
 
 
 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2013-2018. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Előkészítette:  Csonka Marianna



 2 

Tartalom 
 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) ............................................................................................... 3 

Bevezetés ................................................................................................................................................... 3 

A település bemutatása ........................................................................................................................ 3 

Értékeink, küldetésünk ......................................................................................................................... 4 

Célok ............................................................................................................................................................ 4 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) ............................................. 6 

1. Jogszabályi háttér bemutatása ................................................................................................. 6 

2. Stratégiai környezet bemutatása ............................................................................................. 6 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége ........................ 8 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység .............................. 18 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége ......................................................................................... 24 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége ................................................................................. 26 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége ............................................................... 28 

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

szereplők társadalmi felelősségvállalása .................................................................................. 31 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága ........................................................... 32 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) .......................................... 33 

1. A HEP IT részletei ......................................................................................................................... 33 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése .............................................................. 33 

A beavatkozások megvalósítói .................................................................................................. 34 

Jövőképünk....................................................................................................................................... 35 

Az intézkedési területek részletes kifejtése ......................................................................... 36 

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP 
IT) ............................................................................................................................................................ 38 

3. Megvalósítás ................................................................................................................................... 41 

A megvalósítás előkészítése ...................................................................................................... 41 

A megvalósítás folyamata........................................................................................................... 41 

Monitoring és visszacsatolás ..................................................................................................... 42 

Nyilvánosság .................................................................................................................................... 42 

Érvényesülés, módosítás............................................................................................................. 43 

4. Elfogadás módja és dátuma ..................................................................................................... 45 
 
 
 
 



 3 

 

 
 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

 

Bevezetés 
 

 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

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

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

rendelkezéseivel, Berhida Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait
1
, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 

bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
 

A település bemutatása 
 

Berhida Veszprém megyében, a Várpalotai kistérségben, Várpalotától délre fekvő város. A Balaton-

felvidék északkeleti és a Mezőföld északi határán, a Bakony déli nyúlványain, a Séd folyó 

völgyében, az M7-es autópálya és a 8-as főút között félúton található.  

A mai Berhida három helység, Berhida, Kiskovácsi (1926) és Peremarton (1939) egyesülésével jött 

létre. Berhida és Peremarton már a rómaiak által is ismert települések voltak. Ezt bizonyítják a XX. 

század elején előkerült leletek, amelyek római telep (Cimbrianae) nyomára és római kori temetőre 

utalnak. A leleteket ma a Laczkó Dezső Megyei Múzeumban őrzik. Az okiratok 1082-től jegyzik, 

birtokosa a veszprémi káptalan volt. 

Berhida a középkorban jelentős település volt (1363-ban Berenhyda, 1366-ban Berenhyd, 1461-ben 

Berenhida néven). A középkorban 1395-től oppidumnak (mezővárosnak) számított, de jellege 

ellenére jobbágyi módon adózott. Heti vásárát 1436-ban, országos vásárát pedig 1461-ben 

említették először, amelynek jogát Mátyás király adományozta a városnak. 

Berhida néven 1622-től vált ismertté. Lakosai a század végén nincstelen zsellérek voltak, 1696-ban 

12 család élt itt, 1773-ban négyutcás faluként létezett. 

Berhidán 1895-ben készült el a települést is érintő Lepsény–Csajág–Hajmáskér vasútvonal,amelyen 

2007-ben megszűnt a személyforgalom. A település fejlődése az Ipari Robbanóanyaggyár 

megalapítását (1922) követően gyorsult fel. Felépült a szuperfoszfát műtrágyagyár, amelynek 

ellátására kénsavgyárat létesítettek. A gyár fejlődésével egy időben a népesség száma is jelentősen 

megnőtt. A gyár mellett felépülő lakótelepen általános iskola, óvoda és orvosi rendelő épült. 1771-

től Berhida Kiskovácsival körjegyzőségként működött, míg Peremarton a közigazgatás 

átszervezéséig önálló jegyzőség volt. Területszervezés folytán 1926-ban Kiskovácsi, majd 1939-ben 

Peremarton beolvadt Berhida nagyközségbe. 1970-ben Berhida a veszprémi járás harmadik 

legnagyobb községe volt. Ipari jellegű településként tartották számon, a lakosság mintegy 70 %-a 

innen nyerte megélhetését. 

1985. augusztus 15-én Berhidát a Richter-skála szerinti 5,2 erősségű földrengés rázta meg, 

amelynek epicentruma a településen volt.  

                                                           
1
 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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A rendszerváltást követően az állami nagyipar összeomlott: 1991-ben a Peremartoni Vegyipari 

Vállalatot felszámolták. Romjain 15 új gazdasági társaság jött létre, amelyek ma műtrágyát, 

növényvédőszert, gyógyszer intermediert, biztonsági robbanószert, pirotechnikai eszközöket, 

poliészteralapú eszközöket gyártanak. 1300 munkavállaló helyett jelenleg mintegy 700-an 

dolgoznak az ipartelepen. 

1995-1996-ban a Várpalota és régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Program "Japán program" 

keretében lehetővé vált a település összközművesítése: gáz-, ivóvíz- és csatornahálózat került 

kiépítésre, szennyvíztisztító telep létesült, utak és járdák kerültek helyreállításra. 

A település 1920-ban nagyközség lett, amelyet később (1950 és 1971 között) elvesztett 2004-ben 

azonban városi rangot kapott. 

A település 2 óvodát, 2 általános iskolát (Ady Endre és II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola) és 

Művészeti Iskolát tart fent. A város Családsegítő Központja magas szolgáltatásszámmal működik. 

A településüzemeltetést önálló szervezet látja el. Berhida a Várpalota Kistérség Többcélú 

Társulásának részese, amelynek keretén belül fontos szerepet tölt be, mikrotérségi feladatokat lát el. 

A város közművelődési tevékenysége mások által is elismert. Két, Berhida központjában és 

Peremartongyártelep területén működő művelődési házában és közkönyvtárában minden polgár 

számára hozzáférhető szolgáltatások és programok biztosítottak. Az 1993 óta megrendezésre kerülő 

háromnapos Berhidai Napok rendezvénysorozat látogatottsága alkalmanként a 6-8.000 főt is 

meghaladja, amely szám évről-évre növekvő tendenciát mutat. Ezekkel a mutatókkal együtt a 

kistérség egyik legjelentősebb és egyben legnépszerűbb programsorozatává nőtte ki magát. 

A településen jó nevű, külföldön is ismert festő- és fafaragó művészek élnek. 

A város sportját két labdarúgó csapat és országos elismerésekkel büszkélkedő birkózó 

sportegyesület reprezentálja. 
 

Értékeink, küldetésünk 
 

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. 

 

Berhida 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 

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.  
 

Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Berhida 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, 
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- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 

köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 

az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

A HEP helyzetelemző részének célja 
 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 

HEP IT tartalmazza. 
 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 

programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 

tematikus munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. 

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

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

program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

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

Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi 

törvény) 

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

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Berhidán nincs az esélyegyenlőségi célcsoportokat –mélyszegénységben élők és romák, gyermekek, 

nők, idősek, fogyatékkal élők –érintő helyi szabályozás. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

Általános helyzetkép 
 

Berhida lakónépessége az 1991-es népszámlálás idején 5378 fő volt, míg a 2001-es népszámlálás 

5859 lakost regisztrált. A lakosságszám 2008-ig folyamatosan növekedett, amikor 6105 fő volt 

(ebből 0-18 éves 1446 fő, 18-59 éves 3475 fő, 59 év feletti 1165 fő). 2010. január 1-én 5995 

lakosról, jelenleg pedig 6118 főről számolhatunk be. 

A településen jelentős számú német és túlnyomórészt roma kisebbség él. A 2011-es 

népszámláláskor 137-en német nemzetiségűnek, 578-an pedig roma származásúnak vallották 

magukat. Mindkét kisebbségnek van választott képviselete a városban. 
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A jelenlegi lakónépesség kor szerinti eloszlását az alábbi táblázat mutatja: 
 

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

 3049 3025 6074 50% 50% 

0-2 évesek     197     

0-14 éves 483 548 1031 47% 53% 

15-17 éves 139 277 416 33% 67% 

18-59 éves 1472 1832 3304 45% 55% 

60-64 éves 185 173 358 52% 48% 

65 év feletti 541 334 875 62% 38% 

 

amelynek alapján megállapítható, hogy az aktív, kereső korban lévő lakosok 50%-os arányt 

képviselnek.  

2012-ben a település vándorlási különbözete pozitív egyenleget mutatott, a természetes szaporodás 

viszont negatív egyenlegű. 

Berhida népsűrűsége 140,30 fő/km2, amely az országos átlag felett van 27,5%-al. Közigazgatási 

területe 4273 ha = 42,73 km2. 

Jelenleg három nagy munkáltató foglalkoztatja a lakosság egy részét: a peremartoni ipartelepen 

működő cégek és az idősek otthona, valamint maga a város önkormányzata. A lakosság több mint 

50%-a nem talál helyben munkát, ingázik lakhelye és a közeli városok között, melyek autóbusszal 

is jól megközelíthetőek. Vasúti közlekedés sajnos már nincs. 

A város két 1-8 évfolyammal működő általános iskolát, ezen belül 1-4 évfolyamos, eltérő tantervű 

iskolát, két óvodát és egy alapfokú művészetoktatási intézményt üzemeltet. 2002-től Berhida látja el 

a vilonyai óvoda és az 1-4 évfolyamos iskola működtetését, és egyidejűleg fogadja az 5-8 osztályos 

korú vilonyai tanulókat is. 2012-ben a település két óvodájába 195 gyermek járt, az iskoláskorúak 

száma 417 fő volt, összesen 612 fő, melyből 440 hátrányos helyzetű gyermek, 162 fő halmozottan 

hátrányos helyzetű és 93 fő SNI-s tanuló. Ezeknek a gyermekeknek a túlnyomó része roma 

származású. 

A legfrissebb statisztikai adatok szerint Berhidán a legmagasabb a roma lakosok száma megyei 

szinten. 

A település infrastruktúrája megfelelő: vezetékes víz, villany és gázvezeték van, csatornázottsága 

100%. Az úthálózat 100%-a szilárd burkolatú.  

A város pályázatok útján igyekszik fejleszti az oktatást, az egészségügyet, illetve valósítja meg 

településfejlesztési elképzeléseit.  
 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,   

           koncepciókkal, programokkal 

 

2009-ben készült el Berhida és Vilonya települések közösen megfogalmazott Intézményfenntartó 

Társulásának Közoktatási Helyzetelemzése és Esélyegyenlőségi intézkedési terve, amelynek 

stratégiai célja az, hogy olyan településsé váljanak, ahol senki sem tapasztal diszkriminációt vagy 

hátrányos megkülönböztetést.  

A Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Terv megvalósulását a települések képviselő 

testületei nyomon követik, s ha szükséges, módosítják. 

Általános elvek: Az intézményfenntartó társulást létrehozó önkormányzatok olyan társadalmi 

környezet támogatását célozzák meg, amely tiszteletben tartja a sokszínűséget, mentes a hátrányos 

megkülönböztetéstől, a zaklatástól, a jogellenes elkülönítéstől, a megtorlástól, valamint biztosítja a 

közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést és a hátrányos helyzetű csoportok pozitív 

diszkriminációját (esélyteremtő lépések). Emiatt az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében 

szükség esetén előnyben részesítenek egyéneket, társadalmi csoportokat, ha az az 
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esélyegyenlőtlenség felszámolására irányul. Kiemelt figyelmet fordítanak az alábbi csoportok 

közoktatási esélyegyenlőségének biztosítására: 

- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, 

- sajátos nevelési igényű tanulók, 

- hátrányos helyzetű tanulók, 

- roma kisebbséghez tartozó tanulók.  

