ELŐTERJESZTÉS
A Humán és Környezetvédelmi Bizottság 2013. november 19-én tartandó ülésére
Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának véleményezése
Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság!
A 2014. évi költségvetési koncepció tervezet véleményezésekor a Humán és Környezetvédelmi Bizottságnak
az alábbiakban kell állást foglalnia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

közalkalmazottaknál és egyéb jogviszonyú dolgozók tekintetében cafetéria biztosítása
jutalom előirányzat tervezése előző évi szinten
előző évi munkáltatói döntésen alapuló 7,5 % béremelés tervezése
iskolatej (kb. 1.500.000,-Ft)
nyugdíjas karácsonyra egyszeri pénzbeli juttatás beépítése a szociális keretbe (kb. 1.500.000,-Ft)
tanulók ingyenes tankönyvellátása vonatkozásában (kb. 1.300.000,-Ft)
közüzemi díjkompenzáció (kb. 2.500.000,-Ft)
a helyi nemzetiségi önkormányzat támogatása
az intézmények támogatása (Könyvtár, Óvoda, Védőnő)
rendezvények támogatása (KEK)
Általános Iskola támogatása
civil szervezetek támogatási igénye (koncepció mellékletét képezik)
háziorvosi rendelő eszközbeszerzés támogatása
Bia Szent Anna Egyházközség támogatása
polgárőrség gépjármű beszerzésének támogatása
körzeti megbízott üzemanyag támogatása
tervezett beruházások, fejlesztések köre

A Humán és Környezetvédelmi Bizottság a költségvetési koncepció véleményezésekor az irányelveket
vitatja meg, annak anyagi vonzatának biztosításáról a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tesz ajánlást
a képviselő-testület felé.
Személyi juttatások
A 2014. évi személyi juttatások tervezésénél a 2013. évi előirányzat a bázis. A személyi juttatásoknál
számolni kell a bértábla szerinti kötelező béremelésekkel. 2013 évben a Képviselő-testület alapilletményre
vetítve községi intézményi szinten 7,5 %-os béremelést engedélyezett 1 éves időtartamra. Előreláthatóan a
minimálbér 2013-ban az infláció mértékével megegyező, 2,4 %-kal fog emelkedni. A béren kívüli juttatások
összetételében jelentős változás nem várható, adója 16 %, azonban 2013 évtől 14 % EHOT is meg kell a
munkáltatónak fizetni.
A költségvetési törvénytervezet szerint a költségvetési szerveknél foglakoztatottak éves cafetéria kerete az
előző évnek megfelelően nem haladhatja meg a bruttó 200 e Ft-ot.
A személyi juttatások tervezéséhez dönteni kell az alábbiakban:
• Közalkalmazottaknál és egyéb jogviszonyú dolgozók tekintetében cafetéria
• Jutalom előirányzat tervezése ( előző évi szinten )
• Előző évi, munkáltatói döntésen alapuló 7,5 % béremelés tervezése

Szociális feladatok
A szociális feladatok tekintetében átrendeződés következik be, ez a jelenlegi ismereteink szerint nem jár
többletköltséggel, a rászorulók számának növekedése miatt a bázis előirányzat 20%-os emelése szükségessé
válik.

A szociális ellátáson belül dönteni kell az alábbiakról:
•
•
•
•

iskolatej (kb. 1.500.000,-Ft)
nyugdíjas karácsonyra egyszeri pénzbeli juttatás beépítése a szociális keretbe (kb. 1.500.000,-Ft)
tanulók ingyenes tankönyvellátása vonatkozásában (kb. 1.300.000,-Ft)
közüzemi díjkompenzáció (kb. 2.500.000,-Ft)

•

HPV oltás ( 3 éves szerződés aláírásra került, mely 2014. december 31-én jár le)

Általános Iskola támogatása
2013 évben az iskola állami fenntartásba került, ezért az iskola kiadásai miatt jelentősen csökkentek a
működési költségek. Természetesen a Képviselő-testület arra törekszik, hogy az eddigi önként vállalt
feladatok fedezetét továbbra is biztosítsa az intézmény számára. A képviselő-testület elkötelezte magát az
mellett, hogy az oktatásban felszabadult pénzeszközt nem vonja ki az oktatásból, - tette ezt már 2013-ban is hanem továbbra is annak színvonalának emelésére kívánja fordítani. 2013 évben már határozott a Képviselőtestület arról, hogy 2014 évben támogatja a művészeti oktatást 1.908 e Ft értékben, továbbá az úszásoktatást
132 e Ft összegben.
Az iskolaigazgató kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, melyben kérte, hogy az iskolaudvaron kerüljön
kialakításra egy játszóudvar. Kérte továbbá 2 pedagógus továbbképzési – életpályamodellhez szükséges –
költségeinek támogatását, illetve új tanterem kialakításának támogatását.
Az új tanterem kialakításának tervét, amennyiben támogatja a képviselő-testület, fel kell venni a tervezett
beruházások közé.
Civil szervezetek támogatása:
Az elmúlt években a civil szervezetek koncepcióhoz benyújtott igényei egy civil szervezeti támogatási
keretbe kerültek, ahonnan egyedi pályázatokkal tudtak az egyesületek működési és programtámogatásokat
lehívni. A pályázatok elbírálásánál mérlegelni tudta a képviselő-testület, illetve a Humán és
Környezetvédelmi Bizottság, hogy megismerve az egyes programok részletes költségvetését azokat milyen
összeggel támogassa. A civil szervezetek a kapott összegekről tételes, számlával igazolt elszámolást
kötelesek benyújtani. Aki ennek a kötelességének nem tesz eleget, a következő évben nem nyújthat be
pályázatot.
Háziorvosi rendelő eszközbeszerzése:
Dr. Pintér Márk háziorvos a betegváróba szeretne új székeket, szalagfüggönyt, valamint az illemhelyeket
szeretné felújíttatni. A rendelőt pedig szeretné felszereltetni elektronikus betegirányító rendszerrel.
Bia Szent Anna Egyházközség támogatása:
Mészáros Péter plébános a 2014. évben Lengyelország – Szlovákia zarándokút lebonyolításához, nyári tábor
lebonyolításához, valamint térdeplő beszerzéséhez kér hozzájárulást.
Helyi Polgárőrség gépjármű beszerzésének támogatása ( beruházások közé felvétel):
A képviselő-testület az ősz folyamán állást foglalt abban, hogy támogatja a helyi polgárőrség gépjármű
beszerzését és erre a koncepció tervezésekor fog visszatérni.
Körzeti megbízott üzemanyag támogatása:
A jelenlegi körzeti megbízott a településen legtöbbször nem rendőrségi, hanem civil autóval teljesít
szolgálatot azért, mert nincs elegendő gépjárműve a kapitányságnak. A használatában álló személygépkocsi
nem a körzeti megbízott, hanem édesapja tulajdona, így a rendőrség nem tud üzemanyag támogatást nyújtani
számára, ezért fordult az önkormányzathoz támogatási kérelemmel.

Kérem a T. Humán és Környezetvédelmi Bizottság tagjait, hogy a koncepció-tervezet megvitatása után
alakítsa ki véleményét, és az alábbi határozatot terjessze a képviselő-testület elé:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának
…..../2013(XI.19.) sz. határozata
Javasolja az alábbi önként vállalt feladatok megvalósításának biztosítását a koncepcióban:
• közalkalmazottaknál és egyéb jogviszonyú dolgozók tekintetében cafetéria biztosítása
javasolja / nem javasolja
• jutalom előirányzat tervezése előző évi szinten
javasolja / nem javasolja
• előző évi munkáltatói döntésen alapuló 7,5 % béremelés tervezése
javasolja / nem javasolja
• iskolatej program folytatása
javasolja / nem javasolja
• nyugdíjas karácsonyra egyszeri pénzbeli juttatás beépítése a szociális keretbe
javasolja / nem javasolja
• tanulók ingyenes tankönyvellátása
javasolja / nem javasolja
• közüzemi díjkompenzáció
javasolja / nem javasolja
• a helyi nemzetiségi önkormányzat támogatása
javasolja / nem javasolja
• az intézmények támogatása (Könyvtár, Óvoda, Védőnő)
javasolja / nem javasolja
• rendezvények támogatása (KEK)
javasolja / nem javasolja
• Általános Iskola támogatása
• játszóudvar bővítése
javasolja / nem javasolja
• pedagógusok továbbképzése
javasolja / nem javasolja
• civil szervezetek támogatása egyedi elbírálás alapján
javasolja / nem javasolja
• háziorvosi rendelő eszközbeszerzésének támogatása
• váróterem felújítása
javasolja / nem javasolja
• illemhelyek felújítása
javasolja / nem javasolja
• beteghívó rendszer kiépítése
jvasolja / nem javasolja
• Bia Szent Anna Egyházközség támogatása
• zarándokút támogatása
javasolja / nem javasolja
• táboroztatás támogatása
javasolja / nem javasolja
• térdeplő beszerzésének támogatása
javasolja / nem javasolja
• körzeti megbízott üzemanyag támogatása
javasolja / nem javasolja

Tervezett beruházások, fejlesztések körét az alábbiakban javasolja meghatározni:

•
•
•
•
•
•
•
•

Móricz liget közösségi tér
Vadvirág utca I. szakasz
Ördöglovas lejtő II. szakasz útépítés
Iskola tanterem bővítés
Térfigyelő kamera
Polgármesteri hivatal és eü. klímaberendezés
Polgárőrség gépjármű-beszerzés támogatása.
Pályázati lehetőség esetén – Sportpálya felújítás

A módosítások és kiegészítések átvezetése után a 2013. évi Költségvetési Koncepció tervezetet a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság, majd a Képviselő-testület elé terjeszti a célok, feladatok pénzügyi
megvalósíthatóságának vizsgálata céljából.
Határidő:
Felelős:

azonnal.
Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke.
Erdősi László polgármester.

Herceghalom, 2013. november 14.
Erdősi László sk.
Polgármester

Herceghalom Község Önkormányzatának
2014. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24.§.-a előírja az önkormányzatok számára
költségvetési koncepció készítését. A költségvetési koncepció célja, hogy áttekintse az adott
időszakban megvalósulásra kerülő feladatokat és felmérje a feladatok megvalósításához szükséges
források körét és nagyságrendjét.
A költségvetési koncepciót a központi költségvetési irányelvek, az önkormányzatot érintő
makrogazdasági összefüggések, az önkormányzatok forrásszabályozása, a helyben képződő
bevételek, az önkormányzat ismert kötelezettségeinek, gazdasági programjában szereplő
feladatainak, valamint a részletes költségvetés készítéséhez megfogalmazott követelmények,
iránymutatások figyelembe vételével kell összeállítani. Tekintettel arra, hogy a makrogazdasági
mutatók, a központi költségvetésben megfogalmazott irányelvek, szabályozók nagymértékben
meghatározzák azt, hogy milyen kondíciókkal, bevételi forrásokkal tudjuk elkészíteni településünk
költségvetését, ezért az előző évek gyakorlatának megfelelően tájékoztatást adunk a központi
központi költségvetésben megfogalmazott azon irányelvekről, melyek hatással vannak az
önkormányzat és intézményhálózatának költségvetésére, majdani működésére. A koncepció
tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező előírás, lényegében az elképzelések
meghatározását és az elérni kívánt célok kitűzését kell tartalmaznia. Elsődleges célja tehát a
költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek meghatározása.
Jelen pillanatban még a jövő évi működést meghatározó jogszabályok csak törvényjavaslat
formájában vannak a parlament előtt, elfogadásuk november közepére, végére várható. Mindezek
ellenére meg kell határozni azokat az irányelveket, melyek alapján a 2014. évi költségvetés
elkészíthető lesz.
Fentiek alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint terjesztem
elő:
I.
A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ
ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2014. ÉVBEN
1. A kormányzat gazdaságpolitikája
A kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja továbbra is az államadósság
csökkentése, a költségvetési hiány 3% alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség
javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a Kormány az
elmúlt 3 és fél évben jelentős struktúrális átalakításokat hajtott végre, többek között a
munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén. Az
eredmények azt mutatják, hogy a költségvetési és pénzügyi egyensúly helyreállítására, az
államadósság csökkentésére, valamint a munkaerőpiac keresleti és kínálati alkalmazkodására, a
gazdasági növekedés újraindítására irányuló törekvések már meghozták az elvárt pozitív fordulatot.
A Kormány intézkedéseinek hatására a költségvetési hiány és a GDP-arányos államadósság
érdemben csökkent az elmúlt 3 és fél évben. A Kormány költségvetési hiányt visszaszorító
erőfeszítéseinek eredményeképp az államháztartás GDP-arányos egyenlege európai
összehasonlításban is kedvezően alakult az elmúlt években. Az elért eredmények jelentőségét
bizonyítja, hogy Magyarország 2013 júniusában kikerült a 2004 óta fennálló túlzott deficit
eljárás alól.
A Kormány és az Országgyűlés eddigi intézkedései, valamint a magyar gazdaság növekvő
teljesítménye együttesen lehetővé teszi, hogy az államháztartás hiánya a következő években is
tartósan 3% alatt maradjon. A Kormány fenntartható költségvetési pályát biztosító
gazdaságpolitikáját a pénzügyi piacok is elismerik. Ennek kézzelfogható jele, hogy az államadósság

