 10

2017 50 10

2018 53 6

2019 57 7

2020 67 9

2021 50 1

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Év 

3.2.6. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma 
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Településünkön helyben képzések, továbbképzések, foglalkoztatási programok nincsenek. 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Rétsági Járási Munkaügyi Központja a járási 
székhelyen, Rétság, Radnóti u. 2. szám alatt fogadja az álláskeresőket, a nem nyilvántartott munkát 
keresőket.  Minden esetben elsődleges szempont, hogy az ügyintézők az ügyfelek részére megfelelő 
állásokat keresnek és ajánlanak fel. A Kirendeltség a munkaerő-piaci képzések lebonyolításában, a képzési 
lehetőségek felkutatásában, a pályaválasztási tevékenységben az intézményi és a piaci képzőkkel tart fenn 
kapcsolatokat. A tanácsadás keretében: munka-, pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs és pszichológiai egyéni 
tanácsadáson való részvételre van lehetőség. 
 

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

 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Rétsági Járási Munkaügyi Központja a járási 
székhelyen, Rétság, Radnóti u. 2. szám alatt fogadja az álláskeresőket. 
 

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

 
Településünkön nem releváns. 

 

h)  hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Az önkormányzat kiemelt feladatként kezeli a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók 
diszkriminációmentes, szegregációmentes nevelésének és oktatásának megvalósítását. 

• A közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség elősegítése a település közoktatási 
intézményeiben. 

• Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok kiszűrése. 

• Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz. 

• A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók 
esélyegyenlőségének biztosítása és előmozdítása az oktatási-nevelési folyamatokban (támogató 
lépések, szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a meglévő hátrányokat, javítják az iskolai 
sikerességet). 

• A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és társadalmi integráció 
támogatása. 
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A Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia adatai szerint országos problémaként a foglalkoztatás 
szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló korosztályok, a 
gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a megváltozott munkaképességű és 
fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a 15–24 éves korosztály munkaerő-piaci részvétele is. A fiatalok 
távolmaradását főként az oktatási, képzési idő meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelentősen 
megnőtt az iskola befejezése utáni munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését 
elsősorban a munkalehetőségek száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és 
az iskolai végzettség befolyásolja. Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a 
munkaerőpiac elvárásai ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző 
személyes kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak.  
Ezeket a problémákat országos szinten az elmúlt években jogszabályokkal orvosolták, mint például a25 év 
alatti munkavállalók SZJA mentessége. 
 

i) digitális ismeretek megszerzésének és hozzáférésének lehetőségei 

 
Az idősebb korosztálynak az elektronikus ügyintézés nehézséget okoz. Az önkormányzat megpróbálja 
megteremteni az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A település lakosait érintő információkat az 
önkormányzat honlapján megjeleníti, az internettel nem rendelkező polgárokat pedig az önkormányzat 
újságján keresztül tájékoztatja. 
 

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

 

 
 

Fő
15-64 év közötti 

népesség  %-ában
Fő

Nyilvántartottak 

%-ában

2016 45 6,83% 7 15,56%

2017 50 7,63% 12 24,00%

2018 53 8,22% 25 47,17%

2019 57 8,66% 17 29,82%

2020 67 10,34% 18 26,87%

2021 50 7,52% 21 42,00%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nyilvántartott álláskeresők 

száma

(TS 052)Év

Álláskeresési ellátásban részesülő 

nyilvántartott álláskeresők száma

(TS 047)

     3.3. 1. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők 

ellátásai I.
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Fő
Nyilvántartottak  

%-ában
Fő

Nyilvántartottak  

%-ában
Fő

Nyilvántartottak 

%-ában

2016 17 37,78% n.a. - 24 53,33%

2017 14 28,00% 18 35,54% 26 52,00%

2018 10 18,87% 18 34,09% 35 66,04%

2019 18 31,58% 17 30,21% 35 61,40%

2020 15 22,39% 14 21,46% 33 49,25%

2021 9 18,00% n.a. - 30 60,00%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Szociális támogatásban részesülő 

nyilvántartott álláskeresők száma

(TS 048)

Ellátásban részesülő nyilvántartott 

álláskeresők száma (TS 049)
Év

 3.3.2. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők ellátásai II.

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek átlagos 

havi száma (TS 054)
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Álláskeresési járadék illeti meg azt az álláskeresőt, aki az álláskeresővé válását megelőző három éven belül 
legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, és munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem 
vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. 
Az álláskeresési járadék maximum 90 napig folyósítható. 

Nyugdíj előtti álláskeresési segély állapítható meg annak az álláskeresőnek, aki a kérelem benyújtásának 
időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és legalább 45 
napon át álláskeresési járadékban részesült, és a további előírt egyéb feltételek mindegyike teljesül. A 
nyugdíj előtti álláskeresési segély mértéke a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező 
legkisebb munkabér 40 százaléka, 2022-ben bruttó 80.000 Ft. A segély addig folyósítható, amíg a jogosult 
öregségi nyugdíjra, megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem szerez jogosultságot. 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban 

részesítettek havi átlagos száma

(TS 056)

fő

2016 n.a.

2017 0

2018 0

2019 1

2020 2

2021 n.a.

Forrás: TeIR, KSH

3.3.3. számú táblázat - Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

Év
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A nyilvántartott álláskeresők kevesebb mint a felé részesül álláskeresési ellátásban. A 
szociálistámogatásban részesülő álláskeresők száma ingadózó, ugyanakkor a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek átlagos havi száma csökken.  
 
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére 
nyújtott ellátás.  
Az aktív korúak ellátása két jogcímen vehető igénybe.  Egészségkárosodott személy és 14 éven aluli kiskorú 
gyermeket nevelő olyan szülő részére, aki a gyermek napközbeni elhelyezését nem tudja másképp 
biztosítani, - az aktív korúak ellátásán belül egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 
állapítható meg, illetve álláskereső kérelmezők esetén az aktív korúak ellátásán belül foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás állapítható meg. 
Az igénybevétel egyik feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2022-ben 28.500 Ft) 
90%-át (25.650 Ft) és vagyona nincs. 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
80%-a (22.800 Ft). 
 
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének 
és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, legmagasabb összege 2022-ben 59.850 Ft. 
Az egyedülálló egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult esetén a támogatás 
összege: 27.075 Ft. 
 
A táblázatból láthatjuk, hogy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult a 2019-
2020 évben volt. 
 
A szociális ellátásokról szóló az 2/2010 (II.18.) önkormányzati rendelet alapján rendkívüli települési 
támogatás nyújtható eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 
az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy és családja részére, elsősorban az Szoc. 
tv. 45.§ (4) bekezdésében foglalt esetekben, valamint téli tüzelő vásárlásához, gyógyszerek beszerzéséhez, 
kórházi ápoláshoz, káresemény bekövetkezéséhez kapcsolódó kiadásokhoz, baleseti sérülésből fakadó 
kiadásokhoz, bűncselekmény sértettje részére. 
A települési támogatás pénzbeli támogatásként vagy természetbeni ellátás formájában is nyújtható. 
Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv és 
tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának 

kifizetéséhez nyújtott támogatás.  
A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként minimum 1.000 Ft 
 
Rendkívüli települési támogatás nyújtható eseti jelleggel halálesethez, eltemettetéshez, annak a 
személynek, aki az eltemettetésről gondoskodott. A halálesethez, eltemettetéshez igényelt rendkívüli 
települési támogatás iránti kérelmet a halálesetet követő 60 napon belül lehet előterjeszteni. A kérelemhez 
mellékelni kell az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy ennek hivatalból történő 
beszerzéséhez szükséges hozzájárulást, és a kérelmező nevére szóló, a temetési költséget igazoló eredeti 
számlát, amelyet a másolást követően az eltemettetőnek vissza kell adni. Az eltemettetés költségeihez való 
hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege legalább 15.000 Ft. 
 
Magas gyógyszerköltségekre való tekintettel, vagy gyógyszer beszerzéséhez igényelt rendkívüli települési 
támogatás abban az esetben nyújtható, ha a kérelmező által igazolt gyógyszer, vagy gyógyászati 
segédeszköz havi kiadási költsége eléri a családi jövedelem 50%-át, melynek igazolásához a kérelem 
mellékleteként be kell nyújtani a kérelmező és a családja jövedelmi helyzetére vonatkozó igazolásokat és 
az eseti vagy havi gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz költségéről szóló igazolást. 
 
Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi, a képviselő-testület az iskolakezdéssel járó 
anyagi terhek enyhítésére iskolakezdési támogatást nyújt. Képviselő-testület az iskolakezdési támogatás 
nyújtásáról és feltételeiről határozattal dönt. 
2021. évben 115 fő 1.040.ezer forint iskolakezdési támogatásban részesült. 
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Rendkívüli települési támogatás polgármesteri vagy képviselői javaslatra, valamint a gyermekek érdekeire 
való tekintettel a nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, családsegítő javaslatára jövedelemre való 

tekintet nélkül hivatalból is megállapítható. 
2021. évben 40 fő részesült települési támogatásban, összesen 585 ezer Ft összegben. 2 fő több alkalommal 
is kapott rendkívüli települési támogatást. A támogatások 2 esetben kérelemre, 38 esetben polgármesteri, 
alpolgármesteri, illetve képviselői javaslatra kerültek megállapítása.  
A legalacsonyabb segély 10.000 Ft, a legmagasabb segély 30.000 Ft összegű volt 
 
      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. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, 
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

 
 

 
 

 

Lakásállomán

y (db)

(TS 073)

Épített 

lakások 

száma

(TSv 077)

Épített 

lakások 

száma 1000 

lakásra

(TS 078)

1-2 szobás 

lakások 

aránya

(TS 076)

A közüzemi 

szennyvízgyűjtő-

hálózatba 

 bekapcsolt lakások 

aránya (TS 074)

A közüzemi 

ivóvízvezeték-

hálózatba 

 bekapcsolt lakások 

aránya (TS 075)

db db db % % %

2016 386 0 0,00 48,96 70,21 77,20

2017 387 1 2,58 49,10 71,06 76,49

2018 387 0 0,00 49,10 72,35 78,04

2019 387 0 0,00 49,10 72,61 78,81

2020 388 1 2,58 49,23 73,45 78,87

2021 389 1 2,57 49,10 n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év
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Borsosberény összes lakásállománya 2021. évben 350 lakás. Sajnos településünkön az előző években 1-2 
családi ház épült.  A lakásállomány nagy része öreg kertes ház, amelyeket a tulajdonosok az anyagi 
helyzetünkhöz mérten felújítanak. 

 

a) bérlakás-állomány 

 

 
 

 
 
Borsosberény Község Önkormányzata sem bérlakással, sem pedig szociális lakásállománnyal nem 
rendelkezik, és ez idáig nem merült fel ilyen irányú szükséglet a lakosság részéről. 
 
   b) szociális lakhatás 

 
A községben nem élnek hajléktalanok, valamennyi Borsosberényben élő lakos lakáshelyzete 
megoldott. A veszélyeztetett lakhatási helyzetek száma alacsony. 

 
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 
Nem releváns a településen. 

 

 
 
 

 Lakásállomány (db)

(TS 073)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Bérlakás állomány 

(db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Szociális 

lakásállom

ány (db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Egyéb lakáscélra használt 

nem lakáscélú ingatlanok 

(db)

db db db db db db db

2016 386 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2017 387 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2018 387 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2019 387 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2020 388 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2021 389 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

Év

3.4.2. számú táblázat - Bérlakás és szociális lakás állomány opcionális (önkormányzati adatok)
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e) lakhatást segítő támogatások 

 

 
 

 
 
A lakásfenntartási támogatás 2016. évtől megszűnt, A lakásfenntartási kiadások támogatására a lakosoknak 
rendkívüli települési támogatási kérelem benyújtására van lehetőség. 

 
 
   f) eladósodottság 

 
A lakásviszonyok jellemző problémái a közműdíj-, illetve lakáshitel-tartozások, hátralékok 
felhalmozódása. Községünkben a magánszemélyek kommunális adótartozása jelentős, amely a tárgy 
évi és az előző évek hátrálékából tevődik össze. 2022.évben 155 ingatlantulajdonos nem fizetett adót. 

 
 
 

Települési támogatásban 

részesítettek száma

(pénzbeli és 

természetbeni)

(TS 136)

Egyéb önkormányzati 

támogatásban 

részesítettek száma

(TS 137)

Fő Fő

2016 n.a. n.a.

2017 n.a. 453

2018 n.a. 538

2019 n.a. 322

2020 n.a. 471

2021 n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Év

3.4.3. számú táblázat - Lakhatást segítő támogatások
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g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

 

Borsosberény külterületén három ingatlan helyezkedik el. Ezek közművel ellátottak. 

   

 
   3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
Borsosberény községben nincsenek telepek/szegregátumok, a lakosság 99 %-a központi belterületen, 
családi házban, a község lakóövezetében él. 
 

a) a telep, /szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, a közösségi közlekedés, és a munkába jutás egyéb lehetőségei, lakásállományának 
állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-
egészségügyi jellemzői); 

 
Nem releváns településünkön. 

 
b) a telepen, /szegregátumokban élők általános jellemzői és társadalmi problémák szempontjából főbb 
mutatói: életkori megoszlás, iskolai végzettség, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya.) 