Említésre méltó Varpalota Rendőrkapitányságának bűn- és baleset-megelőzési tevékenysége, 

amelyet a Kistérség településein hajt végre. Hivatalán belül 1 fő hivatásos állományú kiemelt 

megelőzési főelőadó látja el a bűn- és baleset-megelőzéssel, áldozatvédelemmel kapcsolatos 

feladatokat. Várpalota Rendőrkapitánysága kiemelt feladataként kezeli a kiskorúak védelmét. Ehhez 

kapcsolódó primer prevenciós tevékenysége az alábbiak szerint részletezhető: 

- Az ORFK-Országos Baleset-megelőzési Bizottsága által 2009-ben útnak indított „Az Iskola 

rendőre” programhoz a Várpalotai Rendőrkapitányság területén működő valamennyi általános 

iskola csatlakozott. Az iskolarendőrök rendszeresen felkeresik az oktatási intézményeket, ott bűn- 

és baleset-megelőzési témájú foglalkozásokat tartanak. Berhida településen az előadások megtartása 

havi rendszerességű, illetve igény szerint további előadások is beiktatásra kerülnek.  

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

2003. január 1-től Berhida körjegyzőségi feladatokat lát el Vilonya települést érintően, mely 2013. 

január 1-től közös önkormányzati hivatal lett. Részt vesz tagként a Berhidai Köznevelési Társulási 

Tanácsban, valamint a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsban, melyek működése 

július 1-jén hatályosul. Berhida város tagja még a Szociálpolitikai Kerekasztalnak is.  

A fentiekben már ismertetett Közoktatási Helyzetelemzés és Esélyegyenlőségi intézkedési terv, 

valamint a helyi esélyegyenlőségi program elveiben, célkitűzéseiben is kapcsolódik a térségi 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos programokhoz. 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából  

          releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi 

nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait, 

szakemberek tapasztalatait. Természetesen azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs és 

nem is lehet, ott a 2011.évi népszámlálás adataiból indultunk ki. 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a 

szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek 

következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a 

foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén.  

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a településen közel 600 –an vallották magukat romának, 

mely a lakosság 10%-a. A szociális segítő területeken dolgozók elmondása szerint vélhetően a 

lakosság több mint 30%-a tartozik e célcsoporthoz. Berhida iskoláiban 417 gyermek tanul, akik 

közül a HH-s gyermekek száma 231, a HHH-s 129, az SNI gyermekek száma pedig 93, sajnos 

főként roma származású gyermekek. Gondot okoz még az iskolából való kimaradás, a hiányzások 

magas száma, és az egyre növekvő 14 év alatti kismamák gondozása. 

A bűn- és baleset-megelőzési tevékenység kiemelt része a családon belüli erőszakkal elkövetett 

bűncselekmények területe. Ebbe a körbe tartozik a tartás elmulasztása, illetve kiskorú 

veszélyeztetése, amelyek száma az elmúlt évben stagnált a korábbi időszakhoz képest. 

A családon belüli erőszak körébe tartozó cselekmények alkalmával minden esetben kiemelt 

figyelmet fordítottak az ideiglenes megelőző távoltartás eszközének alkalmazására. Az ilyen jellegű  

cselekményekkel kapcsolatban minden alkalommal felvették a kapcsolatot az illetékes  
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önkormányzati szervekkel. Ezen szervekkel való kapcsolattartás során több alkalommal került sor 

esetmegbeszélésre, a körzeti megbízottak 13 esetben adtak jelzést veszélyeztetett személyekről. 

Megemelkedett a kábítószerrel való visszaélés cselekménye miatt indított nyomozások száma is.  

Fentiek alapján megállapítható, hogy a bűnelkövetés gyakoribb azokon a helyeken, ahol nagyobb a 

munkanélküli ráta, magasabb a családtagok létszáma, és a tartós szegénység egyre mélyülő 

színvonalára lecsúszók létszáma. A gyermekjóléti és családsegítő intézmények adataiból 

egyértelműen kiderül, hogy kevesebb bűnelkövető van azon fiatalok körében, akik gondozás alatt 

állnak, tehát nagy szükség van a külső segítségre. 
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

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

szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult 

iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a 

gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább. 

Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások 

rendszereiből. 

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

megváltozott munkaképességűek és a romák. Településünkön tapasztalataink szerint a munkaerő-

piacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó 

motiváltsági problémák, a társadalmi előítélet jelenléte.  A roma nők iskolai végzettsége, 

foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is jelentősen alacsonyabb.  

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A KSH adatai alapján. 2012. augusztus–októberben a munkanélküliek létszáma 481 ezer fő (2011. 

év hasonló időszakának adata: 470 ezer fő)  a munkanélküliségi ráta 2012. augusztus–októberben 

10,5%-os (2011. év hasonló időszakának adata: 10,6 ) volt. A férfiak munkanélküliségi rátája az 

előző évhez képest nem változott, a nőké 0,6 százalékponttal csökkent. A munkanélküliek 47,5%-a 

(2011. évben az éves átlag 52,9 %-a) egy éve vagy annál régebben keresett állást. A 

munkanélküliség átlagos időtartama 18,7 hónap, ez egy hónappal kevesebb az egy évvel korábbinál. 

Berhidán a munkanélküliek aránya és száma az alábbiak szerint alakult:  
 

év  

15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 2033 2179 4212 252 12,4% 271 12,4% 523 12,4% 

2009 1998 2137 4135 223 11,2% 369 17,3% 592 14,3% 

2010 2016 2132 4148 203 10,1% 326 15,3% 529 12,8% 

2011 2025 2143 4168 223 11,0% 283 13,2% 506 12,1% 

2012 2019 2144 4163 219 10,8% 296 13,8% 515 12,4% 

 

A 2011-es népszámlálási adatok szerint az eljáró dolgozók aránya 50 % volt. A helyzet ez idáig 

szinte változatlan: a munkavállalók nagyobb része ma is eljár dolgozni a településről, a helybeli 

munka-lehetőségek korlátai miatt sok munkavállaló a közeli városokban vállal munkát. 

A városban ma már csak kisszámú, jelentősnek mondható foglalkoztató működik, a helyben 

foglalkoztatottak döntő része a peremartongyártelepi városrészben illetve az önkormányzat 

alkalmazásában dolgozik. 

A romák - az országos tendenciához hasonlóan - alacsony iskolai végzettségük miatt nehezen 

tudnak elhelyezkedni, döntő többségük a segélyek mellett feketemunkából tartja el magát, illetve  
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családját. A mai szegénység okai nagyrészt a gazdaság rendszerváltás előtti szerkezetében 

gyökereznek. A tervgazdaságban sok olyan egyszerű munkahely volt, ahol általános iskolai 

végzettséggel is jól lehetett keresni, és olyan oktatási rendszer, ami inkább a tárgyi tudást, mint a 

készségeket igyekezett fejleszteni. Az akkori gazdaság igényeinek ez meg is felelt: ha valaki 

kitanult egy szakmát, egész életében megélt belőle, és nem volt rá szüksége, hogy új szakmát 

tanuljon, és szakmák egész sorában lehetett kétkezi munkával, gyenge írás- és olvasási készséggel 

is boldogulni. A rendszerváltás néhány év alatt megszüntette ezeket a munkahelyeket. 

Az átképzések is egyfajta kiutat jelenthetnek a munkaerőpiacon való fennmaradáshoz, ezért az 

önkormányzat igyekszik segítséget nyújtani a lakosság számára abban, hogy a felmerülő igény 

szerint helyet biztosít az oktatást végző intézmények, cégek számára, akik jelzik felnőtt 

tanfolyamok, átképzések indítását. Remélik, hogy ezek elvégzése után az emberek a későbbiek 

folyamán munkát is találnak a közelben, vagy tudásukat ki tudják szélesíteni. Az önkormányzat is 

szervezett ilyen jellegű képzéseket, tanfolyamokat, melyekre mindig nagy volt az érdeklődés. Ilyen 

volt pl. a számítógép-kezelői, virágkötő, parkgondozói, szigetelő, térburkoló tanfolyamok. Jelentős 

még a településen a közfoglalkoztatás, hiszen az önkormányzat minden lehetőséget megragad ennek 

megvalósítása érdekében. 

Említésre méltó a Roma Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezése, hiszen megalakult a Jobb 

Élet Szociális Szövetkezet, mely kifejezetten a roma foglalkoztatásra jött létre, segítve ezzel a helyi 

romák elhelyezkedési, foglalkoztatási esélyeit. 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló 

korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a 

megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a 15–24 éves korosztály 

munkaerő-piaci részvétele is. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, képzési idő 

meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni 
munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek 

száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség 

befolyásolja. Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai 

ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes 

kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak. 
 

Álláskeresők aránya
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A munkanélküliség a Várpalotai Kistérségben a régiós és megyei mellett az országos helyzethez 

képest is kedvezőtlenebb képet mutat. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat statisztikai adatai 

alapján a településen 2012-ben 4163 fő munkaképes korú lakosból (15-64 év közöttiek) 515 

szerepelt nyilvántartott álláskeresőként az ÁFSZ nyilvántartásában. Ez 12,4 %-os munkanélküliségi 

rátát jelentett, amely a Várpalotai Kistérségben a legmagasabb. Főként a hátrányos helyzetű tanulók  
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szülei körében magas a munkanélküliek aránya. A munkanélküliek közül is elég magas az aránya a 

180 napnál régebben regisztrált álláskeresőknek. Ez a munkanélküliek 43,7%-át teszi ki. 
 

180 napnál régebben munkanélküliek aránya
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Berhidán jelenleg lassacskán javuló munkaerő-piaci helyzetről beszélhetünk, azonban ennek 

ellenére becslések szerint a munkavállalók legalább fele még mindig más településen dolgozik. 
 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

Az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága terén pontos adatokkal nem rendelkezünk, 

azonban ismert jelenség, hogy a romák és hátrányos helyzetűek között kevés 8 osztályos, vagy 

ennél magasabb végzettségűt lehet számlálni, így az elhelyezkedési lehetőségeik is korlátozottak. 

 

c) közfoglalkoztatás 

 

Az önkormányzat a közfoglalkoztatási terve szerint szinte minden évben mintegy 100 fő 

alkalmazását vállalta, hogy enyhítse a hátrányos helyzetben lévők anyagi gondjait, amellyel 

egyidejűleg megélhetésüket is segíteni szándékoznak. A közfoglalkoztatottak településünkön 

oktatási, nevelési, szociális, közművelődési intézményekben és a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat. szervezetében dolgoztak. Jellemzően a tartós munkanélküli iskolai végzettségének 

megfelelő munkakört tudtunk biztosítani.  

A közfoglalkoztatáson belül külön figyelmet fordítottunk a hátrányos helyzetű és roma származású 

lakosokra. 

Ezek alapján megállapítható, hogy e téren csak pozitív megkülönböztetésről beszélhetünk. 
Közfoglalkoztatottak száma (fő)
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői  

 

A város területén és körzetében a foglalkoztatási piac stagnál, a lakosság számához mérten kevés a 

potencionális munkalehetőség. Tervezett beruházásokról nincs tudomás, a vállalkozási lehetőségek 
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szűkek. A tömegközlekedés, illetve a közeli településeken lévő nagy cégek - amelyek a városból 

több munkavállalót foglalkoztatnak - biztosítják a munkahelyekre időben való eljutást. 
 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő   

      programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

A fiatalok, pályakezdők foglalkoztatásáról nincs pontos adat, azonban a város kínálta 

munkalehetőségek nem elegendőek. A munkahelyek régi alkalmazottjaikat ritkán cserélik fiatal 

munkaerőre. Az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok nem 

működnek, csak a Munkaügyi Központba bejelentkezettek számára, egyes esetekben. 
 