finanszírozási költsége számottevően csökkent, és az állampapírhozamok is rekord alacsony szintre
süllyedtek az elmúlt időszakban, új történelmi minimumhozamok alakultak ki az állampapírok
piacán. Egy sikeres gazdasághoz nem csak az állam adósságának leépítésére van szükség, hanem a
magánszektor adósságát is egészséges szintre kell csökkenteni. Ennek érdekében megkezdődött a
magánszektor jelentős mértékűre duzzadt adósságának leépítése. Elmondható, hogy a lakossági
megtakarítások emelkednek, a fizetési mérleg egyenlege pedig tartósan pozitív tartományba került,
azaz több árut és szolgáltatást exportálunk, mint amennyit behozunk az országba. Ennek
köszönhetően a korábbi időszakokkal ellentétben a pénz nem ki-, hanem beáramlik az országba,
ezzel is gazdagítva az itthon működő vállalkozásokat, a gazdaság teljesítményét.
A fegyelmezett fiskális politika, a külső egyensúly jelentős javulása, az állam és a háztartások
eladósodottságának mérséklődése mind hozzájárult ahhoz, hogy a magyar gazdaság immár
fenntartható növekedési pályára állt, és az ország sérülékenysége folyamatosan csökkenjen.
A legfrissebb makrogazdasági adatok arról tanúskodnak, hogy a magyar gazdaságban
bekövetkezett a növekedési fordulat. 2013-ban beindult a gazdasági növekedés, az év egészére
0,9%-os GDP-növekedés valószínűsíthető. A növekedést nagymértékben támogatja, hogy a
kormányzati intézkedések következtében a lakosság rendelkezésre álló jövedelme emelkedik, ami
élénkíti a fogyasztást. A lakosság keresletnövekedését segíti a rezsicsökkentés, a devizahitelesek
terheinek csökkentése, a reálbérek és a reáljövedelmek emelkedése, továbbá a foglalkoztatás
fokozatos növekedése. E kedvező hatások az év hátralevő részében tovább erősödhetnek, támogatva
ezzel a háztartások fogyasztásának bővülését. A fogyasztási kereslet fellendülése mellett a
beruházások is növekedésnek indultak 2013-ban, mely elsősorban az infrastrukturális projektek
kivitelezésének köszönhető. Az év második felétől ugyanakkor az MNB hitelprogramjának
beindulása, illetve a külső kereslet kedvező alakulása is hozzájárulhat a vállalati beruházási
aktivitás élénküléséhez. A Munkahelyvédelmi Akcióterv, a foglalkoztatási programok
kiterjesztésének eredményeképpen pozitív tendencia figyelhető meg a munkaerőpiacon is: a
foglalkoztatottak és az aktívak száma jelentősen meghaladja a válság előtti szintet. Ezzel
párhuzamosan a munkanélküliségi ráta is folyamatosan csökken, közel négy éves
mélypontjára süllyedt. A kedvező folyamathoz hozzájárult továbbá a munkavállalást ösztönző
eszközrendszer átalakítása. 2014-től kezdve az idei évben beindult kedvező folyamatok tovább
erősödhetnek, és a gazdasági növekedés szerkezete egyre kiegyensúlyozottabbá válik. Az év
egészében 2%-os GDP-növekedés prognosztizálható. A pedagógus-béremelés, a
rezsicsökkentés, a foglalkoztatottság bővülése, ezáltal pedig a reáljövedelmek emelkedése
következtében a háztartások fogyasztási kiadása várhatóan 1,9%-kal növekszik jövőre. A
belső kereslet így 2014-ben egyre nagyobb mértékben járul hozzá a gazdaság növekedéséhez.

2. Népesedéspolitikai program elemei
A Kormány kiemelt célkitűzései közé tartozik a családok támogatása és a gyermekvállalás
elősegítése. A 2010-ben végrehajtott családbarát fordulat éreztette hatását a népesedési
adatokban: a két éven át tartó drasztikus visszaesés után 2011 második felében, valamint a
2012. év egészében már 2,6%-kal növekedett az élveszületések száma, és ezzel párhuzamosan
több házasságkötésre került sor. Az intézkedéssorozat folytatása szükséges, mert ha a jelenleg még
gyermekvállalási korban lévő, 1973-77 között született, azaz jelenleg 35-40 éves nagy létszámú
korosztály körében nem emelkedik a gyermekvállalási hajlandóság, az őket követő alacsonyabb
létszámú generáció már nehezen lesz képes fordítani a termékenységi trendeken.

A tervezett intézkedések célja, hogy Magyarországon egy olyan támogatási rendszer alakuljon ki,
amely igazodik a különféle családi típusok és élethelyzetek által jelentett eltérő életpályákhoz, ezzel
is szolgálva a tervezett gyermekek megszületését. A családtámogatási ellátások átalakítása abba az
irányba hat, hogy az állami támogatások, szolgáltatások rugalmasabban támogassák a
gyermekvállalást tervező családokat.
Egyik jelentős, családokat segítő intézkedés jövőre, hogy a személyi jövedelemadóból az
adóalaphiány miatt nem érvényesített családi kedvezményt a magánszemélyek a családi
adózás kiterjesztése révén a 7%-os egyéni egészségbiztosítási járulékból és a 10%-os
nyugdíjjárulékból családi járulékkedvezményként érvényesíthetik.
2014-től új elemként jelennek meg továbbá a diákhitel-tartozások részleges elengedésével
kapcsolatos kiadások, melyre 4,0 milliárd forintot irányoz elő a jövő évi költségvetés. A
hiteltartozás elengedésének célja, hogy szüléskor csökkentse az édesanyákat (a gyermek
gondviselőit) terhelő, még hátralévő Diákhitel 2 tartozás nagyságát. Az anyák támogatása mellett
hasonló, a Diákhitel 2-re vonatkozó hitelleírási rendszer kerülne bevezetésre a Magyarországon a
gyermekkel együtt élő apák esetén is. A Diákhitel 1 esetében pedig fix összegű hitel-jóváírás
érvényesül.
3. Devizahitelesek megsegítése
A Kormány 2010-ben történt hivatalba lépése óta kiemelten kezeli a devizahitelesek ügyét. Az előző
kormányok alatt a lakosság súlyosan eladósodott, a devizahitelezésből származó terhek sok százezer
ember mindennapi életét lehetetlenítette el, a terhek egyre súlyosabb problémákat okoznak. A
Kormány ezért arra törekszik, hogy kivezesse a lakosságot az adósságcsapdából. A cél
érdekében meghozott számos intézkedés eredményeképpen jelentősen mérséklődött a
hitelállomány.
A Kormány számára a prioritást az e hitelekből eredő, a lakosságra nehezedő terhek jelentős és
tartós csökkentése jelenti. A devizaalapú hitelek az általuk kiváltott súlyos társadalmi és morális
problémákon túl, tisztán gazdasági szempontból több oldalról is lassítják a növekedési fordulat
felgyorsulását:
- egyrészről a magasabb árfolyam miatt a hitelfelvevő lakosság terhei jelentősen megemelkedtek,
ami miatt jelentősen csökkent a fogyasztás;
- másrészről, annak ellenére, hogy a bankok a teljes árfolyamkockázatot az
ügyfelekre hárították, a törlesztőrészletek emelkedése miatt fizetésképtelen hitelfelvevők esetében
az árfolyamkockázat a pénzintézetek részére hitelkockázattá vált. Ez a folyamat lassítja a banki
hitelezési aktivitás helyreállását, így visszafogja a gazdasági növekedést, sőt a pénzügyi stabilitást is
veszélyezteti.
A költségvetés tartalmazza az eddigi devizahiteleseket segítő programok
költségvetési fedezetét.
4. Köznevelés, pedagógus-életpályamodell
Az Országgyűlés még 2013-ban vállalt garanciát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény módosításával a pedagógusok új illetmény-előmeneteli rendszerének – a pedagóguséletpálya – teljes körű, ütemezett bevezetésére. Ennek értelmében első lépésként 2013
szeptemberében a várható teljes keresetnövekedés kiadásainak 60%-át, majd 2017 szeptemberéig
bezárólag, a tanév indításakor, évente további 10-10%-át biztosítja a költségvetés a
pedagógustársadalom anyagi megbecsülésének érdekében.
2014 az életpálya bevezetésének első teljes éve. A fenti jogszabályi kötelezettségekkel
összhangban a tervezet mintegy 160 ezer pedagógus számára, összesen 153,4 milliárd forint
többletkiadást javasol a köznevelés ágazatába – az állami, önkormányzati és más

intézményfenntartók támogatási előirányzataiba – beépíteni, figyelemmel a 2014/2015. tanév
indításától tovább növelt bérek jövő évi kifizetésének forrására is. Az új köznevelési rendszer
végrehajtása érdekében 2013 októberétől alapvető változás történik a nem állami/ nem
önkormányzati
feladatellátás
finanszírozása
területén.
Az
állami/önkormányzati
intézményrendszerrel valóban azonos pénzügyi feltételek megteremtése érdekében a korábbi – sok
vitát kiváltó – pénzellátási gyakorlatot átlagbéralapú finanszírozás váltja fel, amit az egyházak és
a nemzetiségi önkormányzatok számára további működési támogatás egészít ki. A javaslat
tartalmazza a 2014. évre – az egyes támogatási formák szerint – a jogosultakat megillető fajlagos
értékeket, azok felhasználásának és elszámolásának szabályait. Az új megoldás szerves részét
képezi a hitoktatás sajátos támogatása is, ami az oktatók bérére és a tankönyvekkel kapcsolatos
kiadásokhoz való hozzájárulásra terjed ki.
5. Kultúra
A Kormány kiemelten kezeli a kultúra támogatását, melyre a központi költségvetésben biztosított
támogatások döntően az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében állnak rendelkezésre. A
minisztérium intézményfenntartóként és támogatóként is törekszik a kultúrához való minél
szélesebb körű hozzáférés biztosítására. Saját intézményei mellett jelentős támogatást nyújt számos
előadó-művészeti és egyéb kulturális feladatot ellátó szervezet számára. Mindezek mellett a
központi költségvetés hozzájárul az önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi
feladatainak ellátásához is, továbbá támogatja az előadóművészeti törvény alapján az
önkormányzati fenntartású vagy önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött előadóművészeti szervezeteket.
6. Beruházási Alap
A Kormány kiemelt prioritásként kezeli 2014-ben is (akárcsak tette azt 2013-ban) olyan
beruházások megvalósítását, amelyek által gyarapodik a nemzeti vagyon, gazdagodnak az ország
kulturális javai, javulnak a művelődéssel és sportolással kapcsolatos lehetőségek, hatékonyabbá
tehető a közfeladatok ellátása, ezáltal az állampolgárok számára könnyebben elérhetővé válnak
egyes közszolgáltatások. Fontos azonban, hogy ezeknek az egyszeri, jelentős kiadást eredményező
beruházásoknak a fedezete a költségvetés szokásos, jellemzően adó- vagy adójellegű bevételeitől
elkülönült egyszeri, az állami vagyon értékesítéséhez kapcsolódó bevétel legyen. Másként
megfogalmazva: az állami vagyon által megtermelt bevételt nem kívánja a Kormány intézmények
működésére fordítani, hanem abból új értéket, új vagyonelemeket kíván teremteni.
7. Adó- és járulékpolitikai célkitűzések
Az elmúlt években végrehajtott adószerkezeti átalakítások lezárultak. 2014-ben csak kisebb
adóintézkedésekkel kell számolni, melyek a munkát terhelő adók további csökkentésére, a
vállalkozói környezet javítására, valamint a gazdaság fehérítésére irányulnak.
A költségvetési hatásokat illetően a legjelentősebb változások az alábbiak:
A személyi jövedelemadó esetében a családi kedvezmény kiterjesztésével a Kormány lehetővé
teszi, hogy a családosok a személyi jövedelemadóból igénybe nem vett kedvezményt az egyéni
egészségbiztosítási járulékból és a nyugdíjjárulékból érvényesítsék. A személyi
jövedelemadóból az adóalaphiány miatt nem érvényesített családi kedvezményt a magánszemélyek
a 7%-os egyéni egészségbiztosítási járulékból és a 10%-os nyugdíjjárulékból családi
járulékkedvezményként érvényesíthetik. A javaslat közvetlenül a személyi jövedelemadó
bevételeket nem érinti, hanem a személyi jövedelemadóból adóalaphiány miatt érvényesíteni nem
tudott kedvezményt csökkenti.