 

Településünkön nem releváns. 

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

Borsosberény településen szegregációval veszélyeztetett terület nincs. 
 
   3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

 
Életminőségünk fejlesztésének alapja az egészség megőrzése, ezért az önkormányzat lehetőségeihez 
mérten támogat minden ezt célzó kezdeményezést. 
Borsosberényben egy háziorvosi, egy gyermekorvosi, egy fogorvosi, továbbá egy védőnői körzet működik. 
A háziorvosi ellátás helyben, míg a fogorvosi ellátás Nagyorosziban érhető el. Az egészségügyi szakellátás 
Rétság, illetve Balassagyarmat városában érhető el. A településen házi szociális dolgozók látják el az arra 
rászoruló idősek ellátását. 

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

 
 

Felnőttek és 

gyermekek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma

(TS 107)

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma

(TS 106)

A házi 

gyermekorvosok által 

ellátott szolgálatok 

száma

(TS 108)

Gyógyszertárak és 

fiókgyógyszertárak 

száma

(TS 110)

Közgyógyellátási 

igazolvánnyal 

rendelkezők száma 

(alanyi és normatív 

alapon kiadott) 

(TS 133)

Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban 

részesítettek évi átlagos 

száma (TS 135)

db db db db Fő Fő

2016 1 0 0 0 n.a. n.a.

2017 1 0 0 0 32 3,88

2018 1 0 0 0 32 5,25

2019 1 0 0 0 31 4,68

2020 1 0 0 0 28 3,48

2021 1 0 0 0 n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Év

3.6.1. számú táblázat – Egészségügyi ellátás



 30 

 
 

Az egészségügyi ellátás körzetes formában színvonalasan biztosított az alapellátás körébe tartozó települési 
önkormányzati feladatok tekintetében: 

• háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 

• fogorvosi alapellátás, 

• alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (felnőtt, gyermek), 

• védőnői ellátás, 
 
A helyettesítő háziorvos szolgálat ellátására létrejött szerződés alapján a Borsosberényi felnőtt vegyes 
háziorvosi körzet vonatkozásában a háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatokat helyettes háziorvos látja el. 
a településünkön. Az orvosi ellátás heti 5 alkalommal biztosított helyben, a hét többi napján az alapellátások 
Rétság településen vehetők igénybe. Az előjegyzési rendszer lehetővé teszi a telefonon, vagy személyesen 
történő bejelentkezést. A járóbeteg szakellátások kihasználtságának vizsgálatát a szolgálat folyamatosan 
végzi, felmérve a lakossági megbetegedésekből és azok jó szakmai ellátásából fakadó igényeket, a 
szükségleteknek megfelelő átcsoportosításokat hajtva végre. 
A fogorvosi alapellátás Nagyoroszi székhellyel szintén körzetes formában megoldott. A védőnő a 
háziorvossal szoros együttműködésben végzi munkáját. Tevékenységével a település egészét lefedi, az 
érintett családok (anyák, várandósok, gyermekek) részére elérhető. A központi felnőtt orvosi ügyelet 24 
órás sürgősségi ügyelet formájában tevékenykedik, melynek központja Rétság településen van. A területi 
ellátásért felelős kórház a balassagyarmati a dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet.  

 

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

 
A jó egészség önmagában is jelentős egyéni és társadalmi érték, ugyanakkor egyéni és társadalmi erőforrás 
is. Az egészségügyi, az oktatási- közművelődési-, sport- és a foglalkoztatási intézmények, szervezetek 
programjuk megvalósítása során együttműködnek. 

 

Magyarország új Alaptörvényének XX. cikk első bekezdése szerint mindenkinek joga van a testi és lelki 
egészséghez. Ezen jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes 
mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a 
munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés 
támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő. 
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Prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való 
hozzáférés Rétság város Járóbeteg Szakellátó Központjában van lehetőség 
 
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáféréshez Rétság város Járóbeteg Szakellátó Központjában, 
valamint, Balassagyarmaton a Dr. Kenessey Albert Kórházban van lehetőség. 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

Az óvoda konyha működésénél az egészséges helyi alapanyag felhasználása is cél. A közétkeztetés és a 
gyermekétkeztetés terén is szükséges a minél inkább "teljesebb" ételek elkészítése, hogy szívesebben 
fogyasszuk el őket, így a jóllakottság és a jó közérzet is elérhető. A megfelelő gyermekétkeztetés az 
egészséges táplálkozást egy egész életre alapozhatja meg. 

A szociális ellátásokról szóló az 2/2010 (II.18.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat 
kérelemre napi egyszeri meleg étkezést (ebéd) biztosít azon rászorulónak, illetve az eltartottjaik részére, 
aki 

• a) 65. életévét betöltötte, vagy 
• b) rokkantsági nyugdíjas, vagy 
• c) baleseti rokkantsági nyugdíjas, vagy 
• d) hajléktalan, vagy 
• e) aki egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt 

a napi legalább egyszeri meleg étkezést önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem tudja biztosítani és ezt háziorvos vagy szakorvos által kiállított igazolással bizonyítja. 

2021 évben a szociális étkező átlagos száma 53 fő 

 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 

Az önkormányzati sporttevékenység széles körben foglalja magában a testnevelés és sportkultúra formáit, 
a gyermekek és felnőttek rekreációs és szabadidős tevékenységet, beleértve a testnevelés, testedzés és az 
egészségmegőrzés minden kapcsolódó területét. Az Önkormányzat egy futballpálya és egy műfüves 
futballpálya sportlétesítménnyel rendelkezik. Az önkormányzat fontosnak tartja a fiatalok sportolási 
lehetőségének biztosítását. Minden év májusában megrendezésre kerül a „Mozdulj Berény!” 
sportrendezvény, amelyen a falu apraja-nagyja részt vesz. A Sugárkankalin Turisztikai Egyesület kerékpár 
túrát szervez minden évben, amelynek egyik államosa Borsosberény. 
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f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
A szociális ellátások és a szolgáltatások területi, térségi szinten, összehangoltan, koordináltan működnek, 
nagymértékben lefedik a szociális szükségleteket. A helyi szociális ellátórendszer középpontjában továbbra 
is a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek 
tiszteletben tartását. A helyi szociális szolgáltatások gyakorlatában a személyközpontú szociális munka 
folyamatosan biztosított, amely megteremti a hátrányos helyzetben élők támogatásának, az 
esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit. 
A népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára biztosított, 
továbbá az egészségügyi szűrések térítésmentesen és önkéntes bejelentkezés alapján a község lakói 
számára hozzáférhetőek. A primer és szekunder prevenció tevékenységét leghatékonyabban a védőnői 
szolgálat, a háziorvosi és a házi gyermekorvosi ellátás biztosítja. 
Az önkormányzat a településen működő köznevelési intézményben megszervezi a közétkeztetést, amely 
megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak. A szolgáltató minőségi és 
mennyiségi ellenőrzése folyamatos.  
A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatását kedvező térítési díj ellenében a nyugdíjas lakosok igen 
magas számmal veszik igénybe, jelenleg 50 fő. Az önkormányzat biztosítja igény szerint a házhozszállítást. 

 

g) drogprevenciós szolgáltatások; 

Településünkön szerencsére a drogfogyasztás még nem jelent meg. A fiatalok iskolai előadások keretében 
szakemberek segítségével ismerkednek meg a kábítószerfogyasztás veszélyeivel. 
 

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

 
Településünkön nem releváns. 
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i) előnyben részesítési (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi 

ellátórendszer keretein belül. 

 

 
 

 
 
Községünkben népkonyha nem működik. 

 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a)  közösségi élet színterei, fórumai 

 

Év
Népkonyhán kiosztott  

ételadagok száma (db)

2016 n.a.

2017 n.a.

2018 n.a.

2019 n.a.

2020 n.a.

2021 n.a.

Forrás: Önkormányzati adat

3.6.2. Népkonyha
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A helyi kötelező közszolgáltatási feladatok megszervezése, a humán szolgáltatások, a szociális és 
gyermekjóléti ellátások, a település üzemeltetési feladatai, a közterületek tisztántartása biztosított. A 
kerületi állampolgárok számára elérhetőek, megfelelő színvonalon működnek és minden jogos igényt 
kielégítenek. Az önkormányzat részben, mint intézményalapító és fenntartó, részben szolgáltatási 
szerződés útján gondoskodik.  Az egyes feladatok ellátása során együttműködik a civil szervezetekkel, 
gazdasági társaságokkal, a történelmi egyházakkal, a nemzetiségi önkormányzatokkal és egyéb 
szervezetekkel. 
Helyi szinten működő közösségi program a minden év augusztus hónapjában megrendezésre kerülő 
falunapunk, melyen 150-200 fő vesz részt. Vidám, színes műsorral várja községünk az érdeklődőket. Az 
elmúlt években tovább színesedett a helyi programok listája ünnepekhez kapcsolódó kézműves, valamint 
hagyományőrző programokkal. 
 

b) közösségi együttélés jellemzői, konfliktuskezelési megoldások;  

A településen nincsen etnikai konfliktusok. A magyar és roma nemzetiségű lakosok békében, összhangban 
élnek egymás mellett. 
 

 
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai; 

A községben a közösségi szolidaritás elsősorban adománygyűjtés keretében nyilvánul meg. A község lakói 
segítőkészen állnak az arra rászorultak szolgálatára.  

 
d) a helyben élő nemzetiségek kulturális sokszínűségének bemutatása és kulturális identitásuk 

megőrzésének lehetőségei; 

Borsosberény községben Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik. A legutóbbi népszámlálás adatai 
alapján Borsosberényben a népesség kb. 6%-a vallotta magát cigány nemzetiségűnek  

 
e) helyi lakossági önszerveződések. 

A helyi lakossági önszerveződés keretében 2012.évben megalakult a Borsosberényi Polgárőr Egyesület. Fő 
céljuk a bűnmegelőzés és vagyonvédelem Aktívan részt vesznek a falu életében. Segítik a település 
rendezvényeinek biztonságos lebonyolítását. A Polgárőr Egyesület tagjai társadalmi munkában 
járőrszolgálatot látnak el a községben. A Polgárőr Egyesület igyekszik a fiatalokat is beszervezni a Polgárőr 
Egyesület munkájába. Jelenleg tagok száma: 40 fő, amelyből 5 fő nő. 2022.évben Borsosberényben került 
megrendezése a Nógrád megyei Polgárőr Nap. 
 

Tornateremmel, 

tornaszobával ellátott 

köznevelési 

intézmények száma 

(intézmény székhelye 

szerint) (TS 102)

Sportcsarnok, 

sportpálya léte

(TS 103)

A települési 

könyvtárak 

kikölcsönzött 

egységeinek száma

(TS 104)

Közművelődési 

intézmények 

száma

(TS 105)

db van/nincs db db

0 igen 287 1

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.7.1. számú táblázat - Intézményi ellátottság (2019)
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3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 
partnersége a települési önkormányzattal 

 

 
Borsosberény községben Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik. A legutóbbi népszámlálás adatai 
alapján Borsosberényben a népesség kb. 6%-a (66 fő) vallotta magát cigány nemzetiségűnek. Egyéb 
kisebbségi önkormányzat a településen nem működik.  

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

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

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Továbbra is magas az álláskeresők száma. 
A díjhátralékkal rendelkezők számának 
emelkedése. 

8 általános iskolai végzettség 
 

Tájékoztatás (honlap, hirdetőtábla) a 
felnőttoktatás lehetőségekről, 
közmunkaprogramról. 
Közmunkaprogram folytatása, bevonásuk a 
közmunkaprogramba. 
A díjhátralékkal rendelkezők számának 
csökkentése. 
Tájékoztatás az igénybevehető támogatásokról és 
az igénybevétel feltételeiről 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői gyermekek száma, aránya, életkori 

megoszlása, demográfiai trendek  
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A táblázatból látható, hogy a lakosság 17,55%-a 17 év alatti. Borsosberény Község képviselő testülete 
elfogadta a 4/2020. (II.17.) gyermekszületéshez kapcsolódó támogatásról szóló önkormányzati rendeletet.  
E rendelet célja a család, mint a társadalom alapvető egységének segítése, a család és a gyermekvállalás 
fontosságának elismerése, a gyermeket vállaló borsosberényi családok közösségépítő szerepének 
elismerése, a család és a gyermek Borsosberény község közösségéhez tartozásának és kötődésének 
erősítése, Borsosberény lakosságmegtartó erejének növelése, a gyermek születését követő anyagi terhek 
csökkentése és a családok szociális biztonságának támogatása. 
Borsosberényben egy óvoda működik, melyet az önkormányzat tart fent. A gyermekek borsosberényiek, és 
horpácsi lakosok. Az elmúlt években tereskéről is érkeztek gyerekek. Az óvoda 40 férőhelyes, két vegyes 
életkorú csoporttal működik. Az óvoda nyitva tartása 7.00-17.00 óráig van, a nyári időszakra 4 hétre bezárva 
tart. Óvodapedagógusok száma 3 fő, dajkák száma 2 fő.  
Az óvoda biztosítja a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is, megvalósítva az integrált nevelés 
gyakorlatát. 
Az általános iskolai oktatás szintén a településen valósul meg. Az általános iskolai oktatási feladatát a Váci 
Egyházmegye fenntartása alatt működő „Szent Márton Katolikus Általános Iskola” látja el. Az iskola a 
2009/2010. tanévtől kezdte meg a működését. Középfokú oktatási intézmények Balassagyarmaton, és 
Vácott működnek. Bölcsődei beiratkozásra legközelebb Balassagyarmaton van lehetőség. 
 

