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 BEVEZETŐ  

 
Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy minden embernek veleszületett joga van az élethez és 

az emberi méltósághoz, amelyektől senkit sem lehet önkényesen megfosztani. Magyarország 

biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, 

bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politika vagy más vélemény, 

nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési és egyéb helyzet szerinti különbségtétel 

nélkül. Az Alaptörvény értelmében az emberek bármilyen hátrányos megkülönböztetése szigorúan 

büntetendő. 

 

Az esélyegyenlőség a társadalom minden tagja számára alapvető érték. Elérendő cél, hogy 

megkülönböztetés nélkül mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a jó minőségű szociális és 

egészségügyi ellátásra, a lakhatási, oktatási és képzési szolgáltatások elérésére, igénybevételére 

függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékkal élő, milyen a vallási vagy 

világnézeti meggyőződése, származása vagy anyagi helyzete. 

Az egyenlő bánásmód követelményeinek érvényesülése és az esélyegyenlőség előmozdítása az 

Európai Unió és a hazai társadalom elvárása. Az Országgyűlés elismerte minden ember jogát ahhoz, 

hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos 

megkülönböztetést elszenvedők számára, valamint kinyilvánította, hogy az esélyegyenlőség 

előmozdítása elsősorban állami feladat. 

 
Az Alaptörvény idevonatkozó rendelkezésére, Magyarország nemzetközi kötelezettségeire és az 

európai közösségi jog vívmányaira tekintettel az Országgyűlés megalkotta az egyenlő bánásmódról 

és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt. 

E törvény célja, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és 

elősegítse az egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, az egyenlő bánásmód 

követelményének érvényesítését. 

 
A 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) és (2) bekezdéseinek értelmében a települési Önkormányzat helyi 

esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyben elemzi a településen élő hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, a romák, a fogyatékkal 

élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, 

egészségügyi és szociális helyzetét. A helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell 

határozni ezen csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat és a feltárt problémák kezelése 

érdekében szükséges intézkedéseket. 

 
Budakalász Város Önkormányzat fentiek figyelembevételével a társadalmi esélyegyenlőség 

érvényesítése érdekében fogalmazta meg Esélyegyenlőségi Programját. 

 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI 

rendelet (továbbiakban: 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet) 1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a 

statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek HEP elkészítésének alapját képezik. 
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Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, 

Budakalász Város 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. 

 
Az egyenlő bánásmód elveinek betartása a hazai társadalom számára is fontos érték, elvárás. 

Az európai közösségi jog, illetve az Alaptörvény figyelembe vételével a törvényalkotó célja, hogy az 

élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi 

csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, ami a Kormány, az önkormányzatok és ezek 

intézményeinek, a civil szervezetek és magánszemélyek feladata. 

Az esélyegyenlőség érvényesítése nemcsak követelmény, de rövid és hosszú távon is előnyökkel jár 

a társadalom számára. 

Az önkormányzat a jogszabályokban meghatározott, ilyen irányú kötelező feladatok ellátásán túl a 

járás és régió társszerveivel, a település önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású 

intézményeivel, civil szerveződéseivel, egyházaival, egyesületeivel és alapítványaival közösen 

törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlőség eszméjét a helyi társadalmi élet minden területén. 

 
Budakalász Város Önkormányzata terveinek, projektjeinek kidolgozása, a lakosság életminőségének 

javítását célzó fejlesztési tevékenysége megvalósítása során mindent megtesz annak érdekében, 

hogy bevonja az érintett partnereket, azok képviselőit, elősegítve ezzel a település lakóinak 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos szemléletformálását. 

 
A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 

 
A jelenleg 11.946 lakosú Budakalász 2009. évben nyert városi rangot, a Szentendrei Járás részeként 

Budapest közvetlen szomszédságában, attól északra helyezkedik el, a Duna jobb partján. A település 

a főváros agglomerációjának belső övezetébe tartozik, gyakorlatilag összeépült a III. kerület északi 

részét képező Békásmegyerrel. Ennek megfelelően a legerősebb vonzást Budapest gyakorolja rá, bár 

a járási központ, Szentendre is mindössze néhány kilométernyire található. 

A 2008. szeptember 30-án átadott Megyeri-híd közvetlen összeköttetést biztosít Újpesttel, 

Dunakeszivel és a Duna bal partján lévő településekkel. 
 
 

1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szociális és szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településfejlesztési 

koncepció, Közoktatási Koncepció, Testnevelés és Sport koncepció, Egészségügyi koncepció, Környezetvédelmi Program 
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Kedvező földrajzi fekvése révén Budapest és Szentendre irányából egyaránt könnyedén 

megközelíthető tömegközlekedéssel vagy gépjárművel. A várost keresztül szeli a Budapest- 

Szentendre HÉV vonal. 

15 km2-es területe tájképileg nagyon változatos, a Kevély hegycsoport kilátóiról, vagy a város 

magasabban fekvő pontjairól is megcsodálhatjuk e sokszínű tájat. 

 
Budakalászt méltán nevezik a Dunakanyar kapujának, területét keleten a Duna, északon Szentendre 

és Pomáz, nyugaton Csobánka, délnyugaton Pilisborosjenő és Üröm, délen pedig Budapest 

határolják. 

 

Forrás: TeIR, letöltés időpontja: 2018.12.01. 

A várost átszeli az 5-ös HÉV vonala, amely a mindennapi tömegközlekedésének elengedhetetlen és 

az idegenforgalomnak, turizmusnak felkapott közlekedési formája. 

 

Gazdasági körkép 
 

Budakalászon kétezer vállalkozás működik, a város fejlődése szempontjából nagy jelentőséggel bír 

a település határában helyet foglaló multinacionális vállaltok, cégek jelenléte (pl. AUCHAN, OBI, 

METRO Áruház, Jysk stb.). 

A főváros közelsége miatt a kereskedelem és üzleti szektor nem szélesedhetett ki, a turisztika és 

idegenforgalom fellendülőben van, kulturális szolgáltatásunk térségi szinten is elismert. 

 
Az 1990-es évekig a Klinger-gyár és textilüzem széles munkaerőpiacot biztosított, ami a település 

lakosságszámának emelkedését is eredményezte. A gyárüzemek megszűnése után a felszabadult 

munkaerőnek csak egy részét tudta foglakoztatni a településen lévő vállalkozások köre. 

 
Demográfia 

 
Budakalász lakosságszáma az ezredfordulótól rohamosan emelkedett, a fővárosból kitelepülők 

számának folyamatos növekedése miatt. A lakosságszám emelkedésével az ingatlanok száma is 

folyamatosan emelkedett, - köszönhetően a családtámogatási rendszer átalakításának - jelenleg is 

növekvőben van.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentendre
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pom%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csob%C3%A1nka
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pilisborosjen%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cr%C3%B6m_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
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Forrás: TeIR, letöltés időpontja: 2018.12.02. 

Az ezredfordulót követően a város lakónépessége - a kertvárosi életforma vonzereje miatt - 

ugrásszerűen megnőtt, majd a növekedés üteme lelassult, jelenleg ismét növekedőben van. 

Az egy négyzetkilométerre jutó magas népességszám komoly hatással van a település 

beépítettségére, a zöldterületek nagyságára és a környezetterhelésre. Az Önkormányzat ezért 

kiemelt figyelmet fordít a szolgáltatások és az életminőség javítására. 

 
Az utóbbi évtizedben elindult szuburbanizációs folyamatok eredményeként a letelepedők nagyobb 

részét a fővárosból kiköltöző módosabb, iskolázottabb közép- és felső társadalmi rétegekhez tartozó 

családok képezik. 

A népességszámot tovább növelik azok a nyaralótulajdonosok is, akik az év egy részét a településen 

töltik, esetleg már teljesen ki is költöztek, ám bejelentett lakhelyük nem Budakalászon van. 

A betelepülők zöme az aktív népességből kerül ki. Ugyanakkor a fővárosból kiköltöző lakosok 

jelentős része továbbra is Budapesten dolgozik, emiatt az Önkormányzat fontosnak tartja, hogy 

erősítse a település lakóhely funkcióját és javítsa szolgáltatásainak minőségét. 

 
Az országos átlaghoz hasonlóan a társadalomban lezajló változások és a társadalom öregedése 

egyaránt érezteti hatását Budakalászon. A korösszetétel alakulásából kitűnik, hogy a 0-18 évesek 

teszik ki a lakosság majdnem egynegyedét, amely befolyásolja az intézményi struktúrát. A bölcsődei 

és óvodai férőhelyigények számának növekedésével szükségszerű a gyermekgondozási és 

köznevelési hálózat bővítése. 

 

Forrás: TeIR, letöltés ideje: 2018.12.02. 

Mindezek alapján különös figyelmet igényel a minőségi iskoláztatás és a szociális ellátórendszer 

fokozatos, ugyancsak minőségi fejlesztése. 
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Ugyanakkor az időskorúak (60-65 év felettiek) a lakosság körülbelül 25 %-át adják, amit a születési 

és halálozási számok változásai is igazolnak. 

Forrás: TeIR, letöltés ideje: 2018.12.02. Természetes szaporodás, fogyás (ezrelék) 

Az élveszületések és a halálozások különbözete ezer lakosra vetítve. 

 

A fenti ábrát és adatokat elemezve elmondhatjuk, hogy az országosan kimutatható tendencia – 

miszerint a népesség elöregedésével, az inaktív foglalkoztatottak számának emelkedésével 

számolhatunk – kisebb mértékben ugyan, de a településen is jelentkezik. 

Sajnálatos tény, hogy Budakalászon az idős, nyugdíjas korosztály lélekszáma erőteljesebben 

növekszik az elmúlt évekhez és a kisgyermekek számához képest, ami a lakosság elöregedését 

okozza. Százalékos bontásban látható, hogy a nők közel 10%-kal többen részesülnek nyugellátásban, 

mint a férfiak. 

 
Küldetésünk 

 
A 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a értelmében Budakalász Város Önkormányzata kidolgozza a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját és meghatározza az érintett célcsoportok esélyegyenlőségét elősegítő 

célokat, a célok eléréséhez szükséges feladatokat, forrásokat és a végrehajtáshoz szükséges 

határidőket kiemelt figyelmet fordítva az oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint a 

szociális helyzetre. 

 
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye 

legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben 

részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy 

fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 

 
Budakalász Város Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a 

település működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban. Az esélyegyenlőség 

megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet: 

a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása során. 

 
Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai 

során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 

tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek 
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kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a 

település lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és 

a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása. 

Az esélyegyenlőség érvényesítése nemcsak követelmény, de rövid és hosszú távon is előnyökkel jár 

a társadalom számára. 

 

Céljaink 

 
A program célja, hogy Budakalász minden lakója számára elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat, 

biztosítsa különösen a hátrányos helyzetű polgárok számára a jog- és esélyegyenlőséget az élet 

minden területén: a fizikai és kulturális környezetben, a szociális és egészségügyi ellátás, a lakhatás 

és tömegközlekedés vonatkozásában, az iskoláztatás, a munkavállalás, valamint a közösségi élet, 

sport, kultúra és szabadidős tevékenységek területén egyaránt. 

Ehhez a város széles rétegeinek együttműködésére van szükség mind az állam, mind a szervezetek, 

és az egyének részéről. Budakalász Város Önkormányzata döntésein keresztül fejezi ki az 

esélyegyenlőség iránti elkötelezettségét. 

 

Budakalászon az esélyegyenlőségi intézkedések hátrányos társadalmi csoportjai – a jogszabályi 

keretekhez igazodva – a mélyszegénységben élők és romák, a nők, a fogyatékkal élők, a gyermekek 

és az idősek. 

Az esélyegyenlőségi program elkészítésének kiindulópontja a helyzet megismerése, a problémák 

feltárása. 

A helyzetelemzés célja annak megállapítása, hogy a városban élő hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok a teljes lakossághoz viszonyítva milyen jövedelmi, foglalkoztatási, képzettségi, szociális, 

lakhatási, területi mutatókkal rendelkeznek, és ezek alapján a település milyen esélyegyenlőtlenségi 

problémákkal küzd. 

A helyzetelemzés alapján készített esélyegyenlőségi program célja olyan intézkedések tervezése, 

amelyek a helyzetértékelésben felvetett problémákra megoldásokat nyújtanak. 

 

Az esélyegyenlőségi programnak kiemelt figyelmet kell fordítania: 

 az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat 

döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az 

önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében, 

 a megfelelő pénzbeli- és természetbeni juttatásokhoz valamint a szociális szolgáltatásokhoz 

való hozzájutás biztosítására, 

 a nevelés, oktatás területén a szegregáció megelőzésére, 

 a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosítására, 

 a munkaerő-piaci szegregáció visszaszorítására, a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci 

hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik javítására, 

 a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, a 

közügyek irányításában. 
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Az esélyegyenlőségi biztosításával összefüggő alapelvek: 

 Megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód elve 

 Az emberi méltóság tiszteletben tartása 

  Szolidaritás 

 Méltányosság és rugalmas ellátás 
 

A végrehajthatóság érdekében a tervezett intézkedések lehetséges forrásait is be kell mutatni. Továbbá 

az Önkormányzatnak gondoskodnia szükséges az esélyegyenlőségi program és az egyéb fejlesztési 

tervek, koncepciók összhangjáról. 

A helyi esélyegyenlőségi programot öt évre kell tervezni. Időarányos megvalósulását, illetve a 

helyzetelemzésben feltártak esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, és felül kell 

vizsgálni. 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) átfogó célja 

 
Budakalász Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 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 és bölcsőde kivételével – érintő intézkedések 

érdekében együttműködik az intézményfenntartó tankerületi központtal. 

 

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. 
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A HEP Intézkedési tervének (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. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

 

 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését Magyarország Alaptörvénye, valamint az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: 

Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény 

végrehajtási rendeletei, 

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

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

elkészítésének szempontjai” fejezete és 

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

EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a 

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

 a 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: Nkt.) 

előírásaira. 
 
 
 

 

A helyi rendeletek – köztük a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a 

gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 2/2015 (II.20.) önkormányzati rendelet - célja a törvényi 

előíráson túl, hogy Budakalászon olyan támogatási rendszer működjön, amely a hátrányos 

helyzetből adódó hatások enyhítésére szolgál. Budakalász Képviselő-testülete a rendeletalkotási 

tevékenysége során az esélyegyenlőségi szempontokat is érvényre kívánja juttatni. 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

1.1.A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 
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Budakalász Város Önkormányzat programjai, koncepciói saját területére vonatkozóan határozzák 

meg az esélyegyenlőséget előmozdító célokat és intézkedéseket az alábbiak szerint: 

 
 Költségvetési koncepció – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § 

értelmében évente a testület normatív határozat formájában hagy jóvá. 