Az általános forgalmi adó esetében az egyes mezőgazdasági termékekre alkalmazott fordított
adózás eredetileg 2014. június 30-án lejáró rendelkezései 2018. december 31-ig meghosszabbításra
kerülnek.
8. Központi kiadási előirányzatok
Egyedi és normatív támogatások
Az egyedi és normatív támogatások 2014. évi előirányzata 282,6 milliárd forintot tesz ki,
amely 5,1%-kal magasabb az előző évi értéknél. Az egyedi és normatív támogatások központi
kezelésű előirányzatai az alábbi kiadási előirányzatokat tartalmazzák:
8.1 Lakástámogatások
A lakástámogatások az Otthonteremtési Program célkitűzéseinek megvalósítását segítik. Az
Otthonteremtési Program keretében az állam elősegíti a családok lakáshoz jutását, ösztönzi a
korszerű, jó minőségű, energiatakarékos lakások építését és a lakások energiatakarékos
korszerűsítését, a lakásmobilitás erősítése céljából dinamizálja a lakáspiacot. A lakosság
lakáscéljainak megvalósításához a költségvetés lakásépítési támogatást (szocpol) és otthonteremtési
kamattámogatást nyújt. Fontos eleme az ösztönző rendszernek a lakáscélú lakossági
előtakarékosság támogatása.
Az otthonteremtés mellett a másik jelentős kormányzati program az otthonvédelmi akcióterv. Az
árfolyamgát rendszerében a rögzített árfolyam feletti törlesztési kötelezettség kamatrészének felét a
költségvetés, míg a másik felét a bankok vállalják át, az adósnak csak a tőkerészt kell visszafizetnie.
Ezen túlmenően az állam a közszférában dolgozók számára az árfolyamgáthoz kapcsolódóan
gyűjtőszámlahitel kamattámogatást nyújt.
8.2 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
A nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében 2012-től létrehozott Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Alap tartalmazza a Nyugdíjbiztosítási Alapból kikerült korhatár előtti ellátásokat,
valamint a szociális ellátások egy meghatározott körét.
Családi támogatások
A családi támogatások körébe a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyermekgondozási segély,
a gyermeknevelési támogatás, a gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése, az
életkezdési támogatás, a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, valamint a
gyermektartásdíjak megelőlegezésének költségvetési forrása tartozik. Az egyes ellátások
előirányzatainak tervezésénél figyelembe kellett venni, hogy az ellátások nominális értékének
fenntartásával a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyermeknevelési támogatás, az életkezdési
támogatás, továbbá a pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatások összege 2014-ben
nem emelkedik. A gyermekgondozási segély esetén jelentősebb mértékű létszámnövekedés
valószínűsíthető a családtámogatások átalakítása következtében.
Korhatár alatti ellátások
Az előirányzat tartalmazza a szolgálati járandóságot és a korhatár előtti ellátást. Az ellátások
tervezése a 2013. évi várható kiadásokra, a létszámban bekövetkező változásokra, valamint a
nyugdíj várható emelkedésének mértékére figyelemmel történt. A korhatár előtti ellátások esetében
az előirányzat 2013. évhez viszonyított csökkenését a jogosultak számának jelentős változása
indokolja, tekintettel a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti
ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényre. Az érintettek
fokozatosan, egyre nagyobb számban elérhetik a vonatkozó nyugdíjkorhatárt, így öregségi
nyugdíjra lehetnek jogosultak.
Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

Az előirányzat az átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság-kiegészítés és
keresetkiegészítése, a mezőgazdasági járadék, a fogyatékossági támogatás és vakok személyi
járadéka, a politikai rehabilitáció és más nyugdíj-kiegészítés, a házastársi pótlék, a megváltozott
munkaképességűek keresetkiegészítése és az egyéb támogatások finanszírozását szolgálja. Az
ellátások tervezése a 2013. évi várható kiadásokra és a létszámban bekövetkező változásokra
tekintettel történt.
9. A helyi önkormányzatok támogatása
A helyi önkormányzatok 2014-ben hitelforrások nélkül mintegy 2355,8 milliárd forinttal
gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés 703,6 milliárd forintot biztosít.
A 2014. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett - megváltozott
önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú támogatási rendszerben történik. A
finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott
feladatalapú forrásallokációtól. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az új támogatási
rendszerrel kapcsolatosan a települések vezetői, az érdekszövetségek és egyéb fórumok
folyamatos visszajelzéseket küldtek az érintett szaktárcáknak. Mint minden új rendszer, így
az önkormányzatok átalakult finanszírozási struktúrája is finomhangolásra, igazításra
szorult, ennek érdekében már a 2013. év közben történtek intézkedések. A
feladatátrendeződést követő „finomhangolás” megjelenik mind a köznevelésben, mind a szociális,
a kulturális és az igazgatási ágazat támogatásaiban is.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás,
amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:
- a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok
illetményét – igazodva az Országgyűlés által elfogadott, 2013. év szeptemberétől bevezetésre
került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez.
Figyelembe veszi továbbá a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési
paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő stb.),
valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit;
- emellett a 2014. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó
önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a
feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez, valamint a társulás által fenntartott
óvodákba bejárók utaztatásához is.
Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál ugyanakkor
2013. évben a szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő támogatás elveire építve – a
valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozás fog érvényesülni. Fontos
módosulás, hogy a feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a jövőben a szociális
ágazatnál jelenik meg – igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és
felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra
is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. A 2013. évben a szerkezetátalakítási
tartalékból biztosított kiegészítő támogatások e területen is beépülnek a 2014. évi
alapfinanszírozásba: a bölcsődei ellátás támogatása új alapokra helyeződik, az ehhez szükséges
fedezetet biztosítja e többletforrás. Emellett új jogcímen a kistelepülések kiegészítő támogatást

kaphatnak különböző szociális feladataik ellátásához, annak érdekében, hogy ellátási
kötelezettségüknek megfelelően tudjanak eleget tenni.
Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális
intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi
költségvetés a 2014. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a
rendelkezésre álló, megnövelt források célzottan jussanak el e területhez. Emellett a központosított
előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak
állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő támogatására.
Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben
vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi
adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2014. évben is az általános
működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal
fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.
Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. „beszámítás”,
ugyanakkor az idei évinél differenciáltabb módon. Az első év tapasztalatai alapján az alacsony helyi
adóbevételi potenciállal rendelkező településeket ilyen módon a csökkentés egyáltalán nem érinti; e
felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat.
A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját
bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. Mindezek mellett az esetleges egyedi
működési problémák kezelésére a központi költségvetés nagy összegű tartalékot tartalmaz,
amelyből – az önkormányzati törvény előírásainak megfelelően – kiegészítő támogatást kaphatnak
az érintett települések.
II.
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KONDÍCIÓI
Helyi önkormányzatok támogatása
A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is
alapjaiban változott meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az
államhoz került. Új finanszírozási struktúra került kialakításra, mely elszakadt az eddigi
jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe volt az
ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek
szétválasztásának.
A feladatátrendeződés megjelent mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási
ágazatban.
A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek
A települési önkormányzatot illeti meg:
a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat
által beszedett adó 40%-a, és
b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel
100%-a.
c) a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési
önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti
települési önkormányzatot illeti meg.
A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek
A települési önkormányzatot illeti meg:

a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat
területén kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és
helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely
alszámlájára érkezett bevétel 100%-a,
d) – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása
alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre tekintettel kiszabott közigazgatási
bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a,
ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője
önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,
e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő
által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.
Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a központi költségvetés az egyes feladatokat milyen
feltételekkel és milyen összegben támogatja, természetesen ez még csak törvényjavaslat
formájában van a parlament előtt, a költségvetés elkészítéséig még változhat.
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 119 121,6 millió forint
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 580 000 forint/fő
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) szerint 2014. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben az
általános önkormányzati választásokat követően vagy bírósági döntés alapján év közben változik a
közös hivatali struktúra, azt az érintett székhely önkormányzatok egymás között
pénzeszközátadással rendezik. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a
személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös
önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Az elismert
hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. Önálló
polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított alaplétszámmal.
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek
alapján részesülnek támogatásban.
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 22 300 forint/hektár
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények
kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. A
belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a Magyar Közigazgatási
Határadatbázisban nyilvántartott 2012. december 31-ei állapotnak megfelelő adatokat kell
figyelembe venni.
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához
kapcsolódóan illeti meg. A támogatás a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben
meghatározott hossza alapján történik, az alábbi a 2012. évi országosan összesített önkormányzati
beszámolóban szereplő szakfeladatok alapján településkategóriánként számított átlagos, egy

kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.
A településkategóriánkénti átlagos, a településen kiépített kisfeszültségű hálózat egy kilométerére
jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy kilométerre jutó értékkel
rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül.
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz
kapcsolódóan illeti meg, a 2012. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő
adatok alapján.
bd) Közutak fenntartásának támogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz
kapcsolódóan illeti meg, a 2012. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő
szakfeladatok
alapján
településkategóriánként
számított
nettó
működési
kiadások
figyelembevételével.
A településkategóriánkénti átlagos, a településen lévő belterületi út egy kilométerére jutó kiadási
szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy kilométerre jutó értékkel rendelkező
települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül. A településen lévő
belterületi út hosszát a Központi Statisztikai Hivatal 2012. december 31-ei állapotnak megfelelően
elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390 „Helyi közutak és hidak adatai” alapján
kell figyelembe venni.
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK
TÁMOGATÁSA
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
bértámogatása
ELŐIRÁNYZAT: 132 232,5 millió forint
ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:
ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT
PÓTLÓLAGOS ÖSSZEGE A 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE: 3 990 000 forint/számított
létszám/év
ÓVODAPEDAGÓGUSOK
NEVELŐ
MUNKÁJÁT
KÖZVETLENÜL
SEGÍTŐK
ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 1 632 000 forint/létszám/év
a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az
óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó, 27%
mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.
A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézmény(ek)ben
foglalkoztatott, a Köznev. tv. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint
segítői létszám után illeti meg. Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az egy OM azonosítóval és
alapító okirattal rendelkező intézményt, beleértve az óvoda valamennyi feladat ellátási helyét
(székhely, tagintézmény, telephely) akkor is, ha az alapító okiratban a tagintézményként vagy
telephelyként nevesített feladat ellátási hely a fenntartótól eltérő településen van.
Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 67%-ának
folyósítása a 2014. október havi nettó finanszírozás keretében, 33%-ának folyósítása a 2014.
november havi nettó finanszírozás keretében történik.
A támogatás számítása a következő:
a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a sajátos
nevelési igényű gyermekeket is)
- a 2013/2014. és 2014/2015. nevelési évek közoktatási statisztikai tényleges nyitó létszám adatai
alapján történik, továbbá számításba kell venni mindazon gyermekeket, - akik 2013. december 31éig, vagy - a Köznev. tv. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén - a felvételüktől
számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 2013/2014. nevelési évben

legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést,
- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2013/2014. nevelési évben legkésőbb
december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe,
- akik 2014. december 31-éig, vagy - a Köznev. tv. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte
esetén - a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 2014/2015.
nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést,
valamint
- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2014/2015. nevelési évben legkésőbb
december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe.
Nem igényelhető támogatás
- a 2013/2014. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hatodik életévüket 2013. augusztus 31-éig
betöltötték,
- a 2014/2015. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hatodik életévüket 2014. augusztus 31-éig
betöltik,
kivéve, ha a Köznev. tv. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése
meghosszabbítható.
Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként itt kell figyelembe venni azokat a
bölcsődéskorú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekeket is, akiknek a
gondozását a Köznev. tv. 20. § (10) bekezdése szerint egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei
között, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló rendeletben meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek 2014.
szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást. 2014. szeptember 1- jétől egy
gyermekként lehet figyelembe venni azt a 2013/2014. nevelési évben bölcsődéskorúnak minősülő
és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő gyermeket, aki 2014. december 31-éig betölti
harmadik életévét. Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszámának
meghatározásakor a Köznev. tv. 2. melléklete szerinti pedagógusasszisztens csak azon
intézményeknél vehető figyelembe, ahol legalább 3 csoport működik.
2. Óvodaműködtetési támogatás
ELŐIRÁNYZAT: 16 743,3 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG: 54 000 forint/fő/év
A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók
béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések
beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos
működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában
nevelt gyermeklétszám után. A támogatás szolgál a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló óvodai fejlesztő program nem bérjellegű
költségeinek forrásául is.
A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni. A 2013/2014.
nevelési évre jutó támogatási összeg 4%-ának folyósítása január első munkanapján, 12%-ának
folyósítása január utolsó munkanapján, ezt követően havonta egyenlő részletekben, az
államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontokban történik. A 2014/2015.
nevelési évre jutó támogatásnak folyósítása négy egyenlő részletben: szeptember hónaptól havonta,
az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontokban történik.
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
ELŐIRÁNYZAT: 99 873,5 millió forint
A támogatás
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény ben szabályozott rendszeres

szociális segélyre, lakásfenntartási támogatásra, adósságcsökkentési támogatásra, előrefizetős
gáz- vagy áramfogyasztási készülék felszerelési költségei 90%-ának,
b) a Szoctv. alapján folyósított fogléalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%ának
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény
szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának központi költségvetésből való igénylésére szolgál.
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
ELŐIRÁNYZAT: 39 088,1 millió forint
Az előirányzat az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli
és természetbeni segélyezéshez, a gyermekétkezés térítési díjának szociális alapontörténő egyedi
mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz, valamint az állampolgárok
lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá.
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 53 394,6 millió forint
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai
A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben
meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások
és intézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik.
Ezek a feladatok különösen:
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekjóléti szolgálat.
d) Házi segítségnyújtás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 145 000 forint/fő
A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoctv.
alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.
A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma
szerint illeti meg. A támogatás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az ellátotti
létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott
maximális ellátotti számot meghaladja.
5. Gyermekétkeztetés támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 51 521,6 millió forint
A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, a
fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá
az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz.
a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 102 000 forint/fő/év
Támogatás igényelhető a települési önkormányzat által
étkeztetett, óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő,
Gyvt. 151. § (5) bekezdése szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek, tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak, továbbá akik számára
50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény biztosított.
A települési önkormányzat által étkeztetett, óvodai ellátásban részesülő gyermekek, tanulók után
csak egy jogcímen jár a támogatás. Ugyanazon gyermek, tanuló csak egy feladatellátási helyen
megvalósított étkeztetésnél vehető figyelembe.
b) Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása
A támogatás azon települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak ellátásához járul
hozzá, amelyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem éri el a 20 000 forintot.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK
TÁMOGATÁSA
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 17 853,7 millió forint
Az előirányzat a települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános
könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés
támogatására.
a) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 7 530,0 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 140 forint/fő
A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás az Mötv.-ben, valamint a
Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása
Előirányzat: 1 350,0 millió forint
A támogatás a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm.
rendelet szerint igényelhető
.
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
Előirányzat: 4 500,0 millió forint
Az előirányzat azon települési önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az
önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és
szennyvízszolgáltatás, valamint a más vízközmű társaságtól vásárolt, illetve átvett lakossági célú
ivóvíz ráfordításai magasak. A támogatás a települési önkormányzatok között az igénybejelentést
megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának mennyisége, az ebben várható változások és a
szolgáltatás tényleges, illetve várható ráfordításai figyelembevételével kerül elosztásra. A támogatás
településenkénti összegének megállapítása során figyelembe kell venni az adott önkormányzat
lakosainak szociális helyzetét is.
A támogatási igényekről a - vízgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett – tárcaközi bizottság
javaslata alapján a vízgazdálkodásért felelős miniszter dönt.
3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
Előirányzat: 2 640,0 millió forint
Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok
feladatellátásának támogatására szolgál. Az előirányzatból támogatást az a települési önkormányzat
igényelhet, amely vállalja, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosít.

4. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai
támogatása
Előirányzat: 820,0 millió forint
Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott nyilvános
könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki
fejlesztéséhez, valamint az általa fenntartott vagy támogatott muzeális intézmények szakmai
fejlesztéséhez.
5.. A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
Előirányzat: 1 250,0 millió forint

Az előirányzat szolgál a települési önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2013.
december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására.
A támogatás a települési önkormányzatokat a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú
tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló Korm.
rendeletben foglaltak szerint illeti meg.
6. Üdülőhelyi feladatok támogatása
Előirányzat: 11 524,0 millió forint
A támogatás a települési önkormányzatot idegenforgalmi célú kiadásaihoz illeti meg. Mértéke az
üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,5
forint. Késedelmi pótlék, bírság alapján nem igényelhető a hozzájárulás. A támogatás a helyi
önkormányzatok nettó finanszírozása keretében havi ütemekben, az üdülővendégek tartózkodási
ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2012. évi tényadatai alapján kerül folyósításra.
7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
Előirányzat: 814,0 millió forint
A támogatás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a KEKKH által 2013.
január 1-jei állapotra számított, a települési önkormányzat adatszolgáltatása alapján kimutatott
külterületi lakosok száma arányában illeti meg. A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben,
minden negyedév első hónapjának 25-éig történik.

Herceghalom Önkormányzat 2014. évi költségvetésére
vonatkozó főbb alapelvek
BEVÉTELEK
A Képviselő-testület a költségvetési rendelet összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi
forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az önkormányzatot. A
helyben képződő bevételeken belül az intézményi működési bevételeket az ellátott feladatok és az
érvényben levő szerződések határozzák meg.
A működési bevételek tekintetében a központi irányelvek szerint a helyi adó 100%-ban az
önkormányzatnál marad, a gépjárműadóból származó bevételnek mindössze 40%-a marad az
önkormányzatoknál. A 2013. évi várható teljesítések alapján 2014 évre az alábbi adóbevételeket
prognosztizáljuk:
Iparűzési adó:
Gépjárműadó
Idegenforgalmi adó:
Telekadó

230.000 eFt
13.000 e Ft
11.000 eFt
10.000 e Ft

Természetesen ezek a számok tájékoztató jellegűek.
Az intézményi térítési díjak, bérleti díjak, lakbérek összegének esetleges változásáról a költségvetés
megalapozása miatt a Képviselő-testületnek döntenie kell.
Egyéb bevételek: ( tájékoztató adatok )
Lakásbérlet, bérleti díj :
Intézményi működési bevételek:

10.440 eFt
33.000 eFt

Támogatásértékű bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

3.800 eFt
170.000 eFt

A kölcsönök visszatérülését a megállapodásokban foglaltaknak megfelelően kell a költségvetésben
szerepeltetni.
KIADÁSOK
Intézményi működési kiadások tervezésének alapja a 2013. évi előirányzat, növelve a belépő
feladatok szerkezeti változásának szintre hozott összegével.
2013 évben az iskola állami fenntartásba került, ezért az iskola kiadásai miatt jelentősen
csökkentek a működési költségek. Természetesen a Képviselő-testület arra törekszik, hogy az
eddigi önként vállalt feladatok fedezetét továbbra is biztosítsa az intézmény számára.
Az óvoda vonatkozásában a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők bérét az
állam fizeti a mindenkor hatályos jogszabályok alapján készített besorolások szerint. A
pedagógusok bérezésében az új előmeneteli rendszer, az életpályamodell bevezetése hozott jelentős
változást, melyre a köznevelési törvény 2013. szeptember 1-jével hatályba lépő rendelkezései
alapján került sor. A képviselő-testület elkötelezte magát az mellett, hogy az oktatásban
felszabadult pénzeszközt nem vonja ki az oktatásból, - tette ezt már 2013-ban is - hanem továbbra
is annak színvonalának emelésére kívánja fordítani. 2013 évben már határozott a Képviselőtestület arról, hogy 2014 évben támogatja a művészeti oktatást 1.908 e Ft értékben, továbbá az
úszásoktatást 132 e Ft összegben. Képviselő-testületi döntést igényel továbbá hogy az iskola
egyéb önként vállalt feladatait milyen módon támogatja a Képviselő-testület és a támogatás
2014 évben milyen formában kerüljön a költségvetésben megtervezésre. Járható út a tartalék
képzése, s majd a tényleges kiadások felmerülésének időpontjában a kifizetéseknek
megfelelően az előirányzat módosítás. Herceghalom Község Önkormányzatának elsődleges
feladata a település üzemeltetéséhez, a meglevő intézményhálózat jelenlegi színvonalú
működtetéséhez szükséges feltételek és források biztosítása.
A kiadások tervezésénél a központi költségvetésben foglaltaknak megfelelően az alábbiakat kell
figyelembe venni :
(1) A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetenkénti összege a 2014. évben
gyermekenként 5800 forint.
(2) A Szoctv. 38. § (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy
négyzetméterre jutó elismert havi költsége a 2014. évben 450 forint.
(3) A Szoctv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2014. évben 29 500 forint.
(4) A Szoctv. 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a 2014. évben 12
000 forint.
(5) A Szoctv. 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 2014. évben 6000 forint.
(6) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói
szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint,

c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre
vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2014. január 1-jétől 2014. december 31- éig:
a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint
Személyi juttatások
A 2014. évi személyi juttatások tervezésénél a 2013. évi előirányzat a bázis. A személyi
juttatásoknál számolni kell a bértábla szerinti kötelező béremelésekkel. 2013 évben a Képviselőtestület alapilletményre vetítve községi intézményi szinten 7,5 %-os béremelést engedélyezett 1
éves időtartamra. Előreláthatóan a minimálbér 2013-ban az infláció mértékével megegyező, 2,4 %kal fog emelkedni. A béren kívüli juttatások összetételében jelentős változás nem várható, adója 16
%, azonban 2013 évtől 14 % EHOT is meg kell a munkáltatónak fizetni.
A költségvetési törvénytervezet szerint a költségvetési szerveknél foglakoztatottak éves
cafetéria kerete az előző évnek megfelelően nem haladhatja meg a bruttó 200 e Ft-ot.
Az önkormányzat személyi állománya:
Polgármesteri hivatal: 1 fő főállású polgármester, 1 fő jegyző, 1 fő gazdasági vezető, 2 fő
gazdálkodási ügyintéző, 1 fő adóügyi ügyintéző, 1 fő igazgatási ügyintéző, 1 fő műszaki ügyintéző,
1 fő környezet- és természetvédelmi, településfejlesztési- és üzemeltetési ügyintéző, 1 fő
polgármesteri referens, 1 fő közterületfelügyelő, 1 fő adminisztrátor, 1 fő takarító, 1 fő karbantartó.
Óvoda: 12 fő óvodapedagógus, 0,5 fő óvodavezető, 6 fő dajka, 1 fő konyhai dolgozó, 1,5 fő
takarító. (Az óvodában a költségvetés módosításában beterjesztésre kerül 0,5 fő óvodavezetői
státusz.)
Könyvtár: 1 fő könyvtárvezető, 0,5 fő könyvtáros
Védőnői szolgálat: 1 fő védőnő
KEK: 2 főfoglalkozású
Községrendezés: 3 fő
Zöldterület-kezelés :3 fő
Egészségügy: 1 fő részfoglalkozású (0,5)
Tornacsarnok: 1 fő részfoglakozású (0.5)
Konyha: 2 fő konyhai dolgozó
Lakásgazdálkodás: 1 fő.
- A köztisztviselők esetében a központi illetményalap a törvénytervezet szerint
az évben sem változik (38.650.-Ft).