 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.  

        felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi  

        foglalkoztatási programok) 

 

Az alacsony iskolázottságuak számára, felzárkóztató felnőttképzést többnyire – igény szerint a 

térségben legközelebb – Várpalotán indítanak, melyekben a 8 osztályos végzettségen kívül 

érettségit, ill. szakmát is lehet szerezni. Természetesen az önkormányzat is kezdeményezett ilyen 

tanfolyamokat, melyeket már az előzőekben ismertettem. Ezekre a képzésekre mindig nagy 

számban voltak jelentkezők. 
 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású  

         intézményekben történő foglalkoztatása 

 

Jelentős a helyi közfoglalkoztatási program, amelyről már szintén beszámoltunk. Az önkormányzat 

igyekszik megragadni minden közfoglalkoztatási program-pályázatot, de sajnos a feltételek, a 

jogszabályi változások itt is egyre szigorodnak. Egyre több az önrész és egyre kevesebb a 

foglalkoztathatók száma. 
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A foglalkoztatás területén való hátrányos megkülönböztetésről nincs feldolgozható adatunk. 
 

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

         kapcsolódó támogatások 

 

2012-ben Berhida lakosságának közel 20 %-a részesült valamilyen szociális juttatásban, mely arány 

a megyei átlagot meghaladja. A szociális ellátás legnagyobb részét a lakásfenntartási támogatás, 

valamint a rendszeres gyermekvédelmi támogatás adja, emellett jelentős számban részesültek 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, átmeneti segélyezésben és magas a száma a 

közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezőknek. 

A városban a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya is igen magas. 

 

a) Igényelt, illetve megállapított támogatások összege, száma: 

 

Álláskeresési járadékot a regisztrált munkanélküliek 8,8 %-a kap, rendszeres szociális segélyben 

részesül 4,8 %. Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik 235 fő, mely a lakosság 3,8 %-a. 

Magasan a legtöbb a rendszeres gyermekvédelmi támogatás (608 fő), mely a lakosság közel 10 %-a, 

a rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény 50 főt érint. A lakásfenntartási támogatásra való 

jogosultságot 2012-ben 307 főnél állapítottak meg, mely szintén magas átlagot mutat, hiszen a 

lakosság 5 %-át teszi ki.  
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a) A szociális alapszolgáltatásokon belül a szociális étkeztetést 51 fő veszi igénybe, a házi 

segítségnyújtást 9 fő, az idősek nappali ellátását 7 fő.  A családsegítés és gyermekjóléti tevékenység 

igen magas számot mutat éves szinten (4318), ezen belül a védelembe vétel száma 33.  

 

b) a gyermekekhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat (a gyermekvédelmi törvény által 

előírt védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, családba fogadás, átmeneti/tartós nevelésbe 

vétel), amelyeket összesen 711 fő, a lakosság 12 %-a vett igénybe, ami a térségben is magas 

számnak tekinthető; 

 

c) óvodáztatási támogatásban jelenleg 71 gyermek részesül. 
 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

Berhida területén a 2011-es adatok szerint az épített lakások száma nem gyarapodott. 

A lakások méretét tekintve a település jó helyzetben van. A 2011-es népszámlálás szerint egyszobás 

lakás 121 db, két szobás 764 db, három szobás 755 db, négy és ennél több szobás 405 db van. Ezek 

az értékek picivel jobbak a megyei átlagnál. Ezek komfortfokozata a következő volt: összkomfortos 

59,7%, komfortos 33,3%, félkomfortos 3,6%, komfort nélküli 3,2%, szükség- és egyéb lakás pedig 

0,2%. 

A fentiekben alapján elmondható, hogy a 2011-es lakáshelyzet a komfortosság szempontjából javult 

a 2001. évihez képest és kicsivel jobb a megyei átlagnál. 

A lakások közmű ellátottsága Berhidán közel 100%-os, a vezetékes gáz és az elektromos ellátás is 

biztosított. Ezek és a két táblázat alapján elmondható, hogy Berhidán a lakóépületek az országos 

átlagnak megfelelő lakhatási feltételeket biztosítanak a lakóknak.  

 

a) bérlakás-állomány 

 

A 2011. évi KSH adatok szerint az önkormányzat 13 bérlakással rendelkezik, valamint 11 lakás más 

intézmény vagy szervezet tulajdona. Az önkormányzati lakások általában szolgálati lakások. 

 

b) szociális lakhatás 

 

Nincs adat erre vonatkozóan. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

Pontos adatokkal nem rendelkezünk, azonban elmondható, hogy a begyűrűző gazdasági válság 

következtében egyre több egyén és család került rossz anyagi helyzetbe. A külterületeken 

életvitelszerűen hozzávetőlegesen 30 fő él jelenleg. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

A szociálisan rászorulók esetében lakásfenntartási támogatási rendszer működik, amely több 

elemből tevődik össze. Részben a havonta történő természetbeni ellátásokkal csökken a 

lakáskiadások mértéke. Az elmúlt két évben a valamely közüzemi szolgáltatás felé hátralékkal 

rendelkező állampolgárok száma nőtt. Pontos adattal csak a lakbér- hátralékosok esetében 

rendelkezünk, ugyanis a szolgáltatók nem adnak tájékoztatást az adósságállományról. 

 

 

év 
lakásfenntartási 
támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban 

részesülők száma 
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2008 335 0 

2009 398 0 

2010 345 0 

2011 348 0 

2012 307 0 

 

Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma összesen 307 fő volt, akik a lakosság 5 %-át 

képviselik. Ezen normatív támogatás nagy részét természetben szolgáltatták. A táblázatból kiderül, 

hogy a támogatottak száma szinte alig változik. Adósságcsökkentési támogatás jelenleg nincs az 

önkormányzatnál a szűkös anyagi költségvetés miatt.  

Tapasztaljuk, hogy a szegénység jellemzője a lakhatással összefüggő hátralékok felhalmozódása, és 

a lakossági adósságállomány folytonos újratermelődése. 

A legveszélyeztetettebb csoportok a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülők, kedvezőtlen 

jövedelmi helyzetű családok, pályakezdők, nagycsaládosok, a lakásfenntartási nehézséggel küzdők, 

a lakhatással összefüggő adósságot felhalmozott háztartások és súlyos betegséggel küzdő családok.  

 

f) eladósodottság 

 

A lakosság eladósodottságáról pontos adatokkal nem rendelkezünk. 

 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások,   

        minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való  

        hozzáférés bemutatása 

 

A külterületeken elhelyezkedő lakáscélú ingatlanok állapotáról, jellegéről nincs információ. 

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása saját tulajdonú közösségi buszt üzemeltet. Az 59/2010. 

(IX. 14.) számú Társulási Tanács határozat szabályozza közösségi autóbusz működtetésének, és a 

Társulást alkotó önkormányzatok és azok intézményei, szervezetei általi megrendelések rendjét. 
 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,  

       megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága,  

       közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői  

       stb.) 

 

Berhidán vannak olyan utcák, ahol a lakosság zöme roma.  

Külterületek: az 5-5 km távolságban lévő Károlyitanya és Kiskovácsi puszta, valamint a 2-2 km 

távolságban lévő Sebők-malom és a Szőlőhegy. 

Összességében elmondható, hogy kimondott szegregátum nem található a város területén. 
 

b) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

Szegregációval veszélyeztetett területek nincsenek, a külterületeken élő mintegy 30 fő lakos sorsát, 

helyzetét pedig figyelemmel kíséri az önkormányzat. 
 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  
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A településen jelenleg 1 gyermek és 3 felnőtt háziorvosi körzet működik, valamint védőnői 

szolgálat. Az egészségügyi intézmények közül 4 háziorvosi rendelő, 1 fogorvosi rendelő, valamint 2 

gyógyszertár található a településen. Az egészségügyi intézmények a szomszédos Vilonya 

települést is ellátják, ahol 1 orvosi rendelő található, ebben egy gyermekorvos és egy védőnő teljesít 

szolgálatot, végez ellátást. 

A város egészségügyi ellátásában a Palotahosp Kft. által üzemeltetett Várpalotai Városi Kórház is 

részt vesz. A kórház jelenleg csak alapellátást biztosít, jelentősebb beavatkozásokat itt nem 

végeznek. A kórház és a rendelőintézet korlátozott szintű betegellátása miatt a lakosság - bizonyos 

esetekben - a megyeszékhelyre kénytelen beutazni, hogy megfelelő szakellátást kaphasson. 

A központi (felnőtt illetve gyermek) háziorvosi ügyelet ellátási rendszere 2012. május 2-től 

megváltozott: a központi háziorvosi ügyeletet a General Medicina Kft. látja el a Várpalota, Szent 

Imre utca 6. szám alatti régi SZTK épületben. 

A sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, 

valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében az Országos Mentőszolgálattal 

közös, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámán lehet segítséget kérni. 
 

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

        szűrésekhez) való hozzáférés 

 

A népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára 

biztosított, továbbá az évenkénti tüdőszűrések térítésmentesen és önkéntes bejelentkezés alapján a 

település lakosai számára hozzáférhetők.  

A primer és szekunder prevenció tevékenységét leghatékonyabban a védőnői szolgálat és a házi 

gyermekorvosi ellátás biztosítja. Városunkban folyamatos az egészségmegőrző szűrőprogram, 

melynek eredményeként a szülők a gyermek alkatára vonatkozó jellemzőkön túl – magasság, 

hízásra való hajlam stb. – tanácsot kapnak a helyes életmód kialakítására, választható sportágra, 

munkaterületre.  

Fogászati szűrést az iskola-egészségügyi feladatok közt a fogorvos végez az oktatási 

intézményekkel történt megállapodások alapján. Az iskolafogászati rendelésen szinte minden tanuló 

megjelenik szűrővizsgálaton.  
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

Fejlesztő és rehabilitációs ellátás a településen nem elérhető. E szolgáltatásokat Várpalotán vehetik 

igénybe az arra rászorulók. 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

Az önkormányzat minden köznevelési intézményben, bölcsődében és idősek klubjában megszervezi 

a közétkeztetést, amely megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó 

elvárásoknak. A szolgáltatók minőségi és mennyiségi ellenőrzése folyamatos. 
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 

A sportprogramokhoz való hozzáférés mindenki számára adott. 

A városban a labdarúgó, az asztalitenisz egyesület, és egy horgász klub teremt mozgásra 

lehetőséget. A tanulók számára az úszás lehetősége Balatonfűzfőn biztosított. Az általános iskolák 

délutáni sportprogramjai (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás) széles választékot kínálnak a tanulók 

számára. 
 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 



 16 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz a Családsegítő Központ biztosítja az 

állampolgárok számára az egyenlő esélyű hozzáférést. A preventív rendszerszemléletű szociális 

munka keretében komplex segítséget nyújtanak a lakosok önálló életvitelének és készségének 

megőrzéséhez, erősítéséhez. Ide sorolható: a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, családsegítés, gyermekjóléti 

szolgáltatás. A szociális ellátások és a szolgáltatások összehangoltan, koordináltan működnek, 

nagymértékben lefedik a szociális szükségleteket. A helyi szociális ellátórendszer középpontjában 

továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek színvonalas ellátása feltételezi az emberi 

értékek tiszteletben tartását. 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a   

        szolgáltatások nyújtásakor 

 

Nincs tudomásunk, illetve adatunk a szolgáltatások nyújtásakor történő hátrányos 
megkülönböztetésről, illetve az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértéséről. 

 

 

 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az  

       egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

Berhida Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetűek, romák 

felzárkóztatására. Ennek érdekében igyekeznek minden pályázati lehetőséget megragadni. Berhida 

Családsegítő Központjának munkatársai, különösen magas esetszám teljesítése mellett, túlterhelten 

végzik feladatukat, elsősorban a magas számú halmozottan hátrányos helyzetű roma lakosság miatt. 

Rendszeresek az egyházi adományok: ruhanemű, tartós élelmiszer. A Máltai Szeretetszolgálat 

kiemelkedően sok segítséget nyújt a hátrányos helyzetűek számára. 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

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

önkormányzati intézmények, a templomok, a civil szervezetek.  

A város közösségi élete viszonylag visszafogottnak mondható. Jellemzően az önkormányzat a 

kultúrházon keresztül tart rendezvényeket, programokat, főként a különböző ünnepekhez 

kapcsolódóan. A város legnagyobb rendezvénye a Berhidai Napok, amely ingyenes 

rendezvénysorozat a település lakosai számára, de természetesen az idelátogatók számára is.  