 
 Gazdasági program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 116. §-a értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit 

gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti. 

 
 Szociális és Szolgáltatástervezési koncepció – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról 

szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a szerint a településen élő szociálisan rászorult személyek 

részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében alkotta meg a 

Képviselő-testület. 

 Köznevelés-fejlesztési terv – célja, hogy az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés és 

oktatás a rendelkezésükre álljon anélkül, hogy annak igénybevétele a szülők, illetve 

gyermekeik részére aránytalan teherrel járna. A köznevelésről szóló törvény alapján az állam 

gondoskodási kötelezettsége – az óvodai nevelés kivételével – megfogalmazódik. Már nem 

a kormányhivatalok készítik el a feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és 

köznevelés-fejlesztési tervet, hanem az oktatásért felelős miniszter. Az oktatásért felelős 

miniszter az Oktatási Hivatal előterjesztése alapján a kormányhivatalok közreműködésével 

és a helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével készíti el megyei 

szintű bontásban az intézményhálózat-működtetési és köznevelési-fejlesztési tervet. 

 
A települési önkormányzat kötelezettsége, hogy beszerezze a településen működő 

köznevelési intézmények nevelőtestületei, alkalmazotti közösségei, a szülői és 

diákszervezetei véleményét. Az oktatási hivatal s feladata az is, hogy a köznevelés- fejlesztési 

terv elkészítésekor a nemzetiséget érintő kérdésekben beszerezze az érintett települési, 

területi és országos nemzetiségi önkormányzatok egyetértését (Mnkt. 24. §) 

 
 Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján az önkormányzat a 

településrendezési feladatát a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek 

elkészíttetésével és azok elfogadásával látja el. 

 
 Településfejlesztési koncepció - az 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a város integrált 

településfejlesztési stratégiát dolgozott ki. Az integrált településfejlesztési stratégia 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 
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meghatározza a város településfejlesztési tevékenységét, összehangolja a különböző 

szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, 

civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza a fejlesztési 

célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és fenntartás módját is 

összefüggéseiben kezeli. 

 
 Közművelődési koncepció – amely a helyi társadalom művelődési igényeinek figyelembe 

vételével egységes alapelveket határoz meg, a leghátrányosabb helyzetű rétegek művelődési 

esélyegyenlőtlenségének fokozatos mérséklésével. Külön figyelmet fordít a civil szféra 

(egyesületek, alapítványok, egyházi szervezetek, kisebbségek) kultúraközvetítő szerepére, 

velük történő együttműködésre, a közművelődésben betöltött szerepükre. 

 
 Testnevelés és Sport koncepció - amely nemtől kortól, anyagi és szociális helyzettől 

függetlenül minden lakosnak elérhetővé kívánja tenni a rendszeres testmozgás és a 

szabadidő hasznos eltöltését. Ehhez segíti a tárgyi feltételek bővítését, fejlesztését és 

pályázati úton pénzügyi támogatást is biztosít intézmények, civil szervezetek számára. 

 
 Egészségügyi Koncepció – amely a lakosság valamennyi rétegének a szociális, 

mentálhigiénés és egészségügyi állapotának javítását, az egészséges életmód javítását és a 

betegségek megelőzését, ezzel az életminőség javítását szolgálja. 
 
 
 

 

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TeIR és KSH adatbázisaiból nyertük, 

felhasználtuk az ágazati és a helyi intézmények, a civil szervezetek beszámolóinak, valamint a helyi 

nyilvántartásoknak az adatait. 
 

 

 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom 

a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a 

létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. 

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 

hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és  

súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a 

rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci 

esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által 

kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz 

történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza 

Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való 

kirekesztettségüket okozza. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
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A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből 

fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos 

társadalmi probléma. 

 
Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 

1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a 

hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz 

tartozik. 

 

A cigány (romani, beás) nemzetiségű népesség aránya (%) 

A 2011-es népszámlálás során magukat cigány (románi, beás) nemzetiségűnek valók a lakosság 

százalékában. Forrás: TeIR, letöltés ideje: 2018.12.02. 

 

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Fontos azonban tudomásul 

venni, hogy a cigányság és a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös 

metszete, ám a kettő nem fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő 

ember cigány/roma. 

 
A roma népességre vonatkozóan kevés hivatalos adat áll rendelkezésünkre. A népszámlálási adatok 

azért megbízhatatlanok, mivel a legtöbb roma származású ember nem vallja magát romának. A 

roma lakosság szociális helyzetére vonatkozóan sincsenek pontos adatok, megállapítható azonban, 

hogy a roma népesség átlagos életszínvonala, lakhatási körülményei, egészségi állapota, 

iskolázottsága, foglalkoztatottsága a társadalom egészéhez viszonyítva lényegesen rosszabb. 
 

 

 

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 az állam és az önkormányzatok 

által juttatott szociális ellátások, pénzbeli juttatások rendszereiből. 

Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő alacsony iskolai végzettségűek, megváltozott 

munkaképességűek és romák. Budakalászon tapasztalataink szerint a munkaerő-piacra jutás fő 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
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akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák és 

a társadalmi előítélet jelenléte. 

 

 
 

Az összegyűjtött 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 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

c) közfoglalkoztatás 

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.) 

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

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

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

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén. 
 

Letöltés ideje: 2018.12.02. 

 
 

2011. január 1-vel módosult mind a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény, mind a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény. Az eddig többféle forrásból finanszírozott három korábbi foglalkoztatási formát, a közcélú 

munkát, a közhasznú munkát és a közmunkát egyetlen egységes keretbe foglalta a Nemzeti 

Közfoglalkoztatási Program, amely az ország bármely pontján azonos elvek alapján a Munkaerő- 

piaci Alapból biztosít munkalehetőséget az aktívkorú szociálisan rászoruló emberek számára. A 

közfoglalkoztatás támogatása pályázati eljárás keretében igényelhető a Munkaügyi Központ 

területileg illetékes kirendeltségén. A közfoglalkoztatás ellátásában a településen együttműködik a 

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ területileg illetékes kirendeltsége. A 2012. év volt 

az első olyan év, amikor a közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvény következetesen 

alkalmazásra került. 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

 

 
 

Év 

15-64 év közötti állandó népesség (fő) Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Férfi 

(TS 0803) 

Nő 

(TS 0804) 

 

Összesen 

 

Férfi (TS 0801) 
 

Nő (TS 0802) 
 

Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 3544 3626 7 170 99 2,8% 123 3,4% 222 3,1% 

2013 3565 3608 7 173 112 3,1% 119 3,3% 231 3,2% 

2014 3567 3590 7 157 102 2,9% 96 2,7% 198 2,8% 

2015 3580 3534 7 114 88 2,5% 77 2,2% 165 2,3% 

2016 3574 3538 7 112 71 2,0% 70 2,0% 141 2,0% 

2017   0 55 ####### 56 ####### 111 ########### 

Forrás: TeI R, Nemzeti Mu nkaügyi Hiva tal       
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A nyugdíjkorhatár emelkedése miatt módosításra került a Szociális törvény aktív korúak rendszeres 

szociális segélyét szabályozó szakasza. A korábbi 55 éves korhatár a nyugdíjkorhatárhoz igazodva 

sávosan megemelkedett. Ennek következtében a korábban 55 éven felüliek rendszeres szociális 

segélyében részesülők 80%-a (20 fő 55-56-57 évesek) 2012. április 1-jétől foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásra lett jogosult. 

 

 

Budakalász Város Önkormányzat Polgármesterének a települési támogatásokról, egyes szociális 

ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2020 (IV.22.) önkormányzati 

rendelete szerint: 

 
1) pénzbeli települési támogatások 

a) átmeneti segély (rendkívüli települési támogatás)  
b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (rendkívüli települési támogatás)  
c) rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
d) temetési segély    
e) újszülöttek egyszeri támogatása 
f) rendkívüli családvédelmi támogatás  

g) sérült gyermekek fejlesztésének támogatása  

h) tüdőgyulladás elleni védőoltások támogatása 

i) gyógyszertámogatás 

 

 (2) természetben nyújtott szociális ellátások  

        a) természetben nyújtott települési támogatás 

b) lakásfenntartási támogatás 

c) köztemetés 

d) táboroztatási támogatás  

e) fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltások támogatása  

 

 (3) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

    a)  nagykorúak napközbeni ellátása 

 a) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása 

 b) gyermekek napközbeni ellátása 

 
A jogosultságát és kifizetésének szabályait is a fenti helyi rendelet szabályozza. 

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

kapcsolódó támogatások 



17 
 

 

 

Az Önkormányzat feladata, hogy segítséget nyújtson azok számára, akik saját erőből képtelenek 

lakhatásukat megoldani. Az egyre csökkenő szociális bérlakás-állomány nem fedi le a rászorulók 

lakásigényét. Új lakóház építésére a pénzügyi lehetőségeket számba véve nincs lehetőség. 

 
A 2020. évben összesen 109 db lakás van az önkormányzat tulajdonában. A lakásállomány száma az 

elmúlt 5 évben változott, az Önkormányzat kb. 25 db lakást értékesített, a lakások állapota 

fokozatosan romlik. Jelen gazdasági helyzetben az Önkormányzatnak nincs lehetősége a nagyobb 

felújításokra, ezért főként csak a napi üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges feladatok kerülnek 

elvégzésre. 

 

 
Forrás: TeIR, letöltés ideje: 2018.12.02. 

 

 

A telep/szegregátum, Budakalász tekintetében irreleváns fogalom. 

 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt, mely előírja, hogy a települési önkormányzat az 

egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) a védőnői ellátásról, 

d) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik 

a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 

b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását 

és ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, 

vagy a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések 

meghozatalát, 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
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d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre 

irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi 

ezeket. 

 
Jelenleg csak egészségügyi alapellátás vehető igénybe a városban, ezt néhány speciális ellátást végző 

intézmény egészíti ki. Az alapellátás terén jelentős fejlesztés valósult meg 2013-ban, amikor is az 

Önkormányzat saját forrásból új egészségházat épített a régi épület helyére. Így a háziorvosok és 

gyermekorvosok, a fogászati rendeléssel együtt korszerű, modern körülmények között fogadhatják 

a betegeket. 

 

 
Forrás: http://www.budakalasz.hu/intezmenyek/egeszseghaz/, letöltés ideje: 2018.12.02. 

 

 Az önkormányzat a hatályos törvények értelmében gondoskodik az egészségügyi 

alapellátások biztosításáról, ennek keretében Budakalászon négy felnőtt háziorvosi és két 

házi gyermekorvosi körzetben hat orvos működik területi ellátási kötelezettséggel. 

A háziorvosok éves betegforgalma meghaladja a 33 000 főt, mértéke ellátó körzetenként 

változó. A felnőtt orvosi ügyeletet Pomáz látja el. 

Gyermekorvosok betegforgalma éves szinten 4000, illetve 5300 főt jelent. Az orvosok 

feladata elsősorban Budakalász 14 éven aluli lakosságának ellátása, de az óvodákban és az 

iskolákban is végeznek tanácsadási, preventív tevékenységet és szűrővizsgálatokat. 

Gyermekorvosi ügyelet nincs a városban, ez a szomszédos Pomázon vehető leggyorsabban 

igénybe. 

A városban élő felnőtt és gyermek lakosság fogászati ellátást két fogorvos praxis végzi. 
 

 Az orvosok munkáját segíti az öt védőnőt foglalkozató védőnői szolgálat. 

 
 A város egésze számára szakellátást biztosító intézmény jelenleg nincs Budakalászon, a 

szakellátást a Szentendrei Szakorvosi Rendelőintézet biztosítja. Az önkormányzat 

közreműködésével 2008. novemberétől a településen helyben történhet a vérvétel, a minták 

analízise a pomázi Kiskovácsi Kórházzal kötött megállapodás alapján annak laborjában 

történik. 

 

http://www.budakalasz.hu/intezmenyek/egeszseghaz/
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 Budakalász területén az egészségügyi alapellátás intézményein kívül két olyan egészségügyi 

intézmény is található, amelynek feladatai és tevékenysége a szakellátás keretei közé 

sorolható. A településen található a Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Kht. Pszichiátriai 

Szakkórházának V. számú Pszichiátriai Osztálya, közel 100 férőhellyel. 

 
 2004. szeptember 17-e óta működik Budakalászon a Gézengúz Alapítvány által fenntartott 

és működtetett európai színvonalú, modern Gyermek- 

rehabilitációs és Módszertani Központ, a Cseppek Háza, amely 

a születési károsult gyermekek korai egészségügyi ellátását és 

rehabilitációját biztosítja. Az intézmény rendelkezik a 

gyermekek ellátásához szükséges, több szakágnak megfelelő 

szakrendelővel, varázsszobával a látási, 

hallási és egyéb érzékelési inger együttesek biztosítására, csecsemők számára kialakított, 

otthonos hangulatú hidroterápiás helyiséggel, speciálisan a gyermekek igényeihez szabott 

technológiával készült gyógymedencével, csoportos foglalkozásra lehetőséget biztosító 

teremmel, illetve terápiás szobákkal és fejlesztő játszósarokkal. 

 
 Budakalász Képviselő-testülete a település egészségügyi ellátórendszerének fejlesztése 

érdekében 2009. évben elkészítette egészségügyi koncepcióját, amely a lakosság valamennyi 

rétegének a szociális, mentálhigiénés és egészségügyi állapotának javítását, az egészséges 

életmód javítását és a betegségek megelőzését, ezzel az életminőség javítását szolgálja. 

 
 Az önkormányzat minden évben biztosít forrást a preventív programokra. Helyi szintén 2006. 

év óta működő Egészségklub tagjainak irányításával, szervezésével többféle szűrőprogram 

(rák-, prosztata-, vastagbél-, valósult meg. A szűrőprogramok iránti érdeklődés és részvétel 

egyre nagyobb mértékben mutat emelkedést. A havi rendszerességgel megrendezésre 

kerülő orvosi előadásokon hasznos információkhoz juthat a lakosság térítésmenetesen. 