ebben

◦ A Kttv. kimondja, hogy teljesítményértékelés alapján lehetőség van a köztisztviselők
differenciált díjazására. A hivatali szerv vezetője a megállapított személyi juttatások
előirányzatán belül tárgyévet megelőző év szakmai munkája értékelése alapján a
tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó
alapilletményét helyi önkormányzatnál tárgyév március 1-jétől következő év február
végéig - terjedő időszakra legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal
csökkentett mértékben állapíthatja meg, továbbá személyi illetményt is megállapíthat.
Ehhez a pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület költségvetésében biztosítja.
- A közalkalmazottaknál a bértáblában, 2013. szeptember 1-jétől bevezetésre került a

pedagógus életpálya modell.
A pótlékalap 2014-ben sem változik, összege 20.000 Ft.
A személyi juttatások tervezéséhez dönteni kell az alábbiakban:
•
•
•

Közalkalmazottaknál és egyéb jogviszonyú dolgozók tekintetében cafetéria
Jutalom előirányzat tervezése ( előző évi szinten )
Előző évi, munkáltatói döntésen alapuló 7,5 % béremelés tervezése

Dologi kiadások
2014. évre a központi költségvetés 2,4 %-os inflációt irányoz elő. Községünkben az elmúlt években
megvalósult beruházások, intézmény szétválasztások maguk után vonták a működtetési kiadások
emelkedését. Emiatt fokozottan törekszünk a takarékos gazdálkodásra, dologi automatizmust nem
tervezünk. Kiadásainkat – figyelembe véve a változásokat - az előző évi szinten tervezzük számba
venni. Az intézményektől a 2014 évre vonatkozó tervezetüket bekértük, melyek a koncepció
mellékletét képezik.
Szociális feladatok
A szociális feladatok tekintetében átrendeződés következik be, ez a jelenlegi ismereteink szerint
nem jár többletköltséggel, a rászorulók számának növekedése miatt a bázis előirányzat 20%-os
emelése szükségessé válik.
A szociális ellátáson belül dönteni kell az alábbiakról:
◦ iskolatej
◦ nyugdíjas karácsony
◦ tanulók ingyenes tankönyvellátása
◦ közüzemi díjkompenzáció
◦ HPV oltás ( 3 éves szerződés aláírásra került )
Tartalékok
Az Önkormányzat abban a szerencsés helyzetben van, hogy várhatóan jelentős összegű
maradvánnyal zárja a 2013. évet és jelentős összegű tartalékot tud képezni 2014. év vonatkozásában
is.
A költségvetés elkészítésénél figyelembe kell venni az alábbiakat:
- a helyi nemzetiségi önkormányzat támogatásának rendszere a tavalyi évhez képest
jelenlegi ismereteink szerint változatlan. Általános és feladatalapú támogatásra jogosultak a
települési és a területi kisebbségi önkormányzatok.
- a segélyezésnél a rászorultságot mindig legfőbb szempontként kell szem előtt tartani.
- Az intézmények által készített tervek a koncepció mellékletét képezik.
• A civil szervezetek által beadott igények a koncepció mellékletét képezik.
• Vagyongazdálkodási irányelvek:
Törekedni kell az önkormányzati vagyonnal való hatékony gazdálkodásra.

Kiemelt fontosságú, hogy a működési kiadások mértéke a legszükségesebb szinten maradjon,
kerülni kell a pazarlást, a pénzeszközökkel való szakszerűtlen gazdálkodást.
Fokozott figyelmet kell fordítani a bevételek növelésére, a kinnlévőségek hatékony behajtására.
- Tervezett beruházások, fejlesztések:
Móricz liget közösségi tér
Vadvirág utca I. szakasz
Ördöglovas lejtő II. szakasz útépítés
Iskola tanterem bővítés
Konyha, könyvtár garanciális visszatartás (7.038 eFt)
Térfigyelő kamera
Polgármesteri hivatal és eü. klímaberendezés
Polgárőrség gépjármű-beszerzés támogatása
- A Képviselő-testület döntése szükséges valamennyi önként vállalt feladat tekintetében, így
különösen:
•
személyi juttatásokkal kapcsolatos döntések az előzőek szerint
•
szociális juttatások az előzőek szerint
•
rendezvények
◦ civil szervezetek támogatási igénye ( az igények mellékelve )
•
NNÖH támogatása
Külön döntéseket igényelnek az egyes rendeletek módosításai, melyeknek kihatása van az
önkormányzat költségvetésére,
Nevezetesen:
▪ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletéről szóló rendelet
▪ A napközis térítési díjak megállapításáról szóló rendelet
▪ A köztisztaságról szóló rendelet felülvizsgálata
▪ Az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz és a bíztosított
csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet felülvizsgálata
(Tekintettel arra, hogy a helyi iparűzési adóról, az idegenforgalmi adóról szóló rendelet a törvény
adta lehetőségek maximumát tartalmazza, nincs további lehetőség az abban foglaltak emelésére.)
Az Önkormányzat által ellátandó feladatok áttekintése
(1) Az önkormányzat köteles gondoskodni:
az óvodai nevelésről,
az egészségügyi és a szociális alapellátásról, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról,
a közvilágításról,
a hulladékgazdálkodásról,
a sportfeladatok ellátásáról,
a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról,
a helyi közösségi tér biztosításáról,
a könyvtári szolgáltatás ellátásáról,
a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről,
a polgármesteri hivatal működtetéséről.

(2) Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha
a.) ellátása nem sérti más települések érdekeit,
b.) nem tartozik más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe,
c.) megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását,
d.) ellátásához a szükséges feltételek fennállnak.
(3) A feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni, melynek
keretében az érintett bizottság véleményét ki kell kérni. Jelentősebb költségkihatással járó
feladatellátás felvállalása előtt ideiglenes bizottság is létrehozható, s külső szakértők
közreműködése is igénybe vehető.
(4) Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. A közfeladat önkéntes
felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető a képviselő-testület elé, ha tartalmazza a
megvalósításához szükséges költségvetési forrásokat.
(5) Az önként vállalt feladatok tekintetében az éves költségvetésben, a gazdálkodást meghatározó
pénzügyi tervben - a fedezet biztosításával egyidejűleg - kell állást foglalni.

Herceghalom, 2013. október28.
Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testület
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2013. november 19-én tartandó ülésére
Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program -tervezet megvitatása
Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság!
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
31.§.-a értelmében minden települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi
programot fogad el, melyet az önkormányzati köztisztviselők készítenek. A települési
önkormányzatok 2013. július 1-jét követően a hazai és európai uniós társfinanszírozású
pályázatokon csak abban az esetben vehetnek részt, ha rendelkeznek hatályos helyi
esélyegyenlőségi programmal.
Herceghalom előző esélyegyenlőségi programja 2013. december 31-ig érvényes, ezért szükséges,
hogy egy újonnan elkészített verziójának elfogadása, mely a jelenleg fennálló esélyegyenlőséget
elősegítő programok fennmaradását célozza meg.
Kérem a T. Bizottsági tagokat, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot
terjesszék a képviselő-testület elé elfogadásra:
Egyszerű szótöbbségű határozat!
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…..../2013.(XI.26.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Herceghalom Község Esélyegyenlőségi Programját
módosítás és kiegészítés nélkül
- a melléklettel megegyezően elfogadja.
Határidő:
2013. december 31.
Felelős:
Erdősi László polgármester.
Herceghalom, 2013. november 14.
Makay István sk.
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• Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
◦ Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról
szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Herceghalom Község Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését.
Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét,
különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

◦ A település bemutatása
Földrajzi fekvése, története, demográfiája
Herceghalom Község Pest megye legnyugatibb szegletében, az M1-es autópálya és az 1-es út
ölelésében, a Budakeszi Járás területén fekszik, Budapesttől 26km-re. Területe 7,38 km2. A
településnek 2012. január 1. napján 2086 lakosa volt. Hasonlóan a Zsámbéki-medence többi
településéhez Budapest zöld kapujaként fontos logisztikai, kereskedelmi szerepet tölt be, és intenzív
lakóterület-fejlesztési programja által a lakosságszáma az elmúlt 15 évben a duplájára növekedett,
vonzóvá vált a fővárosból kikívánkozó, fiatal középréteg számára. Herceghalom természeti
adottsági közül említést érdemel a két fúrt, termálvizű kút, napi 600 m3-es vízhozamával. A
termálvíz adta hosszú időn keresztül a lakosság ivóvizét, de hosszútávon számtalan más lehetőség
rejtőzhet hasznosításában. A községet határoló erdők gazdag vadállományuk révén kedvelt terepei a
nyugati vadászturizmusnak.
A lakosság lélekszáma dinamikusan, éves szinten 50-100 fővel növekszik. Meghatározó a
betelepülési tendencia, az elköltözők száma lényegesen alacsonyabb. Az önkormányzat
kedvezményes telekhez jutással segítette a helyi fiatalok építkezését, megtelepedését. Az építési
telkek, eladó ingatlanok iránt a válság ellenére is nagynak mondható az érdeklődés, folyamatosan
épülnek a családi házak, ahová döntően fiatalabb, 25-35 év közötti korosztályúak költöznek vagy
gyermekek nélkül, vagy már 1-2 gyermekkel. Életmódjukra jellemző, hogy csak aludni járnak haza,
1

Költségvetési
koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv,
Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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munkahelyük döntően Budapesten vagy más agglomerációs településen található.
Herceghalom lakosságát tekintve is fiatal település, a rendszerváltást megelőzően jellemzően
mezőgazdasági irányultságú volt, mára felváltotta ezt a logisztika, vendéglátás, szolgáltatás
szektora. A községben több munkahely található, mint amennyi a munkaképesek száma, így jellemző
a településre ingázás, valamint ennek köszönhető az is, hogy nem jelentős mértékű a
munkanélküliség.
A mintegy 10 km hosszúságú úthálózat teljesen pormentes, az új településrész egyes útjai várnak
még aszfaltozásra. A korábban problémát jelentő felszíni vízelvezetés is nagyrészt megoldást nyert.
A teljes közművesítettség következtében a lakosság nagy gondot fordít saját lakókörnyezete szebbé
tételére. A község évek óta sikeresen szerepel a Virágos Magyarországért kiírásban, ahol több
különdíjat is nyert az elmúlt időszakban.
Gazdaság
Herceghalom – a rendszerváltás előtt – döntően mezőgazdasági település volt, mely a
rendszerváltást követően a Budapest környéki agglomerációs településekhez hasonlóan fejlődött.
Napjainkra Herceghalom gazdaságszerkezete gyökeresen megváltozott. A korábbi mezőgazdasági
kutatóintézetnél nagymértékű leépítések voltak, illetve a volt kísérleti gazdaság a korábbihoz képest
jóval kisebb létszámmal működik tovább. A településen a vállalkozások száma igen magas, nagy
részben a munkaadók helyi munkaerőt alkalmaznak. Az elmúlt években megvalósult nagyléptékű
vállalkozási beruházásoknak köszönhetően ugrásszerűen megnőtt a község idegenforgalmi,
kereskedelmi jelentősége. A vállalkozások a település Budapesthez közeli fekvése, az autópálya
közelsége miatt előszeretettel választják Herceghalmot és környékét, fenntartva ezzel egy állandó
keresletet a környék képzett munkaerőpiacán. Ennek eredményeként elmondható, hogy nem
jellemző a településre a munkanélküliség.

◦ Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Herceghalom Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával továbbra is
érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentesség fenntartását,
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
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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, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó
tematikus munkacsoportokat.