A hivatalosan működő szervezetek száma jelenleg csökkenő tendenciát mutat, mintegy 7 aktív 

szervezetet tartanak nyilván, amelyek folyamatosan tevékenykednek a városban. Őket személyesen 

is ismerik a városlakók, és szívesen csatlakoznak meghirdetett programjaikhoz. 

A nyugdíjas klubok tagjai rendszeresen, minden rendezvényen fellépnek és saját tagjai számára 

kirándulásokat szerveznek. 

A helyi polgárőrség tagjai a rendezvények alkalmával rendszeresen együttműködnek az 

önkormányzattal és a Családsegítő Központtal. 

A Német Kisebbségi Önkormányzat Márton Napi vigassága, ünnepsége közkedvelt, mindenkit 

elvárnak a közös felvonulásra.  

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat is szervez önálló programokat és nemcsak a roma 

közösségnek.  

A helyi közéleti szerep növekedésének ösztönzésére a helyi média szolgál. A települési újság az 

Önkormányzati Híradó eljut az állampolgárok, a városi vállalkozások, intézmények felé. A városi 

kábeltévé segítségével pedig a településre vonatkozó főbb adatok, hirdetések, programok széles 
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körű tájékoztatást biztosítanak. A helyi önkormányzati jegyzőkönyvek, határozatok, rendeletek és 

sok más információ pedig megtalálható a helyi honlapon. 

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

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

közszolgáltatások fenntartása. 

Az állampolgárok életminősége az élhető mindennap alapfeltételeit tartalmazza, ide tartoznak a 

fizikai környezettel kapcsolatos tényezők és az un. humánszolgáltatások a gyermekjóléti, a 

szociális, egészségügyi, óvodák, közművelődési, sport egyéb szabadidős tevékenységek.  

Alapvető cél az állampolgári elégedettség, a jó közérzet elérése, fenntartása. 
 

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

 

Etnikai konfliktusokról nincsenek információink, ebben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

vezetőjétől is megerősítést kaptunk. Jellemző inkább a segítő szándék és együttműködés. 

 

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

 

Sajnos a helyi civil szervezetek ebbéli segítsége nem mondható aktívnak, sőt a hagyományos 

értelemben vett önkéntes munka sem. Lehetőségeikhez mérten, - bár szintén egyre csökkenő 

tendenciát mutatva - a rászorulók a helyi vállalkozások, cégek, vállalatok segítségére tudnak 

számítani. Többnyire Karácsony időszakában jellemzőbb a helyi cégek adakozása, elsősorban 

természetbeni adomány formájában. A célszemélyek, segítségre szoruló családok feltérképezése, 

szükségleteik felmérése a Családsegítő Központon keresztül történik.  

Rendszeresen lehet számítani viszont a Máltai Szeretetszolgálat és a Katolikus Karitasz segítő 

tevékenységére.  

Ezen a területen természetesen szükség lenne a szolidaritás megerősítésére, sőt felismerésére is. 

Szeretnénk elérni, hogy az önkéntes munkában minél többen vegyenek részt, akár magánemberként, 

akár civil szervezetként. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi  

           tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

Berhida a Várpalotai Kistérség második legnagyobb városa, ahol a lakosság számához mérten igen 

magas a roma lakosság aránya. Köztük szinte csak nagycsaládosok vannak, alacsony 

iskolázottsággal, zsúfolt háztartásokkal, ami miatt a szegénység még jobban elmélyül.  

A Roma Önkormányzat vezetése elégedett a városi önkormányzattal való kapcsolattal, jó partneri 

viszonyban vannak. Nem tud semmilyen diszkriminációról beszámolni. A lehetséges pályázatokban 

együttműködő partnerként, avagy szolgáltatást igénybe vevőként bevonja őket az önkormányzat. 

Együttműködési megállapodás keretében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeit 

biztosítja, támogatja a pályázati tevékenységében, a tevékenységek finanszírozásához nyújt 

kiszámítható támogatást. 

Az RNÖ és a városi Önkormányzat közös célja minden egyes programmal, intézkedéssel: 

 A gyermekek tanulmányi eredményeinek javítása, készség és képességfejlesztés, 

korrepetálás, pótvizsgára való felkészítés.  

 Roma identitás elmélyítése, példaértékű roma emberek bemutatásával.  

 Szabadidős tevékenységek biztosítása, melyeken keresztül erősítjük szocializációs, verbális, 

manuális fejlődésüket.  

 A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok körében a bűncselekmények csökkentése.  

Az önkormányzat jó partnerségi viszonyt alakított ki a helyi roma May Laso Trajo egyesülettel, 

mely viszonyt továbbra is fenn szeretné tartani. Meg kell még említeni a szintén roma Jobb Élet 
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Szociális Szövetkezetet, mely a helyi roma foglalkoztatásra jött létre, melyet a városi önkormányzat 

igyekszik a lehetséges módon támogatni.  

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A szegénység az elszegényedés folyamatának felszínre kerülő problémái között a lakosság 

munkaerő-piaci helyzete, a munkanélküliségből eredő problémák, a hátralékok felhalmozódása a 

lakossági adósságállomány folytonos újratermelődése szerepel. 
 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

A szegénység oka és következménye a tartós 

munkanélküliség, számuk nem csökken.  

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. 

Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek felkutatása. 

 

A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli 

átöröklődése. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások bővítése. 

Felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése. 

Ösztöndíj alapítása a pályakezdés megkönnyítése 

érdekében. 

 

A lakossági adósságállomány újratermelődése. 

Az állampolgárok életminőségének folyamatos 

vizsgálata. 

Szükséglet alapú szolgáltatások szervezése. 

A roma népesség hátrányos helyzete több, 

egymással szorosan összefüggő társadalmi, 

gazdasági probléma eredője. Csak a több 

problématerületre az oktatás, foglalkoztatás, 

szociális és egészségügyi területre egyszerre 

koncentráló, átfogó problémakezelési megoldások, 

komplex programok vezethetnek eredményre. 

Pályázati források kihasználása egy teljes körű 

szociális, képzési, foglalkoztatási projekt 

megvalósításához. 

Közösségi szociális munka szervezése.  

 

 

Romákkal szembeni diszkrimináció megjelenése. 

Helyi médiában „jó példák” megjelenítésének 

kezdeményezése.  

Az intézményekben és a közösségekben közös 

akciók a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

közösen. 

Alacsony iskolai végzettség akadályozza a 

munkanélküliek munkaerő-piacon történő 

elhelyezkedést. 

Képzések bővítése a munkanélküliek körére. 

 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

          megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 
A gyermekjóléti feladatokat és a település szociális ellátását a Családsegítő Központ végzi. Az intézmény 

alapfeladata, hogy a városban élő, segítségre szoruló családoknak, illetve azok tagjainak, gyerekeknek, 

időseknek, fogyatékkal élőknek problémáik megoldásában segítséget nyújtson. A szociális szakmai 

tevékenységek köre folyamatosan bővült, szolgálva a lakosság igényeit, míg kialakult a jelenlegi feladat-

ellátási kör, amely a gyermekkortól az időskorig minden korosztálynak segít problémáik megoldásában.  

A családsegítési és gyermekjóléti tevékenységet - Berhida és Vilonya területén - jelenleg 4 fő 

családgondozó látja el. Ebből 1 fő heti 1 alkalommal Vilonyán önállóan végzi a családsegítést és a  

gyermekjóléti szolgáltatást. Berhidán a családsegítés feladatait 2 fő, a gyermekjóléti szolgáltatás 

feladatait szintén 2 fő látja el. A családgondozók képesítése megfelel az előírásoknak. 
 

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 
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 3049 3025 6074 50% 50% 

0-2 évesek     197     

0-14 éves 483 548 1031 47% 53% 

15-17 éves 139 277 416 33% 67% 

 

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

        helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya,  

        egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete   

 

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fogalmának meghatározása nem egységes a 

gyermekvédelem területén. Az éves gyermekvédelmi rendszer működéséről szóló beszámoló adatait 

és tapasztalatait értékelve meghatározhatjuk a veszélyeztetettségi okokat figyelve arra, hogy egy-

egy gyermek, fiatal több szempontból is érintett lehet, tehát a veszélyeztetettségi tényezők 

halmozottan jelentkeznek.  

A jelenleg is tartó gazdasági válság pedig fokozottan érinti a családokat, amelyekben többnyire a 

családfők 4-8 osztályos végzettsége nem elegendő ahhoz, hogy megfelelő munkát találjanak, így a 

családok megélhetése folyamatosan veszélybe kerül, végül mélyszegénységbe sodródnak. 

Elkeseredettségük sok esetben agresszióba, majd bántalmazásba torkollik.  

 

A gyermekvédelem középpontjában meghatározó szerepet betöltő jelzőrendszer áll. A 

gyermekjóléti szolgálat kiemelt feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

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

jelzésére épülő gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyságát jelentősen befolyásolja a jelzőrendszer 

működésének minősége. A jelzőrendszer tagjainak együttműködése az esetek és a problémák 

mentén történik. 

 

A védelembe vételhez a gyermekjóléti szolgálat családgondozást végez: a veszélyeztető 

körülmények megszüntetése érdekében a szülőkkel és a gyermekekkel együttműködve 

gondozási/nevelési tervet készítenek. 

2012-ben alapellátásban 36 gyermek részesült, 33 gyermeket pedig védelembe vettek. Rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben 608, óvodáztatási kedvezményben 71 gyermek részesült. 

Pszichológiai tanácsadást 70 alkalommal vettek igénybe, amelyen belül 29 gyermeket láttak el A 

Családsegítő Központ 2012. évi forgalma szám szerint 4318, ami nagyon magasnak mondható.  

A gyermekjóléti szolgálat által kezelt főbb problémák: anyagi probléma (megélhetés, lakhatás), 

gyermeknevelési nehézség, gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség, magatartás- és 

teljesítményzavar, családi konfliktus, szülők, vagy család életvitele, szülői elhanyagolás, 

fogyatékosság, retardáció, szenvedélybetegségek.  

 

Az elmúlt évek tapasztalatait, a jelzéseket, statisztikákat figyelembe véve továbbra is vezető helyet 

foglalnak el az életviteli, anyagi, gyermeknevelési problémák és az agresszív magatartás. Az iskolai 

hiányzások száma továbbra sem mutat csökkenést. Ez a statisztika is hűen tükrözi a Berhidán élő, 

hátrányos helyzetben lévő gyermekek és rajtuk keresztül a családok egyre rosszabb megélhetési 

körülményeit, és egyben mentális gondjait is.  

 

A Várpalotai Rendőrkapitányság adataiból arra is fény derül, hogy egyre magasabb számban fordul 

elő a gyermek- illetve fiatalkori bűnözés. Egy szervezetlen erkölcsi légkörben, sokszor magukra 

hagyatva nehezen találják meg önmagukat. Ha nem kapnak példaképeket, irányelveket, amiket ők 

mérlegelhetnek, s amelyek alapján kialakíthatják egyéniségüket, életüket, a későbbiek folyamán – 

akár egy életen keresztül – bizonytalanságban, zavartságban fognak élni. Ha nem képesek 

megfelelően szoros kapcsolatokat kiépíteni, magányosak maradnak. Meg kell őket tanítani 

különbséget tenni jó és rossz között, segíteni kell őket a feszültséggel teli helyzetek kezelésében.  
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Külön említésre méltó a romák helyzete, akik közül igen sokan rossz családi példa alapján 

szocializálódnak. A szülők képzetlenségéből adódó foglalkoztatási probléma megoldatlan. 

Nemzedékek nőnek úgy fel, hogy nem látják a felnőtteket munkába járni, ezért megélhetési 

bűnözésből tartják fenn családjukat, így gyakran a gyermekeik is a bűn útjára tévednek. 
 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma a 2012-es adatok alapján 

608 fő volt, ami közel a lakosság 10%-a. 
 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 

A gyermekekhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatások már fentebb taglaltuk 
 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 1-8. 
évfolyam 

50 százalékos mértékű 
kedvezményes 

étkezésre jogosultak 
száma 1-13. évfolyam 

2010 107 220 151 

2011 99 210 152 

2012 94 224 168 

 

A táblázatból is jól látszik, hogy a gyermekek közül a kedvezményes étkeztetést 486 fő veszi 

igénybe, mely a 14 év alatti gyermekek több mint 47 %-a!! 