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

helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek jellemzői, egészségügyi, 

szociális, lakhatási helyzete 
 

Férfiak Nők
Összesen

(TS 003)

Férfiak

(TS 005)

Nők

(TS 007)

Fő Fő Fő % %

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 471 463 934 50,43% 49,57%

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009) 19

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya TS 013) 71 52 123 7,60% 5,57%

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, aránya TS 017) 13 9 22 1,39% 0,96%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.1. számú táblázat - Gyermekkorú népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2.számú táblázatból)

Fő

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak aránya (%)

2,03%

Korcsoport 
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Településünkön a gyermekjóléti szolgálatot az önkormányzatok társulása alapján a Nagyoroszi székhelyű 
Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. Településünk családgondozói feladatait Szabóné 
Hemző Viktória látja el.   
 
Borsosberény településen a gyermekeknek a családi környezetben történő ellátása megfelelő, az elmúlt 
években súlyos veszélyeztetettség nem állt fenn. A településen élő gyermekek helyzete megfelelő. 
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. 

 

Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma 

(TS 116)

Veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma  (TS 115)

Fő Fő

2016 2 n.a.

2017 6 n.a.

2018 2 n.a.

2019 2 19

2020 3 17

2021 4 19

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek 

Év
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A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben meghatározott hatósági 
intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.  
 
Borsosberény Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a gyermekek védelmét a következő 
gyermekvédelmi alapellátásokkal biztosítja: 
           a) pénzbeli ellátás 
 b) gyermekétkeztetés 
 c) család- és gyermekjóléti szolgáltatás, 
         d) gyermekek napközbeni ellátása, 
          e) gyermekek átmeneti gondozása. 
 
A veszélyeztetettség okokat figyelembe véve megállapítható, hogy egy-egy gyermek, fiatal több 
szempontból is érintett lehet, a veszélyeztetettségi tényezők halmozottan jelentkeznek. A helyi 
gyermekvédelemben dolgozó szakemberek tapasztalata szerint nem változott az a tendencia, hogy a 
veszélyeztetettség okai között kimagaslóan a szociális helyzet a meghatározó, emellett jellemző probléma 
család szétesése, a családot érintő súlyos betegség, valamint a család társadalmi normáktól eltérő, 
szélsőséges esetekben deviáns életmódja (pl.: alkoholizmus, garázdaság, kisebb bűncselekmények 
elkövetése, stb.) 
A gyermekvédelem középpontjában meghatározó szerepet betöltő jelzőrendszer áll. A gyermekjóléti 
szolgálat kiemelt feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, melyet a 
prevenciós munka első számú eszközének tekintünk. A veszélyeztetettség jelzésére épülő gyermekjóléti 
szolgáltatás hatékonyságát jelentősen befolyásolja a jelzőrendszer működésének minősége. A jelzőrendszer 
tagjainak együttműködése az esetek és a problémák mentén történik. 

 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők valamint 

 

 
 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek évi átlagos 

száma (TS 111)

Fő

2016 n.a.

2017 41

2018 33

2019 35

2020 28

2021 n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek 

Év
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A táblázatból látható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma évről évre 
csökken.  
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szociális helyzete alapján jogosult: 

• a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére, 

• évente két alkalommal egyszeri külön támogatásra (2021. és 2022. évben alapösszeg esetén 6.000 
Ft/gyermek/alkalom, illetve emelt összeg esetén 6.500 Ft/gyermek/alkalom, valamint 

• a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.  
A jogosultság egy éves időtartamra kerül megállapításra. 
 
2021. augusztusában és novemberében alapösszegű pénzbeli támogatást 7 család 162 ezer forint 
összegben, emelt összegű pénzbeli támogatást 6 család 221 ezer forint összegben részesült. Elutasított 
kérelem nem volt.  

 
A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos 
intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a vészhelyzet ideje alatt 
elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII.4.) Korm. rendelet 9. §-a rendelkezik arról, hogy az e 
rendelet hatálybalépésekor fennálló és a vészhelyzet ideje alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság időtartalma, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 
fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet 
megszűnésének hónapját követő második hónap végéig. E rendelet figyelembevételével 3 rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek jogosultsága hosszabbodott meg 2022. augusztus 31-
éig.  
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c) a gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők helyzete 

 

 
 

 
 

2014. január 1-jétől a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnt, és az 
önkormányzati segélybe olvadt. 2015. márciusától az önkormányzati segélyt a települési támogatás váltotta 
fel, mely keretén belül a rendkívüli élethelyzetbe került gyermekek családja támogatható.  

Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021. (VII.6.) határozata alapján az 
Önkormányzat 2021. évi költségvetésében egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás előirányzatán 
belül fedezetet biztosít az óvoda- és iskolakezdési támogatás kiadásaira. 
A képviselő-testület a Borsosberény községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és 
életvitelszerűen Borsosberény településen élő óvodás, valamint az általános iskolai és középiskolai oktatási 
intézmény nappali tagozatán tanulói jogviszonyban állók szülei, illetve eltartói részére az óvoda-, és 
iskolakezdéssel kapcsolatos kiadások enyhítésére egyszeri rendkívüli támogatást nyújt a következők szerint:  

- óvodás gyermeket nevelő szülő vagy törvényes képviselő részére gyermekenként egyszeri 5.000,- Ft; 

Árvaellátásban részesülő 

férfiak száma (fő)

(TS 065) 

Árvaellátásban részesülő 

nők száma (fő)

(TS 066)

Árvaellátásban

 részesülők 

összesen

Fő Fő Fő

2016 4 3 7

2017 3 2 5

2018 3 1 4

2019 3 1 4

2020 3 1 4

2021 n.a. n.a. -

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

4.1.3. számú táblázat - Árvaellátás

Év
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- az általános iskolai oktatásban részt vevő tanulót nevelő szülő vagy törvényes képviselő részére 
gyermekenként egyszeri 10.000,- Ft; 

- szak- és középiskola, valamint felsőoktatási intézmény nappali tagozatos oktatásában részt vevő 
tanulót nevelő szülő vagy törvényes képviselő részére gyermekenként egyszeri 10.000,- Ft rendkívüli 
támogatást nyújt.  

 
2021 évben kérelmek alapján 63 család részére összesen 1.040 ezer Ft támogatás került kifizetésre. 

 
A tanuló gyermekek támogatása érdekében az önkormányzat hosszú évek óta részt vesz a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben, melynek keretében pályázatot ír ki a településen élő 
nappali tagozaton tanuló főiskolai-egyetemi hallgatók részére. 2021. évben 5 hallgató nyújtott be 
pályázatot, mindannyian támogatásban részesültek. A támogatásban részesített hallgatók után 10 hónapon 
át havi 5.000 Ft összegű támogatást, azaz összesen 250.000 Ft-ot fizet ki az önkormányzat, amely szintén 
saját költségvetését terheli. 

 
A szociális ellátásokról szóló az 2/2010 (II.18.) önkormányzati rendelet alapján kérelemre a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénybevételével 
vásárolt szociális célú tűzifára: 

• a) az aktív korúak ellátásában részesülő, 
• b) az időskorúak járadékában részesülő, 
• c)[1]  
• d)[2]  
• e) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 
• f)[3] az az egyedül élő nyugdíj ellátásban, vagy rokkantsági ellátásban részesülő, akinek havi nettó 

jövedelme nem haladja meg a 85.000 forintot 
személy jogosult, feltéve, hogy lakásában a tűzifával történő fűtés lehetséges. 
A képviselő-testület kérelem benyújtása nélkül, polgármesteri vagy képviselői javaslatra, a helyi társadalmi 
és szociális viszonyok ismerete alapján is juttathat szociális célú tűzifát a jogosultak részére. 

 
Az előző évben 14 család kérelem alapján kapott szociális célú tűzifát. 

 
 

d)  ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők jellemzői 

 
 

Bölcsődében és óvodában: 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 

• Tartósan beteg, fogyatékos gyermekek 

• Tartósan beteg, fogyatékos gyermekek egészséges testvérei 

• Három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek 

• Nevelésbe vett gyermekek 

 Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők száma 

óvoda

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők száma 

iskola 1-8. évfolyam

50 százalékos mértékű 

kedvezményes étkezésre 

jogosultak száma 1-13. 

évfolyam

 Ingyenes tankönyv-

ellátásban 

részesülők száma

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők száma 

Nyári étkeztetésben 

részesülők száma

Fő Fő Fő Fő Fő Fő

2016 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2017 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2018 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

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

2020 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

4.1.4. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.)

Év
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• Azon gyermekek, akik olyan családban élnek, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó 
havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 
130 %-át (mely 2021. évben: 144.717 Ft/hó, 2022. évben: 172.900 Ft/hó). A kedvezmény 
igénybevételéhez a szülőnek egy nyilatkozatot kellett kitöltenie, melyet az intézményvezetőhöz 
kellett benyújtani. 

 
Az önkormányzatunk által biztosított gyermekétkeztetésben 2021. évben szülői (jövedelmi) nyilatkozat 
alapján átlagosan 32 fő óvodás gyermek étkezett ingyenesen. 

 
Nappali tagozatos iskolában, fogyatékos személyek nappali ellátásában: 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek (az 1-8. évfolyamon)  

• Nevelésbe vett gyermekek  

• Utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek. 
 

Kedvezményes gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek 
 
Nappali tagozatos iskolában, fogyatékos személyek nappali ellátásában: 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek (az 1-8. évfolyamon felül) 

• Tartósan beteg, fogyatékos gyermekek 

• Három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek jogosultak kedvezmények 
étkezésére. 

Településünkön 57 gyermek veszi igénybe az iskolai étkezést. Ebből rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult iskolás gyermek 18 fő. Három vagy több gyermeket nevelő családban élő 50 % 
kedvezménnyel étkezők 9 fő. Középiskolás korú rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részelő: 4 fő. 

A települési önkormányzat 2016. évtől köteles a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes 
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítani. 

2021. évben szünidei gyermekétkeztetés keretében 2 fő óvodás, 10 fő általános iskolás és 1 fő középiskolás 
gyermek részesült. 
 

e)  magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek helyzete; 

Településünkön nem releváns. 

 
f) állampolgársággal rendelkező, illetve magyar állampolgársággal nem rendelkező külföldről 

visszatért, hátrányos helyzetű családban élő gyerekek jellemzői 
 

Településünkön hátrányos helyzetű családban élő gyermeket nem tartunk nyilván. 
 

     

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
A községben nincs szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermek. 
 

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

 
Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül  
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halmozottan hátrányos helyzetű: az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes 
nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a 
tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 
tanulmányait fejezte be sikeresen;  halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós 
nevelésbe vettek. 
A jogszabályok szerint a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló között a szülők 
iskolai végzettségében mutatkozó különbség. 
A településünkön fenntartott óvodában 2 hátrányos és 2halmozottan hátrányos helyzetű gyermek jár 

 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nyilvántartása a szülő által önkéntesen benyújtott 
nyilatkozat alapján történik. Nyilvántartásunk alapján a településen HHH gyermek 10 fő, ebből 2 gyermek 
óvodás, 1 fő középiskolai tanuló, 7 fő általános iskolás. A HH gyermekek száma 7 fő, ebből 5 gyermek 
általános iskolába, 2 gyermek pedig óvodába jár. Az óvodapedagógusok felkészültek, folyamatosan 
képzéseken vesznek részt. Az óvoda infrastruktúrája megfelelő szintű ellátást biztosít, és ennek előnyeit a 
HH gyermekek is élvezik.  
Az óvodában a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa látja el a logopédiai és gyógypedagógiai 
feladatokat heti 2 órában. 
SZAKÁI Szent Márton tagiskolájában 1 fő óraadó logopédus heti 3 órában, 2 fő fejlesztőpedagógus heti 3 
órában foglalkozik a gyerekekkel. 
Az általános iskolában minden gyerek ingyenes tankönyv ellátásban részesül. 

 

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

 
 

 
A védőnő 3 településen látja el a gyermekeket. Borsosberényben heti három nap tartózkodik, és 
tanácsadással látja el a váradós anyukákat, valamint a csecsemőgondozást végzi. A Borsosberényben 0-7 
éves korú gyermekek száma 2021. évben 50 gyermek. 

 

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

 

Betöltött védőnői 

álláshelyek száma

(TS 109)

0-3 év közötti 

gyermekek száma

Átlagos gyermekszám 

védőnőnként

db Fő Fő

2016 1 n.a. -

2017 0 n.a. -

2018 1 n.a. -

2019 1 n.a. -

2020 1 n.a. -

2021 n.a. n.a. -

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

Év
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A helyettesítő háziorvos szolgálat ellátására létrejött szerződés alapján a Borsosberényi felnőtt vegyes 
háziorvosi körzet vonatkozásában a háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatokat helyettes háziorvos látja el. 
a településünkön. Az orvosi ellátás heti 5 alkalommal biztosított helyben. Külön gyerekorvos nincs a 
községben. A védőnő és a háziorvos összehangolva oldják meg a gyermekek ellátását. 