 
 Budakalászon a közétkeztetést ellátó céget a Képviselő-testület - közbeszerzési pályázat 

útján – választotta ki. Mivel egyik közszolgáltatást ellátó intézmény sem rendelkezik 

főzőkonyhával, a közétkeztetést ellátó cég szállítja az ételt az intézményekbe. Jellemzően az 

intézményeinkben étkeznek a gyerekek, talán az iskola felső tagozatos osztályaiban csökken 

az étkezők száma. Ugyanakkor ennek a kamaszkorukat élő korosztálynak az életében 

nagyobb jelentőséget kellene kapnia - a testi-lelki fejlődésük érdekében - az egészséges 

életmód és megfelelő táplálkozás, a rendszeres étkezés kialakítása. Sajnos egyre több 

gyermek nélkülözi a mindennapos meleg, főtt ételt. 

 
Az Önkormányzat 2010 óta szervezi meg a nyári szünetekben az iskolás gyermekek nappali 

foglalkoztatását és közétkeztetését. 

 
 A város testnevelés és sportkoncepciója megfogalmazza azt a célt, hogy Budakalász 

valamennyi lakosa számára térítésmenetesen elérhető legyen szabadidős sportprogramok 

való részvétel. Ennek érdekében a város rendezvény naptára több futó-, kerékpáros- és 

családi túra versenyt is tartalmaz, amelyen a város széles korosztálya vesz részt, évente egyre 
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nagyobb létszámban. 

 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok 

biztosítják. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális 

alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat. 

 
Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, nappali ellátás. 

 
Az Önkormányzat tagja a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Intézménynek, így a 

családsegítő és gyermekjóléti alapfeladatát társulásban látja el. 

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést az 

Önkormányzat által fenntartott és működtetett Idősek Klubja intézmény látja el, ahol a 

nappali foglalkoztatást, házi segítségnyújtást az igénybevevők térítésmentesen, az 

étkeztetést kedvezményesen kapják. A szociális intézmény az idősek számára napi 

háromszori étkezést biztosít, közel 30 helyre szállít házhoz ebédet, illetve visznek el az 

intézményből. Segélyhívó rendszer is több nyugdíjasnál működik, egyetlen feltétele a 

vezetékes telefon megléte. Az Idősek klubja segíti a gondozottakat szociális és hivatalos 

ügyeik intézésében, a gondozók elvégzik a vásárlást, a gyógyszerek felíratását és kiváltását, 

a betegeket elkísérik a kórházba. Azt az igénylők számára gyógytorna lehetőségét is 

biztosítják, és különféle programokon való részvétellel gondoskodnak a tagok 

szórakoztatásáról is. 

 

 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó 

intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó 

intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény, amelyet Budakalászon a vállalkozó által 

épített és működtetett Napvirág Idősek Otthona látja el. 

 

 

 

A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, önkormányzati 

intézmények, a templomok, a civil szervezetek. Városunk kedvező természeti adottságokkal, 

értékekkel rendelkezik, polgáraink többsége lokálpatrióta. 

A település lakosságának egészségét, gazdasági és társadalmi jólétét, életminőségének javítását úgy 

lehet biztosítani, ha tevékenységeink során a környezet és fejlődés, illetve a gazdaság, társadalom 

és környezet problémáit együtt kezeljük. 

 
Budapest közelségénél fogva számos lehetőség van a tartalmas és igényes művelődésre, 

kikapcsolódásra. A város művelődési háza programjaikat a lakossági igényekre és a civil szervezetek 

kezdeményezéseire tekintettel alakítja. A zárt terek mellett jelentősek a közterület rendezvények is 

(Városnapok, Majális, Kalászi Vigasságok, Kalászi Kocsi Fesztivál). 

 
A helyi közéleti szerep növekedésének ösztönzésére a helyi média szolgál. A városi (önkormányzati) 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
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újság, a Budakalászi Hírmondó eljut az állampolgárok, a vállalkozások, intézmények felé. A 

műsorszolgáltatásra kötött szerződés szerint az önkormányzat a helyi tévé működési, üzemeltetési 

költségeinek biztosításával a településen megrendezett programokról és eseményekről nyújt 

tájékoztatást. 

 
A civil szervezetek aktívak, sokszínű tevékenységeikkel a város fejlődéséhez járulnak hozzá. Az 

Önkormányzat pályázati lehetőségek biztosításával, rendszeres tájékoztatással és folyamatos 

párbeszéd fenntartásával segíti munkájukat. Számos civil szervezet önkéntes munkájával és 

adományok közvetítésével enyhíti a hátrányos helyzetű családok mindennapjait. Nagyobb ünnepek 

alkalmával adományok gyűjtésével meglepik a szociálisan rászorult családokat, gyerekeket. 

 
A helyi kötelező közszolgáltatási feladatok megszervezése, a humán szolgáltatások, a szociális és 

gyermekjóléti ellátások, a település üzemeltetési feladatai, a közterületek tisztántartása biztosított. 

A település lakosai 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 helyi, nem önkormányzati 

fenntartású intézményekkel, civil szervezetekkel, az egyházakkal, a nemzetiségi önkormányzatokkal 

és egyéb szervezetekkel. 

 
A közszolgáltatások esetében folyamatos cél az ellátás minőségének további javítása, a szolgáltatási 

biztonság megteremtése, illetve fenntartása, az érintett szolgáltatások megfizethetősége, egyben a 

közszolgáltatások fenntartása. 
 
 
 

 

A 2006. évben megalakult Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évben önmagát feloszlatta, s 

azóta sem alakult újjá. 

 

 

 
A MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK ÉS A ROMÁK helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata 

Budakalászon 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A szegénység oka és következménye a tartós 

munkanélküliség, számuk növekszik. 

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. 

Egyéb helyi foglalkoztatási

 lehetőségek felkutatása. 

A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli 

átöröklődése. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások bővítése. 

Felzárkóztatási, fejlesztési programok 

szervezése. 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
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A helyi polgárok egészségügyi állapota 

megfelel az országos mutatóknak, nem jó. 

A helyi egészségügyi szűrések népszerűsítése. 

Az egészségtudatos életmódra nevelés  a 

gyerekek és felnőttek  körében  is, annak 

tudatosítása, hogy a szűrővizsgálatokon való 

mind  nagyobb számú  megjelenés 

 az egészségesebb  életet,  a 

 várható   élettartam 

megnövekedését eredményezheti. 

A romákra vonatkozó adatok gyűjtésének 

nehézségei, a célcsoport meghatározásának 

bizonytalanságai lehetetlenné tették mérhető 

teljesítménykövetelmények rögzítését, és 

ezekre épített monitoring rendszer

 létrehozását. A 

számszerű  adatok, indikátorok  hiánya  nem ad 
valódi értékelésre lehetőséget.  

Jelzés a jogalkotók felé. 

Megfelelő módszer megtalálása, 

kezdeményezése a Lungo Drom Országos Cigány 

Érdekvédelmi és Polgári Szövetséggel 

együttműködve. 

A digitális írástudás hiánya akadályozza a 

munkanélküliek munkaerő-piacon történő 

elhelyezkedést. 

Képzések bővítése a munkanélküliek körére. 
Közterületen térítésmentes WIFI szolgáltatás. 

az iskolázatlanság enyhítése, ösztönzés a tanulásra, a felnőttoktatásra, az 
ismeretszerzés népszerűsítése 

A családtervezés elégtelensége, a 

gyermekvállalás során a családi körülmények 

figyelmen kívül hagyása, 

tanácsadás – védőnőkkel és orvosokkal, 

a kriminalizálódás növekedése a bűncselekmények

 következményeinek ismertetése, 

hatásainak modellezése, általános 

iskolai bűnmegelőző programok indítása. 
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Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ 

Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007.(V.31.) számú határozatával a „Legyen Jobb a 

Gyermekeknek 2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a 

gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. Ez minden gyermekre 

kiterjed, de azokra a gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a legjobban sérülnek. 

 
Gyermek jogairól szóló 1989. november 20-án kelt Egyezmény (1991. évi LXIV tv.) 3. cikk 

 A szociális védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a 

törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenekfelett 

álló érdekét veszik figyelembe elsősorban. 

 Az Egyezményben részes államok kötelezik magukat arra, 

hogy a gyermek számára, figyelembe véve szülei, gyámjai 

és az érte törvényesen felelős más személyek jogait és 

kötelességeit, biztosítják a jólétéhez szükséges védelmet 

és gondozást, e célból meghozzák a szükséges 

törvényhozási és közigazgatási intézkedéseket. 

 Az Egyezményben részes államok gondoskodnak arról, hogy a gyermekkel foglalkozó és 

védelmét biztosító intézmények hivatalok és létesítmények működése megfeleljen az 

illetékes hatóságok által megállapított szabályoknak, különösen a biztonság és az egészség 

területén, valamint ezek személyzeti létszámával és szakértelmével, továbbá a megfelelő 

ellenőrzés meglétével kapcsolatban. 

 
A gyermekvédelem rendszere Magyarországon 
 

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK GYERMEKVÉDELMI 

SZOLGÁLTATÁSOK 

HATÓSÁGI 

INTÉZKEDÉSEK 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény gyermekjóléti alapellátások védelembe vétel 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás gyermekvédelmi szakellátások családba fogadás 

gyermektartásdíj megelőlegezése 
 

ideiglenes hatályú elhelyezés 

otthonteremtési támogatás 
 

átmeneti nevelésbe vétel 

kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
 

tartós nevelésbe vétel 

óvodáztatási támogatás 
 

nevelési felügyelet elrendelése 

  
utógondozás 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
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Városunkban a népességadatok alapján a lakosság közel 25 %-a gyermek, akik ellátását, gondozását, 

nevelését és oktatását 3 bölcsődei (Budakalászi Bölcsőde és két magán bölcsőde: Csodabogár Óvoda 

és Bölcsőde és Szederinda Csicserivirág Családi Bölcsőde), 2 óvodai (Budakalászi Telepi Óvoda, 

Budakalászi Nyitnikék Óvoda) és 2 általános iskolai intézmény, 8 évfolyamon (Szentistvántelepi 

Általános Iskola és Kalász Suli Általános Iskola) látja el. Középiskola a városban nem található, felnőtt 

képzés keretében egy esti gimnázium működik a városban. A Csodabogár Bölcsődét és Óvodát és a 

Szederinda Csicserivirág Családi Bölcsődét kivéve a bölcsődei és óvodai intézmények az 

önkormányzat fenntartásában működnek, míg az általános iskolák 2013. január 1. napjától állami 

fenntartásban és működtetésben látják el feladatukat. 

A bölcsődébe és óvodába beiratkozó gyermekek száma évről-évre növekszik, férőhelyhiánnyal 

küzdenek az intézményeink. 

Az általános iskolai férőhelyek száma a férőhely igényekkel növekedett, de valójában 

infrastrukturális fejlesztésével ez nem járt. 

 
Iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat ellátási kötelezettségének adatai: 

 
 
 

Sor- 
szám 

 
 

OM 
azonosító 

 

Nevelési- 
oktatási 

intézmény 
megnevezése 

 
 

Közig. 
kód 

 
 

Nevelési-oktatási intézmény 
székhelye/telephelye 

 
 

Ellátandók 
száma 

Iskola- és 
ifjúság- 

egészségügyi 
vagy területi 

védőnői 
szolgálat FIN 

kódja 

1. 032408 Szentistvántelepi 
Általános Iskola 

23463 2011 Budakalász, Martinovics u. 9. 505 130097563 

2. 032877 Budakalászi 
Telepi Óvoda 

23463 2011 Budakalász, Mályva u. 1. 202 130097815 

3. 032875 Budakalászi 
Nyitnikék Óvoda 

23463 2011 Budakalász, Pomázi út 3. 130 130097443 

4. 032875 Budakalászi 
Nyitnikék Óvoda 

Szalonka utcai 
Tagintézménye 

2346 
3 

2011 Budakalász, Szalonka u. 
299/101. 

132 130097817 

5. 032875 Budakalászi 
Nyitnikék Óvoda 

Vasútsori 
Telephelye 

2346 
3 

2011 Budakalász, Vasút sor 7. 0 130097817 

6. 032395 Kalász Suli 
Általános Iskola 

2346 
3 

2011 Budakalász, Budai út 54. 503 130097816 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 
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A 0-3 éves korú gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérését 5 védőnő végzi, átlagosan 80 

gyermek jut egy védőnőre. A védőnők családlátogatásaik során a várandós kismamák, gyermekes 

anyukák fordulnak problémáikkal. Nagyon sokszor elég egy megerősítő beszélgetés ahhoz, hogy 

problémájukkal orvoshoz forduljanak. Az iskoláskorúaknál az érzékszervi méréseket és egészségügyi 

ismeretterjesztést végeznek. 

 
A településen 2 gyermekorvos praktizál, az intézményi hálózaton belül (bölcsőde, óvoda, iskola) is 

ők végzik az egészségügyi szolgáltatást. 

 
Az Önkormányzat tagja a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Intézménynek, így a 

családsegítő és gyermekjóléti alapfeladatát társulásban látja el. 

 

 

A gyermekvédelem területén hátrányos helyzet (HH), illetve halmozottan hátrányos helyzet (HHH) 

fogalmának meghatározása nem egységes. Az éves gyermekvédelmi rendszer működéséről szóló 

beszámoló adatait és tapasztalatait értékelve meghatározhatjuk a veszélyeztetettségi okokat 

figyelve, hogy egy-egy gyermek, fiatal több szempontból is érintett lehet, a veszélyeztetettségi 

tényezők halmozottan jelentkeznek. 

 
A településen jellemzően alacsony a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma (2019. 

évben 1 fő), a törvényi változások miatt (több feltétel teljesülése) ez feltételezhetően nem a valós 

állapotot tükrözi. 

 
A sajátos nevelési igényű gyermekek száma évről évre növekszik, ami a családok szociokulturális 

környezetének csökkenésével is magyarázható. 

 
Az óvodapedagógusok felkészültek, folyamatosan képzéseken vesznek részt. Valamennyi óvoda 

infrastruktúrája magas szintű ellátást biztosít. Logopédiai foglalkoztató és tornaszoba valamennyi 

óvodában van, helyben történik a gyerekek ez irányú fejlesztése. Szükség van viszont több 

gyógypedagógus és több logopédus alkalmazására. 

 

A gyermekek védelmét szolgálja Budakalászon többek között a települési támogatásokról, egyes 

szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2020 (IV.22.) 

polgármesteri rendelet is. 