Az ingyenes nyári gyermekétkeztetés minisztériumi pályázat segítségével, önkormányzati önrésszel 

valósul meg, amely komoly segítséget jelent a családoknak, melyre a hivatal évente nyújt be 

pályázatot. Ez a szolgáltatás a gyermekjóléti szolgálat szervezésével és lebonyolításával működik: a 

családok kiválasztása, az étkezési jegyek kiosztása és az étkezés folyamatának egész nyári 

felügyelete az ő hatáskörük. 2012-ben összesen 120 gyermek részesült ebben a kedvezményben, 

sajnos 2013-ban már csak 55 főre kaptunk normatívát. Az étkeztetéshez nem rendelkeznek 

elegendő hellyel, ezért a családok éthordóban viszik haza az ételt. A kedvezményes ebéd pedig a 

gyermek jogán jár. 
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

Berhidán élő és magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekekről nincs tudomásunk. 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Berhidán nincs szegregált vagy telepszerű lakókörnyezet. 
 

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

         gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

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

      ellátott, betöltetlen státuszok) 
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A településen (Vilonyát is magába foglalva) évek óta három védőnői körzet működik. 2011. január 

1. óta a három védőnő Berhida Város Önkormányzata alkalmazásában áll közalkalmazotti 

jogviszonyban. Betöltetlen státusz nincs, viszont túlterheltek a védőnők, hiszen Berhidán elég 

magas a 14 év alatti gyermeklétszám (0-14 év közötti gyermekek 2012. évben: 1031 fő, tehát 343 

gyermek/védőnő).  
 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz  

       való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

A település gyermekeit 1 gyermekorvos látja el három helyszínen (Berhidán, Vilonyán és a 

peremartoni településrészen). A gyermekorvos szintén nagyon leterhelt, a várókban jellemző a 

zsúfoltság. 

Gyermek szakorvosi ellátás mindenki számára elérhető a szomszédos megyeszékhelyen 

Veszprémben. 
 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai  

       fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

Nincsenek pontos adatok. Az egészségügyi-, szociális- és oktatási speciális igényeket, a korai 

fejlesztést és rehabilitációt legközelebb Várpalotán, ill. Veszprémben lehetséges igénybe venni. 
 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

A gyermekjóléti alapellátások formáit és feladatait fentebb már részleteztük, amelynek alapján 

megállapítható, hogy a megoldandó problémák egyre súlyosabbak, egyszerre több problémával is 

küszködő családokkal tartják a kapcsolatot, rendszeres és súlyos krízishelyzetek fordulnak elő. 

 

e) gyermekvédelem 

 

A már tárgyalt gyermekjóléti szolgálat ellátja az utógondozási feladatokat is. Berhidán öt családnál 

összesen 8 (10-14 éves korú) gyermeket helyeztek el, akik nevelőszülői szolgáltatásban 

részesülnek. Közülük (a hozzávetőleges becslések alapján) 20% lehet roma nemzetiségű. 

Az eddigi tapasztalatok szerint az a család, ahonnan egy gyermeket kiemelnek, gondozásba 

helyeznek, már nem minden esetben képes/alkalmas többé a nevelési feladatok ellátására, a több 

évig tartó gondozás ellenére sem. 

 

Eseti gondnokság alá helyezik azokat a családokat, akiknek életvezetési gondjaik vannak, 

képtelenek gazdálkodni, a családot megfelelően ellátni. Segítő kezet nyújtanak nekik (pl.: együtt 

mennek bevásárolni). 

Berhida területén az elmúlt években helyettes szülői feladat ellátására nem került sor, illetve ilyen 

irányú igény nem merült fel. A feladatot kistérségi szinten lehet ellátni. 

A megkérdezett szociális szakemberek elmondása szerint társadalmunk hátrányos helyzetben élő 

rétegeiben egyre inkább tapasztalható, hogy eltűntek az „igazi” gyermekek: pl. megszűnő félben 

vannak a szabályok, a beszédjüket „trágárság” jellemzi. Nem tanulnak meg szeretni, ugyanakkor 

szeretetéhségben szenvednek. Nagyon sok gyermeket elhanyagolnak, akik többnyire egyben lelki 

sérültek is. 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

A gyermekjóléti szolgálat által alkalmazott szakemberek hivatottak a városban élő gyermekek és 

családjaik krízis helyzeteiben segíteni. A 2012. évi szakmai beszámolóból kitűnik, hogy ez a 

kapacitás maximális mértékben kihasznált. 
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A gyermekjóléti szolgálatnak nincs lehetősége/kerete krízis segélyt kiadni (gyógyszerre, 

útiköltségre, élelmiszer vásárlására). 

Jelenleg fejlesztő pedagógus sincs alkalmazásban, azonban munkája nagy segítséget jelentene az 

egyre több és nagyobb problémával küszködő családok számára. 

Pszichológiai szolgáltatást a kistérségben heti 34 órában (eddig 24 órában) egy fő pszichológus 

végez. Az óraszám emelésére az évek óta emelkedő esetszám, a krízishelyzetek kezelésére való 

megnövekedett igény miatt volt szükség. 
 

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

 

Szünidőben rendszeresen szerveznek napközis táborokat, amelyek többsége térítés ellenében  

vehető igénybe. A városban mindenki számára hozzáférhető sport és szabadidős programokat 

általában a Családsegítő Központ biztosítja.  
 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

Az előzőekben már taglaltuk a gyermekétkeztetés városi helyzetét. 
 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a  

       szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

Hátrányos megkülönböztetésről nem tudunk beszámolni. 

 

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

      keretein belül 

 

A Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgálatának szolgáltatásai, szervező- és gondozó munkája 

a pozitív diszkriminációt szolgálják, amelyek az alábbiak: 

- Jogi-, pszichológiai szolgáltatás, melyeket már részleteiben elemeztünk; 

- Kapcsolatügyelet: a bíróság kérheti egy szakember (családgondozó) jelenlétét, aki vagy az apával,   

   vagy az anyával közösen, külön helyiségben találkozik a gyermekekkel. 

- Családkonzultáció/családterápia: krízis helyzetben lévő családok segítése; 

- Eset és családkonferencia: nagyon hasznos a probléma meghatározásában, a családban és a 

gyermekek környezetében lévő erőforrások feltérképezésében és a feladatok kidolgozásában. A 

probléma fennállásai folyamatosan elérhetővé teszik ezt a szolgáltatást, amelyen a család tagjain 

kívül részt vesznek különböző, a családhoz kapcsolódó, őket ismerő szakemberek (pl.: 

ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnök, igazgató, védőnő, gyermekorvos).  

A többi hátránykompenzálást szolgáló juttatásokról a fentiekben már részletesen beszámoltunk. 
 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek  

         közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

A közölt adatok szerint a település iskoláiban összesen 417 diák tanul, akik közül a fogyatékkal 

élők (SNI) száma 97 fő, amely arány meghaladja a hazai települések átlagát. 

A alsó tagozatban vannak eltérő tantervű osztályok a berhidai Ady Endre Általános Iskolában, felső 

tagozatosoknak pedig Várpalotán, esetleg Veszprémben található közoktatási intézmény, amely 

képességeiknek megfelelő képzést nyújt számukra. A szülők számára viszont sokszor komoly 

problémát jelent a Veszprémbe történő utazás napi megszervezése.  
 

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

     beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai  

     ellátása 
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A településen élő óvodás- és iskoláskorú gyermekek közül 608 fő hátrányos helyzetű, ebből pedig 

177 halmozottan hátrányos helyzetű. Az SNI-s tanulók száma 97 fő. Ezek sajnos nagyon magas 

számok a település gyermekszámához viszonyítva.  

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó  

         gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

Az általános iskolai gyógypedagógiai oktatásban az alsó tagozatban két osztály működik, ahol 

alkalmaznak gyógypedagógusokat. Sajnos iskolapszichológus nincs. 

Kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk viszont, hogy a helyi roma May Laso Trajo egyesület egy 

nyertes pályázat keretén belül tanodát nyitott, melynek foglalkozásain 40 roma gyermek vehet részt. 

Ez főként az iskola utáni képzést foglalja magában, valamint szabadidős programokat, 

rendezvényeket, kirándulásokat tartalmaz. 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az  

     intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek 

 

Az oktatás, képzés területén hátrányos megkülönböztetésről és jogellenes elkülönítésről nem 

érkeztek jelzések, a szakemberek igyekeznek jól kezelni és kompenzálni a felmerülő problémákat. 

Tudomásunk szerint az intézmények között és azokon belül sincsenek szegregációs jelenségek. 
 

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

       mutatkozó eltérések 

Nincs adat arra vonatkozóan, hogy az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében 

különbségek lennének.  
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Sajnos releváns adatokkal nem rendelkezünk. 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A köznevelési rendszer átalakításával az 

önkormányzat fenntartó státuszból működtetői 

státuszba került.  

A korai fejlesztés lehetősége, mint önkormányzati 

feladat megszűnt. 

2013. január 1. napjától a köznevelési rendszer 

átalakításából adódóan újra kell gondolni azokat a 

feladatokat, programokat, támogatási rendszert, 

amelyet az Önkormányzat, mint fenntartó biztosított. 

Fejlesztő szakemberek megtartásával új módszerek 

kidolgozása. Fejlesztő pedagógus, 

iskolapszichológus alkalmazása. 
A család működését zavaró és akadályozó okok 

közül a családok anyagi, család széteséséből, a 

nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiányából adódó 

veszélyeztetettség csökkentése. 

Szabadidős programok szervezése, biztonságos, 

kulturált színterek működtetése. 

A hátrányos helyzetű gyermekekkel és családjukkal 

foglalkozó szakemberek továbbképzése a hátrányos 

helyzetű gyermekek nevelését, 

személyiségfejlesztését, illetve a szülők eredményes 

bevonását segítő ismeretek elsajátítása a 

kompetenciák fejlesztése érdekében. 

A demográfiai mutatók alapján nő a gyermekek 

száma. 
Gyermeklétszámhoz igazodó intézményhálózat 

működtetése. 



 24 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Az Önkormányzat és annak intézményei a helyzetelemzés készítésének időpontjában csak hiányos 

adatokkal rendelkeztek a gender szempontok és problémák tekintetében. 

A népesség nemek szerinti megoszlása a népességen belül helyi szinten is jól mutatja, hogy a nők 

átlagosan magasabb életkort érnek meg, mint a férfiak. Az állandó népességen belül a nők aránya a 

vizsgált időszakban általában 50 % körüli.  

Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak 

 a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, 

 a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 

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

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

Célunk 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. Olyan önkormányzati 

programokat szerveztünk, amely a GYES lejártát követően segíti a visszatérést. Ilyen volt például a 

virágkötő tanfolyam, parkgondozói tanfolyam vagy a számítógép-kezelői tanfolyam. A 

gyermekfelügyelet szintén megoldott, hiszen településünk két óvodával és egy bölcsődével 

rendelkezik. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

A munkanélküliség tekintetében a nők aránya alacsonyabb a férfiakénál, amely valószínűleg annak 

tudható be, hogy többen közülük GYES-en van. Nem kevés olyan család van, ahol három vagy 

annál több gyermeket nevelnek. A foglalkoztatás tekintetében ez viszont már hátrányként 

mutatkozik, hiszen a kisgyermekes anyukákat (mondjuk ki nyíltan!!) nem szívesen alkalmazzák a 

munkáltatók az esetleges hiányzások (táppénz, szabadság) miatt. Az önkormányzat a 

közfoglalkoztatás keretén belül lehetőség szerint 50-50 %-ban alkalmaz női és férfi munkaerőt. 
 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

Sajnos helyileg már egyre kevesebb vagy nincs is foglalkoztatást segítő képzési lehetőség 

forráshiány miatt. Tudomásunk szerint a közeli munkaügyi kirendeltségeken sem szerveznek már 

képzéseket, vagy csak nagyon meghatározott személyi körnek.  
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Tudomásunk szerint a jelenlegi adatok szerint a nők iskolai végzettsége arányaiban nem tér el a 

férfiakétól. A gond a hátrányos helyzetű családokban élő nők alacsony iskolai végzettsége, hiszen 

sokan közülük már 14 év alatt várandós lesz, így nem folytatja iskolai tanulmányait. Természetesen 

ez magával vonzza az elhelyezkedési lehetőségük korlátozottságát. 
 