 

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

 

Nincs helyi nyilvántartás a 0-7 éves korúak speciális ellátás igényeire vonatkozóan. 
 

 

d) gyermekjóléti alapellátások, Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, gyermekszegénységet csökkentő 

speciális szolgáltatások; 

 
Gyermekjóléti alapellátásokat a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szervezi, mely 
Nagyoroszi székhellyel társulás formájában működik. A jelzőrendszeren keresztül érkezett vagy az önként 
jelentkezett kliensek részére nyújt szolgáltatást, közreműködik a védelembe vétel előkészítésében, 
folyamatában, felülvizsgálatában.  
Az önkormányzat biztosítja a jogszabályokban meghatározott, különböző típusú támogatásokat. Ide 
tartozik a szociális étkeztetés, valamint a rendkívüli települési támogatás. 
Ezen támogatások az önkormányzatnál lehet kérelmezni, az ellátások igénybevételéhez szükséges 
nyomtatványok beszerezhetők. A hivatal szociális ügyintézője fokozatosan figyelemmel kíséri a 
rászorultakat, segítséget nyújtanak az azt igénylőknek. 
A helyi gyermekvédelmi rendszer a Polgármesteri Hivatalnál szélesebb körben működik. A feladat ellátását 
a Nagyorosziban működő Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szakemberei látják el. 
 

A szolgálat fő tevékenysége: 

o gondozási feladatok - családgondozás, 
o szolgáltatási feladatok - kliensek felé ellátások közvetítése, 
o szervezési feladatok - gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények 

együttműködésének megszervezése, jelzőrendszer megszervezése, működtetése. 

Családgondozók feladatai: 

Felnőttek és 

gyermekek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma

(TS 107)

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma

(TS 106)

A házi 

gyermekorvosok 

által ellátott 

szolgálatok száma

(TS 108)

Gyermekorvos 

által ellátott 

gyerekek száma 

Felnőtt házi 

orvos által 

ellátott 

gyerekek száma 

db db db Fő Fő

2016 1 0 0 n.a. n.a.

2017 1 0 0 n.a. n.a.

2018 1 0 0 n.a. n.a.

2019 1 0 0 n.a. n.a.

2020 1 0 0 n.a. n.a.

2021 1 0 0 n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás

Év
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o Fogadónapján fogadja és tájékoztatja a szolgálathoz forduló klienseket a szolgálat által nyújtandó 
támogatási lehetőségekről. 

o Problémáik megoldásához segítséget nyújt. 
o Meghallgatja a gyermek panaszait, intézkedik a panaszok orvoslására. 
o Alapellátás keretén belül a hozzáforduló klienseket személyes kapcsolat keretén belül segíti 

gyermekük nevelésében, gondozásában. 
o Veszélyeztetettségük megszüntetésében, tehát családgondozást végez. 
o Védelembe vett gyermekeknél egyéni gondozási nevelési tervet készít, munkáját a terv alapján 

végzi. Felülvizsgálatokon javaslatot tesz a továbbiakra. 
o A jelzőrendszer tagjaival együttműködik, a gyermek érdekében kiemelten a védőnői szolgálattal. 
o Szükség esetén egészségügyi, szociális ellátás igénybevételét, hatósági beavatkozást 

kezdeményez. 
o Együttműködik a családjából kiemelt gyermek érdekében a szakszolgálat családgondozójával. 
o Gyámhivatal kirendelésére utógondozói feladatokat lát el. 
o Javaslatot tesz a családjából kiemelt gyermek gondozási helyének meghatározására. 
o Felkérésre környezettanulmányt készít. (jegyző, gyámhivatal) 
o Nyílt örökbefogadásnál felkérésre figyelemmel kíséri a gyermek beilleszkedését a családba, majd 

írásban rögzíti azt. 
o Esetmegbeszéléseken részt vesz. 
o Folyamatosan vezeti a gondozott gyermekek, családok adatlapjait, adminisztrációs feladatokat. 
o Folyamatosan vezeti a szolgálat forgalmi naplóját, adminisztrációs feladatokat végez. (iktatás, 

levelezés) 
o A jelzőrendszer tagjaitól érkező jelzéseket fogadja. 
o Munkatársaival egyeztető beszélgetéseken részt vesz. 
o Kiskorúak szabálysértési ügyében közreműködik. 
o Részt vesz a szociális bizottságok ülésein meghívásra. 

e)  gyermekek napközbeni ellátásai, bölcsődei ellátás; 

 

 
 

Működő, önkormányzati 

bölcsődei férőhelyek száma

Önkormányzati bölcsődébe 

beírt gyerekek száma

db Fő

2016 n.a. n.a.

2017 n.a. n.a.

2018 n.a. n.a.

2019 n.a. n.a.

2020 n.a. n.a.

2021 n.a. n.a.

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés

4.3.3. a.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

Év
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A gyermekek napközbeni ellátása az óvodában és az általános iskolában történik. A Gesztenyéskert Óvodát 
önkormányzat működteti. A gyermekek helybéliek de érkeznek Horpácsról és Tereskéről is. Az óvoda 40 
férőhelyes, két vegyes életkorú csoporttal működik. Az óvoda nyitva tartása 7.00-17.00 óráig van, a nyári 
időszakra 4 hétre bezárva tart. Óvodapedagógusok száma 3 fő, dajkák száma 2 fő.  
Az óvoda biztosítja a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is, megvalósítva az integrált nevelés 
gyakorlatát. 
Az általános iskolai oktatási feladatát a Váci Egyházmegye fenntartása alatt működő „Szent Márton 
Katolikus Általános Iskola” látja el. Az iskola a 2009/2010. tanévtől kezdte meg a működését.  
Középfokú oktatási intézmények Balassagyarmaton, és Vácott működnek. Borsosberényben bölcsőde nincs. 
Bölcsődei beiratkozásra legközelebb Balassagyarmaton van lehetőség. 
 

A gyermekvédelmi feladatokat a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat végzi 
településünkön. 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlősége előmozdításának elengedhetetlen feltétele 
az egyenlő hozzáférés biztosításán túl, olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése, mint a hátrányos 
helyzetűek érdekeinek szem előtt tartása: 

- a beiratkozásnál, felvételinél 
- tanításban, ismeretközvetítésben 
- a gyerekek egyéni fejlesztésében 
- az értékelés gyakorlatában 
- tanulói előmenetelben 
- a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában 
- a továbbtanulásban, pályaorientációban 
- a humánerőforrás-építésében, pedagógusok szakmai továbbképzésében 
- a partnerség-építésében és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi 

környezettel. 
 

f) gyermekvédelem; 

A gyermekvédelmi feladatokat a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat végzi 
településünkön. 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlősége előmozdításának elengedhetetlen feltétele 
az egyenlő hozzáférés biztosításán túl, olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése, mint a hátrányos 
helyzetűek érdekeinek szem előtt tartása: 

- a beiratkozásnál, felvételinél 
- tanításban, ismeretközvetítésben 
- a gyerekek egyéni fejlesztésében 
- az értékelés gyakorlatában 
- tanulói előmenetelben 
- a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában 

Működő 

munkahelyi 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma (TS 126)

Munkahelyi 

bölcsődébe 

beírt gyerekek 

száma (TS 122)

Működő családi 

bölcsödei  

férőhelyek 

száma 

(TS 125)

Családi 

bölcsődébe 

beírt gyerekek 

száma (TS 121)

Működő mini 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma (TS 127)

Mini 

bölcsődébe 

beírt gyerekek 

száma (TS 123)

Működő 

(összes) 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma (TS 124)

Bölcsődébe 

(összes) beírt 

gyermekek 

száma

(TS 120)

db Fő db Fő db Fő db Fő

2016 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2017 0 0 0 0 0 0 0 0

2018 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 0 0 0 0 0 0 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.3.3. b.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

Év
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- a továbbtanulásban, pályaorientációban 
- a humánerőforrás-építésében, pedagógusok szakmai továbbképzésében 
- a partnerség-építésében és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi 

környezettel. 
 

g) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Borsosberényben a krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatásokra való lehetőség nincs. Nógrád 
megyében Balassagyarmaton a Reménysugár anyaotthon, a megyeszékhelyen Salgótarjánban működik 
családok átmeneti otthona. 

Nagyorosziban a Nyugat-Nógrádi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vehető igénybe. 

Gyermekotthon Szátok településen van. 
 

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

 

Borsosberényben lehetőség van íjászkodásra, asztaliteniszre, valamint karatéra. Műfüves pályát a focizni 
vágyóknak látogathatják. Minden évben megrendezésre kerül a „Mozdulj Berény!” sportnap, amely az 
iskola és Közösségi ház környékén kerül megrendezésre. A bemelegítő torna után különböző sportolási 
lehetőségekből választhattak a résztvevők. A községi könyvtár heti egy alkalommal várja a látogatókat. 

 

i)  gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei)  

 
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben élő 
gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért nagy 
jelentőségű az önkormányzat által szervezett intézményekben történő közétkeztetés.  
 
Ingyenes gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek 
 
Bölcsődében és óvodában: 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 

• Tartósan beteg, fogyatékos gyermekek 

• Tartósan beteg, fogyatékos gyermekek egészséges testvérei 

• Három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek 

• Nevelésbe vett gyermekek 

• Azon gyermekek, akik olyan családban élnek, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó 
havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 
130 %-át (mely 2021. évben: 144.717 Ft/hó, 2022. évben: 172.900 Ft/hó). A kedvezmény 
igénybevételéhez a szülőnek egy nyilatkozatot kellett kitöltenie, melyet az intézményvezetőhöz 
kellett benyújtani. 

 
A Gesztenyéskert Óvodában az önkormányzat által biztosított ingyenes gyermekétkezők száma:31 fő. 
Ebből. szülői (jövedelmi) nyilatkozat alapján 15 fő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult:6 
fő, valamint három vagy több gyermeket nevelő családban élő 10 fő  
 
Nappali tagozatos iskolában, fogyatékos személyek nappali ellátásában: 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek (az 1-8. évfolyamon)  

• Nevelésbe vett gyermekek 
Utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek 

Településünkön 57 gyermek veszi igénybe az iskolai étkezést. Ebből rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult iskolás gyermek 18 fő. Három vagy több gyermeket nevelő családban élő 50 % 
kedvezménnyel étkezők 9 fő. Középiskolás korú rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részelő: 4 fő. 
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A települési önkormányzat 2016. évtől köteles a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes 
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítani. 
 
2021. évben szünidei gyermekétkeztetés keretében 2 fő óvodás, 10 fő általános iskolás és 1 fő középiskolás 
gyermek részesült. 
 
Az óvoda, iskola és a szociális étkeztetést külső beszállító által van megoldva.  

 
j) eltérő kultúrájú, vagy a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekcsoportok közötti 

programok; 

Településünkön nem releváns. 

 
k)  hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor; 

Településünkön nem releváns. 

 
l) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások az ellátórendszerek keretein 

belül. 

A rászoruló gyermekek a Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Központon keresztül évente több 
alkalommal is élelmiszer csomagokban részesültek 

 
 

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

 
a)  hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai 
ellátása, a köznevelési intézménybe és más településen található fejlesztő programokra való 
eljutás módja, lehetőségei; 
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Általános iskolai 

tanulók száma a 

nappali oktatásban

Hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű 

 általános iskolai tanulók száma  

(gyógypedagógiai oktatással együtt) 

(TS 094)

Hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű  

tanulók aránya az 

általános iskolai 

tanulókon belül (TS 095)

Fő Fő %

2016 n.a. 11 14,29

2017 n.a. 10 10,87

2018 n.a. 14 17,07

2019 n.a. 8 8,99

2020 n.a. 11 12,94

2021 n.a. n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés

4.4. a) 2. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók 

Év
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Hátrányos és 

halmozottan 

hátrányos helyzetű 

gimnáziumi tanulók 

száma  (TS 096)

Hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű  

tanulók aránya a 

gimnáziumi tanulókon 

belül (TS 097)

Hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű szakközépiskolai tanulók

és hátrányos helyzetű szakiskolai és 

készségfejlesztő iskolai tanulók száma a 

nappali oktatásban (TS 098)

Hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű szakközépiskolai tanulók

és hátrányos helyzetű szakiskolai és 

készségfejlesztő iskolai tanulók aránya a 

tanulók számához viszonyítva

(TS 099)

Hátrányos és 

halmozottan hátrányos 

helyzetű szakgimnáziumi 

tanulók száma  

(TS 100)

Hátrányos és 

halmozottan hátrányos 

helyzetű  tanulók 

aránya a szakgimnáziumi 

tanulókon belül

(TS 101)

Fő % Fő % Fő %

2016 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a.

2017 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a.

2018 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a.

2019 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a.