 
Egyre növekszik azon szülők kérelme, akik az iskolai kirándulások, erdei iskolák finanszírozásához 

kapnak önkormányzati támogatást, amelyet az önkormányzat közvetlenül az iskolának a cél 

megjelölésével folyósít. 

4.2 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
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Forrás: TeIR, letöltés ideje: 2018.12.02. 

 
 

A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben 

élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű és minőségű egészséges 

táplálékhoz. Ezért nagy jelentőségű az Önkormányzat által szervezett intézményekben történő 

közétkeztetés. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás és 

általános iskolás gyermekek térítésmentesen étkezhetnek. 

 
Az iskolai tanév nyári szünetének idejére az önkormányzat a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet szervezi 

meg nyári napközis foglalkoztatóját, amelynek célja, hogy a rászoruló gyermekek a nyári szünet 

idején is rendszeres étkezésben és szervezett szabadidős foglalkozáson vegyenek részt pedagógus 

felügyeletével. A családok helyzetét tükrözi, hogy a nyári napközi szolgáltatást igénybevevő 

gyermekek száma évente növekszik. 

 
A gyermekek fejlődését nagyban segítik és a szülők hátrányát csökkenti, hogy az óvodai és iskolai 

intézmények mindegyikében külön logopédus, pszichológus és fejlesztő pedagógus foglalkozik a 

fejlesztésre szoruló gyerekekkel. 

Az 1-3 éves gyermekek napközbeni ellátásában (bölcsődei ellátás) gondozási személyi térítési díjat 

nem szed az önkormányzat, így az ingyenes, amely nagy segítséget jelent a családok számára. 

 
A gyermekvédelem középpontjában meghatározó szerepet betöltő jelzőrendszer áll. A 

gyermekjóléti központ kiemelt feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer 

működtetése, melyet a prevenciós munka első számú eszközének tekintünk. A veszélyeztetettség 

jelzésére épülő gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyságát jelentősen befolyásolja a jelzőrendszer 

működésének minősége. A jelzőrendszer tagjai a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó 

feladatokat ellátó szervezetek, személyek egészségügyi szolgáltatást nyújtók (védőnői szolgálat, 

háziorvos és házi gyermekorvos), személyes gondoskodás területén szolgáltatók (családsegítő 

szolgálat, bölcsődék), közoktatási intézmények (nevelési-oktatási intézmények, gyermekvédelmi 

felelős, nevelési tanácsadó), rendőrség. A jelzőrendszer tagjainak együttműködése az esetek és a 

problémák mentén történik. 
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Az Önkormányzat fenntartásában működő Kós Károly Művelődési ház a fiatalok szabadidejének 

hasznos eltöltése. 

Célok: 

o Információátadás, kultúraközvetítés, tanácsadás, prevenció, közösségépítés, folyamatos 

párbeszéd az ifjúsággal. 

o A helyi fiatalok számára a saját igényeiknek megfelelő közösségi tér kialakítása. 

o Szervezett programokkal, tanácsadással, tanfolyamokkal az intézménybe vonzani a 

fiatalokat. 

o Hátrányos helyzetű gyermekek részére térítésmentes programok biztosítása. 

o A közterületen unatkozó ifjúságot az intézménybe integrálni. 

o A mai korra jellemző virtuális közösségekből a hagyományos, emberi kapcsolatkora épülő 

közösségi térbe csábítani a fiatalokat. 

o Az ifjúsági klub életében résztvevő látogatókat az intézmény további programjaiba bevonni. 

o Az ifjúságon keresztül, családtagokat is megszólítva az intézmény látogatottságát növelni. 

 
 

A GYERMEKEK helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Problémát jelent az egységes 

fogalomrendszer hiánya a 

gyermekvédelem egyes 

szegmenseiben pl. egészségügy, 

köznevelés 

Rendszeres szakmai és szakmaközi találkozók, fórumok 

szervezése. 

a rendszeres és rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásban 

részesülők száma növekszik 

hatékonyabb együttműködés a jelzőrendszer tagjaival, a 

közfoglalkoztatás körének bővítése. ezzel a szülők anyagi 

helyzetének javítása 

tapasztalhatóan emelkedik az 

elhanyagolt, ápolatlan gyermekek 

száma 

a jelzőrendszer intenzívebb működése, a családsegítő 

szolgálattal való szorosabb együttműködés, pedagógusok, 

védőnők és gyermekvédelmi felelősök családlátogatása, 

tanácsadása 

bölcsődei férőhelyek száma 

alacsony 

pályázati források igénybevételével új intézmény építése, 

nem állami intézménnyel ellátási szerződés kötése 

az általános iskolák felső tagozatán a 

gyermeklétszám drasztikus 

csökkenése a 8. ill. 6 osztályos 

gimnáziumok elszívó ereje nagy 

a felső tagozatos szakmai munka fejlesztése, tárgyi 

feltételeinek (szaktantermek, eszközök) javítása, idegen 

nyelv tanításának hatékonyabbá tétele, alapfokú nyelv 

vizsgák és ECDL vizsga lehetőségeinek megteremtése 
veszélyeztetett gyermekek 

számának emelkedése 

iskolaotthonos oktatás bevezetése ill. a napközis férőhelyek 

számának bővítése 

mozgásszegény életmód, testi- rendszeres testmozgás népszerűsítése (mindennapos 



28 
 

fizikai állóképesség, ebből fakadóan 

a teljesítőképesség csökkenése 

testneveléssel, játékos-, ügyességi sportversenyek 

szervezésével) 

alternatív közlekedési sporteszközök (pl. kerékpár) 

népszerűsítése, kerékpár tárolók építése az 

intézményekben, infrastruktúra fejlesztése (tornaterme, 

kerékpárút építése, 

korszerű sporteszközök beszerzése) 
 

 

 

 

Míg régebben a nőknek a háztartás vezetése és a gyereknevelés jutott osztályrészül, addig 

napjainkban nekik is dolgozniuk kell, s a család (gyermeknevelés, 

párkapcsolat) és a karrier között kell megteremteniük az 

egyensúlyt, ami nem könnyű. Statisztikai adatok is igazolják azt, 

amit amúgy is tudunk: a nők helyzete igencsak ellentmondásos ma 

Magyarországon. Míg ugyanis életesélyeik sokkal jobbak, mint a 

férfiaké; az oktatásban sokkal aktívabbak, ugyanakkor jóval 

leterheltebbek, s anyagilag legalábbis jóval kevésbé elismertek, 

mint az erősebbnek kikiáltott nem. Magyarországon egyébként a 

nők egyenjogúsága közel azonos a közép-kelet- európai régióval. 

 

 

Az Önkormányzat és annak intézményei a helyzetelemzés készítésének időpontjában csak kevés 

adattal rendelkeznek a standard szempontok és problémák tekintetében. 

 
A demográfiai és közszolgáltatási adatok vizsgálatából az alábbi összefüggések állapíthatók meg: 

 

Forrás: TeIR, letöltés ideje: 2018.12.02. 

 

Budakalászon a nők esélyegyenlősége jellemzően pozitívan alakul. Az Önkormányzat 

intézményeiben megfigyelhető a nők alkalmazásának növekedése, mind az egészségügyben, 

szociális ágazatban, illetve a közigazgatásban is. 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1. A nők helyzetének általános jellemzői 

5.2. Problémafeltárás Budakalászon 
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A nők esélyegyenlőségének vizsgálata során a nőket erő családi erőszak áldozatainak számáról, a 

krízis helyzetben lévő nőkről, a hátrányos megkülönböztetésben részesült nőkről adataink 

nincsenek, ezért erre épülő következtetést, vonatkoztatást nem áll módunkban megtenni. 

 

 

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. 

 
E célok megvalósulását példamutatásával tudja segíteni, hiszen szükséges az a tudatformálás és 

szemléletváltás, amely ezen a területen is biztosítja az esélyegyenlőséget. 

 
Tapasztalataink szerint a gyermekvállalás, a munkahelytől való hosszabb idejű távolmaradás 

nagymértékben rontja a nők munkaerőpiacra való visszalépésének esélyeit. A kisgyermeket nevelő 

nők és férfiak esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. A kisgyermekesek munkaerő-

piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a bölcsődei férőhelyek száma. Budakalászon a gyermekek 

napközbeni ellátását szolgáló bölcsődei férőhelyek száma kevés, ezért ennek bővítése elsődleges 

feladat. 

 
Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak 

 a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, 

 a pályakezdők a szakmai tapasztalatának hiánya, 

 a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesése miatt. 

 
A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel. 

Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz 

szükséges ledolgozott munkaidőt. 

Budakalászon az intézményi hálózat férőhelybővítését az Önkormányzat támogatja annak 

érdekében, hogy a nők mielőbb visszatérhessenek a munka világába, a későbbi hátrányok elkerülése 

érdekében. 

 
A helyi művelődési ház, helyet biztosít tanfolyamok, oktatások részére, ahol az elsajátított 

kompetenciák és tudás felhasználásával a résztvevők segítséget kapnak a munkaerőpiacon történő 

elhelyezkedéshez, a munka világába történő visszatéréshez, illetve az adott szakmában az 

előrelépéshez. 

 
A roma nők, 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. 

5.3. Következtetések, célok 
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A NŐK helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

fejlesztési lehetőségek 

a nemek esélyegyenlőségével nem 

állnak rendelkezésre megfelelő 

adatok 

adatgyűjtés, adatelemzés és problémafeltárás a nők 

esélyegyenlősége tekintetében (pl.: anonim kérdőívekkel) 

, a nemek eltérő helyzetének és igényének ismeretén 

alapuló elemzés, a nők és férfiak esélyegyenlőségét szem 

előtt tartó tervezés és döntés. 

bölcsődei férőhelyek száma alacsony, 

ez a nők munkába állását hátráltatja 

bölcsődei férőhelyek számának  emelése, 

 alternatív napközbeni   gyermek  ellátó 

 helyek  létrehozása, részmunkaidős 

foglalkoztatás és távmunka bevezetése, rugalmas 

munkaidő, mint atipikus foglakoztatási forma bevezetése

  (pl: választhatóan heti  egy nap

 otthoni munkavégzéssel), 

közintézmények (bölcsőde, óvoda) 

rugalmatlan nyitva tartása, a városon 

kívül dolgozó szülők esetében 

igényfelmérés alapján az intézmények nyitva tartásának 

módosítása 

a nők, anyák magányérzetének 

kialakulásával nem csak az anya, 

hanem a gyermek és a család is sérül, 

családi konfliktusok alakulnak ki, ami 

a család szétesését (válás) is 

eredményezheti 

szabadidős programok szervezése, bővítése, közparkok, 

játszóterek, sportpályák felújítása, családi rendezvények 

szervezése 

a családok szétesése, válások 

számának emelkedése, ennek 

következtében a gyermeküket 

egyedül nevelő nők számának 

emelkedése. 

az intézményi jelzőrendszer hatékonyabbá tétele, a 

családsegítő szolgáltatás bővítése, házassági tanácsadás 

létrehozása, társasági élet színesebbé tétele. 
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Budakalász népességének összetételében a 60 év felettiek aránya lassú emelkedési tendenciát. A 

település kertvárosias jellegéből adódóan az idősek családi, kertes házakban élnek. 

 

 
 
 
 
 

Korcsoport 

 
 

 
Fő 

 
 

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 0301) 

Férfiak 
(TS 0303) 

Nők 
(TS 0304) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 5 349 5 685 11 034 48,48% 51,52% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)   321  

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 955 930 1 885 8,66% 8,43% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 171 136 307 1,55% 1,23% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 3 037 3 008 6 045 27,52% 27,26% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 366 394 760 3,32% 3,57% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 820 1 217 2 037 7,43% 11,03% 

Forrás: TeIR, letöltés ideje: 2018.12.02. 

 
 

Állandó népességen belül a 60-x évesek aránya (%) 

Az adott területen lakóhellyel rendelkező 60-x éves személyek aránya. Két népszámlálás között továbbvezetett adat az évenkénti 

természetes népmozgalmi (születés, halálozás, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat, válás) és vándorlási (belföldi, nemzetközi) 

statisztikák adatai alapján. Forrás: TeIR, letöltés ideje: 2018.12.02. 

 

Általánosnak elmondható, hogy az idős emberek ameddig el tudják látni magukat – még a 

megözvegyülés után is ritkán költöznek össze gyermekeikkel, unokáikkal – megpróbálnak önállóan 

élni. Ragaszkodnak a több évtizede megszokott lakókörnyezetükhöz, biztonságban érzik magukat 

abban a közegben, ahol régóta élnek. 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

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

trendek stb.) 

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

1673 

1666 
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Nyugdíjban, ellátásban, Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb Év 
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Az idős lakosság gazdasági, szociális helyzetét, életkörülményeit általában a lakáshelyzettel, a 

jövedelemmel, a fogyasztás szerkezetével és színvonalával lehet jellemezni. 

 
A kertes házak sajátosságából adódóan 80-100 m2 alapterületű ingatlanokban laknak, sokan 

egyedül, ahol a ház körüli kert gondozásának ellátása is nehézséget jelent számukra. 
 

 
 

A városban élő időskorúak esetében elmondható, hogy vannak idősek, akik viszonylag magas 

nyugdíjból élnek, azonban vannak kisjövedelemből élők is, akik alapvető megélhetési gondokkal 

küzdenek. Az alacsony jövedelemmel rendelkező nehéz élethelyzetben lévő idősek nyugdíjuk 

kiegészítéseként kérelmükre átmeneti segélyben részesülhetnek. 

 

Míg az időskorú háztartások legnagyobb kiadási terhét korábban az élelmiszerekre fordított 

költségek képezték, a második helyet a lakásfenntartási költségek, a harmadik helyet pedig az 

egészségügyre fordított kiadások jelentették, addig napjainkra ez az arány eltolódott. 

 
Az időskorú háztartások – a növekvő energiaárak következtében – egyre többet fordítanak a 

lakásfenntartásra. Mivel a lakásrezsi kiadás a lakás méretétől, minőségétől, fűtési módjától, és 

felszereltségétől is függ – s mint azt korábban kifejtettük, ezen a téren az időskorú lakosság van a 

leghátrányosabb helyzetben – a növekvő lakásfenntartási költségek igencsak megterhelik a 

nyugdíjból élőket. Az önkormányzat ennek a problémának a kompenzálására normatív 

lakásfenntartási támogatást nyújt. A viszonylagosan jobb életkörülmények között élő lakosok is 

igényelhetik. 