◦ A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
▪ 1. Jogszabályi háttér bemutatása
◦ 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.)
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• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
A költségvetési rendeletben évek óta elkülönítésre kerül a helyi civil szervezetek támogatására
szolgáló alap, melyet a civil szervezetek (Nyugdíjas Klub, Ifjúsági Klub, Baba-mama Klub,
Herceghalmi Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Mosolysziget Családosok Egyesülete) helyi rendelet
alapján kiírt pályázat útján tudnak kérelmezni. A civil szervezetek mind működési költségeik, mind
pedig programjaik költségeinek enyhítésére kérhetnek támogatást.
A település összes közintézménye akadálymentesített, a Kulturális-Egyházi Központot – képviselőtestületi döntés alapján – a civil szervezetek térítésmentesen használhatják.
A helyi általános iskolában tanuló herceghalmi gyermekek térítésmentesen kapják a tankönyveket
képviselő-testületi döntés alapján, illetve az elmúlt években a logopédiai ellátást és a nevelési
tanácsadói ellátást emelt óraszámban biztosította térítésmentesen az önkormányzat a gyermekek
részére.
A gyermekétkeztetés térítési díjához nem csak a törvény szerint kedvezményben részesítendő
gyermekek esetében járul hozzá az önkormányzat, hanem a kedvezményben nem részesülők
esetében is.
Támogatja évek óta jelentős összeggel az önkormányzat gyermekek nyári táboroztatását, valamint a
segélykeret is igen nagy összegben áll rendelkezésre, melynek felhasználásáról átruházott
hatáskörben a polgármester dönt.
Az évenként megrendezésre kerülő községi gyermeknap, illetve mikulás ünnepség igen nagy
látogatottságnak örvend, köszönhetően annak, hogy a résztvevők részére teljesen ingyenes, az
önkormányzat finanszírozza a költségeket, valamint a helyi vállalkozók is igen nagy mértékű
támogatást nyújtanak (édesség, alapanyagok, gyümölcsök, utalványok), nem beszélve a civilek
áldozatos munkájáról.
A prevenció jegyében a méhnyakrák elleni védőoltást a 13 éves herceghalomi állandó lakóhellyel
rendelkező lányok második éve kapják 50%-os önkormányzati támogatással. Amelyik család az
50%-os önrészt nem tudja kifizetni, további kedvezményt kérhet.
Az önkormányzat 5 éve megalkotta rendeletét a felsőoktatás nappali tagozatán tanulók
ösztöndíjáról. A rendelet értelmében a hallgatók havi 5-15.000,-Ft összegű ösztöndíjat kapnak 10
hónapon keresztül, cserében a község közösségi munkáiban részt vesznek (rendezvényeken
segítenek, honlapot fordítanak, iskolában, óvodában előadásokat tartanak, stb.)
A vállalkozásokat a központilag előírt helyi iparűzési adónemen kívül más teher nem sújtja helyi
rendelet alapján, kivéve a 2 éve épült business&wellness szállodát érintő idegenforgalmi adót, amit
a vendégek fizetnek meg.
A képviselő-testület a településszerkezeti tervében biztosítja a Gksz övezetet a vállalkozásoknak a
település külterületén, de lakóterületen a szolgáltató vállalkozásokon kívül mást nem enged
letelepedni.
26