2020 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Év

4.4. a) 3. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a középszintű oktatásban 

Megállapított hátrányos 

helyzetű gyermekek és 

nagykorúvá vált gyermekek 

száma (TS 114)

Megállapított halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek és 

nagykorúvá vált gyermekek száma

(TS 113)

fő fő

2016 19 14

2017 19 2

2018 7 6

2019 13 9

2020 9 8

2021 6 11

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Év

4.4. a) 4. számú táblázat -  Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet



 51 

 
 

Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül  
halmozottan hátrányos helyzetű: az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes 
nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a 
tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 
tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós 
nevelésbe vettek.  
A jogszabályok szerint a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló között az egyedüli 
különbség nem a család szociális helyzete – amely azonos mindkét célcsoportnál-, hanem a szülők iskolai 
végzettségében mutatkozó különbség. A rossz szociális helyzetnek különböző okai lehetnek, melyben egyik 
– nagyon fontos és jelentős- ok a szülők alacsony iskolai végzettsége 
Borsosberény községben egy általános iskola működik, melyben egyaránt tanulnak különleges bánásmódot 
igénylő gyermek, sajátos nevelésű gyermek. Az iskolai oktatásban nem tapasztalható hátrányos 
megkülönböztetés. 

 
A településünkön fenntartott óvodába 2 hátrányos és 2 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek jár  

Váci Egyházmegye fenntartása alatt működő Szent Márton Katolikus Általános Iskolába 7 fő hátrányos 
helyzetű és 6 fő halmozottan hátrányos helyzetű tanuló jár. 

 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzd. 
 
Óvodánkban egy sajátos nevelési gyermeket tartunk nyilván 
Váci Egyházmegye fenntartása alatt működő Szent Márton Katolikus Általános Iskolába 4 fő sajátos nevelési 
gyermek jár. 
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b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, 

iskolapszichológusok száma stb.) 

 

 
 

 
 

Az óvoda telephelyeinek száma (db)

Hány településről járnak be a gyermekek (db)

Óvodai férőhelyek száma (fő)
Óvodai  gyermekcsoportok száma 

(gyógypedagógia i  neveléssel  együtt) (db)

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): n.a. n.a.

A nyári óvoda-bezárás időtartama (nap)

Személyi feltételek Fő
Hiányzó 

létszám
Óvodapedagógusok száma n.a. n.a.

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma n.a. n.a.

Gyógypedagógusok létszáma n.a. n.a.

Dajka/gondozónő n.a. n.a.

Kisegítő személyzet n.a. n.a.

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatgyűjtés

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

 (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.)

3-6 éves korú 

gyermekek 

száma

Óvodai 

gyermekcsoportok 

száma - 

gyógypedagógiai 

neveléssel együtt (TS 

085) 

Óvodai férőhelyek 

száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 090)

Óvodai feladatellátási 

helyek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 088)

Óvodába beírt 

gyermekek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 087)

Óvodai 

gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 

száma

(TS 086)

Gyógypedagógiai 

oktatásban részesülő 

óvodás gyermekek száma

az integráltan oktatott SNI 

gyermekek nélkül (TS 091)

Egy óvodai 

gyermekcsoportra

 jutó gyermekek 

száma (TS 089)

fő db db db fő db fő fő

2016 n.a. 2 40 1 34 0 0 17

2017 n.a. 2 40 1 32 0 0 16

2018 n.a. 2 40 1 40 0 0 20

2019 n.a. 2 40 1 33 0 0 17

2020 n.a. 2 40 1 32 0 0 16

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

Év

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 
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Az általános iskolai 

osztályok száma a 

gyógypedagógiai 

oktatásban (a nappali 

oktatásban) (TS 080)

Az általános iskolai 

osztályok száma (a 

gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 081)

Általános iskolai feladat-

ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 079)

Egy általános iskolai 

osztályra jutó tanulók 

száma a nappali oktatásban 

(gyógypedagógiai oktatással 

együtt) (TS 082)

Más településről bejáró 

általános iskolai tanulók 

aránya a nappali oktatásban 

(TS 084)

db db db fő %

2016 0 8 1 9,63 41,56

2017 0 8 1 11,50 40,22

2018 0 8 1 10,25 39,02

2019 0 8 1 11,13 37,08

2020 0 8 1 10,63 34,12

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Tanév

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

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a 

nappali oktatásban (TS 083)

Fő

2016 9

2017 4

2018 13

2019 11

2020 13

2021 n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar  

Tanév

4.4.5. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejeők a 

nappali oktatásban
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Az óvodában a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa látja el a logopédiai és gyógypedagógiai 
feladatokat heti 2 órában. 
Váci Egyházmegye fenntartása alatt működő Szent Márton Katolikus Általános Iskolában 1 fő óraadó 
logopédus heti 3 órában, 2 fő fejlesztőpedagógus heti 9 órában foglalkozik a tanulókkal. 

 

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

 
Településünkön nem releváns. 

 

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

 

Településünkön nem releváns. 

 
e)  előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások. 

 

 
 
Minden évben a Nyugat-Nógrádi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat EU-s élelmiszer csomagot ad a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok számára. 

 
 

  4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Logopédus hiány.  
Kevés bölcsődei férőhely. 
A gyermekek felügyelete gondot okozhat a 
szülőknek nyári szünet idejére. 
Kevés a településen a nyári szünidei program. 

Helyi munkalehetőségek vonzóbbá tétele a 
szakemberek számára. 
Pályázati lehetőségek feltérképezése, 
összefogásban a környező településekkel 
Igényfelmérés gyerekprogramok szervezésére.  

Biztos kezdet 

gyerekházat 

rendszeresen igénybe 

vevő gyermekek 

száma

Tanoda 

szolgáltatást 

rendszeresen 

igénybe vevő 

gyermekek száma

Család- és 

gyermekjóléti 

szolgáltatást 

igénybe vevő 

kiskorúak száma

Szünidei 

étkeztetésben 

részesülő 

gyermekek száma 

(TS 112)

Fő Fő Fő Fő

2016 n.a. n.a. n.a. 21

2017 n.a. n.a. n.a. 13

2018 n.a. n.a. n.a. 13

2019 n.a. n.a. n.a. 16

2020 n.a. n.a. n.a. 16

2021 n.a. n.a. n.a. 17

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményfenntartói adatok

Év

4.4.6. számú táblázat - Gyermekjóléti, hátránykompenzáló szolgáltatások
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

A demográfiai és közszolgáltatási adatok vizsgálatából az alábbi összefüggések állapíthatók meg: 
- a település összlakosságszámának 50 %-a nő (472 fő);  

- a női lakosok közel fele 18-59 éves tehát aktív korú (271 fő);  

- a 65 év feletti nők száma (124 fő) kétszerese a 65 év feletti férfiak számának (62fő). 
 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
A népesség nemek szerinti megoszlása a népességen belül helyi szinten is jól mutatja, hogy a nők átlagosan 
magasabb életkort érnek meg, mint a férfiak.  
 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

 
 

 
 

Férfiak aránya 

(TS 033)

Nők aránya 

(TS 034)
Összesen

% % %

2016 4,79 9,15 6,97%

2017 5,76 9,58 7,67%

2018 6,1 10,39 8,25%

2019 6,09 11,73 8,91%

2020 9,12 11,8 10,46%

2021 6,67 8,85 7,76%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Év 

Nyilvántartott álláskeresők aránya az 

állandó népességben a 15-64 évesek körében

5.1.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint

(a 3.2.1. táblával azonos) 
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% %

2016 42,22 47,37

2017 44 59,09

2018 32,08 58,82

2019 42,11 58,33

2020 50,75 64,71

2021 62 51,61

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Év 

180 napnál hosszabb 

ideje regisztrált 

munkanélküliek aránya 

(TS 057)

Nők aránya a 180 napon túli 

nyilvántartott 

álláskeresőkön belül (TS 058)

5.1.2.  számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott 

álláskeresők  (a 3.2.3. táblával azonos)
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Nyilvántartott 

álláskeresők száma

(TS 052)

Nyilvántartott pályakezdő 

álláskeresők száma

(TS 053)

fő Fő

2016 45 10

2017 50 10

2018 53 6

2019 57 7

2020 67 9

2021 50 1

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

5.1.3. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma 

(a 3.2.6. táblával azonos)

Év 
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A táblázatban látható, hogy 2016-2021 időszakban női álláskeresők aránya minden évben magasabb volt, 
mint a férfiaké. Ugyanakkor a pályakezdő száma folyamatos csökken. 

 
Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak 

• a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, 

• a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 

• a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 
A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel. Az 
anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják megszerezni a nyugdíjjogosultsághoz 
szükséges szolgálati időt. 

A közösségi esélyegyenlőség akcióprogram céljai között szerepel a gazdasági és szociális szférában a nők és 

férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetése mind a 

férfiak, mind a nők számára. Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő 

bér követelményének. 
 

 

Nyilvántartott 

álláskeresők száma

(TS 052)

Nyilvántartott pályakezdő 

álláskeresők száma

(TS 053)

fő Fő

2016 45 10

2017 50 10

2018 53 6

2019 57 7

2020 67 9

2021 50 1

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

5.1.3. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma 

(a 3.2.6. táblával azonos)

Év 
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
Közfoglalkoztatásban 8 fő női munkavállalót alkalmazunk egyéb takarító és kisegítő munkakörben. 
Településünkön foglalkoztatást segítő képzések nem érhetők el. 

 
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
A tapasztalatok alapján gyermekvállalás, a munkahelytől való hosszabb idejű távolmaradás nagymértékben 
rontja a nők munkaerőpiacra való visszalépésének esélyeit. A településen élő alacsony iskolai végzettségű 
nők elsősorban a környező településeken működő üzemekben, ipari parkokban találnak munkalehetőséget 
elsősorban betanított munkásként. A fizikai és szellemi megterhelés sok esetben a férfi munkavállalók 
terhelési szintjét közelíti meg, bérezési szempontból azonban a nők fizetése még ha csak kismértékben is, 
de alatta marad a férfiakénak. A cégek igyekeznek a lehető legkisebb ráfordítással a lehető legnagyobb 
hasznot elérni, így az olcsóbb munkaerőt keresik és alkalmazzák. Elmondható, hogy az üzemekben szakmai 
munkakörben (karbantartó, szerelő, raktáros stb.) elsősorban férfiakat, míg a gyártósori munkára főleg a 
nőket alkalmazzák. A gyakran többműszakos munkarend azonban tovább erősíti a nők hátrányos helyzetét, 
mivel családösszetartó szerepüknél fogva kisebb a mozgásterük, pl. gyermek, vagy idős családtag 
megbetegedése esetén a munkából való kiesés gyakrabban jellemző rájuk, amit a munkáltatók nem tudnak 
megfelelően tolerálni, ezért magasabb lehet a nők esetében az elbocsátások száma is. 
 

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

 

Nem releváns településünkön. 

 
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.) 

 

 
 

Betöltött védőnői 

álláshelyek száma

(TS 109)

0-3 év közötti 

gyermekek száma

Átlagos gyermekszám 

védőnőnként

db fő fő

2016 1 n.a. -

2017 0 n.a. -

2018 1 n.a. -

2019 1 n.a. -

2020 1 n.a. -

2021 n.a. n.a. -

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Év

5. 2. 1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma (a 4.3.1. táblával azonos)
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A településünkön bölcsőde nem működik. Borsosberényben egy óvoda működik, melyet az önkormányzat 
tart fent. A gyermekek borsosberényiek, és horpácsi, tereskei lakosok. Az óvoda 40 férőhelyes, két vegyes 
korcsoportú csoporttal működik. Az óvoda nyitvatartása 7.00-17.00 óráig van, a nyári időszakra 4 hétre 
bezárva tart. Óvodapedagógusok száma 3 fő, dajkák száma 2 fő. 
A kisgyermeket nevelő nők esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. A kisgyermekesek 
munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a bölcsődei férőhelyek száma. A településen nem és a 
térségben is csak egy településen működik bölcsőde, amelynek kapacitása nem megfelelő ahhoz, hogy a 
térség valamennyi települését ellássa. A gyermekek napközbeni ellátása a 3 éves kor alatti gyermekek 
esetében nem biztosított.  
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 
A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői szolgálat szakmai munkájában jelenik meg. Ennek 
során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anyákra és gyermekekre fokozott figyelmet fordítanak. 
A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már várandós korban 
kezdik meg: tanfolyamok, 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.  
 

 

Működő, önkormányzati 

bölcsődei férőhelyek száma

Önkormányzati bölcsődébe beírt 

gyerekek száma

db Fő

2016 n.a. n.a.

2017 n.a. n.a.

2018 n.a. n.a.

2019 n.a. n.a.

2020 n.a. n.a.

2021 n.a. n.a.

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés

5.2.2. a) Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma (4.3.3. a.) számú táblázatból

Év

Működő 

munkahelyi 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma (TS 126)

Munkahelyi 

bölcsődébe 

beírt gyerekek 

száma (TS 122)

Működő családi 

bölcsödei  

férőhelyek 

száma 

(TS 125)

Családi 

bölcsődébe 

beírt gyerekek 

száma (TS 121)

Működő mini 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma (TS 127)

Mini 

bölcsődébe 

beírt gyerekek 

száma (TS 123)

Működő 

(összes) 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma (TS 124)

Bölcsődébe 

(összes) beírt 

gyermekek 

száma

(TS 120)

db Fő db Fő db Fő db Fő

2016 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2017 0 0 0 0 0 0 0 0

2018 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 0 0 0 0 0 0 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

5.2.2. b) Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma (4.3.3. b.) számú táblázatból

Év
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5.4 A nőket érő erőszak, kapcsolati erőszak 

 

A községben a rendőrség munkájáról szóló beszámoló, illetve a családgondozó beszámolója alapján nem 
jellemző a családon belüli erőszak, illetve ilyen jellegű pontos információval nem rendelkezünk. 