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

Ezzel kapcsolatban nem rendelkezünk adatokkal.  
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5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.  

          bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben  

          rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 

Jelen információink szerint rugalmas munkaidőt nem tudnak sehol biztosítani a gyermeket nevelő 

nők számára. A gyermekellátási intézmények azonban elegendő férőhellyel rendelkeznek. 

Családbarát munkahelyi megoldások terén nincs információnk. 

Helyben nincs munkalehetőség, különösen az alacsonyabb végzettségűek számára, csak a 

közfoglalkoztatásban.  Utazással viszont el lehet érni a több műszakban működtetett „multi” 

cégeket. Ezek időbeosztása viszont egyáltalán nem alkalmazkodik a családok igényeihez.  

Családi napközi működtetéséről nincs tudomásunk. 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg. 

Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet 

fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már 

várandós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget 

nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok 

kitöltésében.  Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában 

kerül sor.  
 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos 

cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális szolgáltatások, a 

védőnői hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján egyre több esetre 

derül fény, egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségért. 

 

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

      otthona) 

 

Berhida közelében két anyaotthon található, melyek nem önkormányzati fenntartásúak. Családok 

átmeneti otthonáról nincs információnk. 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A helyi közéletben a nők igen aktív szerepet vállalnak. Ott vannak minden civil szervezetben és a 

segítő munkák nagy részét is nők vállalják. Számítani lehet rájuk a politikai és civil életben, az 

önkéntességben, valamint a társadalmi munkavégzés területén is. 

Az önkormányzat példamutatással hívja fel a figyelmet a nők társadalmi szerepvállalásának 

erősítésére. Önkormányzati képviselők körében 3 nő található, valamint a polgármester is nő. A 

Hivatal középvezetőinek 100 %-a nő. Ha az önkormányzati intézmény hálózat felső vezetését 

vizsgáljuk, akkor 80 %-a nő.  

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra  

          irányuló kezdeményezések 

Országos és helyi szinten is egyre több a válás: a jelenlegi statisztikai adatokból az vehető ki, hogy 

minden második házasság válással végződik, amiből kifolyólag nagyon sok a csonka család. 

Elsősorban a nők nevelik tovább egyedül a gyermekeket, egyre nehezebb körülmények között. 
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A településen egyelőre nincs olyan civil szervezet, amely segítséget nyújtana a nők közéleti és 

magánéleti tevékenységéhez, vagy harcolna az esélyegyenlőségükért, jobb sorsukért. 

A térségben legközelebb Várpalotán működik az Írisz Nőegyesület, ahol örömmel fogadják, 

programjaikra elvárják és segítik a környező települések lányait/asszonyait. Karitatív 

tevékenységük mellett gondoskodnak a nők szabadidejének hasznos eltöltéséről is. Mindezen 

tevékenységükkel hozzájárulnak a női érdekvédelem és esélyegyenlőség elősegítéséhez, nemük 

tehetségének, képességeinek bemutatáshoz, társadalmi elfogadásához. 
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A gyermekét egyedül nevelő, vagy több gyermeket 

nevelő család esetében a szegénység kockázata 

magas. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások 

során célzott támogatások körének kialakítása. 

A magányérzet kialakulásával nemcsak az anya 

mentális állapota lehet rosszabb, családi 

konfliktusokhoz is vezethet. 

Szabadidős programok szervezése, igény szerinti 

bővítése. 

Zöldterületek, közparkok tervszerű felújítása. 

A gyermekek elhelyezése, ha az édesanya több 

műszakban tudna dolgozni 

Olyan családi napközi létrehozása, amelyben a 

három műszakban dolgozó nők is el tudnák helyezni 

gyermekeiket, mert igazodna a 

munkabeosztásukhoz. 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

Berhidán az időskorúak szociális ellátásáról a berhidai Családsegítő Központ gondoskodik az alábbi 

szolgáltatások nyújtásával:  

- házi segítségnyújtás, - idősek nappali ellátása, - szociális étkeztetés. 

A szociális szolgáltatásokat és ellátásokat differenciáltan kell nyújtani annak érdekében, hogy 

mindenki olyan szolgáltatásban és ellátásban részesüljön, amit szükségletei indokolnak. 
 

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

         trendek stb.) 

 

A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

– növekszik az átlagéletkor, 

– magasabb a középkorúak halandósága, 

– nők hosszabb élettartama. 

Az alábbi táblázatból is jól kitűnik, hogy 20 % a 60 év felettiek aránya a lakosságszámhoz 

viszonyítva.  

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

 3049 3025 6074 50% 50% 

0-2 évesek     197     

0-14 éves 483 548 1031 47% 53% 

15-17 éves 139 277 416 33% 67% 

18-59 éves 1472 1832 3304 45% 55% 

60-64 éves 185 173 358 52% 48% 

65 év feletti 541 334 875 62% 38% 
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A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők  pedig 26 %-át teszik ki a lakosságszámnak, ami 

magasnak mondható.  

Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a 

házasok, és növekszik az özvegyek aránya. 

 

Jellemzőbbek ebben a korban a megbetegedések és ezek mellett pszichés problémák is jelen 

vannak. Az idős ember egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási 

képessége beszűkül. Ez nagyon sok embernél okoz pszichés megbetegedéseket. 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Az időskorúak foglalkoztatásával kapcsolatosan meg kell említenünk azt a tényt, hogy a fiatalabb 

generációk jelentős része sem talál helyben munkát. Az időskorúak foglalkoztatottságáról nincsenek 

adatok. 
 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának  

       lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a  

       településen) 

 

Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének 

jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély, a munkaerő-piacon nincs, kivétel ha speciális 

tudással  rendelkezik. Sajnos foglalkoztatásukat támogató programok nincsenek a településen. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Hátrányos megkülönböztetésről nincs tudomásunk, azonban a foglalkoztatás területén hátrányos 

helyzetben lesznek mindaddig az idősebb korosztályok, amíg a fiatalabbak körében is jelentős 

munkanélküliségről számolhatunk be. 
 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet  

         gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Az egészségügyi, szociális, közművelődési szolgáltatások a város minden állampolgára részére 

biztosított. A szociális szolgáltatásokat a helyi Családsegítő Központ végzi. 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Kulturális és közművelődési szolgáltatások esetén a nyugdíjas kort elért személyek kedvezményben 

részesülnek, így az idősek nincsenek hátrányos helyzetben. 

Minden esztendőben az Idősek Napján a szépkorúakat a Polgármester felköszönti. 
 

c) idősek informatikai jártassága 

 

Berhidán az idős emberek részéről igény mutatkozik informatikai tudásuk fejlesztésére, erre 

alapozva 2009-ben (a Peremartonért Egyesület szervezésében, hazai forrásból nyert támogatásból) 

„Idősebbek is elkezdhetik” címmel számítástechnikai tanfolyam került lebonyolításra. A csoportban 

24 fő 55 év feletti lakos vett részt, akik az internet és a világháló témakörében bővíthették 
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ismereteiket. Mind többen kerülnek közel az informatikához, ami közelebb hozza számukra a 

világot és kis mértékben segíthet az egyre fokozódó magányukon is. 
 

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

 

A településen működő nyugdíjas klubok rendszeres lehetőséget nyújtanak arra, hogy az idősek 

megtalálják a saját érdeklődésüknek megfelelő szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget. 
 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

 

Magas az egyedül élők aránya.  

Az aktivitást és a függetlenséget megőrző 

programok, szolgáltatások szervezése. 

Képzések igény szerinti bővítése. 

Gyakran válnak áldozattá. Idősek személyes környezetének, otthonának 

védelmét szolgáló intézkedések bővítése. 

Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége. Generációs programok szervezése. 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

A fogyatékos személyek speciális segítséget igénylő emberek. Életük nem kevesebb és nem több, 

egyszerűen más, másfajta emberi élet. A fogyatékos ember, a betegekhez, az idősekhez és a 

gyermekekhez hasonlóan segítségre szorul. 

Berhida településen nem, de Várpalotán működik  Fogyatékosok Napközi-otthona, ahol a 

fogyatékos személyek részére nappali ellátást, gondoskodást és fejlesztő foglalkoztatást 

biztosítanak. Az intézmény nemcsak  Várpalotáról, hanem a kistérség más településeiről - így a 

Berhidáról - érkező fogyatékos személyek ellátást is biztosítja.  

A Berhidán élő fogyatékos emberek létszámára és fogyatékosságuk mértékére statisztikai adat nem 

áll rendelkezésre, arra csak a fogyatékossági támogatás kapcsán lehet következtetni. Lényeges 

megjegyezni, hogy a látásfogyatékosok egy része fogyatékossági támogatásban, más részük vakok 

személyi járadékában (még alacsonyabb összegű) részesül. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek között arányaiban kevés a fogyatékossággal élő, inkább a 

tartós beteg vagy tanulási zavaros gyermekek határozzák meg ezt a csoportot.  

Helyi szinten a szociális ellátások igénybevevői között jelen vannak a fogyatékkal élő személyek is. 

A fogyatékkal élők számára elérhető a családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Az idősek nappali ellátásában is jelen vannak fogyatékos 

személyek. 
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, 

amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, 

foglalkoztatási helyzetéről. 

 

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

Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a 

mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és 
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egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint 

a sport és a szórakozás területén is.  
 

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

         foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) 

 

A megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzete Magyarországon az EU-hoz 

képest rendkívül rossz.: becslések szerint csak egytizedük kerül be a munkaerő piacra. Képzettségi 

szintjük általában nem éri el az átlagot, gazdasági aktivitásuk csupán egyhatoda a teljes népességhez 

mérten. Egyértelműen megállapítható, hogy a fogyatékkal élők a munkavállalók egyik 

leghátrányosabb helyzetű csoportját képezik: munkaerő-piaci helyzetük lényegesen rosszabb, mint a 

társadalom nem fogyatékos tagjaié, így a foglalkoztatásuk és munkába állásuk – a jelenleg 

egyébként is elégtelen munkaerő piaci kínálatot figyelembe véve - szinte lehetetlen.  

Látássérültek tekintetében Berhidán alig van néhány fő, akik munkahellyel rendelkeznek. Ők a nyílt 

munkaerőpiacon, illetve bedolgozói jogviszonyban védett munkahelyen dolgoznak. A munkájukért 

kapott járandóság azonban nem biztosít elég jövedelmet a megélhetésükhöz. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A foglalkoztatás területén mondható el, hogy országos és helyi szinten is tapasztalható valamilyen 

fokú megkülönböztetés, hiszen a munkáltatók már a hirdetésekben is közzéteszik erre vonatkozó 

kívánságaikat. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
Az Önkormányzat az önálló életvitel támogatása érdekében a kötelező feladatainak ellátása keretén 

belül a Családsegítő Központon keresztül biztosítja ezeket a szolgáltatásokat.  
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

év 

megváltozott 

munkaképességű 

személyek ellátásaiban 

részesülők száma 

egészségkárosodott 

személyek szociális 

ellátásaiban részesülők 

száma 

2008 258 50 

2009 243 43 

2010 216 47 

2011 207 39 

 

A szociális ellátásokat igénybevevők között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos 

személyek is, nyilvántartott adattal azonban csak az alanyi jogon közgyógyellátásban részesülők 

(2012. évben 235 fő), az időskorúak járadékában (2012. évben 3 fő), súlyos mozgáskorlátozottak 

közlekedési támogatásában (2012. évben 39 fő), súlyos fogyatékos hozzátartozó ápolása címén 

(2012. évben 13 fő), részesülőkre vonatkozóan rendelkezünk.  