A támogatás önkormányzati lakásban élők esetében lakbértámogatásként, a saját tulajdonú 

lakásban élők esetében a közműszolgáltatók felé kerül átutalásra a támogatás összege. 

A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az egészségügyi, 

szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások a település minden állampolgára részére 

biztosított, egy része kor alapján az időskorúak részére szerveződik. Budakalászon a szolgáltatások 

köre rendkívül színes képet mutat. 

 
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Az életkor előrehaladásával az időskorúak egészségi problémái megnőnek, egyre gyakrabban 

szorulnak orvosi kezelésre: utalják őket szakorvoshoz vagy kezelik őket kórházakban. 

Az időskorú lakosság arányára tekintettel kiemelt figyelmet érdemel az egészséggel való törődés: a 

helyi szükségletekhez igazodó egészségügyi szolgáltatások széleskörű hozzáférhetővé tétele, az 

egészséges életmódról való tájékoztatás, a preventív szűrések. 

 

A Művelődési házban az Egészségklub szervezésében havonta nagy sikerrel kerülnek 

megrendezésre a különböző témájú orvosi előadások, ahol szakemberek, orvosok, terapeuták az 

időskori életmódról, az egészség megőrzéséről, a betegségekről, azok megelőzéséről, az egészséges 

táplálkozásról, a természetes gyógymódokról tartanak előadásokat. Évente több alkalommal kerül 

sor ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokra és tanácsadásokra. Az önkormányzat a 

szűrővizsgálatok költségét a mindenkori éves költségvetési rendeletében biztosítja. 

6.2 Helyi sajátosságok bemutatása 
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Az Egészségklub példaértékű programjai széles, színes és gazdag kínálatot nyújtanak az idősödő 

korosztálynak, amelyek az egészség megőrzését és a betegségek megelőzését, szellemi-fizikai létük 

ébrentartásáét eredményezi (vízi torna, meridián torna, hétvégenként túrázások, gyógytorna heti 

rendszerességgel). 

 
Budakalász Város Önkormányzat a szociális segélyezésen túl egyedülálló módon támogatja a 

településen élő időskorúakat, az év végi ünnepek előtt terményeket (tartós, száraz élelmiszereket: 

étolaj, tészta, liszt, kristálycukor) adományoz részükre. A karácsonyi ünnepek előtt közös 

gyertyagyújtással és meghitt, ünnepi műsorral, vendéglátással kedveskedik részükre. 

Polgármester úr személyesen keresi fel és köszönti a településen élő szép korúakat születésnapjuk 

alkalmával. 

 
A nyugdíjasok részére a szociális törvényben meghatározott alapszolgáltatásokat biztosítja az 

Önkormányzat. Ezeket a törvényi feladatokat a Kalászi Idősek Klubja intézményén keresztül látja el. 

 étkeztetés helyben és házhoz szállítással 

 házi segítségnyújtás 

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 nappali ellátás – idősek klubja (20 férőhellyel) 

Ellátási területe Budakalász közigazgatási területe. 

 
Étkeztetés 

 
Az 1993. évi III. törvény 62. § szerint étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi 

egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik 

részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota 

miatt nem képes az étkezésről más módon gondoskodni. 

 
Házi segítségnyújtás 

 
A szolgáltatás célja az 1993. évi III. törvény 63. § alapján, hogy az igénybe vevő önálló életvitelének 

fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, saját lakókörnyezetében biztosítsa. 

A fő ellátotti csoport a település időskorú lakossága, de a szolgáltatást biztosítani kell azoknak a 

pszichiátriai betegeknek, fogyatékos személyeknek, valamint szenvedélybetegeknek is, akik 

állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de 

egyébként önmaguk ellátására képesek. Budakalászon az idősek klubja közel 30 fő idős házi ellátását 

végzi. Saját környezetben – lakáson – történő segítség biztosításával. Így a saját környezetben történő 

ellátással nem kell kiszakítani saját megszokott környezetéből az időseket. 

Gondozási tevékenység: orvos előírása szerinti alapvető gondozási-ápolási feladatok ellátása, háztartási 

munkák elvégzése, egyéni munkaterv alapján. 
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 65. § alapján a saját otthonukban élő, 

egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő 

használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az 

önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás 2010. január 1. óta kikerült a kötelező állami 

feladatok közül, azóta pályázati rendszerben működik. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely biztosítja az ellátott személy 

segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a 

segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések 

megtételét és szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 

A közösségi ellátások közül a pszichiátriai vagy szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő 

ellátása a településen nem került megszervezésre. 

 
Nappali ellátás 

 
Az idősek nappali ellátását az Idősek Klubjai látja el. A nappali ellátás, a szociális törvényben 

meghatározott feladatai szerint a saját otthonukban élő, részben önellátó, de egészségi állapotuk, 

idős koruk miatt szociálisan, mentálisan támogatásra szoruló személyeknek nyújt napközbeni 

tartózkodásra, közösségi együttlétre lehetőséget. 

Azok az idősek, akik a településen élnek, közösséget, kellemes időtöltést, gondoskodást és törődést 

kaphatnak az idősek klubjában. A klub hétköznapokon tart nyitva és szakképzett személyzettel 

fogadja az ellátottakat. 

 
A Napvirág Idősek Otthona Kht. által működtetett intézmény 2006 februárjától fogadja lakóit a 

városban. Háromszintes épületében 121 

apartman mellett kialakításra került étterem, 

konyha, társalgó, orvosi rendelő, uszoda, 

tornaterem, sportszoba, ökumenikus kápolna és 

szépségszalon is. A Napvirág Idősek Otthona 

személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos 

intézmény, amely tartós és átmeneti elhelyezést 

biztosít az idősek számára. Az otthonba felvételt  

nyerhetnek mindazok, akik 

nyugellátásban részesülnek és állapotuk nem igényel rendszeres gyógyintézeti kezelést. Az 

intézmény szolgáltatásai közül a leghangsúlyosabb az állandó egészségügyi ellátás, amit a szakápolói 

személyzet, valamint a hetente kétszer helyben rendelő belgyógyász szakorvos biztosít. Havonta 

egyszer sebész, és igény szerint ortopéd szakorvos is rendel. A vérvételeket az orvosi rendelő mellett 

működő laboratóriumban biztosítja, amely hetente kétszer nyitva áll a környéken élők számára is. A 

lakók számára az otthon munkatársai változatos programokat szerveznek, ezek között rendszeresen 

szerepelnek beszélgetések, filmvetítések, sportfoglalkozások, valamint bel- és külföldi kirándulások. 
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
Budakalász nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az idős emberek ne szigetelődjenek el a közélettől, a 

mindennapoktól, a település problémáitól. Az önkormányzat fő törekvése, hogy a város idősei 

otthonosan érezzék magukat lakókörnyezetükben, hogy részesei legyenek a település életének, 

történéseinek, aktívan közreműködjenek a helyi problémák megoldásában és adják át évtizedes 

tapasztalataikat a jövő nemzedékének. 

Az Idősek Klubja a közösségszervezés fontos helyszíne, mely lehetőséget biztosít a hiányzó családi 

gondoskodás pótlására, napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető 

higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. 

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a rekreációs-, szabadidős programoknak (színházi előadások, 

zenés táncos rendezvények, hajókirándulások, ünnepségek, nyaralások, külföldi utazások 

testvérvárosainkba), mert felbecsülhetetlen mentális támogatást jelentenek a klubtagok 

mindennapi életéhez., amelyhez kiváló partner az Egészség klub. 

A rendszeres és időszakos programok segítenek kimozdítani az időseket a korukra jellemző 

visszavonultságból, ezzel is segítve a társas kapcsolatok minőségének javulását. A programok célja, 

hogy a klubtagok a passzív időtöltést olyan aktívra cseréljék fel, mely örömöt, kikapcsolódást jelent 

számukra. Civil szervezetekkel karöltve folyamatosan tájékoztatjuk az idős lakosságot az igénybe 

vehető szociális ellátások köréről (tájékoztató kiadványok, helyi újság és tévé). 

 
c) idősek informatikai jártassága 

 
A Művelődési ház az idősek, nyugdíjasok részére számítógépes tanfolyamot indítását tervezi, ahol 

felkészült, gyakorlott oktató segíti az időseknek elsajátítani a számítógép kezelés és az internetes 

barangolás alapjait. A tapasztalatok alapján a számítógép ismerete oldja az izoláció érzését, 

kapcsolatot teremt távol élő családtagokkal, és összeköttetést biztosít az idős ember és az őt 

forrásokkal, szolgáltatásokkal, lehetőségekkel ellátó rendszerek között. 
 
 

 

 
Az IDŐSEK helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

 
informatikai jártasság hiánya 

 
számítógépes tanfolyamok szervezése, 

ösztönzés az internet használatára, az info- 

kommunikáció népszerűsítése 

 
egészségi állapotuk romlása, a betegségek 

ismeretének hiánya, a betegség tüneteinek fel 

nem ismerése 

 
orvosi előadások a betegségekről, a betegségek 

megelőzéséről, ingyenes szűrővizsgálatok 

szervezése, 

6.3 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
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mozgásszegény életmód 

szabadidős programok szervezése, azokon való 

részvétel népszerűsítése, az új sportformák 

megismertetése (nordic walking), rekreációs 

programok szervezése 

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

programok, szolgáltatások szervezése, társasági 

élet színesebbé tétele, az aktivitás növelése, 

tanfolyamok igény szerinti bővítése. 

 
 
 

 

Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 

képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 

számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív 

részvétel során. 

 
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz 

kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. 

törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden olyan személy, aki 

hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, 

amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, 

hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. 

 
Budakalászon a fogyatékkal élők számáról és típusairól adatok nem állnak 

rendelkezésre. A fogyatékosság hátterében sokszor több tényező bonyolult 

kölcsönhatása áll, ilyenek lehetnek testi, pszichológiai, szociális vagy 

örökletes tényezők. 

 
Általánosságban megállapítható, hogy a fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci lehetőségei 

erősen behatároltak, iskolai végzettségük is elmarad a társadalom egészséges tagjaikétól, ami 

tovább rontja elhelyezkedési esélyeiket. A fogyatékosság típusa is meghatározza a fogyatékkal élők 

gazdasági aktivitását. 

Legnehezebb helyzetben az értelmileg akadályozottak, vakok és mozgássérültek vannak. A 

fogyatékkal élőknek tapasztalataink szerint elhelyezkedésük során számos akadállyal kell 

megküzdeni. A munkáltató előítélete mellett a közlekedés eszközök használata is nehezíti 

helyzetüket. 

 

A fogyatékkal élők legnagyobb részének az egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű 

nyugdíj, járadék vagy segély. Ezen ellátások szűkös megélhetést biztosítanak számukra. 

A fogyatékkal élők munkaerőpiacon való megjelenésének előmozdítása érdekében szükséges a 

fogyatékkal élők számára az akadálymentes környezet kialakítása, továbbá a közlekedési 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 



37 
 

nehézségek miatt a távmunka lehetőségének biztosítása. 

 
A szociális ellátások területén a fogyatékossággal élő személyek esetében a saját lakókörnyezetben 

történő segítségnyújtás kap prioritást. 

Az Önkormányzat szociális és egészségügyi intézményei igény szerint biztosítják a fogyatékkal élő 

személyek lakókörnyezetükben történő ellátását, illetve a lakáson kívüli közszolgáltatások elérését. 

A településen 1992. évben döntően a helyi önkormányzat hozta létre a Budakalászi Jóléti 

Alapítványt és látott el ingatlannal. 
 
 

 

A szociális ellátásokat igénybevevők között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos személyek 

is, nyilvántartott adattal azonban csak az alanyi jogon közgyógyellátásban részesülőkre, az 

időskorúak járadékában, a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában, súlyos 

fogyatékos hozzátartozó ápolása címén részesülőkre vonatkozóan rendelkezünk. 

 

Forrás: TeIR, letöltés ideje: 2018.12.02. 

 

Az Önkormányzat célja a fogyatékkal élők integrációjának megvalósítása. Továbbá a településen 

található intézmények teljes körű akadálymentesítése. A város összes lehető közterületén  

biztosítani kell az akadálytalan közlekedést. 

A tömegközlekedési (HÉV) megállók használatát az akadálymentes, burkolt járdán történő 

megközelíthetőséggel, a megállók megfelelő kiépítésével kell biztosítani. Ennek fejlesztése a BKK 

feladata. 

 

Közhasználatú parkolóban a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára megfelelő 

számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. 

Új közhasználatú építmények elhelyezése során biztosítani kell a mozgásukban korlátozott 

személyek részére is a biztonságos és akadálymentes megközelíthetőséget. 

 
A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. A 

fogyatékos személyek elszigeteltek a társadalomban, így családjaik is jobban elkülönülnek a 

környezetüktől, ami értelmi fogyatékosság esetén még jelentősebb. 

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. 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

nemenként 

 

Év 

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 

Férfiak (TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 

Nők (TS 6301) 

 

Összesen 

2012 117 113 230 

2013 109 104 213 

2014 108 102 210 

2015 103 102 205 

2016 107 106 213 

2017   0 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
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A FOGYATÉKKAL ÉLŐK helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Az akadálymentes környezet (közszolgáltatást 

nyújtó intézmények, közlekedési útvonalak, 

burkolatok) nem teljes körű 

A közszolgáltatást nyújtó intézmények és a 

város közlekedési útvonalainak teljes 

akadálymentesítése 

Az elszigetelten élő, fogyatékkal élőnek vagy 

fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőknek 

vagy fogyatékost ápoló családtagnak 

kapcsolatteremtésre, önsegítő csoportok 

szervezésére, a fórumokba való 

bekapcsolódásra kevés lehetősége van. 

A kommunikáció színtere az internet világa, 

amely a felhasználók otthonába hozhatják a 

közösséget. 

Lehetőségek: közterületen térítésmentes WIFI 

szolgáltatás, képzések szervezése, olyan 

támogatások bevezetése, amely az internethez 

való hozzáférést segíti. 

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a 

szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen 

korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe. 

Szükséges a támogatásuk a szűrőprogramokra 

történő eljutásuk (eljuttatásuk) terén. 