Országos viszonylatban is jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a 
családokat érő erőszakos cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális 
szolgáltatások, a védőnői hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján egyre 
több esetre derül fény, egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségért. 

 

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

 

Krízishelyzet esetén a családokat segítő szolgáltatások helyben nem megoldottak. A Reménysugár 
anyaotthon Balassagyarmaton, családok átmeneti otthona a megyeszékhelyen, Salgótarjánban működik. 

 

   5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A hivatali apparátus 100%-a, valamint a hivatalt vezető jegyző is nő. Az önkormányzat által fenntartott 
intézményekben is túlnyomórészt nők dolgoznak, az óvodavezető és iskolavezető is nő.  

A településen nincs olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére alakult volna. 

 
A képviselő-testület összetételét tekintve 50-50%. Az előző ciklusban többségbe voltak a férfiak.  
 

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

 
A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi probléma nem jellemző. 
A kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, valamint a 45 év feletti 
nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. Ennek oka egyebek között 
a magyar társadalom hagyományos családmodelljében keresendő: még ma is sokan vallják, hogy a nők 
helye a ház körül, a családban van, nem a munkaerőpiacon. Ezt a szemléletet tovább súlyosbítják a nőkkel 
kapcsolatos negatív sztereotípiák. A munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi 
probléma, amelyen komplex programokkal lehet enyhíteni. 
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A tartós munkanélküliek és az alacsony iskolai 
végzettségűek száma a nők esetében magasabb.  
Nem megoldott a gyermekek bölcsődei 
elhelyezése. 
Kevés a részmunkaidős foglalkoztatás. 

Képzettségük felmérése önkéntes adatszolgáltatás 
révén. 
Tájékoztatás (honlap, hirdetőtábla) a 
felnőttoktatási lehetőségekről. 
Bevonásuk szervezése a közfoglalkoztatási 
programokba. 

 
 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

A településen a nyugdíjasok száma a lakosságszámhoz viszonyítva magas, az utóbbi években stagnál. Az 
időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a házasok, és 
növekszik az özvegyek aránya.  
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 6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek 
stb.) 

 

 
 

 
 

 

Év

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 026 és TS 028 

összesen)

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 010 és TS 012 

összesen)

Öregedési 

index

% 

(TS 030)

2016 147 123 119,51%

2017 142 128 110,94%

2018 158 128 123,44%

2019 159 123 129,27%

2020 170 114 149,12%

2021 174 105 165,71%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

6.1. számú táblázat - Öregedési index (3. táblával azonos)

Év

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

férfiak száma (TS 063)

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

nők száma (TS 064)

Összes nyugdíjas

2016 83 148 231

2017 79 144 223

2018 83 143 226

2019 82 142 224

2020 83 142 225

2021 n.a. n.a. -

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

részesülők száma
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Év

Életkoron alapuló 

ellátásban részesülő 

férfiak száma

(TS 067)

Életkoron alapuló 

ellátásban részesülő 

nők száma

(TS 068)

Öregségi nyugdíjban 

részesülő férfiak száma

(TS 069)

Öregségi nyugdíjban 

részesülő nők száma

(TS 070)

Özvegyi és szülői 

nyugdíjban részesülő 

férfiak száma

(TS 071)

Özvegyi és szülői 

nyugdíjban részesülő 

nők száma

(TS 072)

Időskorúak járadékában 

részesítettek havi 

átlagos száma (fő)

 (TS 134)

2016 3 0 63 108 0 15 n.a.

2017 3 0 57 105 0 17 1

2018 3 0 59 107 2 16 1

2019 2 0 63 107 0 15 0

2020 2 0 62 106 0 15 0

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.1.2. számú táblázat - Nyugdíjszerű ellátások
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Településünk lakosságának 20 %-a idős korú. A nyugdíjasok között igen magas az egyszemélyes háztartások 
száma. Ezen háztartások nagy részét alacsony nyugdíjjal rendelkező özvegy nők alkotják. Az, hogy az idősek 
hogyan élik meg az élet múlását, az egyedüllétet, nagy mértékben függ a társadalom, a helyi közösség 
nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel szemben tanúsított magatartástól.  
Az idősek helyzetét nehezíti, hogy a család aktív tagjai távol vannak, vagy a megélhetési gondok miatt több, 
mint 8 órát dolgoznak, így kevés idő marad az idősek gondozására, a velük való együttlétre, törődésre.  
Fentiek miatt egyre inkább nő a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény, ami jelentős 
kihívás elé állítja az önkormányzatot. A településen régóta biztosított a szociális étkeztetés, melynek során 
az időseknek házhoz szállítjuk az ételt. Borsosberényben az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az idősek 
támogatására. Minden év októberében hagyományosan megrendezésre kerül az idősek napja, melyre a 
Borsosberényben élők hatvanöt éven felüliek kapnak meghívást. Az ünnepségen a falu legidősebb férfi és 
női lakosát külön köszöntik. 
 
A 65 év feletti állandó lakosok száma évről évre fokozatosan növekszik, ugyanakkor a 0-14 éves korú állandó 
lakosok száma csökkenő tendenciát mutat. Borsosberény elöregedő település, az időskorúak száma 
magasabb a gyermekek számánál 
 
A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 
– növekszik az átlagéletkor, 
– magasabb a középkorúak halandósága, 
– nők tovább élnek, mint a férfiak. 
A nyugdíjban részesülő nők száma magasabb, mint a férfiaké.,. Az összes nyugdíjast nézve nem változott a 
nyugdíjban részesülők száma. 

     

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 
Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrend- szeri 
megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős ember egyedül 
marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége beszűkül. Ez nagyon sok 
embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen gyakori a depresszió és a dementia kialakulása. 
Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves kor fölött jellemzőek a 
súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott dementia.  
 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

 
 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fő összesen 45 50 53 57 67 50

Fő 3 2 6 4 4 3

% 6,67% 4,00% 11,32% 7,02% 5,97% 6,00%

Fő 4 5 4 5 8 3

% 8,89% 10,00% 7,55% 8,77% 11,94% 6,00%

Fő 4 7 7 5 1 5

% 8,89% 14,00% 13,21% 8,77% 1,49% 10,00%

Fő 4 6 7 11 13 6

% 8,89% 12,00% 13,21% 19,30% 19,40% 12,00%

Fő 7 7 6 9 12 14

% 15,56% 14,00% 11,32% 15,79% 17,91% 28,00%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen

6.2. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén (a 3.2.2. táblázatból)

56-60 év (TS 045)

61 éves, vagy afeletti (TS 046)

41-45 év (TS 042)

46-50 év (TS 043)

51-55 év (TS 044)
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A munkaadók a fiatalabb korosztályból pótolják a munkaerő hiányukat. Az 51 év feletti munkavállaló 
nehezebben tudnak elhelyezkedni. 

 

Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznek 
jövedelemkiegészítő tevékenységet. A jövedelem-kiegészítés módja az állattartás és a növénytermesztés 
során megtermelt termékek mezőgazdasági őstermelőként történő forgalmazása. Összességében azonban 
elmondható, hogy az idősek, nyugdíjasok iránt nincs kereslet a munkaerőpiacon, kivéve ha valamilyen 
speciális szaktudással rendelkeznek. 

Az önkormányzat kiemelt feladatként kezeli az időskorúak gondoskodását, ezért a szociális alapellátási 
feladatok együtt működik a Rétság Kistérség Többcélú Társulása a házi segítségnyújtásban, a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban. 

 

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

 

Településünkön nem releváns.  

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Településünkön nem releváns. 

 

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

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
 

Év

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 

száma (TS 063)

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 

száma (TS 064)

Összes nyugdíjas

2016 83 148 231

2017 79 144 223

2018 83 143 226

2019 82 142 224

2020 83 142 225

2021 n.a. n.a. -

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

(Megegyezik a 6.1.1-es táblázattal)
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65 év feletti lakosság 

száma

(férfiak TS 026, 

nők TS 028)

Nappali 

ellátásban 

részesülő 

időskorúak száma 

(TS 129)

Házi segítségnyújtásban 

részesülők száma

(TS 130)

Szociális étkeztetésben 

részesülők száma 

(TS 131)

Fő Fő fő fő

2016 147 0 16 45

2017 142 0 15 45

2018 158 0 13 51

2019 159 0 15 64

2020 170 0 11 56

2021 174 0 14 57

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

Év
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A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az egészségügyi, szociális, 
közművelődési és egyéb szolgáltatások egy része a település minden állampolgára részére biztosított, egy 
része kor alapján az időskorúak részére szerveződik. Az önkormányzat eleget tesz minden kötelező 
feladatainak. A házi orvosi rendelő akadálymentesített és a hét 5 napján van rendelés. 
Az idősellátás és a szociális gondoskodás a szociális étkeztetés kivételével (mivel ez helyben biztosított) 
térségi szinten valósul meg. A házi segítségnyújtás, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Rétság 
Kistérség Többcélú Társulás szervezésében történik. A kistérség minden településén – a helyi igényekhez 
igazodva – szakembert alkalmaznak, aki ellátja az idősek gondozásával kapcsolatos teendőket. A szociális 
étkeztetést főzőkonyha hiányában külső beszállító útján, az óvoda tálalókonyháján biztosítja az 
önkormányzat. Az ételt kérésre az önkormányzat kiszállítja a jogosultakhoz, de a tálaló konyháról 
személyesen is elvihető. Az idősek nappali ellátása a településen nem megoldott, azonban a megye több 
településén működnek ápoló-gondozó otthonok. Nyilvántartásunk alapján a településen élő idősek közül 
nappali ellátásban senki nem részesül. 
Településünkön 2021. évben a szociális étkeztetés igénybe vevők száma 47 fő  

 
 b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Borsosberényben működik a mozgókönyvtár, mely hivatott a közművelődési feladatok ellátására. Az 
önkormányzat 2007. év elején döntött arról, hogy a Rétsági Kistérség Többcélú Társulással együttműködve 
a település mozgókönyvtárat fog működtetni, mely azóta is sikeresen fenntartott. 
Valószínűleg a település területi elhelyezkedéséből is adódik az, hogy Borsosberényben kialakult sajátos 
kulturális arculata. A könyvtár mellett, az egyház és a civil szervezetek is részt vállalnak a közművelődési 
feladatok ellátásában. Így elsősorban ezen intézményekhez kötődő kulturális rendezvények alakulnak ki, 
amelyek immár hagyománnyá váltak a településen. 
Az említett intézmények sokszor nyújtanak segítséget a települési szintű események, rendezvények 
megszervezésében, valamint állami és helyi ünnepeink méltó megünneplésében. 
A községben nyugdíjas klub működik, 41 taggal. Kétheti rendszerességgel tartanak foglalkozásokat, jópofa 
programokkal töltik a délutánokat. Kirándulásokat szerveznek, és bonyolítanak. Szeretettel várják az 
érdeklődőket. 

A falunap szervezése során az önkormányzat arra törekszik, hogy az idősebb korosztály is megtalálja a 
számára megfelelő programokat, műsorokat, illetve hosszú évek óta hagyomány a jellemzően október 
hónapban megrendezésre kerülő idősek napja, ahol az önkormányzat képviselő-testülete vendégül látja a 
településen élő időseket, és változatos műsorokkal szórakoztatja a megjelenteket. Ezen a rendezvényen a 
település legidősebb férfi és női lakosát külön köszöntik. 
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c) idősek informatikai jártassága 

 

Az idős korosztálynak sajnos nem jellemző az informatikai jártasság. Számítógépes ismeretekkel kevesen 
rendelkeznek, de a mobiltelefonokat már egyre többen használják. 

 
d) a generációk közötti programok. 

 
A falunap szervezésében és lebonyolításában, valamint a szüreti felvonuláson a fiatalok és idősebb 
korosztály is részt vesz. 
 

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 

 
Hosszú évek óta hagyomány a jellemzően október hónapban megrendezésre kerülő idősek napja, ahol az 
önkormányzat képviselő-testülete vendégül látja a településen élő időseket, és változatos műsorokkal 
szórakoztatja a megjelenteket. Ilyenkor ünnepi műsorral, szerény csomaggal kedveskedünk falunk idős lakói 
számára. Az ünnepségen külön köszöntik a település legidősebb férfi és női lakosát. 
 
Példaértékű az idősek részvétele minden önkormányzati szervezésben zajló programon. Szép számmal 
megjelennek, aktívan segédkeznek a helyi programok megvalósításában, lebonyolításában. 
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   6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Jóval magasabb az időskorú nők száma, mint a 
férfiaké. Elmagányosodás, egyre többen élnek 
egyedül. 