Hosszú évek óta megrendezésre kerül az Idősek Karácsonya, amikor a képviselő-testület vendégül
látja a község 60 éven felüli lakóit egy műsoros esttel összekötött vacsorára. Ezen kívül minden
időskorú – 60 éven felüli lakó – egyszeri támogatásban részesül (5.000,-Ft/fő) karácsony előtt.
▪ 2. Stratégiai környezet bemutatása
Az önkormányzat szoros kapcsolatot tart fent az esélyegyenlőségi célcsoportokat felkaroló
alapítványokkal, egyesületekkel. Napi kapcsolatban van az óvodával, iskolával, a védőnővel, a
szociális alapfeladatokat ellátó egyesület munkatársaival, és a háziorvossal.
A település alacsony lélekszáma miatt bármilyen problémával, észrevétellel, javaslattal fordulhat
bárki a Polgármesteri Hivatalhoz ügyfélfogadási időtől függetlenül. Itt még elmondható, hogy az
emberek ismerik egymást, figyelnek egymásra, jelzik, ha szomszédjuknak, ismerősüknek problémája
adódott, így a legrövidebb időn belül meg tudja tenni az önkormányzat a szükséges intézkedést.
A Budaörs Kistérség Többcélú Társulás készítette a község előző esélyegyenlőségi programját,
valamint a közoktatási esélyegyenlőségi tervét is. A térség esélyegyenlőségi tervei – a szociális és
gyermekvédelmi ellátásokat figyelembe véve – egymásra épülnek.
A kistérségi fejlesztési tervben többféle közös beruházás, fejlesztés került megfogalmazásra,
azonban ezek megvalósulása a kistérségi társulások június 30-i megszűnésével kérdésessé válik. A
mötv. lehetővé teszi önkéntes önkormányzati társulások létrejöttét, de ezek megalakulása,
leginkább működtetése (központ a plusz feladatokkal) még kérdéses. A legfőbb kérdés az, hogy az
önkormányzatok a járások létrehozása miatt lecsökkentett létszámmal tudják-e vállalni a plusz
feladatokat, illetve az, hogy rendelkeznek-e még elég tartalékkal a beruházások megvalósításához.
▪ 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A községben alig él roma származású, mindössze 1-2 család lakik Herceghalmon, akik
beilleszkedtek, életmódjuk, életvitelük semmiben nem tér el a nem roma származású lakosokétól.
Mélyszegénységben élők nem élnek a településen, a településen napi megélhetési gondokkal élők
száma elenyészően alacsony, számukra is a téli időszak jelenti a legnagyobb problémát, melyet az
önkormányzat átmeneti támogatásokkal próbál megoldani.
3.1. Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
Herceghalomban a népesség növekedésével az aktív korúak (15-64 éves korosztály) száma is
számottevően emelkedett az elmúlt években. A válság hatása miatt a munkanélküliség a 2010. évben
volt a legmagasabb a településen, az összes aktív korú 13,8%a, előtte és utána is 3% alatti. A
munkanélküli lakosok korcsoport megoszlásánál megfigyelhető, hogy a munkanélküliség leginkább
a 30-40 éves korosztályt érinti. A nők és férfiak megoszlása – az aktív korú nők és férfiak számát
alapul véve – közel azonos. A tartósan munkanélküliek számában kis mértékű növekedés figyelhető
meg az elmúlt 5 év adatait figyelembe véve, a férfiak és nők aránya azonos mértékben változott.
Az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
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Herceghalomban nem jellemző az alacsony iskolai végzettség, olyan regisztrált munkanélküli
nincs, illetve az elmúlt 5 évben nem is volt, akinek az általános iskolai végzettsége ne lenne meg.
Csak általános iskolai végzettséggel néhány 40 év alatti lakos rendelkezik, ez a végzettség inkább az
idősebb korosztályt érinti. Az összes álláskeresőnek a 8 általános végzettséggel rendelkezők nem
egészen 20%-át teszik ki.
Közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatás sajnos nem nyújt megoldást a helyi munkanélküliség megszüntetésére. Évek óta
problémát jelent, hogy nem tud az önkormányzat olyan munkaerőt kapni a közfoglalkoztatások
alkalmával, akik csak kisebb hiányosságokkal látnák el a rájuk bízott feladatokat. A Budakeszi
Járás területén igen alacsony a közfoglalkoztatásra igényelhető létszám, így ebben az évben is csak
2 főt tud az önkormányzat közfoglalkoztatottként alkalmazni 4 hónapra, napi 6 órában.
A téli közfoglalkoztatási időszakra 5 fő került kiközvetítésre 2013. november 1 – 2014. április 30-ig
terjedő időszakra. Ebből a létszámból 3 fő alapkompetencia képzésen vesz részt 2013. december 1.
és 2014. március 31. között.
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
Herceghalomból Budapest megközelítése a település kedvező elhelyezkedésének köszönhetően
tömegközlekedéssel (vonat, busz) nem okoz problémát, mivel az 1. sz. vasútvonal, illetve az 1. sz.
főút is a település határában halad el, így átlagban 30 percenként járnak a vonatok, illetve kb.
óránként a buszok. Autóval közlekedőknek az 1. sz. főúton kívül az M1 autópálya is rendelkezésére
áll, Budapest határa kb. 15 perc alatt elérhető.
Mind a községben, mind a környező településen sok vállalkozás működik, melyek folyamatosan
keresik a munkaerőt. Ami problémát okozhat az álláskeresőknek, hogy nem az ő képzettségüknek
megfelelő állásokat hirdetik, az itteni munkaerőt pedig „túlképzettségre” hivatkozással a
Munkaügyi Központ nem tudja átképezni.
A fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Ilyen jellegű program nincs a településen, a térségből – a Munkaügyi Központ továbbképzésein
kivéve – nincs információnk. Herceghalomra nem jellemző a pályakezdők munkanélkülisége,
többségük minimum középfokú végzettséggel (szakközépiskola) rendelkezik, de igen nagy részük
diplomás, több nyelven beszél. Egyre magasabb azon fiatalok száma, akik külföldre mennek
dolgozni.
A munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási
programok)
Ilyen jellegű program nincs a településen, a térségből – a Munkaügyi Központ továbbképzésein
kivéve – nincs információnk. A Munkaügyi Központ továbbképzésein nem vett részt herceghalmi
munkanélküli. Civil szervezésként önszerveződés útján létrejött klubokban szabni, varrni tanulnak,
informatikai tanfolyamot szerveznek, illetve nyelvklubot működtetnek több nyelven. A Német
Nemzetiségi Önkormányzat évek óta biztosítja a felnőttek részére a német nyelv ingyenes
tanulásának lehetőségét szakképzett nyelvtanárral.
Az önkormányzat információnyújtással, folyamatos kapcsolattartással a munkáltatókkal, illetve a
pályázatok figyelésével próbálja segíteni a munkanélkülieket.
A mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
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történő foglalkoztatása
A községben alig él roma származású, mindössze 1-2 család lakik Herceghalmon, akik
beilleszkedtek, életmódjuk, életvitelük semmiben nem tér el a nem roma származású lakosokétól.
Mélyszegénységben élők nem élnek a településen, a településen napi megélhetési gondokkal élők
száma elenyészően alacsony, számukra is a téli időszak jelenti a legnagyobb problémát, melyet az
önkormányzat átmeneti támogatásokkal próbál megoldani.
Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén az elmúlt időszakban nincs tudomása az
önkormányzatnak.
3.2 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
A nyilvántartott álláskeresők közül álláskeresési segélyben részesülők aránya az aktív korú
népességhez viszonyítva 1% alatt van. Az álláskeresési járadékra jogosultak aránya a nyilvántartott
álláskeresők számához viszonyítva csökkenő tendenciát mutat: míg 2009-ben 22,7% volt, addig ez
az arány már csak 10,5%. Rendszeres szociális segélyben 2 fő, foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban 3 fő részesül. Tekintettel arra, hogy a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás összege is igen alacsony, az önkormányzat segíti a rászorultakat,
amennyiben kérelemmel fordulnak felé.
A helyi Vöröskereszt adományosztáskor rendszeresen gondol a rendszeres szociális segélyre és
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultakra, ilyenkor tartós élelmiszer csomagot kapnak.
3.3 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
Herceghalomban a nagy számú Budapestről kitelepülőnek köszönhetően az elmúlt 5 évben a
lakásállomány 589-ről 850-re emelkedett, ebből 11 lakás található külterületen, az összes többi
belterületi, összkomfortos lakás. A belterületi lakások közül 6 lakáshoz, illetve a külterületi 11
lakáshoz nem épült eddig ki a csatornahálózat. A vezetékes ivóvíz és az áramellátás mind a
külterületi, mind a belterületi lakásokban rendelkezésre áll. A vezetékes gáz a belterületi ingatlanok
területén kiépített. A település területén komfort nélküli lakás, illetve nem lakás céljára szolgáló
lakásként használt ingatlan nincs.
Az elmúlt 10 évben a lakossági építkezések a lakosok részéről jelentős része hitelből valósult meg.
Ennek fizetése nagy terhet jelent a családoknak, de árverezésre még csak 2-3 esetben került sor.
Nagyobb problémát jelent az átalánydíjas közüzemi díjak éves elszámolószámlájának kifizetése.
Ezek kiegyenlítésében az önkormányzat segítséget nyújt vissza nem térítendő támogatás, illetve
szociális kölcsön formájában az arra szociálisan rászorulóknak.
Az önkormányzatnak 10 piaci alapú, illetve 3 szociális bérlakása van, melyek közül a 10 piaci
alapú, illetve 2 szociális bérlakásban bérlők laknak. Az 1 szociális bérlakás felújítása folyamatban
van, a bérlő pályázat útján kerül majd a felújítás után kiválasztásra.
Herceghalomban telep, szegregátum nincs.
A lakosság nagy gondot fordít lakókörnyezetének rendben tartására, így nincs szükség egyes
szociális ellátásokra való jogosultság megállapításánál ennek vizsgálatára. Ugyanúgy nem okoz
gondot az ingatlanok előtti vízelvezető árkok folyamatos tisztán tartása, mint télen a járdák
síkosságmentesítése sem. Az időseknek az Ifjúsági Klub tagjai segítenek a hóeltakarításban.
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3.4 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
A településen egészségügyi alapellátás működik. Egy felnőtt háziorvos praktizál hétfőtől péntekig
körzeti nővéri asszisztenciával. A rendelési időn kívül, illetve hétvégenként, ünnepnaponként 24
órás orvosi ügyelet áll a lakosság rendelkezésére.
A településen van gyógyszertár, ami a háziorvosi rendeléssel egy időben van nyitva, a
gyermekorvosi rendelés ideje alatt is nyitvatart.
Herceghalomnak nincs önálló házi gyermekorvosi körzete, Biatorbágy csatolt körzeteként kerülnek
a gyermekek ellátásra. Heti háromszor 1 órát rendel a gyermekorvos Herceghalomban, de a
Biatorbágyon lévő rendelőbe is lehet vinni a gyermekeket.
A községben 1 védőnői körzet van, ő koordinálja a HPV elleni védőoltás beadását, melyet szintén a
házi gyermekorvos végez térítésmentesen.
A községben átlagosan 30-35 gyermek születik évente, melyek látogatása, tanácsadása a védőnőt
leterheli. Elmondása alapján nincs problémás gyermek, a kötelező oltásokat, vizsgálatokat
elvégeztetik a szülők.
A településen OEP finanszírozott vegyes fogorvosi praxis működik, a doktornő a várólistát 1 hetes
időtartamban határozta meg, természetesen a sürgős eseteket azonnal ellátja.
Az iskolaorvosi és iskolafogászati ellátás is biztosított, mindkét doktornő rendszeresen látogatja az
intézményt.
Prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez)
való hozzáférés
A háziorvos minden hónapban külön egészségügyi probléma köré csoportosuló szűréseket végez a
lakosságon, illetve felvilágosítást tart a tünetekről és az adott problémacsoport megelőzéséről. A
vérvétel a két szomszédos település szakrendelőjében megoldható, de az idős és fekvőbetegektől a
körzeti nővér veszi le a vért. Mind a két szakrendelőben a szűrővizsgálatok és ellátások széles köre
áll a betegek rendelkezésére.
A kötelező kisgyermekkori szűréseket a Heim Pál Gyermekkórház, illetve a Tűzoltó Utcai
Gyermekkórház látja el. Az éves státuszvizsgálatokat helyben végzi a helyi gyermekorvos és a
védőnő előre egyeztetett időpontban.
Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A községben évente 12 alkalommal 6 héten át tavasszal és ősszel heti két alkalommal szakképzett
gyógytornász irányításával tornáznak a felnőtt korú mozgáskorlátozottak önkormányzati
finanszírozással. Évente két alkalommal támogatja az önkormányzat gyógyfürdő látogatását a
mozgásában korlátozottaknak, melye kirándulásokat a mozgáskorlátozottak egyesülete bonyolít le.
A településünkönt működő ABACUS szálloda és wellness központ úszási lehetőséget biztosít a helyi
mozgáskorlátozottak egyesületének tagjai számára 2013. augusztus 30-tól hétköznap délutánonként
18.00 – 20.30 óráig 50%-os belépési kedvezménnyel.
A Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesülete elindította gyógyászati segédeszköz kölcsönzés
szolgáltatását, valamint ortopéd cipő elkészíttetésében nyújt segítséget.
A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Otthoni Szakápoló Szolgálata OEP finanszírozásban végzi
műtétek, balesetek, stroke kórházi kezelése után a beteg otthonában a gyórgytornáztatást.
A gyermekek gyógytestnevelő általi foglalkoztatása biztosított.
Ebben az évben önkéntes felajánlással az óvodai nagycsoportos korú gyermekek INPP tornán
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vettek részt, melyben a gyermekek finom motorikus képességeit fejlesztették. Az önkormányzat
támogatja a fejlesztésre szoruló gyermekek gyógypedagógiai költségeit, a szülők által benyújtható
pályázat útján.
A közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A közétkeztetést biztosító szolgáltatót az önkormányzat közbeszerzési eljárás útján választotta ki.
Folyamatos az intézményekkel a kapcsolattartás az ételek minőségének véleményezése miatt. Az
intézményvezetők elmondták, a jelzéseket rendszeresen továbbítják a szolgáltató felé.
Az iskolában folyik a minden napra egy alma program, valamint az iskolában és az óvodában is
bevezetésre került az iskolatej program, melyben a gyermekek kb. 90%-a vesz részt. A program
keretében minden nap 2 dl tejet kapnak a gyermekek a tízórai mellé 100%-os önkormányzati
finanszírozással.
Sportprogramokhoz való hozzáférés
A községben a sportélet igen sokszínű és sok embert mozgat meg. A gyermekintézményekben
biztosított a mindennapi testnevelés tanóra vagy tömegsport formájában. Szakköri keretek között
lehetőségük van a gyermekeknek a birkózás, a kempo, a labdarúgás, a kosárlabda, a fitnesz, az
akrobatikus rock&roll, a kézilabda és az úszás sportág kipróbálására és űzésére. Aki nem tud
választani, annak segít a júniusonként megrendezésre kerülő kistérségi sportágválasztó, ahol kis
ízelítőt kapnak az érdeklődők az aktuális sportágból.
A Budaörs Kistérség Sportegyesület tagjai részt vesznek a megyei kosárlabda-tornákon, a kis
focisták pedig a Bozsik-programban. Marcipán Egyesület fitneszes lányai sok érmet hoztak már
országos versenyekről, illetve a kemposok és birkózók és rendszeresen szállítják a pontszerző
helyeket. Nagy hagyománnyal és igen jó eredményekkel büszkélkedhet az általános iskolai
kézilabda szakkör, ahol mind a fiúk, mind a lányok sok dobogós hellyel tértek haza versenyekről.
A felnőttek, amennyiben a Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesület szakosztályaként végzik a
sporttevékenységüket (labdarúgás, pingpong, tollaslabda), a Sportcsarnokot térítésmentesen
használhatják. A Budavidék Zöldút Szövetség rendszeresen szervez kerékpártúrákat a környékre,
egyre növekvő részvételi számmal.
Az önkormányzati rendezvények közül a május 1-i program teljes mértékben a sport köré épül.
Akadálypályák a gyermekek részére, focikupa a felnőtteknek. Ezen a rendezvényen általában a falu
nagy része megjelenik a nap különböző szakaiban.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapfeladatokat az önkormányzat a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza Páty szervezettel kötött ellátási szerződés alapján
teljesíti már több, mint 10 éve. Az elmúlt hosszú évek alatt nagyon jó, napi kapcsolat alakult ki a
szolgáltatást igénybevevők és a szolgáltatást nyújtók között. A házi segítségnyújtást átlagban évi 6
fő veszi igénybe, az ellátást egy egészségügyi és szociális képesítéssel is rendelkező hölgy látja el. A
támogató szolgálatot évi 8-10 alkalommal veszik igénybe a lakosok. Szociális étkeztetésre, illetve
idősek nappali klubjára eddig még nem volt igény, az igénybevétel lehetősége biztosított. A
családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot ugyanaz a szakember látja el a rendszer beindítása óta.
Sikerként említhető, hogy családból gyermeket nem kellett kiemelni, de még védelembe venni sem. A
gyermekeket a szülők ellátják, megfelelően nevelik, iskolába járatják. Nem volt még olyan eset sem,
hogy iskolai mulasztás miatt az iskoláztatási támogatás folyósítását szüneteltetni kellett volna. A
gyermekjóléti szolgálatot ellátó szakember elmondta, tavaly 5 gyermeket részesített alapellátásban,
tanácsadás elegendőnek bizonyult az adott probléma megoldásához.
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3.5 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
Herceghalomban igen sokszínű a civil szerveződés: kórus, sportkörök, kultúra, stb. Nagyon sok és
nagyon színes a település programnaptára, szinte minden hétre jut egy rendezvény önkormányzati,
vagy civil szervezéssel és lebonyolítással. Elmondható, hogy igen aktív a község lakossága,
igyekszik az érdeklődési körének megfelelő programokon részt venni. A sok évi tapasztalat az, hogy
a legtöbben a gyermekeknek szervezett programokon, a május 1-i rendezvényen, illetve a
szeptemberi Magtárogatón (civil rendezvény) jelennek meg, amihez a tavalyi évtől kezdve
csatlakozott a veterán motoros találkozó és egy helyi kézműves hobbi-kiállítás és vásár is. A
mikulás ünnepséghez csatlakozik egy adventi vásár (szintén civil szervezésben), valamint ettől az
évtől éleszti újra egy civil egyesület az éveken át sikerrel megrendezésre kerülő szent iván éji
mulatságot. A május végén – június elején megrendezésre kerülő kistérségi kórustalálkozó (civil
szervezeti rendezvény) szintén több éves múltra tekint vissza, igen nagy érdeklődői létszámmal.
Tavaly nagy sikere volt egy teljes mértékben civil összefogásnak köszönhető „falusi disznótornak”,
melyet terveznek hagyománnyá tenni. Már második éve karolta fel az egyik civil egyesület az
Ifjúsági Klubbal együtt a májusfa állítást és utána táncház megtartását, melyen szintén nagyon
sokan vettek részt.
Ettől az évtől indult útjára hagyományteremtő céllal a Herceghalomi Mozgáskorlátozottak
Egyesülete szervezésében a Rokkantak Napja rendezvény, melynek célja a lakosság figyelmének
felhívása az egyesület létére, tevékenységére, illetve arra, hogy sérültségük ellenére is hasznos
tagjai a közösségnek.
Folyamatosak a művészeti kiállítások, civil szervezetek által szervezett előadások különböző
témákban, legtöbben talán dr. Zacher Gábor előadásain vettek részt.
A kültéri, sok embert megmozgató programokat a kormányrendeleti szabályozásnak megfelelően
profi szakemberek biztosítják, ennek köszönhetően még nem volt probléma, összetűzés.
3.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A településen tapasztalható munkaerő-piaci kereslet meghaladja a kínálatot, ennek eredményeként
elmondható, hogy az országos átlaghoz képest nem jellemző a településre a munkanélküliség.
Célként jelenik meg az önképzőkörök támogatása, ingyenes helyiséghasználati lehetőséggel, a civil
szerveződések támogatása, illetve a folyamatos kapcsolattartás a Munkaügyi Központtal, a térség
alapítványaival, egyesületeivel és a helyi vállalkozásokkal.
▪ 4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)

Herceghalomban a 0-18 év közötti gyermekek száma igen magas, korosztályi összetétele az
alábbiak szerint alakul:
Születési év:
2012.01.01.-2012.12.31.
2011.01.01.-2011.12.31.
2010.01.01.- 2010.12.31.
2009.01.01.- 2009.12.31.
2008.01.01.- 2008.12.31.
2007.01.01.- 2007.12.31.
2006.01.01.- 2006.12.31.
2005.01.01.- 2005.12.31.