Segíteni, ösztönözni, hogy a fogyatékkal élők is 

minél nagyobb számban részt vegyenek az 

egészségügyi szűrővizsgálatokon. 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 

sportprogramokhoz való hozzáférés 

lehetőségei, az akadálymentes környezet aránya 

nem 100 %- 

os. 

Fizikai környezetben található akadályok 

megszüntetése, információs és kommunikációs 

akadályok megszüntetése, lakókörnyezet 

akadálymentesítését szolgáló program. 

siket és nagyot hallók számára a kommunikáció 

nehézkes (pl: ügyintézés során) 

jeltolmács alkalmazása a közigazgatásban, a 

közintézményekben, jeltolmács képzések 

szervezése, azokon való részvételre ösztönzés 
 
 

 

Budakalászon a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak. A helyi lakosság nagy számban vesz 

részt a civil szervezetek programjain. Az Önkormányzat rendszeresen pénzügyi támogatásban 

részesíteti a civil szervezeteket (egyesületek, alapítványok), a gazdasági lehetőségek szerint 

pályázati úton nyújt anyagi segítséget munkájukhoz, működésükhöz. 

 
Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködési megállapodást kötött, mely 

megállapodás tartalmazza a közös vállalásokat. Minden évben az Önkormányzat pénzügyi 

támogatást biztosít a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott tevékenységükhöz. 

Budakalász területén jelenleg 2 nemzetiségi önkormányzat működik: 

 Budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és non-profit 

szereplők társadalmi felelősségvállalása 
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Az itt élő nemzetiségek létszámára vonatkozóan pontos adat nem áll rendelkezésünkre, a 2010-es 

kisebbségi választói jegyzéken 104 német és 61 szerb választópolgár szerepelt. 

2006. év elején a városban megalakult a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, amely a 2006-os 

kisebbségi választói jegyzék adatai alapján 35 nevet tartalmazott. A CKÖ 2008. évben önmagát 

feloszlatta, s a 2010-es választási évben nem alakult újjá. 

 

A Budakalászi Magisztrátus és a városban élő dr. Bodor Elek professzor kezdeményezésére, valamint 

Budakalász Város Önkormányzat támogatásával, az Országos Kardiológiai Intézet szervezésében és 

kivitelezésében Budakalászon indulhatott el az a komplex szív-és érrendszeri szűrővizsgálat sorozat, 

amely nemcsak hazánk, de egész Közép-Európa számára is fontos adatokat szolgáltathat az 

orvostudomány számára a kutató munkához. A szűrésen résztvevők egyénre szabottan összefoglaló 

orvosi véleményt kapnak kézhez, melyen megtalálhatóak a legfontosabb klinikai paramétereik, a 

számított rizikótényezők, illetve azok magyarázatai közérthető formában. 

A Budakalászon élőknek nagy lehetőség a teljes állapotfelméréshez, egészségük és szervezetük 

egészségének, esetlegesen betegségének megismeréséhez, a vizsgálatot végző szakembereknek 

pedig a kutatómunkához. 

Budakalászon, 2011. tavaszán kezdődtek el a vizsgálatok dr. Szelíd Zsolt kardiológus irányításával, a 

helyi önkormányzat és az Egészségklub támogatásával. A szűréseken a 20 évnél idősebb budakalászi 

lakosok vehetnek részt, akik ezzel a vizsgálattal olyan lehetőséget kapnak, amellyel megóvhatják és 

visszaszerezhetik egészségüket. 
 

 

 

A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a településen dolgozó szociális, egészségügyi, 

gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek. Módszere az online kapcsolattartás az 

egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd program tervezet 

véleményezésére koncentrálódott. Az Önkormányzat honlapján www.budakalasz.hu a 

szakbizottságok, a képviselő-testület által megtárgyalt és elfogadott dokumentum hozzáférhető 

lesz, amely alapján az esélyegyenlőség folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így biztosított 

lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése. 

  

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

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

 

 

 

 

 

Célcsoport 

Következtetés
ek 

problémák beazonosítása 

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása 

rövid címmel 
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A szegénység oka és következménye a 

tartós munkanélküliség,

 számuk növekszik. 

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. 

Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek 

felkutatása. 

A hátrányos helyzetek

 generációkon keresztüli 

átöröklődése. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások 

bővítése. 

Felzárkóztatási, fejlesztési programok 

szervezése. 

A helyi polgárok egészségügyi állapota 

megfelel az országos mutatóknak, 

nem jó. 

A helyi egészségügyi szűrések 

népszerűsítése. 

Az egészségtudatos életmódra nevelés a 

gyerekek és felnőttek körében is, annak 

tudatosítása, hogy a szűrővizsgálatokon 

való mind nagyobb számú megjelenés az 

egészségesebb életet, a várható 

élettartam megnövekedését 

eredményezheti. 

A romákra vonatkozó adatok 

gyűjtésének nehézségei, a célcsoport 

meghatározásának 

bizonytalanságai lehetetlenné tették 

mérhető teljesítménykövetelmények 

rögzítését, és ezekre épített 

monitoring rendszer létrehozását. 

A számszerű adatok, indikátorok 

hiánya nem ad valódi értékelésre 

lehetőséget. 

Jelzés a jogalkotók felé. 

Megfelelő módszer megtalálása, 

kezdeményezése a Lungo Drom 

Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári 

Szövetséggel együttműködve. 

digitális írástudás hiánya akadályozza 

a munkanélküliek munkaerő-piacon 

történő elhelyezkedést. 

Képzések bővítése a munkanélküliek 

körére. 

Közterületen térítésmentes WIFI 

szolgáltatás. 
az iskolázatlanság enyhítése, ösztönzés a tanulásra, a felnőttoktatásra, 

az ismeretszerzés népszerűsítése 

1. A HEP IT részletei 

A HELYZETELEMZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAINAK ÖSSZEGZÉSE 
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családtervezés elégtelensége,

 a 

gyermekvállalás során a

 családi 

körülmények figyelmen kívül hagyása 

tanácsadás – védőnőkkel és orvosokkal, 

kriminalizálódás növekedése a bűncselekmények következményeinek 

ismertetése, hatásainak modellezése, 

általános iskolai bűnmegelőző 

programok indítása 

  

G
ye

rm
e

ke
k Problémát jelent az egységes 

fogalomrendszer hiánya a 

gyermekvédelem egyes 

szegmenseiben 

pl. egészségügy, köznevelés 

Rendszeres szakmai és szakmaközi 

találkozók, fórumok szervezése. 
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A szegénység oka és következménye a 

tartós munkanélküliség, számuk 

növekszik. 

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. 

Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek 

felkutatása. 

A hátrányos helyzetek generációkon 

keresztüli átöröklődése. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások 

bővítése. 

Felzárkóztatási, fejlesztési programok 

szervezése. 

A helyi polgárok egészségügyi állapota 

megfelel az országos mutatóknak, nem 

jó. 

A helyi egészségügyi szűrések 

népszerűsítése. 

Az egészségtudatos életmódra nevelés a 

gyerekek és felnőttek körében is, annak 

tudatosítása, hogy a szűrővizsgálatokon 

való mind nagyobb számú megjelenés az 

egészségesebb életet, a várható 

élettartam megnövekedését 

eredményezheti. 

A romákra vonatkozó adatok 

gyűjtésének nehézségei, a célcsoport 

meghatározásának 

bizonytalanságai lehetetlenné tették 

mérhető teljesítménykövetelmények 

rögzítését, és ezekre 

épített monitoring rendszer létrehozását. 

A számszerű adatok, indikátorok hiánya 

nem ad valódi értékelésre lehetőséget. 

Jelzés a jogalkotók felé. 

Megfelelő módszer megtalálása, 

kezdeményezése a Lungo Drom 

Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári 

Szövetséggel együttműködve. 

digitális írástudás hiánya akadályozza a 

munkanélküliek munkaerő-

piacon történő elhelyezkedést. 

Képzések bővítése a munkanélküliek 

körére. 

Közterületen térítésmentes WIFI 

szolgáltatás. 
az iskolázatlanság enyhítése, ösztönzés a tanulásra, a felnőttoktatásra, 

az ismeretszerzés népszerűsítése 

családtervezés elégtelensége, a 

gyermekvállalás során a családi 

körülmények figyelmen kívül hagyása 

tanácsadás – védőnőkkel és orvosokkal, 

kriminalizálódás növekedése a bűncselekmények következményeinek 

ismertetése, hatásainak modellezése, 

általános iskolai bűnmegelőző 

programok indítása 

  

G
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rm
e
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k 

Problémát jelent az egységes 

fogalomrendszer hiánya a 

gyermekvédelem egyes szegmenseiben 

pl. egészségügy, köznevelés 

Rendszeres szakmai és szakmaközi 

találkozók, fórumok szervezése. 

a rendszeres és rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásban 

részesülők száma növekszik 

hatékonyabb együttműködés a 

jelzőrendszer tagjaival, a 

 közfoglalkoztatás körének bővítése. 
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  ezzel a szülők anyagi helyzetének 

javítása 

tapasztalhatóan emelkedik az 

elhanyagolt, ápolatlan gyermekek 

száma 

a jelzőrendszer intenzívebb működése, a 

családsegítő szolgálattal való szorosabb 

együttműködés, pedagógusok, védőnők 

és gyermekvédelmi felelősök 

családlátogatása, tanácsadása 
bölcsődei férőhelyek száma alacsony pályázati források igénybevételével új 

intézmény építése, nem állami 

intézménnyel ellátási szerződés kötése 
az általános iskolák felső tagozatán a 

gyermeklétszám drasztikus csökkenése 

a 

8. ill. 6 osztályos gimnáziumok elszívó 

ereje nagy 

a felső tagozatos szakmai munka 

fejlesztése, tárgyi feltételeinek 

(szaktantermek, eszközök) javítása, 

idegen nyelv tanításának hatékonyabbá 

tétele, alapfokú nyelv vizsgák és ECDL 

vizsga lehetőségeinek megteremtése 
veszélyeztetett gyermekek számának 

emelkedése 

iskolaotthonos oktatás bevezetése ill. a 

napközis férőhelyek számának bővítése 

mozgásszegény életmód, testi-fizikai 

állóképesség, ebből fakadóan a 

teljesítőképesség csökkenése 

rendszeres testmozgás népszerűsítése 

(mindennapos testneveléssel, játékos-, 

ügyességi sportversenyek szervezésével) 

alternatív közlekedési sporteszközök (pl. 

kerékpár) népszerűsítése, kerékpár 

tárolók építése az intézményekben, 

infrastruktúra fejlesztése (tornaterme, 

kerékpárút építése, korszerű 

sporteszközök beszerzése) 

  

Id
ő

se
k 

informatikai jártasság hiánya számítógépes tanfolyamok szervezése, 

ösztönzés az internet használatára, az 

info-kommunikáció népszerűsítése 

egészségi állapotuk romlása, a 

betegségek  ismeretének  hiánya, a 

betegség tüneteinek fel nem ismerése 

orvosi előadások a betegségekről, a 

betegségek megelőzéséről, ingyenes 

szűrővizsgálatok szervezése, 
mozgásszegény életmód szabadidős programok szervezése, 

azokon való részvétel népszerűsítése, az 

új sportformák megismertetése (nordic 

walking), rekreációs programok 

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

megőrző programok, szolgáltatások 

szervezése, társasági élet színesebbé 

tétele, az aktivitás növelése, 

tanfolyamok igény szerinti bővítése. 

N
 

ő
 

k a nemek esélyegyenlőségével nem  
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N
ő

k 

a nemek esélyegyenlőségével nem állnak 
rendelkezésre megfelelő adatok 

adatgyűjtés, adatelemzés és 

problémafeltárás a nők 

esélyegyenlősége tekintetében (pl.: 

anonim kérdőívekkel) , a nemek eltérő 

helyzetének és igényének ismeretén 

alapuló elemzés, a nők és férfiak 

esélyegyenlőségét szem előtt 

tartó tervezés és döntés. 

bölcsődei férőhelyek száma alacsony, ez 

a nők munkába állását hátráltatja 

bölcsődei férőhelyek számának 

emelése, alternatív napközbeni 

gyermek ellátó helyek létrehozása, 

részmunkaidős foglalkoztatás és 

távmunka bevezetése, rugalmas 

munkaidő, mint atipikus foglakoztatási 

forma bevezetése (pl: választhatóan heti 

egy nap otthoni munkavégzéssel), 

közintézmények (bölcsőde, óvoda) 

rugalmatlan nyitva tartása, a városon 

kívül dolgozó szülők esetében 

igényfelmérés alapján az intézmények 

nyitva tartásának módosítása 

a nők, anyák magányérzetének 

kialakulásával nem csak az anya, hanem 

a gyermek és a család is sérül, családi 

konfliktusok alakulnak ki, ami a család 

szétesését (válás) is eredményezheti 

szabadidős programok szervezése, 

bővítése, közparkok, játszóterek, 

sportpályák felújítása, családi 

rendezvények szervezése 

a családok szétesése, válások számának 

emelkedése, ennek következtében a 

gyermeküket egyedül nevelő nők 

számának emelkedése. 

az intézményi jelzőrendszer 

hatékonyabbá tétele, a családsegítő 

szolgáltatás bővítése, házassági 

tanácsadás létrehozása, társasági élet 

színesebbé tétele. 

 

Az akadálymentes környezet 

(közszolgáltatást nyújtó intézmények, 

közlekedési útvonalak, burkolatok) nem 

teljes körű 

A közszolgáltatást nyújtó intézmények 

és a város  közlekedési útvonalainak 

teljes akadálymentesítése 

Az elszigetelten élő, fogyatékkal élőnek 

vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő 

szülőknek vagy fogyatékost ápoló 

családtagnak kapcsolatteremtésre, 

önsegítő csoportok szervezésére, a 

fórumokba való bekapcsolódásra kevés 

lehetősége van. 

A kommunikáció színtere az internet 

világa, amely a felhasználók otthonába 

hozhatják a közösséget. 

Lehetőségek: közterületen 

térítésmentes WIFI szolgáltatás, 

képzések szervezése (db), olyan 

támogatások bevezetése, amely az 

internethez való hozzáférést 

segíti. 
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Az egészségügyi prevenciós 

szolgáltatásokat,  a 

szűrővizsgálatokat   a mozgásukban 

erősen korlátozott személyek 

Segíteni, ösztönözni, hogy a 

fogyatékkal élők is minél nagyobb 

számban részt vegyenek az 

egészségügyi szűrővizsgálatokon 
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 kevésbé veszik igénybe. Szükséges a 

támogatásuk a szűrőprogramokra 

történő eljutásuk (eljuttatásuk) terén. 