Az idős korú nőknek munkával történő 
segítségnyújtás (favágás, fűnyírás). 
Önkéntes munkavállalók foglalkoztatása. 
Bevonásuk a helyi kulturális programokba 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
 

 
 

Év

Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 

száma - Férfiak (TS 061)

Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 

száma - Nők (TS 062)

Összesen

2016 12 18 30

2017 15 17 32

2018 15 16 31

2019 13 17 30

2020 15 18 33

2021 n.a. n.a. -

Forrás: TeIR, KSH Tstar

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma 

nemenként
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Településünkön a fogyatékkal élők többsége mozgásszervi fogyatékos, de élnek köztük vakok és siketnémák 
is. A fogyatékosság hátterében több tényező bonyolult kölcsönhatása állhat, ilyenek lehetnek például a 
testi, pszichológiai, szociális, kulturális vagy örökletes tényezők.  
A fogyatékkal élők legnagyobb részének egyetlen megélhetőségi forrása az alacsony összegű 
rokkantnyugdíj, járadék vagy segély. Ezen ellátások azonban számukra igen szűkös megélhetést 
biztosítanak.  
A tartós egészségügyi problémával, valamint a fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci lehetőségei erősen 
behatároltak. Sajnálatos módon az önkormányzat nem tud a megváltozott munkaképességű emberek 
számára munkalehetőséget biztosítani. Ez a probléma azonban a kistérségen belül is megoldásra vár.  
 

a) fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága,. védett 
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás; 

 

Fogyatékkal élő lakótársaink foglalkoztatására a településen nincs mód. 

 

b) munkavállalást segítő lehetőségek; 

Településünkön nincs munkavállalási lehetőség fogyatékkal élő személyek részére. 

 
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Településünkön nem releváns. 

 

d) önálló életvitelt támogató intézmények, szolgáltatások, programok 

 
Településünkön személye gondoskodást nyújtó szociális étkeztetés szolgáltatásra van lehetőség. 
A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. Feladatunk olyan 
környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életünk 
során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és 
munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is. Az érintett 
csoportba tartozóknak elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeni.  A munkáltató előítélete 
mellett a közlekedés eszközök használata is nehezíti helyzetüket. 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 
A szociális ellátásokat igénybe vevők között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos személyek is, 
nyilvántartott adattal azonban erre vonatkozóan nem rendelkezünk.  
 

Év

Nappali ellátásban részesülő 

fogyatékos személyek száma 

(TS 128)

2016 0

2017 0

2018 0

2019 0

2020 0

2021 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar; és helyi adatszolgáltatók 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő 

fogyatékkal élők száma
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   7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 
a) egészségügyi és rehabilitációs ellátások elérhetősége, együttműködése;  

 
A településen a háziorvosi rendelő akadálymentesített. Az orvosi ellátás heti 5 alkalommal biztosított 
helyben, a hét többi napján az alapellátások Rétság településen vehetők igénybe. Az egészségügyi 
szakellátás Rétság, illetve Balassagyarmat városában érhető el. Az előjegyzési rendszer lehetővé teszi a 
telefonon, vagy személyesen történő bejelentkezést. A járó beteg szakellátások kihasználtságának 
vizsgálatát a szolgálat folyamatosan végzi, felmérve a lakossági megbetegedésekből és azok jó szakmai 
ellátásából fakadó igényeket, a szükségleteknek megfelelő átcsoportosításokat hajtva végre. 
A fogorvosi alapellátás Nagyoroszi székhellyel szintén körzetes formában megoldott A településen házi 
szociális dolgozók látják el az arra rászorulókat. Gyógyszertár Nagyorosziban és Rétságon működik. 
 

b) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége; 

 
A fogyatékos személyeknek joga van a számára akadálymentes, biztonságos környezetre. Településünkön 
a Háziorvosi rendelő, Községháza akadálymentesített, sajnos a többi önkormányzati tulajdonban lévő 
középületek nem. A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos.  
 

c) közszolgáltatásokhoz, köznevelési intézményekhez, kulturális és sportprogramokhoz való 
hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, 
lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége; 

 
Településünkön a Háziorvosi rendelő, Községháza akadálymentesített, sajnos a többi önkormányzati 
tulajdonban lévő középületek nem. A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos.  

 

d) munkahelyek akadálymentesítettsége; 

 

Település esetében nem releváns. 
 

e) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége; 

 
Önkormányzati feladatként a járdák, utak állapota folyamatos javítása a cél. Ehhez biztonságosan lerakott 
lapok, térkövek szükségesek.  
Az önkormányzat közintézmények akadálymentesítésének elindítása a jogszabályok és a helyi lehetőségek 
figyelembevételével, az intézményvezetők bevonásával, saját és pályázati források felhasználásával. A teljes 
körű akadálymentesítés jelenleg az háziorvosi rendelő épületében és a községházán valósult meg. 

 

f) fogyatékossággal élő személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális 
közlekedési megoldások, fogyatékossággal élő személyek nappali intézménye, stb.); 

 
Településünkön nem releváns. A megyében a Dr. Gölléz Viktor Rehabilitációs Intézet Diósjenő, és a 
Harmónia Rehabilitációs Intézet Bercel áll rendelkezésre. 

 

g) előnyben részesítés (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások). 

 
Nem releváns településünkön. 
 

7.4. Fogyatékossággal élők sajátos igényeinek kielégítését célzó programok a településen 

 

Nem releváns településünkön 
 



 73 

7.5 A fogyatékossággal élőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és a felszámolásukra 
irányuló kezdeményezések 
 
A település lakói a fogyatékossággal élőket segítik. Borsosberényben ebből adódó társadalmi probléma 
nincs. 
 
 
7.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

köznevelési, kulturális intézmények nem 
megfelelően akadálymentesítettek.  

A település közintézményeinek (óvoda, iskola, 
könyvtár, nyugdíjas klub, Művelődési ház) teljes 
akadálymentesített környezet kialakítása. 

 
 

 Több célcsoportot érintő, településszintű megállapítások 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Gyermekorvosi rendelés Rétságon van. Fiókgyógyszertár működtetése 

gyógyszertár Nagyorosziban és Rétságon érhető 
el. 

A településen körzeti orvos foglalkoztatása 

Körzeti orvos , gyerekorvos alkalmazása 

 
 

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 helyi önkormányzat, a kulturális és oktató intézmények, a községben működő kis és mezőgazdálkodó 
vállalkozók, az egyház képviselői, a falu lakosságának közös érdeke és felelősége. Az önkormányzat 
támogatja a civilszervezeteket. 

 

b)  helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi, civil szektor és gazdasági szereplők 
közötti partnerség bemutatása; 

 
Településünkön egy civil szervezet működik, a Borsosberényi Polgárőr Egyesület. akik a falu rendezvényein 
aktívan részt vesznek és segítik azok biztonságos lebonyolítását. A Római Katolikus Egyházzal jó kapcsolatot 
ápol. A nemzetiségi önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött. 
 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség, társadalmi 
felzárkózást segítő közös programok bemutatása; 

 
Borsosberény község tagja a Rétság Kistérség Többcélú Társulásnak. A társulás célja a kistérség települései 
között az együttműködések bővítése, a térségi kapcsolatok elmélyítése, a közös érdekű feladatok 
célszerűbb, gazdaságosabb és hatékonyabb megvalósítása, a polgároknak nyújtott közszolgáltatások 
színvonalának javítása, a kistérség lakóinak az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben 
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történő hozzájutása, továbbá hogy a társult önkormányzatok az együttműködés révén minél teljesebben, 
forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást.  

 
d)  a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A településünk nem releváns. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
Kulturális, szabadidős igények kielégítése. Nagycsaládosoknak gyűjtést szerveznek, ruhát és élelmiszert 
biztosítanak. 

 

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

 
Nem releváns. 

 
A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése.  

HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között a hatékonyabb 
együttműködés alakulhat ki a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosításában, a 
problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, összehangolásában, valamint a HEP 
intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az önkormányzatok esélyteremtő feladatainak 
ellátását. 

 
 

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 HEP elkészítésének folyamatába; 

 
A HEP tervezetét Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá. 
A hivatal dolgozói, az állami és önkormányzati intézmények, egyház, település lakossága előzetes 
véleményezés, esetleges módosító javaslatok megléte céljából tanulmányozhatja. A HEP a Polgármesteri 
Hivatalban bárki számára elérhető, a település honlapján olvasható és véleményezhető. 

Olyan programok, rendezvények támogatása, amelyek előmozdítják az Esélyegyenlőségi Program 
célcsoportjainak társadalmi integrációját. Tájékoztatás az esetleges jogsértésekkel szembeni fellépés 
lehetőségeiről. 

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása, valamint annak rögzítése, hogy működtet-e HEP 
Fórumot. 

A tervezet az Önkormányzat honlapján, www.borsosbereny.hu közzétételre kerül, így állampolgárok is 
véleményt mondhattak. A honlapon az elfogadott dokumentum hozzáférhető lesz, amely alapján az 
esélyegyenlőség folyamatokat, intézkedéseket megismerik 

 
c) A képviselő-testületi döntést követően az elfogadott HEP dokumentumot, valamint a hiteles 

határozatot a települési önkormányzat a helyben szokásos módon közzé teszi, és megküldi a TEF 
esélyegyenlőségi mentora részére. A TEF az települései önkormányzatok HEP-jeit közzéteszi, 
honlapján megjelenteti 

 
 

 

http://www.borsosbereny.hu/
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 
Az intézkedési terv a megjelölt hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet és 
társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedésekkel valósul meg. Az 
intézkedési terv olyan beavatkozásokat fogalmaz meg, amelyek a helyzetértékelésben felvetett 
problémákra nyújtanak megoldást. 
 
 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Magas az álláskeresők száma. 
Alacsony iskolai végzettség, 
A díjhátralékkal rendelkezők folyamatos 
emelkedése. 
 

1.Tájékoztatás (honlap, hirdetőtábla) a 
felnőttoktatási lehetőségekről, 
közmunkaprogramról. 
2.Közmunkaprogram folytatása, 
bevonásuk a közmunkaprogramba.  
A díjhátralékkal rendelkezők számának 
csökkentése. 

Gyermekek 

Kevés bölcsődei férőhely 
Logopédushiány 

1.Pályázati lehetőségek feltérképezése, 
összefogásban a környező településekkel 
2.Helyi munkalehetőségek vonzóbbá 
tétele a szakemberek számára 

Idősek 

Jóval magasabb az időskorú nők száma, 
mint a férfiaké. Egyre többen élnek 
egyedül. 

1. Elmagányosodás felszámolása. 
2.Az időskorú nőknek munkával történő 
segítségnyújtás (favágás, fűnyírás). 
3.Önkéntes munkavállalók 
foglalkoztatása. 
4.Bevonásuk a helyi kulturális életbe 

Nők 

A tartós munkanélküliek és az alacsony 
iskolai végzettségűek száma a nők 
esetében magasabb. 
Kevés a részmunkaidős foglalkoztatási 
lehetőség 

1.Képzettségük felmérése önkéntes 
adatszolgáltatás révén. 
2.Tájékoztatás (honlap, hirdetőtábla) a 
felnőttoktatási lehetőségekről. 
3.Bevonásuk szervezése a 
közfoglalkoztatási programokba. 

Fogyatékkal 
élők 

Kulturális, oktatási, nevelési intézmények 
nem akadálymentesített 

1.A település közintézményeinek (óvoda, 
iskola, könyvtár, nyugdíjas klub, 
Művelődési ház) teljes akadálymentesített 
környezet kialakítása. 
2.Pályázatok beadása 

Több 
célcsoportot 
érintő, 
településszintű 
megállapítás 

Gyermekorvosi rendelés Rétságon van. 
gyógyszertár szolgáltatás Nagyorosziban 
és Rétságon érhető el 
A háziorvosi feladatokat helyettes orvos 
látja el. 

Fiókgyógyszertár működtetése 
Körzeti és gyermekorvos alkalmazása 
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Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák a korábbi évek gyakorlata szerint éljenek együtt a település 
lakóival. 
Fontos számunkra, hogy mélyszegénységben élők ne jelenjenek meg településünkön. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek részére a települési átlag életszínvonalához való felzárkózását. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek közötti életszínvonal különbség csökkenésére. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a munkanélküliség csökkenését. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők közszolgáltatásokhoz, középületekhez, információhoz való 
hozzáférés megkönnyítésére. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 
 

A B C D E F G H I J K L 

Intézk

e-dés 

sorszá

-ma 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következteté- 

seiben feltárt 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A cél 

összhangja más 

helyi stratégiai 

dokumentu- 

mokkal 

A cél 

kapcsolódása 

országos 

szakmapolitik

ai 

stratégiákhoz  

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézke-

dés 

felelőse 

Az 

intézkedé

s 

megvalósí

-tásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredmé-

nyességét 

mérő 

indiká-

tor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósí-

tásához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézked

és 

eredmén

ye-inek 

fenntarth

at-ósága 

Önkormányza

tok közötti 

együttműködé

sben 

megvalósuló 

intézkedés 

esetében az 

együttműködé

s bemutatása 

   

 0.  Településszintű probléma 

1 
 

 
  

 
 

      

 I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
 

1 Alacsony is-

kolai végzett-

ségű álláske-

resők 

Évről évre 

magas az ál-

láskeresők 

száma. A 

nyilvántar-tott 

álláskere-sők 

több mint 56%-a 

csak 8. általános, 

vagy annál 

alacso-nyabb 

iskolai 

végzettséggel 

rendelkezik 

Pályaorientá-ció 

általános 

iskolában, a 

diákok ké-

pességének 

megfelelő 

szakmai ori-

entálódás 

elősegítése. Az 

álláskere-sők 

bevoná-sa a 

közmun-

kaprogramba. 