Sajnos arról nincs pontos adatunk, hogy hányan kapnak fogyatékossággal élők támogatását, vakok 

személyi járadékát. 

 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet  

         gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
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a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

A település önkormányzati intézményei épületének földszintje akadálymentesített, valamint az 

orvosi rendelők, az idősek napközi otthona akadálymentesítettek. 

 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei,  

        fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató  

        épületek akadálymentesítettsége 

 

Bizonyos mértékben megoldott: a település két művelődési háza, a posta és az üzletek is 

akadálymentesen megközelíthetők, valamint az Önkormányzati Hivatal infokommunikációs 

akadálymentesítése is megtörtént. 2011-ig a berhidai Mozgássérültek Egyesülete felvállalta a 

településen egyénenként végzendő akadálymentesítési teendők szervezését. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

Csak részben megoldott. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

A közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége csak részlegesen megoldott. 

 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális  

        közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

A településen sajnos ilyen még nincs. 
 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 

Az Önkormányzat  támogatja a fogyatékos személyek társadalmi integrációját előmozdító 

kezdeményezéseket. A városban megindult akadálymentesítési munkálatokon kívül 

hátránykompenzáló szolgáltatásokat a berhidaiak elsősorban Várpalotán találhatnak. 
 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

 

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.   
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. 
Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a 

szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen 

korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe. 

Szükséges a támogatásuk a szűrőprogramokra 

történő eljutásuk (eljuttatásuk) terén.  

 

Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél nagyobb 

számban részt vegyenek az egészségügyi 

szűrővizsgálatokon  
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők  

      társadalmi felelősségvállalása 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi  

        szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma  

        közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 

Településünkön működnek civil szervezetek, szakkörök, egyesületek. A helyi lakosság részt vesz 

ezen szervezetek programjain. Az Önkormányzat helyi rendeletben meghatározottak szerint 

pályázati úton támogatja a szervezeteket, azok rendezvényeit.  

Jelentős civil szervezetek Berhidán:  

- Nyugdíjas Klub Berhida, - Mazsorett Csoport Berhida, - Búzavirág Népdalkör, - Kertbarát kör, - 

Őszi Napfény Nyugdíjas Klub, - Őszi Napfény Néptánc Csoport, - Őszi Napfény Népdalkör, - Pere 

Rúzs Tánccsoport, - Pearl Dance Tánccsoport, - Berhida Mozgássérültek Csoportja, - Peremartonért 

Egyesület, - KLT Peremartoni Ifjúsági Szervezet, - Összefogással Berhidáért Egyesület, - Berhida 

Táncegyüttes, - Városi Polgárőrség Egyesület,- May Laso Trajo (Jobb Élet Egyesület). 

A civil szervezetek függetlenségét elismerjük és tiszteletben tartjuk. Partneri viszonyt alakítottunk 

ki velük. 

 

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

       bemutatása 

 

Az önkormányzat nagyon szoros kapcsolatot tart fenn mindkét nemzetiségi önkormányzattal. A 

Német- és Roma Nemzetiségi Önkormányzat pedig szintén jó partnerségi viszonyt alakított ki úgy 

az egyházak, mint a civil szektor képviselőivel. Önkormányzatunk Együttműködési Megállapodás 

kötött a helyi Nemzetiségi Önkormányzatokkal. 

 

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

 

A térség önkormányzatai között nagyon jól funkcionáló partnerség működik.  

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Berhidán két nemzetiségi (német és roma) önkormányzat működik. A Roma Önkormányzat az 

alapszabályában is rögzítette az esélyegyenlőségi tevékenységet. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A civil szervezetek tevékenységét a fentiekben már részleteztük. 

 

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

 

A magánvállalkozók segítőkészsége és lehetősége az őket is egyre nagyobb mértékben sújtó 

nehézségek miatt csökkenő tendenciát mutat. Ennek ellenére - erejükhöz mérten -  próbálnak 

segíteni. 
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése alkalmával szorosan együttműködött minden érintett 

partner. Hozzáférést biztosítottak azokhoz a szükséges dokumentumokhoz, amelyek 

elengedhetetlenül szükségesek voltak a jelen terv elkészítéséhez. Információt szolgáltattak: 

személyesen és telefonon keresztül történt egyeztetések során pontosítottuk a felmerült és még 

tisztázatlan kérdéseket. 
 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett  

         nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati  

         intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi  

       esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 

 

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

gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek.  A kapcsolattartás lényege az egyes 

esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására irányult, majd a program-tervezet 

véleményezésére koncentrálódott.  

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek  

       visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

 

A honlapon az elfogadott dokumentum hozzáférhető lesz, amely alapján az esélyegyenlőségi 

folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos 

ellenőrzése. 
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10. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

 

Az intézkedési terv a megjelölt hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet 

és társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedésekkel valósul 

meg. Az intézkedési terv olyan beavatkozásokat fogalmaz meg, amelyek a helyzetértékelésben 

felvetett problémákra nyújtanak megoldást. 
 
 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

- A szegénység megelőzése, hatásának 

mérséklése.  

 

- A hátrányos helyzetek generációkon 

keresztüli átöröklődése.  

 

- A lakossági adósságállomány 

újratermelődése.  
 

- A roma népesség hátrányos 

helyzetének csökkentése  
 
- Romákkal szembeni diszkrimináció  

 

- Alacsony iskolai végzettség 

 

- Helyi foglalkoztatási eszközök 

alkalmazása.  

 

- Szociális, gyermekjóléti, képzési 

szolgáltatások bővítése.  

 

- Az állampolgárok életminőségének 

folyamatos vizsgálata. Szükséglet alapú 

szolgáltatások szervezése.  
 

- Komplex programok bevezetése.  

 
- Nyilvánosság erősítése. 

 
- Képzések bővítése a munkanélküliek 

körére. 

 

Gyermekek 

- A korai fejlesztés lehetősége, mint 

önkormányzati feladat megszűnt.  

 

- A család működését zavaró és akadályozó 

okok csökkentése.  
 

- A demográfiai mutatók alapján nő a 

gyermekek száma. 

 

- Fejlesztő szakemberek megtartásával új 

módszerek kidolgozása. Fejlesztő 

pedagógus, iskolapszichológus alkalmazása.  

 

- Szabadidős programok szervezése, 

biztonságos, kulturált színterek 

működtetése.  
 

- Gyermeklétszámhoz igazodó 

intézményhálózat 

működtetése. 
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Idősek 

- Magas az egyedül élők aránya.  

 

 

 

 

 

- Gyakran válnak áldozattá.  

 

- Nemzedékek közötti kapcsolat 

nehézsége. 

- Az aktivitást és a függetlenséget 

megőrző programok, szolgáltatások 

szervezése. 

Képzések igény szerinti bővítése.  

 

- Idősek személyes környezetének, 

otthonának védelmét szolgáló 

intézkedések bővítése.  

- Generációs programok szervezése. 

Nők 

- A gyermekét egyedül nevelő, vagy több 

gyermeket nevelő család esetében a 

szegénység kockázata magas.  

 

- Családi konfliktusok.  

 

- A gyermekek elhelyezése, ha az édesanya 

több műszakban tudna dolgozni 

- Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, 

ellátások során célzott támogatások körének 

kialakítása.  

 

- Szabadidős programok szervezése, igény 

szerinti bővítése.  

 

- Olyan családi napközi létrehozása, 

amelyben a három műszakban dolgozó nők 

is el tudnák helyezni 

gyermekeiket, 

 

Fogyatékkal 

élők 

- Az elszigetelten élő, fogyatékkal élőnek a 

kapcsolatteremtésre  kevés lehetősége van.  

 

 

 

- Az akadálymentes környezet aránya 

nem 100 %-os.  
 

 

 

 

- Az egészségügyi prevenciós 

szolgáltatásokra, szűrővizsgálatokra történő 

eljutásuk korlátozott.   

 

 

- Lehetőségek: közterületen térítésmentes 

WIFI szolgáltatás, képzések szervezése, 

olyan támogatások bevezetése, amely az 

internethez való hozzáférést segíti.   
 

- Fizikai környezetben található 

akadályok megszüntetése, információs 

és kommunikációs akadályok 

megszüntetése, lakókörnyezet 

akadálymentesítését szolgáló program.  
 

- Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél 

nagyobb számban részt vegyenek az 

egészségügyi szűrővizsgálatokon  

 

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 

1. Helyi foglalkoztatási eszközök 

alkalmazása. 

 

 

2. Szociális, gyermekjóléti, képzési 

szolgáltatások bővítése. 

 

3. Az állampolgárok 

életminőségének folyamatos 

vizsgálata. Szükséglet alapú 

szolgáltatások szervezése. 

1. Munkaügyi Központ Kirendeltsége, 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 

Településellátó és Szolgáltató 

Szervezet, Polgármester 

2. Szociális Kerekasztal tagjai, 

Családsegítő Központ, Polgármester 

 

3. Szociális Kerekasztal tagjai, 

Családsegítő Központ, Polgármester 
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4. Komplex programok bevezetése. 

 

 

 

5. Nyilvánosság erősítése. 

 

 

 

6. Képzések bővítése. 

 

4. Munkaügyi Központ Kirendeltsége, 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 

Szociális Kerekasztal tagjai, 

Polgármester 

 

5. Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 
Humán Ügyek Bizottsága, 

Polgármester 

 

6. Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 

Munkaügyi Központ Kirendeltsége, 

TESZ, Polgármester 

Gyermekek 

1. Új módszerek, eljárások. 

 

 

 

2. Programok szervezése, 

szakemberek képzése. 

 

3. Intézményhálózat gazdaságos 

működése, feltöltöttségi, 

kihasználtsági mutatók vizsgálata.  

1. Családsegítő Központ (jelzőrendszer 

tagjai), Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat, Humán Ügyek 

Bizottsága, Polgármester 

2. Óvodák, Családsegítő Központ,  

Kultúrház, Polgármester 

3. Családsegítő Központ, Humán Ügyek 

Bizottsága, Polgármester 

Idősek 

1. Szociális, közművelődési 

szolgáltatások bővítése. 

 

2. Tájékoztatás és megelőzés. 

 

 

3. Generációs programok szervezése. 

1. Civilszervezetek, Kultúrház, 

Családsegítő Központ, Polgármester 

 

2. Civilszervezetek, Rendőrkapitányság, 

Családsegítő Központ, Polgármester 

 

 

3. Civilszervezetek, Kultúrház, 

Családsegítő Központ, Polgármester 

Nők 

1. Szabadidős programok szervezése, 

bővítése. 

 

2. Szociális, gyermekjóléti 

szolgáltatások, ellátások során 

célzott támogatások körének 

kialakítása. 

 

 

3. Napközbeni ellátás szervezése. 

1. Szociális Kerekasztal tagjai, Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat, 

Családsegítő Központ, Kultúrház, 

Polgármester 

2. Humán Ügyek Bizottsága, 

Családsegítő Központ, Polgármester 

 

 

3. Szociális Kerekasztal tagjai, 

Civilszervezetek, Polgármester 

 

Fogyatékkal 

élők 

1. A kommunikáció színterének 

bővítése, elérhetővé tétele. 

 

2. Akadályok megszüntetése. 

3. Az egészségügyi 

szűrővizsgálatokon való részvétel 

segítése. 