 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 

sportprogramokhoz való hozzáférés 

lehetőségei, az akadálymentes 

környezet aránya nem 100 %-os. 

Fizikai környezetben található  akadályok 

megszüntetése, információs és 

kommunikációs akadályok 

megszüntetése, lakókörnyezet 

akadálymentesítését szolgáló program. 

siket és nagyot hallók számára a 

kommunikáció nehézkes (pl: ügyintézés 

során) 

jeltolmács alkalmazása a 

közigazgatásban, a közintézményekben, 

jeltolmács képzések szervezése, azokon 

való részvételre ösztönzés 
statisztikai adatok hiánya adatgyűjtés, elemzés és problémafeltárás 

 

A beavatkozások megvalósítói 
 
 

 
Célcsoport 

Következtetésben 

megjelölt beavatkozási 

terület, mint 

intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont 

aktorok és partnerek 

– kiemelve a felelőst 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Romák 

és/vagy 

mélyszegény- 

ségben élők 

Foglalkoztatási lehetőségek 
felkutatása. 

Munkaügyi Központ, Polgármesteri Hivatal 

humánpolitikai referensek, 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások 

bővítése (felzárkóztatás) 
Családsegítő Szolgálat, Gyermekvédelmi 

felelős, intézményi hálózat, 

Egészségi és mentálhigiénés állapotuk 

javítása 

háziorvosok, 

iskolaorvosok, 

sportegyesületek 

védőnők, óvoda- 

Egészségklub, 

és 

helyi 

Adatgyűjtés 

élőkről. 

 mélyszegénységben Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati 

Iroda, intézményi hálózat, Családsegítő 

Szolgálat 
Munkanélküliek informatikai képzése 

(felhasználói szinten) 
Munkaügyi Központ, Művelődési ház, 

ösztönzés a tanulásra, iskolázatlanság 

csökkentése 

Családsegítő Szolgálat, intézményi hálózat, 

Munkaügyi Központ, 

Családtervezés (túlzott 
gyermekvállalási 

kedv) 

tanácsadás – védőnőkkel és orvosokkal, 

Családsegítő Szolgálat 

kriminalizálódás csökkentése Rendőrség, Polgárőrség, osztályfőnökök, 

gyermekvédelmi felelős, Családsegítő 

Szolgálat, 

 
Gyermekek 

egységes fogalomrendszer kiépítése 

(hh,hhh,btm,sni) 

jogalkotók,jogalkalmazán  

intézményi hálózat 

során az 
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a gyerekek családi környezeténe
k 

Munkaügyi központ, Polgármesteri Hivatal, 
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 javítása, a gyermekvédelmi esetek 

számának csökkentése 

 

kirekesztett, kallódó gyerekek 

felkarolása 

a jelzőrendszer tagjai, Családsegítő 

szolgálat, pedagógusok, védőnők és 

gyermekvédelmi felelősök 

Kihasználtsági mutatók vizsgálata, 

gyermeklétszámhoz  igazodó 

intézményhálózat működtetése 

 
Önkormányzat 

a felső tagozatos gyermeklétszám 

csökkenése 

Tankerület, intézményvezetők, 

pedagógusok, 

veszélyeztetett gyermekek számának 

csökkentése 

Tankerület, intézményvezetők, 

pedagógusok, 

fizikai állapotuk, edzettségük javítása Tankerület, intézményvezetők, 

pedagógusok, testnevelők, 

sportegyesületek, szülők, 

 
 
 

 
Idősek 

számítógép felhasználói ismeretszerzés Művelődési ház, intézmények, Idősek 

Klubja 

egészségi állapotuk javítása házi orvosok, Egészségklub, Idősek Klubja, 

Művelődési ház, Napvirág Idősek Otthona 

egészséges életmód, aktív szabadidős 

tevékenységre ösztönzés – életminőség 

javítása 

házi orvosok, Egészségklub, Idősek Klubja, 

Művelődési ház, Napvirág Idősek Otthona 

egyedül élők magányának csökkentése Egészségklub, Idősek Klubja, Művelődési 

ház, Napvirág Idősek Otthona 

 
 
 
 
 
 

 
Nők 

adatgyűjtés,adatelemzésés 

problémafeltárás a nemek 

esélyegyenlőségére 

Polgármesteri Hivatal, Viola Egyesület, 

nők munkába állásnak segítése munkaadók, önkormányzat intézményei, 

jelző rendszer tagjai, 

az intézmények nyitva tartásának 

rugalmassá tétele 
intézményvezetők, fenntartó 

szabadidős programok szervezése, 

bővítése, közparkok, játszóterek, 

sportpályák felújítása, 

önkormányzat, művelődési ház, 

sportegyesületek, sportreferens 

csonkacsaládok számának csökkentése jelzőrendszer tagjai, Családsegítő Szolgálat, 

intézményi hálózat – pszichológusok, 

gyermekvédelmi felelős, pedagógusok, 

védőnők, háziorvosok, 

 
 

Fogyatékkal 

élők 

folyamatos és ütemezett 

akadálymentesítés 
PH-Városfejlesztési Iroda, intézményi 

hálózat-fenntartói 

Közösségi  színterük bővítése, 

kapcsolatteremtés megszervezése 

 
Művelődési ház, civil szervezetek, 
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 ösztönzés egészségügyi 

szűrővizsgálatokon való részvételre 
háziorvosok, jelzőrendszer tagjai, szociális 

munkások, Egészségklub 

kommunikációs akadálymentesítés Polgármesteri Hivatal, intézményi hálózat, 

adatgyűjtés háziorvosok, Járási Hivatal, jelzőrendszer 

tagjai 

 
 
 
 

 

Budakalász Város Önkormányzat legfontosabb célkitűzése a településen élő állampolgárok 

jólétének biztosítása, életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet 

működtetésével, amely 

 erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez való kötődést, a lokálpatriotizmust, a társadalmi 

szolidaritást, 

 kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű célcsoportokra annak érdekében, hogy azok 

felzárkózási esélyei, életminőségük javuljon, és a társadalom hasznos tagjai lehessenek. 

 

 
A 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 3. számú melléklete szerint 

 
A HEP 1. számú mellékleteként csatolva 

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

Jövőképünk 



 

 

 
 

 

 

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, cselekvési ütemterveket készítsenek. 

 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet. 

 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 

maradéktalanul megvalósuljanak. 
 

 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre. 

 
A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 

követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 

tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 

beavatkozások meghatározása 

3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

A megvalósítás folyamata 
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- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása, 

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő- 

testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 

Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 
 
 
 

Gyerekek esély- 

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély- 

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

HEP Fórum 

tagjai:    

munkacsoportok 

vezetői, önkormányzat, 

képviselője, partnerek 

képviselője 

Idősek esély- 

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Fogyatékkal élők 

esély- 

egyenlőségével 
foglalkozó 

Romák/ mély- 

szegénységben 

élők esély- 

egyenlőségével 

foglalkozó 



46  

A HEP Fórum működése: 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 
 

 

 

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. 
 

 

 

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 éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát 

igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 

érdekében. 
 

 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a 

Monitoring és visszacsatolás 

Nyilvánosság 

Kötelezettségek és felelősség 
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Jogi- és szervezési Iroda felel: 

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy 

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így 

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 HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 

tevékenységének összehangolása, instruálása), 

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése, 

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi 

szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, 

hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb 

programon részt vegyenek. 

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

annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

 
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 

szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként 

kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell 

foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, 
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együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló 

szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a 

köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 
 

 

 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat 

során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon 

belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok 

teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 

felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 

vonásáról. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 

megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 

következményeinek elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 

következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
 

 

 

Budakalász Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi 

vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési 

Tervébe beépítettük. 

 
Ezt követően Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 52/2020.(V.27.) Kt. határozatával 

elfogadta. 

 
Budakalász, 2020. május 25. 

 
Dr. Göbl Richárd   

Budakalász  

polgármestere 

Érvényesülés, módosítás 

4. Elfogadás módja és dátuma 
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Budakalász Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak 

venni: 

 
BUDAKALÁSZI TELEPI ÓVODA – Márkus Mónika intézményvezető 

Dátum Partner aláírás 

 
BUDAKALÁSZI NYITNIKÉK ÓVODA - Grünvald Tímea intézményvezető 

Dátum Partner aláírás 

 
KÓS KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - Benkó Attila intézményvezető  

Dátum Partner aláírás 

BUDAKALÁSZI Bölcsőde – Villám Zsuzsanna intézményvezető 

Dátum Partner aláírás 

 
DUNAKANYARI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – Dr. Mazán Katalin intézményvezető 

 
Dátum Partner aláírás 

 
BUDAKALÁSZI JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY - dr. Kulin Sándor elnök 

Dátum Partner aláírás 

 
KALÁSZI IDŐSEK KLUBJA – Zelizi Erika intézményvezető 

Dátum Partner aláírás 

 
KALÁSZ SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA - Végh Attila intézményvezető 

Dátum Partner aláírás 

 
SZENTISTVÁNTELEP ÁLTALÁNOS ISKOLA - Kovács Kristóf Áron intézményvezető 

Dátum Partner aláírás



 

HEP elkészítési jegyzék2 
 

NÉV3
 HEP részei4 Aláírás5

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Telepi Óvoda R T R T R T R É T R T R T R T R T R T R T 
 

Nyitnikék Óvoda 
R T R T R T R É T R T R T R T R T R T R T 

 

Kós Károly Művelődési 

ház 
R T R T R É T R É T R É T R É T R T R É T R T R T 

 

Bk. Testvérkapcsolatok 
Egyesülete 

 
R 

 
T 

 
R 

 
T 

 
R 

 
T 

 
R 

 
T 

 
R 

 
T 

 
R 

 
T 

 
R 

 
T 

 
R 

 
T 

 
R 

 
T 

 
R 

 
T 

 

Budakalászi 

Óvodásokért 

Alapítvány 

 
R T 

 
R T 

 
R T 

 
R É T 

 
R T 

 
R T 

 
R T 

 
R T 

 
R T 

 
R T 

 

Bk. Jóléti Alapítvány R T R É T R T R T R T R T R É T R É T R T R  T  

 
2 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 

dokumentum 

3 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket. 

4 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, 

észrevételezett, támogatta, ellenezte. 

R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 

5 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatba 



 

 A B C D E F G H 1 J 

Intézkedés 

sorszáma 
Az intézkedés 
címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

Az intézkedés tartalma Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításán
ak: határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges 
erőforrások 
(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
1 Lakhatási 

körülmények 
javítása 

Rendezetlen és 
elhanyagolt 
körülmények között 
élő családok 

A célcsoport lakhatási 
körülményeinek 

javítása 

Szolgáltatás 
szervezési 
koncepció, szociális 

koncepció, 
lakásnyilvántartások 

aktualizálása, 
környezetvédelmi 

koncepció. 

Környezettanulmányok 
lefolytatása, szervezett 
„várostakarító és 
városszépítő" 
projektekben való 
részvétel, a rászorultak 
részére pl. tisztasági 
festések 
megszervezése, 
rászorultak részére 
felajánlott bútorok és 
egyéb használati cikkek 
kiosztásának 
megszervezése. 

Családsegítő 
Szolgálat, PH 
Környezetvédelmi 
osztályának és 
Igazgatási 
osztályának vezetői, 
PH szociális 
ügyekkel foglalkozó 
munkatársai, az 
Önk. Szociális 

2020.10.31. A település 
lakókörnyezetének 
esztétika változása, 
környezettanulmányok 
során tapasztaltak. 

Pénzügyi és 
humánerőforrás, 

technikai 
eszközök 

biztosítása. 
Központi és 

önkormányzati 
pénzügyi forrás, 

pályázatok. 

A fenntarthatóság 
függ az anyagi, a 
humán és a tárgyi 
feltételektől 

2 Iskolázottság 
emelése "Adj 
esélyt 
magadnak!" 

A 
mélyszegénységben 
élők és a romák 
körében magas a 
szakképzetlen 
munkanélküliek 
száma. 

Továbbképzések, 
átképzések 
lehetőségének 
növelése. 
Foglalkoztatási 
támogatások 

igénybevételéhez a 
feltételek 

megteremtése. 

Szociális és 
Szolgáltatás 
szervezési koncepció. 

Tanfolyamok 

szervezése. 
Kós Károly 
Művelődési Ház és 
Könyvtár vezetője 

2020.10.31. A programban részt 
vevők száma.A 
továbbképzéseket 
sikeresen teljesítők 
aránya. Szakképzetlen 
munkanélküliek 
számának csökkenése, 
foglalkoztatottság 
növelése. 

A Műv.ház 
költségvetésébe
n külön sorban 
szerepeltetni kell 
ennek költségét. 

A tanfolyamok, 
képzések 

folyamatos 
szervezése, az 

érintettek 
motiválása a 
részvételre. 

3 A 
munkanélküliek 
számának 
csökkentése 
"Együtt a 
rászorultakért" 

A célcsoport 
vonatkozásában az 
álláskeresők száma 
magas. 

A célcsoport 
vonatkozásában a 
munkanélküliek 
számának csökkenése. 

Szociális és 
Szolgáltatás 
szervezési koncepció. 

Közmunkaprogramban 
való részvétel. 
Közfoglalkoztatás. 

Az Önkormányzat 
TSZHB 
Bizottsága, PH 
illetékes 
munkatársai, 
Jegyző 

2020.10.31. A Munkaügyi Kp. 
statisztikai adatai. 

Központi 
pénzügyi forrás. 
Humán 
erőforrás. 

A fenntarthatóság 
függ az anyagi és 
tárgyi feltételektől. 

 

 

 



 

 A B C D E F G H I J 

Intézked
és 

sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításán
ak határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges 
erőforrások 
(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

4 Bűnmegelőzés 
"Biztonságos 
város" 

Kriminalizálódás 

erősödése 
A bűnügyek számának 
csökkenése. 

Szociális és 
Szolgáltatás 
szervezési koncepció. 

A rendészek számának 
növelése, 
technikaieszközök (pl. a 
térfigyelő kamerák 
számának) növelése. 
Bűnmegelőző 
programok szervezése, 
felvilágosító előadások a 
lehetséges 
következményekről. 