Szociális ellá-

tásról szóló 

önkormány-zati 

rendelet 

Új Roma 

Stratégia(2019

-2030) 

Tájékoztatás 

(honlap, hir-

detőtábla) a 

felnőttokta-tási 

lehető-ségekről, 

közmunka-

programról 

polgármest

er vagy az 

általa 

kijelölt 

személy, 

iskolaigaz

gató 

2024. 

12. 

16. 

(hétfő

) 

álláskeresők 

száma, iskolai 

végzettség 

mutatója 

humán: ön-

kormányzat, 

iskola dolgo-

zója technikai: 

számítógép, 

internetes 

kapcsolat, 

honlap, hir-

detőtábla 

Folyamatos 

együttmű-

ködés az 

Általános 

Iskolával, 

Munkaügyi 

Központtal, 

hivatallal. 

megfelelő 

technikai 

felszerelés, 

álláshirdeté-

sek, 

statiszti-kák 

nem releváns 
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2 Nő az álláske-

resők száma 

Évről évre nő az 

álláskere-sők 

száma. A 

nyilvántar-tott 

álláskere-sők 

több mint 30%-a 

csak 8. általános 

isko-lai végzett-

séggel rendel-

kezik. Ala-csony 

a rész-vétel a 

köz-foglalkozta-

tásban. 

Az álláskeresők 

bevonása a 

közmunkaprogr

amba. 

Szociális 

ellátásról szóló 

önkormányzati 

rendelet. 

Új Roma 

Stratégia(2019

-2030) 

Közmunka-

program 

folytatása, 

bevonásuk a 

közmunka-

programba. 

polgármest

er által 

kijelölt 

személy 

2024. 

12. 

16. 

(hétfő

) 

álláskeresők 

száma, iskolai 

végzettség 

mutatója 

humán: 

önkormányzat 

dolgozója 

technikai: 

számítógép, 

internetes 

kapcsolat, 

honlap, 

hirdetőtábla 

Folyamatos 

együttműkö

dés a 

Munkaügyi 

Központtal, 

hivatallal. 

megfelelő 

technikai 

felszerelés, 

álláshirdeté

sek 

Nem releváns 

3 Adósságkeze-

lési tanács-

adás, preven-

ció 

A díjhátralék-

kal rendelke-zők 

számának 

folyamatos 

emelkedése 

A díjhátralékkal 

rendelkezők 

számának 

csökkentése. 

Szolgáltatásterv

ezési 

koncepció, 

vonatkozó 

önkormányzati 

rendelet 

Új Roma 

Stratégia(2019

-2030) 

Tájékoztató 

kiadványok 

megjelenítése, 

szükség esetén 

önkormányzati 

rendelet 

módosítása, 

pályázati 

források 

felkutatása 

polgármes

-ter, 

Család-

segítő 

Szol-gálat 

2024. 

12. 

16. 

(hétfő

) 

éves statisztika humán: 

önkormányzat 

dolgozója 

technikai: 

számítógép, 

internetes 

kapcsolat, 

honlap, 

hirdetőtábla 

Folyamatos

an 

nem releváns 

 II. A gyermekek esélyegyenlősége 
 

1 Bölcsődék 

hiánya 

A bölcsődei 

elhelyezés nem 

megoldható. 

Bölcsődei 

férőhelyek 

növelésének 

lehetőségei 

 
„Legyen jobb 

a 

gyermekeknek

” Nemzeti 

Stratégia 

(2007-2032) 

Bölcsődei 

férőhelyek 

növelési 

lehetőségeinek 

felkutatása, 

összefogásban a 

környező 

településekkel, 

pályázati 

lehetőségek 

kiaknázása 

polgármest

er 

2024. 

12. 

16. 

(hétfő

) 

Évente 

összegző 

elemzés 

készítése. 

humán: 

önkormányzat 

dolgozója 

technikai: 

számítógép, 

internetes 

kapcsolat, 

honlap. 

Önkormány

zat 

költségvetés

e 

Nem releváns 

 III. A nők esélyegyenlősége 
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1 
    

 
       

1 Munkanélküli

ség a nők 

körében 

A tartós 

munkanélküliek 

és az alacsony 

iskolai 

végzettségűek 

száma a nők 

esetében 

magasabb. 

Csökkentsük az 

álláskeresők 

számát.       Az 

álláskeresők 

bevonása a 

közmunkaprogr

amba. 

Nők és Férfiak 

Társadalmi 

Egyenlőség 

Megelőző 

Stratégia, 

Szociális 

ellátásról szóló 

önkormányzati 

rendelet 

Nők és Férfiak 

Társadalmi 

Egyenlőségét 

Elősegítő 

Nemzeti 

Stratégia 

(2010-2021) 

1.Képzettségük 

felmérése 

önkéntes 

adatszolgáltatás 

révén. 2. 

Bevonásuk a 

közmunkaprogra

mba 

polgármeste

r vagy az 

általa 

megbízott 

munkatárs 

2024

. 12. 

16. 

(hétf

ő) 

érintettek 

száma, 

tájékoztatási 

táblázatok, 

jelenléti ív a 

közmeghallgat

áson 

humán: 

önkormányzat 

dolgozója 

technikai: 

számítógép, 

internetes 

kapcsolat, 

honlap, 

hirdetőtábla 

Folyamatos 

együttműkö

dés a 

Munkaügyi 

Központtal, 

hivatallal. 

megfelelő 

technikai 

felszerelés, 

álláshirdeté

sek 

Nem releváns 

2 Nők 

visszatérése a 

munkába 

Gyermekvállalá

s után a 

munkába 

visszatérni 

kívánó nők 

csekély része tud 

elhelyezkedni. 

Részmunkaidős 

lehetőségek 

felkutatása, 

bevonásuk a 

közmunkaprogr

amba, nyári 

gyermekfelügye

let biztosítása. 

Nők és Férfiak 

Társadalmi 

Egyenlőség 

Megelőző 

Stratégia, 

Szociális 

ellátásról szóló 

önkormányzati 

rendelet 

Nők és Férfiak 

Társadalmi 

Egyenlőségét 

Elősegítő 

Nemzeti 

Stratégia 

(2010-2021) 

1.Tájékoztatás 

(honlap, 

hirdetőtábla) a 

munkalehetőség

ekről. 2.Nyári 

gyermekfelügyel

et 

megszervezése 

polgármeste

r vagy az 

általa 

megbízott 

munkatárs 

2024

. 12. 

16. 

(hétf

ő) 

érintettek 

száma, 

tájékoztatási 

táblázatok, 

jelenléti ív a 

közmeghallgat

áson 

humán: 

önkormányzat 

dolgozója 

technikai: 

számítógép, 

internetes 

kapcsolat, 

honlap, 

hirdetőtábla 

Folyamatos 

együttműkö

dés a 

Munkaügyi 

Központtal, 

hivatallal. 

megfelelő 

technikai 

felszerelés, 

álláshirdeté

sek 

Nem releváns 

 IV. Az idősek esélyegyenlősége 
 

1 Egyedülálló 

idős nők 

segítése 

Jóval magasabb 

az időskorú nők 

száma, mint a 

férfiaké. 

Elmagányosodá

s, egyre többen 

élnek egyedül. 

Az idősek 

esélyegyenlőség

ének fenntartása 

érdekében 

programszervez

és, 

programbővítés. 

Házi 

segítségnyújtás. 

Magány 

felszámolása. 

Szolgáltatásterv

ezési 

koncepció. 

Idősügyi 

Nemzeti 

Stratégia 

(2010-2022), 

(2023-2024) 

1.A 

problémákról 

felmérés. 

2.Idősek 

bevonása a 

programokba. 

3.Segítségnyújtá

s 

gyógyszerkiváltá

shoz. 

polgármeste

r vagy az 

általa 

megbízott 

munkatárs 

2024

. 12. 

16. 

(hétf

ő) 

időskorúak 

száma (65-x 

felettiek 

száma) 

humán: 

polgármesteri 

hivatal 

dolgozója, 

családgondoz

ó, rendőrség 

technikai: 

számítógép, 

nyomtató, 

fénymásoló 

Folyamatos

an 

fenntartand

ó 

Nem releváns 

 V. A fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlősége 
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1 Akadálymente

sítés 

Intézmények 

részben 

akadálymentesít

ettek. 

A település 

közintézményei 

(óvoda, iskola, 

polgármesteri 

hivatal, 

könyvtár, 

nyugdíjas klub, 

Művelődési ház) 

nem 

megfelelően 

akadálymentesít

ett. 

Pályázati 

figyelés, 

pályázat 

benyújtása 

önerő nem 

lévén. Az 

önkormányzat 

arra törekszik, 

hogy a 

közintézménye

kben a teljes 

akadálymentesí

tés 

megtörténjen. 

Országos 

Fogyatékosság

ügyi Program 

(2015-2025) 

pályázat kiírástól 

függően, az 

önkormányzat, 

forrást biztosít az 

akadálymentes 

környezet 

megteremtésére. 

Polgármeste

r, jegyző 

2024

. 12. 

16. 

(hétf

ő) 

Komplex 

akadálymentes

ített épületek 

száma. 

humán: 

polgármesteri 

hivatal 

dolgozója, 

Pályázatot 

kiíró 

szervezetek, 

térségi 

mozgáskorláto

zotti szervezet 

és a vakok 

egyesülete 

pénzügyi: 

önkormányzat

i önerő, 

pályázati 

támogatás 

technikai: 

számítógép, 

nyomtató, 

fénymásoló 

pályázati 

lehetőségek 

folyamatos 

figyelése, és 

pályázat 

benyújtása 

Nem releváns 

 



3. Megvalósítás 

 

3.1 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. 

 

3.2 A megvalósítás folyamata 

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése lehet.  
HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között a 
hatékonyabb együttműködés alakulhat ki. a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 
beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 
összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 
önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 
 
A HEP Fórum feladatai: 
- a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosítása, a problémákra adekvátan válaszoló 
intézkedések megfogalmazása, összehangolása,  
- a HEP intézkedéseinek megvalósításában,az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a HEP 
IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
- 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 aktualizálása, az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése 
képviselő-testületi döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
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- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, dokumentálása, kommunikálása 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakíthatunk 2 ezer fő feletti településeken 
(opcionális) 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.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

 
 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább kétévente, a felülvizsgálatok és az új HEP elfogadása előtt, 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. 
 
A HEP Fórumok javasolt összetétele: 

Tagok 

• a település polgármestere, 

• a település/közös önkormányzatok jegyzője, 

• helyi nemzetiségi önkormányzatok vezetői, 

• beavatkozási területekhez kapcsolódó önkormányzati bizottságok képviselői, 

• helyi/térségi releváns közszolgáltató intézmények képviselői,  

• meghatározó helyi/térségi gazdasági szereplők, munkáltatók képviselői, 

• 2 000 fő lakosságszám feletti települések esetében a Szociálpolitikai Kerekasztal képviselői, 

• helyi jelzőrendszeri felelős, 

• a településen működő - a HEP célcsoportjai kapcsán érintett - civil szervezetek és egyházak 
képviselői, 

• A HEP intézkedési tervében szereplő intézkedések végrehajtásáért felelős intézmények, 
szervezetek képviselői, 

• a település HEP referense, 

• a rendvédelmi és közbiztonsági szervezetek képviselői, 

• egyéb tagok (pl. tapasztalati szakértőként valamely célcsoportban érintett személy, vagy a 
településen aktív szerepet vállaló személyek). 

 

Állandó meghívottak 

• a település képviselő-testületének tagjai, 

• az illetékes esélyegyenlőségi mentor, 

• tankerületi központ képviselője, 

• környező települések önkormányzati szereplői, 

• járási jelzőrendszeri tanácsadó, 

• egyéb meghívottak (járási hivatalok beavatkozási területekhez és célcsoportokhoz kapcsolódó 
szervezeti egységeinek képviselői, térségi felzárkózási programok képviselői). 

 

 

3.3 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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3.4 Nyilvánosság 

 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 
nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala 
is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett 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. 
 
 
3.5 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 bevonásával 

és támogatásával végzi. Így  
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról 
intézkedni  

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

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

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
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- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

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.  
 
 

3.6 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 megvitatja a 
beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát 
annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek.  
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. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 
elhárításáról. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. A Borsosberény község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 
beépítettük. 
 
II. Ezt követően Borsosberény Község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek 
része az Intézkedési Terv) megvitatta és 120/2022.(XII.16.) számú határozatával elfogadta. 
 
Csatolt melléklet:  
 
- képviselő testület elfogadó határozatának kivonata 
 
 
 
 
A kötelező táblák és az összefoglaló IT tábla nem a melléklete a HEP-nek hanem az egységes 
szerkezetbe foglalt HEP kötelező eleme! 
 
 
 

 
 
 
Borsosberény, 2022. december 16.        
         Molnárné Gere Rita 
              polgármester 
 
 



A KÉPVISELŐ TESTÜLET ELFOGADÓ HATÁROZATÁNAK KIVONATA 
 