1. Berhida Város Önkormányzata 

(pályázatok útján), informatikus, TESZ, 

Polgármester 
2. TESZ, civilszervezetek, Polgármester 

3. Háziorvosi szolgálat, Családsegítő 

Központ, Humán Ügyek Bizottsága, 

Polgármester 

Jövőképünk 

Berhida Város Önkormányzata legfontosabb célja a településen élő állampolgárok jólétének 

biztosítása, életminőségének folyamatos javítása, hiszen szeretnénk olyan településen élni, ahol a 

romák, a mélyszegénységben élők felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló 
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irányításának lehetősége javul. Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészséges testi, lelki, fizikai 

fejlődését, a veszélyeztetettség megszüntetését, a hátrányos helyzet leküzdését. Folyamatosan 

odafigyelünk az idősek segítésére, tájékoztatására és elősegítjük a prevenciót. Elengedhetetlennek 

tartjuk a nők esetében a munkaerő-piaci esélyeik javítását, képzésüket, ezzel is elősegítve a 

családon belüli helyzetük erősödését, megbecsülését. Természetesen különös figyelmet fordítunk a 

fogyatékkal élők szolgáltatásokhoz való hozzájutásához és ezzel kapcsolatban az akadálymentes 

környezet megteremtéséhez.  

Mindezt olyan támogatói környezet működtetésével szeretnénk elérni, amely erősíti a közösséghez 

és a lakóhelyhez kötődést, a társadalmi szolidaritást, ha kell, pozitív diszkriminációt alkalmazva a 

veszélyeztetett célcsoportok számára. 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: 

A család működését zavaró és akadályozó okok közül a családok anyagi, család 

széteséséből, a nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiányából adódó 

veszélyeztetettség csökkentése. 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Főként a hátrányos helyzetű,  többgyermekes családokban a gyermekekkel való 

törődés, gondozás csak az egyik szülőre hárul, aki nem mindig tud megbírkózni a 

feladattal. Az ilyen helyzetek családi konfliktusokhoz vezetnek, melyben a 

gyermek a szenvedő fél. Ez kihat testi, lelki, erkölcsi fejlődésére, iskolai 

teljesítményére. Kiinduló érték: 56 gyermek 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Cél: A szülők és a gyermekek kapcsolatának, összetartozásának erősítése közös 

szakmai és szabadidős programokon keresztül.  

R: Kérdőíves igényfelmérés családonként  

K: Helyiség, terület, humán és pénzügyi források megteremtése  

H: Látogatottság növelése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- Kérdőíves igényfelmérés családonként, hogy milyen tevékenységekben 

vennének részt,  

- megfelelő szakemberek megkeresése,  

- gyermekek táboroztatása, kirándulások a nehéz anyagi helyzetben lévő 

családok, gyermekek számára,  

- pályázat figyelés 

Résztvevők és 

felelős 

Családsegítő Központ, önkéntesek, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, civil 

szervezetek, önkormányzat, polgármester 

Partnerek Családok, gyermekek 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: felmérés, 4 hónap  

K: erőforrások mozgósítása 4 hónap  

H: programok beindítása, 4 hónap 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

R: a felmérés elvégzése  

K: Szakemberek felkérése, programok szervezése, indítása  

H: Fenntarthatóság érdekében az érdekeltség, látogatottság növelése 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Érdeklődés hiánya – népszerűsítés,  

Forráshiány – önkormányzati támogatás, szponzorok felkutatása 

Szükséges erőforrások 
Támogatók felkutatása, pályázati lehetőségek, nemzetiségi és városi 

önkormányzat támogatása 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: 
A közfoglalkoztatás nyújtotta lehetőségek további kihasználása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A településen magas az aktív korú munkanélküliek száma, akik közül sok a roma 

származású. Az ő elhelyezkedésük a munkaerő-piacon igen korlátozott, főként 

alacsony iskolai végzetségük és származásuk miatt. Az önkormányzat ezért 

szeretné kihasználni a lehető legnagyobb mértékben a rendelkezésre álló 

lehetőségeket beleértve a képzéseket is.  Kiinduló érték: 50 fő 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Cél:  A közmunkaprogram hatékonyságának, ezen belül foglalkoztatható 

létszámának növelése.  

R: A programban résztvevők felmérése, kiválasztás  

K: Teljesítmény követelmények felállítása, szükséges képzések indítása  

H: Visszavezetés a munka világába, továbbfoglalkoztatás 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- Előző évek tevékenységének elemzése,  

- együttműködés a Munkaügyi Központtal, Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

– személyek kiválasztása  

– képzések szervezése  

– hatékonyság és létszám növelése 

Résztvevők és 

felelős 

Önkormányzat, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Munkaügyi Központ, TESZ, 

közfoglalkoztatásban résztvevők, Polgármester 

Partnerek Önkormányzat, TESZ, helyi cégek 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: igényfelmérés, 2 hónap 

K: program, képzés beindítása 2013.07.15-2014.12.31. 

H: létszám további növelése  2016.12.31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

R: a felmérés elvégzése  

K: Szakemberek, oktatók felkérése, programok szervezése, indítása  

H: Hatékonyság, létszám növelése 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

- Állami támogatás csökkentése,  

- jogszabályi háttér kedvezőtlen változása 

- önkormányzati támogatás, pályázat figyelés 

Szükséges erőforrások pályázati lehetőségek, nemzetiségi és városi önkormányzat támogatása 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 

 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja egyéb 
stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Közmunkaprogram 

hatékonyságának 

növelése 

Alacsony iskolai 

végzettség, 

munkaerő-piaci 

esélyek 

korlátozottsága 

Roma népesség 

hátrányos 

helyzetének 

csökkentése, 

szegénység 

megelőzése, 

mérséklése 

Településfejleszt

ési stratégia 

Érintettek 

felmérése, 

képzések 

szervezése, 

pályázatfigyelés 

polgármester Pályázat 

kiírásához 

kapcsolódó 

A programban 

résztvevők 

száma 

Humán és 

pénzügyi 

erőforrások 

Hatékonyság és 

létszám 

növelése, 

továbbfoglalkozt

atás 

2 Romákkal szembeni 

diszkrimináció 

csökkentése 

Előítélet még 

mindig jelen van 

főként a munka 

világában 

A 

diszkrimináció, 

előítélet 

csökkentése 

nemcsak a 

népesség 

körében, hanem 

a munkáltatói 

szférában is 

Szociális 

koncepció 

Nyilvánosság 

erősítése, 

önkormányzati 

kutatás 

különböző 

szervezetek 

bevonásával, 

roma-nem roma 

közös 

programok 

polgármester Minden év 

december 31-ig 

Programba 

bevontak száma 

Információs, 

technikai, 

valamint humán 

és pénzügyi 

erőforrások 

Hosszú távú 

fenntarthatóság 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Gyermeklétszámhoz 

igazodó 

intézményhálózat 

(jelzőrendszer) 

fejlesztése 

Demográfiai 

mutatók szerint 

nő a gyermekek 

száma, ezen 

belül a 

védelembe vett, 

veszélyeztetett 

gyermekek 

száma 

Veszélyeztetetts

égi tényezők 

kialakulásának 

megelőzése, a 

krízishelyzetbe 

kerülő 

gyermekek 

minél előbbi 

segítése 

Szociális 

koncepció 

Intézmények 

együttműködése

,problémák 

jelzése, 

igényfelmérés 

polgármester 2013.07.01-től 

folyamatos 

Érintettek száma Humán, esetleg 

pénzügyi 

erőforrások 

Folyamatosan 

működtethető 

2 A család működését 

zavaró és 

akadályozó okok 

csökkentése 

Családon belüli 

erőszak, 

védelembe vett 

gyermekek 

magas száma, 

szülői agresszió, 

A szülők és a 

gyermekek 

kapcsolatának, 

összetartozásána

k erősítése 

közös szakmai 

Gyermekvédelm

i beszámoló 

-  igényfelmérés 

családonként, 

(hogy milyen 

tevékenységekb

en vennének 

részt),  

polgármester 2013.07.01-től 

folyamatos 

Programba 

bevontak száma 

Meglévő 

erőforrások 

hatékonyabb 

kihasználása 

Hosszú távú 

fenntarthatóság 
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törődés, szeretet 

hiánya 

és szabadidős 

programokon 

keresztül.  

 

- megfelelő 

szakemberek 

megkeresése,  

- gyermekek 

táboroztatása, 

kirándulások a 

nehéz anyagi 

helyzetben lévő 

családok, gyer-

mekek számára,  

- pályázat figye- 

lés 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Gyermekek 

napközbeni ellátása 

Női 

munkavállalás 

támogatása 

gyermekek 

elhelyezésével 

A munkába álló 

kisgyermekes 

anyukák 

támogatása 

településfejleszt

és 

Bölcsődei 

ellátás további 

biztosítása, 

családi napközi 

létrehozása 

polgármester folyamatos Ellátott 

gyermekek 

száma 

Humán, 

pénzügyi, 

technikai 

erőforrások 

Folyamatosan 

működtethető 

2 Rugalmas 

foglalkoztatási 

formák biztosítása a 

nők munkavállalása 

érdekében 

A gyermekét 

egyedül nevelő 

vagy több 

gyermeket 

nevelő szülő 

munkavállalásán

ak támogatása 

Családi 

feladatellátáshoz 

igazodó 

munkarend 

biztosítása 

Szociális 

koncepció 

Részfoglalkoztat

ás biztosítása a 

helyi 

önkormányzat 

intézményeinél, 

helyi 

vállalkozásoknál 

polgármester folyamatos A rugalmas 

munkakörrel 

élők száma 

Szervezési 

feladatok 

Hosszú távú 

fenntarthatóság 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Idősek személyes 

környezetének, 

otthonának 

védelmét szolgáló 

intézkedések 

bővítése.  

 

Az idős emberek 

biztonságának 

támogatása 

Az idősek 

életminőségének

, 

biztonságérzetén

ek javítása 

Éves beszámoló Az idősek 

(főként az 

egyedül élők) 

felmérése, 

szükségleteik 

feltárása, a 

segítségadás 

módjának 

tervezése 

polgármester 2013.07.01-től 

folyamatos 

Segítségadások 

száma 

Szociális 

gondozók 

munkarendje 

Létszám 

bővítése 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Akadályok 

megszüntetése 

Fizikai 

akadályok, 

középületek 

nem teljesen 

akadálymentesít

ettek 

Fizikai 

környezetben 

található 

akadályok 

megszüntetése, 

információs és 

kommunikációs 

akadályok 

Településfejleszt

ési stratégia 

Az 

akadálymentesít

és áttekintése, 

cselekvési terv 

készítése, 

pályázatok 

keresése a 

fejlesztésekre 

polgármester folyamatos Akadálymentesít

és aránya 

Humán, 

pénzügyi, 

technikai, 

informatikai 

erőforrások 

Maradandó, így 

hosszú távon 

biztosított 
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megszüntetése, 

lakókörnyezet 

akadálymentesít

ését szolgáló 

program 

2 Közszolgáltatásokh

oz való egyenlő 

esélyű hozzáférés 

Jeltolmács 

alkalmazása a 

hivatalban 

Ügyeik 

intézésének 

megkönnyítése 

Szociális 

koncepció 

Legalább 1 fő 

önkormányzati 

dolgozó képzése 

Polgármester, 

jegyző 

2 év Sikeres vizsga Képzés költsége Hosszú távon 

fenntartható 

 



3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 

támogassák.  

 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 

program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

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

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet.  

 

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

maradéktalanul megvalósuljanak. 

A megvalósítás folyamata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre. Tagjai: Családsegítő Központ vezetője, Szociális Kerekasztal elnöke, 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,Településellátó és Szolgáltató Szervezet vezetője, 

Polgárőrség vezetője, Önkormányzati Hivatal esélyegyenlőségi referense. 

 

A HEP Fórum feladatai: 

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

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

tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

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

beavatkozások meghatározása 

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

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

testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
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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 munkacsoportokat hozhat létre. 
 

Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

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

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

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

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

érdekében. 
 

Kötelezettségek és felelősség 
 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester 

felel.:  

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

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

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
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- 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, 

együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló 

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

Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben a kétévente előírt 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 
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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. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 

I. Berhida Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és 

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

Intézkedési Tervébe beépítettük. 

 

II. Ezt követően Berhida Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 120/2013.(VI.27.) Kt. számú 

határozatával elfogadta. 

 

Mellékletek:  

 

Intézkedési Terv, Intézkedések, HEP elkészítési jegyzék 

 
 
 
 
 

Dátum          Aláírás 
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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 folyamatban. 