Önkormányzati 
Rendészet és 
vezetőjük, 
Családsegítő 
Szolgálat vezetője, 
Iskola igazgatók 

2020.10.31. Bűnügyi statisztikák, 
beszámolók. 

Központi és 
önkormányzati 

pénzügyi 
források, 

pályázatok. 
Humán 

(rendészek 
számának 
növelése), 

technikai (pl. a 
térfigyelő 
kamerák 

számának 
növelése) 

erőforrások. 

Folyamatos 
működtetés, 

programszervezés 
és nyomon 

követés, iskolai 
igazgatók 

beszámoltatása. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 
1 Gyermeki 

agresszivitás 
csökkentése "Új 
útra lépek!" 

Családon és 
gyermeki 
közösségen belüli 

agressziók 
jelenléte, 
erősödése. 

A feltárt esetek 
számának csökkenése. 

Szociális és 
Szolgáltatás 
szervezési koncepció. 

Nagyobb odafigyelés, 
törődés mind az 
óvodai, mind az iskolai 
és azokon kívüli 
eseményekre, 
mindennapos 
feladatként. 
Felvilágosító és 
figyelemfelhívó 
előadások 
megszervezése és 
lebonyolítása. 

Pedagógusok, 
osztályfőnökök, 

iskola,- és 
óvodavezetők, 

gyermekvédelmi 
felelős, 

családsegítők. 

2020.10.31. Iskolai, óvodai 
statisztikai adatok, 

beszámolók. 
Családsegítő és 

gyermekjóléti 
intézmény 
beszámolói. 

Humán, központi 
és saját pénzügyi 
erőforrások. 

Folyamatosság, 
következetesség és 
nyomon követés 
szokásának 
kialakításával. 



 

2 Hátrányos, 
halmozottan 
hátrányos, sajátos 
fejlesztési igényű 
és veszélyeztetett 
gyermekek 
számának 
csökkentése 

Erőteljesen 
növekszik az SNI-s, 
a BTM-es, 
fejlesztésre szoruló 
gyermekek száma. 

AHH-s és HHH-s, az SNI-s 
és a BTM-es, fejlesztésre 
szoruló gyermekek 
számának csökkenése. 

Szociális és 
Szolgáltatás 
szervezési koncepció. 

Logopédusok, 
gyógypedagógusok és 
egyéb fejlesztő 
pedagógusok 
alkalmazása a 
köznevelési 
intézményekben. 
Felzárkóztatás a tanulás 
terén, lemorzsolódásuk 
csökkentése, a 
szabadidő hasznos 
eltöltésére programok 
szervezése. 

Képviselő-testület, 
az Önkormányzat 
TSZHB Bizottsága; 
Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottsága; 
Gyermekvédelmi 
Felelősök; 
¡elzőrendszer tagjai 
(bölcsőde, óvoda 
vezetők, iskola 
igazgatók); 
logopédusok és 
gyógypedagógusok. 

2020.10.31. Tanulási és tanulmányi 
eredmények javulása, a 
személyiségfejlődéssel 
együtt járó pozitív 
hatások 
megvalósulása. 

Humán 
erőforrás. 
Központi és 
önkormányzati 
pénzügyi forrás. 
Technikai forrás. 

Folyamatosság (függ 
a humán és a 
pénzügyi 
feltételektől), 
következetesség és 
nyomon követés 
szokásának 
kialakításával. 

 

 A B C D E F G H 1 J 
Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 

megnevezése 
A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél 
A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma Az intézkedés felelőse Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

3 Bölcsődei és óvodai 
férőhelyek hiánya 
"Minden 
gyermeknek jusson 
hely!" 

Erőteljesen 
növekszik a férőhely 
igény, a 
szülők/anyák korai 
munkába állása és a 
családtámogatási 
rendszer átalakítása 
következtében 
(gyermekvállalás, 
nagycsaládosok 
számának 
növekedése). 

Valamennyi helyi 
gyermek számára a 
férőhely igények 
kielégítése. 

Szociális és 
Szolgáltatás 
szervezési 
koncepció. 
Városfejlesztési 
(településfejlesztési) 
koncepció. Hosszú és 
rövid távú fejleztési 
tervek. 

Valamennyi helyi 
gyermek számára a 
férőhely igények 
kielégítése végett, 
bölcsőde és óvoda 
építés és/vagy bővítés. 
Ameddig ez nem 
lehetséges magán 
bölcsődékben 
önkormányzat által 
támogatott férőhelyek 
biztosítása. 

Az Önkorányzat és 
Bizottságai, 

2023.10.31. Bölcsődei várólista. 
Elutasított felvételi 
kérelmek száma. 

Központi 
költségvetési 
pénzügyi forrás. 
Önkormányzati 
saját forrás. EU-s 
és hazai 
pályázatok. 

Függ a pénzügyi 
feltételektől. 



 

4 Gyógytestnevelés / 
tartás hibák, gerinc 
deformitások, 
lúdtalp, túlsúly 
korrekció/ 

Az iskolaorvosi 
szűrés alapján 
szükséges a 
rászoruló 
budakalászi 
gyermekek helyi 
általános 
iskolákban történő 
gyógytestnevelés 
ellátása /tartás 
hibák, gerinc 
deformitások, 
lúdtalp, túlsúly 
korrekció/. 

A gyermekek általános 
fizikai, testi egészségi 
állapotának javulása. 

 Gyógytestnevelő 
pedagógusok 
alkalmazása. Szükség 
szerint, tornatermek 
építése, bővítése. 

Az Önkorányzat és 
Bizottságai, iskola 
intézmény vezetők, 
gyógytestnevelő 
tanárok 

2020.10.31. Iskola,- és ifjúság orvosi 
szűrővizsgálatok 

eredményei. 

Központi és 
önkormányzati 
saját forrás. 
Humán 
erőforrás, 
technikai forrás 
(pl. több 
tornaterem). 
Hazai és EU-s 
pályázatok. 

Függ a pénzügyi 
feltételektől. 

5 Védőoltások 
költségeinek 
támogatása 

A nem kötelező, de 
orvosilag javasolt 

védőoltások nagyon 
drágák, nem minden 

család tud 
hozzájutni. 

A védőoltásban részesült 
gyermekek számának 
növekedése, a 
betegségek megelőzése. 

Egészségügyi 

koncepció+ Szoc. 
rendelet 

Az oltóanyag 
megvásárlásában a 
szülők támogatása. 

Az Önkorányzat és 
Bizottságai, 
gyermekorvosok, 
védőnők. 

2020.10.31. Gyermekorvosi 
beszámoló, igények 
alapján készített 
statisztika. 

Pénzügyi forrás 
(központi és 

önkormányzati 
saját forrás). 

Pályázatok. 
Humán 
erőforrás. 

Folyamatos. 

Ili. A nők esélyegyenlősége 
1 A gyermekvállalás 

után az anyák 
munkába állásának 
megkönnyítése 

A gyermekvállalás 
után, a munkába 
való visszatérés 
nehézségei. 

Kisgyermekes édesanyák 
foglalkoztatási 
arányának emelkedése, 
a gyermekápolási 
betegállományok 
számának csökkenése. 

Szociális és 
Szolgáltatás 
szervezési 
koncepció. 

A gyermeknevelés 
mellett a nők 
elhelyezkedésének, 
munkába való 
visszatérésének és 
munkakörülményeinek 
javítása. 

Valamennyi 
munkaadó, 
munkáltató. 

2023.10.31. Munkaügyi statisztikai 
adatok. 

Központi és saját 
források. Humán 
erőforrás. 

Határozatlan idejű, 
teljes vagy 
részmunkaidős 
munkaszerződések. 
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2 Nyári 
gyermekfelügyelet 

"Hasznos 
szabadidő" 

Nyári 
gy e rm e kf e 1 ügye 
1 et hiánya, kevés 
szabadidős 
program. 

A nyári 
gye rm e kfe 1 ügy e 1 et 
biztosítása, több 
szabadidős program 
szervezése. 

Szociális és 
Szolgáltatás 
szervezési koncepció. 

Nyári szünidei 
programok szervezése 
a művelődési ház, a 
civil szervezetek és a 
családsegítő szolgálat 
bevonásával. 

Kos Károly 
Művelődési Ház és 
Könyvtár vezetője, 
az Önkormányzat 
Bizottságai, Nyári 
programok szervezői 

2020.10.31. Programok száma. Pénzügyi és 
humán erőforrás. 

Folyamatos 
(feltétehpénzügyi 
és humán 
erőforrás). 

IV. Az idősek esélyegyenlőség je 
1 Informatikai 

jártasságok 
megszerzése 
"Sosem késő 
elkezdeni!" 

Az idősek körében a 
számítógépes 
ismeretek hiánya. 

Az idősek is legyenek a 
számítógép használói, az 
internet lehetőségeinek 
kihasználásával. 

Szociális és 
Szolgáltatás 
szervezési koncepció. 

Informatikai képzések, 
ingyenes tanfolyamok 
szervezése, az idősek 
ösztönzése a 
részvételre, e-pontok 
kialakítása a település 
több pontján.Az idősek 
számítógéphez 
jutásának elősegítése 
(gépcsere pályázatok 
Pl.) 

Kos Károly 
Művelődési Ház és 
Könyvtár vezetője 

2020.10.31. Egyre több 
számítógépet használó 
idős ember legyen. 
Néhány év múlva 
közvélemény kutatás 
(kérdőívek) 
segítségével ezek 
nyomonkövetése. 

Humán. Központi 
és saját forrás. 

Pályázatok. 
Technikai 

eszközök (pl. 
számítógépek 

vásárlása). 

Pénzügyi és 
humánerőforrás, 

technikai 
feltételek- 
számítógépes 

géppark, internet 
hozzáférés. 



 

2 Időskori 
elszigeteltség "Nem 
vagy egyedül" 

Az idősek 
magányosodása, 
elszigetelődése, 
depresszió 
kialakulása. 

Az idősek 
magányosodásának, 
elszigetelődésüknek, 

depresszió 
kialakulásának 

csökkentése. 

Szociális és 
Szolgáltatás 
szervezési koncepció. 

Kirándulások 
szervezése, klubélet 
fejlesztése és 
folyamatos 
fenntartása, közös 
ünnepek 
megszervezése, 
kulturális események 
rendezése az ő 
bevonásukkal, helyi 
rendezvényeken való 
kedvezményes 
belépőjegyek 
biztosítása, szép korúak 
köszöntése, életelixír 
tanfolyamok indítása, 
közös színház 
látogatások szervezése. 

Idősek Klubja, 
Napvirág Idősek 
Otthona, szociális és 
házi gondozók, PH 
szociális 
munkatársai, 
Művelődés ház 
vezetője, civil 
szervezetek, 
Nyugdíjas Klub, 
egyházközösségek 

2020.10.31. A helyi programokon 
való részvételük, 
aktivitásuk számának 
emelkedése, 
életvitelben minőségi 
változás, boldogabb, 
mosolygósabb, 
vidámabb emberek, 
életkorúk emelkedése. 

Humán, pénzügyi 
források. 

Propaganda, 
ösztönzés, motiválás 
a részvételre. 
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3 Időskori 
betegségek 
csökkentése 
„Egészséges 
időskort 
mindenkinek!" 

Gyakori és súlyos 
időskori 
betegségek, ebből 
fakadó életminőség 
romlása 

A betegségek 
megelőzésére vonatkozó 
felhívás, önmaguk 
megismerése, egészségi 
állapotuk kontrollálása, 
öngyógyítás. 

Szociális és 
Szolgáltatás 
szervezési koncepció 

Egészségügyi szűrések 
szervezése, időskori 
sport népszerűsítése és 
szervezése (Meridián 
torna, vízitorna, 
időskori jóga), orvosi 
előadások szervezése a 
betegségek 
megismerésére és 
megelőzésére, túrák és 
kirándulások 
szervezése. 

Háziorvosok, civil 
szervezetek, 
Egészségklub, 
Művelődési ház 
vezetője 

2020.10.31. Az idősek nagyobb 
létszámú részvétele a 
helyi programokon, 
szűrőnapokon az 
egészségügyi állapotuk 
javulása, a vizsgálati 
adatok 
összehasonlításával. 
Motiválás az orvosi 
előadásokon való 
részvételre, 
háziorvosnál a 
beteglétszám 
csökkenése. 

Humán és 
pénzügyi 
erőforrás. 

A résztvevő idősek 
pozitív 
visszajelzése. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
1 Akadálymentesítés 

"Nincs akadály!" 
Egyes 

közintézmények 
nem 

akadálymentesek. 

A közintézményekben 
történő akadálymentes 
közlekedés elérése. 

Városfejlesztési 
koncepció és tervek. 

Rámpák építése, járdák 
építése ¡11. felújítása, 
liftek kiépítése. 

Önkormányzat és 
Bizottságai, a PH 
városfejlesztési 
osztálya 

2023.10.31. Kérdőív, közvélemény 
kutatás a fogyatékosok 
körében. Megvalósult 
beruházások. 

Központi 
költségvetési és 
saját pénzügyi 
források, 
technikai és 
humán 
erőforrások. EU-s 
és hazai 
pályázatok. 

Feltétele a pénzügyi 
források. 



 

2 Fogyatékkal élők 
integrálása 

Elszigetelődnek a 
fogyatékkal élők 

A fogyatékkal élők 
megkülönböztetésének, 

kirekedtségének 
megakadályozása, 

széleskörű bevonásuk a 
társadalmi és társasági 

életbe. 

Szociális és 
Szolgáltatás 
szervezési koncepció. 

Fogyatékkal élők 
alkalmazása, 
részmunkaidős 
foglalkoztatása, 
rendszeres testmozgás 
biztosítása, 
fejlesztésük érdekében 
utazó szakemberek 
bevonása, a helyi 
közösségekbe 
integrálásuk, 
elfogadtatásuk. A helyi 
események 
szervezésébe való 
bevonásuk. 

Programok 
szervezésével a 
Műv.ház vezetője, 
szakemberek 
bevonása a 
köznevelési 
intézményekben, 
civil szervezetek, 
Budakalászi Jóléti 
Alapítvány, 
Családsegítő 
Szolgálat 

2023.10.31. Fogyatékkal élők 
elégedettségmérése 
alapján, programokon 
való részvételi arányuk 
növekedése. 
Foglalkoztatottak 
számának emelkedése. 

Humán és 
pénzügyi forrás. 

Elkötelezettség 
vállalás a 
munkaadók és a 
társadalom és a 
helyi lakosság 
részéről. 

 