Életkor:
0 év
1 év
2 év
3 év
4 év
5 év
6 év
7 év

Lány:
15
9
16
15
18
18
21
15
32

Fiú:
12
19
19
22
28
11
26
22

Összesen:
27
28
35
37
46
29
47
37

Születési év:
2004.01.01.- 2004.12.31.
2003.01.01.- 2003.12.31.
2002.01.01.- 2002.12.31.
2001.01.01.- 2001.12.31.
2000.01.01.- 2000.12.31.
1999.01.01.- 1999.12.31.
1998.01.01.- 1998.12.31.
1997.01.01.- 1997.12.31.
1996.01.01- 1996.12.31.
1995.01.01.- 1995.12.31.
1994.01.01.- 1994.12.31.
Összesen:

Életkor:
8 év
9 év
10 év
11 év
12 év
13 év
14 év
15 év
16 év
17 év
18 év
0 – 18 év

Lány:
11
11
13
14
14
9
14
7
11
9
14
254

Fiú:
21
15
11
15
10
14
10
8
10
8
13
294

Összesen:
32
26
24
29
24
23
24
15
21
17
27
548

Herceghalomban védelembe vett gyermek, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nem él.
Az általános iskolában tanuló 180 gyermek közül 4 fő HHH, ők mindannyian egy családba
tartoznak és másik megyéből járnak a település iskolájába, egyikük magántanuló a problémás
viselkedése miatt. A bejáró tanulók nagy része a régebben a településen működő Herceghalomi
Kísérleti Gazdaságban dolgozók leszármazói közül kerülnek ki. Háromrózsa és Dávid-major
közigazgatásilag soha nem tartozott Herceghalomhoz, de azért, mert a szülők a településen működő
állami gazdaságnál dolgoztak, a gyermekeik mindig is ide jártak gyermekintézményekbe. Félő,
hogy a magas herceghalmi gyermeklétszám miatt ezeken a területeken élő gyermekeket a helyi
általános iskola nem fogja tudni fogadni. Ekkor pedig várhatóan – Mány, illetve Etyek
megközelítési nehézségei miatt – ezek a gyermekek nem fognak iskolába járni.
Elmondható, hogy Herceghalomban igen alacsony a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek száma (35 gyermek 20 családban).
A veszélyeztett gyermekek száma az össz gyermeklétszámhoz viszonyítva nem éri el a 3%-ot. A
veszélyeztetés oka pedig minden esetben anyagi, melyen próbál az önkormányzat segíteni. Nagyon
szoros az együttműködés a gyermekjóléti szolgálatot ellátó szakemberrel, aki az MMSZ Egyesület
segítségével próbál segíteni az arra rászorulókon – tartós élelmiszer csomaggal, ruhaadománnyal,
ingyenes táborozási lehetőséggel.
A községben 8 osztályos általános iskola és egy önkormányzati fenntartású 6 csoportos, 150
kisgyermek befogadására alkalmas óvoda működik. Az általános iskolában a gyermekek létszáma –
demográfiai adatokat figyelembe véve folyamatosan nőni fog várhatóan az elkövetkező években,
ezért valószínűleg a jövőben bővíteni kell az általános iskolát. A 2013/2014. tanévtől beindul két
első osztály, melyeknek még tud helyet biztosítani az intézmény, majd amennyiben a következő
tanévben is két első osztálynak kell indulnia a létszámadatok alapján, bővíteni kell az épületet.
A 6 csoportos óvoda a demográfiai adatok alapján biztosítani tudja a jövőben is a herceghalomi
gyermekek fogadását 2,5 éves kortól. Az egyedüli gondot a szülők számára a bölcsődés korú
gyermekek nappali ellátásának megoldása jelenti. A községben már többen is érdeklődtek családi
napközi beindítása iránt, azonban még egy CSANA sem indult el a településen.
Amennyiben elindul ilyen jellegű vállalkozás a településen, az önkormányzat szándékozik
támogatni a CSANA-ba járó gyermekek közül a rászorultakat a térítési díj kifizetésében,
4.2 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése

A településen 1 védőnői körzet működik. A védőnő 119 gyermeket gondoz, ellátja továbbá az
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iskola és óvodai védőnői feladatokat is. A településen nem él halmozottan hátrányos gyermek, az
iskolában bejáróként tanulnak a HHH-s gyermekek, az iskolai védőnői és iskolaorvosi ellátásban
ők is részesülnek. Az önkormányzat biztosítja a bejáró gyermekek részére is a HPV elleni
védőoltást, azonban nem éltek eddig a szülők a lehetőséggel. A védőnő elmondása alapján súlyos
egészségügyi problémák nem merülnek fel, a gyermekek – 1 család kivételével – ápoltak,
rendezettek.
A sajátos nevelési igényű gyermekeket a helyi általános iskola és az óvoda is fogadja abban az
esetben, ha csoportba integrálhatóak.
Herceghalomnak nincs önálló házi gyermekorvosi körzete, Biatorbágy csatolt körzeteként
kerülnek a gyermekek ellátásra. Heti háromszor 1 órát rendel a gyermekorvos Herceghalomban, de
a Biatorbágyon lévő rendelőbe is lehet vinni a gyermekeket. Az iskolaorvosi teendőket is a házi
gyermekorvosi szolgáltatást nyújtó doktornő látja el.
A gyermekek szakorvosi ellátása a környező szakrendelői intézetekben (Biatorbágy, Bicske,
Budaörs), illetve a Tűzoltó utcai és a Heim Pál Gyermekkórházban biztosított.
A településen a tavalyi évben nyitotta meg kapuit a speciális igényeket is kielégítő „Alternatív
Terápiás Központ”. A központ jelenleg korai fejlesztéssel, a korai fejlesztésből már „kinőtt”,
köznevelési intézmény gyermekcsoportjába nem integrálható gyermekek iskola előkészítőjével és
egyéni fejlesztéssel foglalkozik. Terveik alapján a jövőben speciális általános iskolai oktatás
szolgáltatást is nyújtanak majd a munkatársaik.
A központ alapítványi fenntartású, az önkormányzat az ott fejleszthető gyermekek szüleinek
költségeinek csökkentéséhez járul hozzá.
A központ vezetője a 2012/2013. nevelési évben a helyi nagycsoportos korú gyermekek részére
tartott önkéntes munka keretében INPP tornát.
A gyermekjóléti ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület látja el a rendszer
elindulása óta ugyanazzal a munkatárssal. A szakember napi kapcsolatot tart fent a településen élő
1-2 problémás családdal. Hetenként egyszer tart fogadóórát Herceghalomban, de ha kell, bármikor
jön, illetve telefonon állandóan elérhető és rendelkezésre áll.
A rászoruló családoknak az Egyesület rendszeresen nyújt segítséget, akár háztartási eszköz
beszerzéséről, akár tartós élelmiszer juttatásáról van szó. Több éve szerveznek napközis tábort a
rászoruló gyermekeknek, akik nagyon színes programokon vehetnek részt. Az utazást is biztosítják,
így a szülőknek ezért sem kell fizetni.
A gyermekvédelmi jelzőrendszer jól működik, a gyermekintézményekben dolgozók figyelnek a
gyermekekre, jelzik, ha valami szokatlant vesznek észre. A településen védelembe vett gyermek
nincs, alapellátásban is a tavalyi év folyamán 5 gyermeket kellett részesíteni.
Az esetleges krízishelyzetekre – átmeneti nevelés, anyaotthon, nevelőszülői hálózat – az MMSZ
Egyesület országos hálózata felkészült. A legközelebbi befogadóhely Pátyon működik,
Herceghalomtól 8 km távolságra.
A községben igen színes és sokrétű a gyermekeknek szervezett programok sokasága. Az óvodában
havonként szerveznek színházi előadást, évente többször kirándulnak a csoportok. Elmondható,
hogy havonként átlagban legalább 1 óvodai közösségi programot szerveznek a Szülői Közösség
tagjai és az óvodai alkalmozotti közösség tagjai közösen (szüreti mulatság, adventi gyertyagyújtás
és díszkészítés, mikulás, karácsony, mackó nap, farsang, tavaszi zsongás, húsvét, anyák napja,
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pünkösdölés, évzárók) igen magas szülői részvétellel.
Az általános iskolában is folytatódnak az óvodában megalapozott rendezvények, kiegészülve a
kukoricamorzsoló délutánnal.
A községi május 1-i és gyermeknapi rendezvényen, valamint a községi mikulás ünnepségen is
nagyon sok gyermek vesz részt.
A nemzeti ünnepeken, az adventi gyertyagyújtáson és az idősek karácsonyán a
gyermekintézményekbe járó gyermekek szolgáltatnak színvonalas műsort.
Az óvodában és iskolában is biztosított a gyermekeknek a mozgási lehetőség a mindennapi
testnevelés tanóra vagy tömegsport formájában. Szakköri keretek között lehetőségük van a
gyermekeknek a birkózás, a kempo, a labdarúgás, a kosárlabda, a fitnesz, az akrobatikus rock&roll,
a kézilabda és az úszás sportág kipróbálására és űzésére. Aki nem tud választani, annak segít a
júniusonként megrendezésre kerülő kistérségi sportágválasztó, ahol kis ízelítőt kapnak az
érdeklődők az aktuális sportágból.
A gyermekétkeztetést biztosító szolgáltatót az önkormányzat – a törvényi előírásoknak megfelelően
– közbeszerzési eljárás keretében választotta ki. Az óvodában és az általános iskola alsó tagozatán
kötelező a gyermekeknek a közétkeztetésben való részvétel. A felső tagozatban nem kötelező a
gyermekek részére az ebéd, de azt a tanulóknak, több mint fele igénybe veszi. A szülők nem a teljes,
szolgáltató által számlázott összeget fizetik ki, hanem annak kb. 65-70%-át, a különbséget az
önkormányzat fizeti. Az intézményekbe járó gyermekek nem egészen 10%-a étkezik a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsága miatt térítésmentesen, míg egyharmaduk (óvoda 12 fő,
iskola 51 fő) részesül 50%-os étkezési térítési kedvezményben azért mert nagycsaládos (46 fő), vagy
mert tartósan beteg (5 fő). Az önkormányzat szociális rászorultság alapján 25%-os, illetve 50%-os
étkezési térítési díjat állapít meg a kérelmet benyújtóknak. Ezek száma elenyészőnek mondható – a
két intézményben összesen évente 6-8 fő - , mivel a rászorultak normatív alapon eleve
kedvezményben részesülnek.
Az önkormányzat évek óta biztosítja a helyi általános iskolában tanuló, herceghalomi lakcímmel
rendelkező gyermekek részére az ingyenes tankönyvellást, próbálva ezzel is a beiskolázási terheket
némiképp csökkenteni.
Az általános iskolában tanulók körében az elmúlt 3 évben összesen 1 esetben fordult elő
évismétlés. A gyermekek rendesen járnak iskolába, a kompetenciaméréseken a községi szintet
meghaladóan teljesítenek. A beiskolázási mutató 100%-os, az elmúlt 3 év adatait figyelembe véve
megállapítható, hogy a gyermekeknek az országos átlagot meghaladó része tanul tovább
középiskolában, illetve gimnáziumban, míg speciális iskolában senki.
4.3 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
Az óvoda és az általános iskola is fogadja a csoportba integrálható sajátos nevelési igényű
gyermekeket. Az óvodában szerződéses logopédus és szintén szerződés alapján feladatait ellátó
nevelési tanácsadó dolgozik. Az óvodában jelenleg nincs sajátos nevelési igényű gyermek.
Az általános iskolában 4 SNI-s gyermek tanul. Ellátásuk az intézményben megoldott; logopédus,
fejlesztő pedagógus és nevelési tanácsadó foglalkozik velük. Mindkét intézményben a szolgáltatások
igénybevétele a szülőknek térítésmentes, azt az önkormányzat fizeti.
Az általános iskola fenntartása és működtetése január 1-től átszállt az államra. A pedagógiai
szakszolgálatok – törvényi változás miatt – átkerültek megyei tankerületi irányítás alá, így a
következő tanévtől mind az iskolai, mind az óvodai ellátás módja és személyi állománya még
bizonytalan. Valószínűleg az önkormányzati fenntartásban maradó óvoda esetében az egyeztetések
a nyár folyamán zajlanak majd.
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Azon gyermekek részére, akik csoportba nem integrálhatóak, a tavaly megnyílt „Alternatív Terápiás
Központ” kínál segítséget önkormányzati támogatással.
4.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
Tekintettel a 6 csoportos, 150 gyermek befogadására alkalmas óvodára, az 1-4. évfolyamon
iskolaotthonos, az 5-8. évfolyamon napközis általános iskolára, több intézkedést egyelőre nem tud
tenni az önkormányzat. A településnek lélekszáma alapján nem kell bölcsődét építenie. Célként
megfogalmazható családi napközi nyitásának támogatása, illetve az önkormányzati fenntartásban
maradt óvodában az emelt óraszámú logopédiai ellátás megtartása.
▪ 5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
A településen élő nők számára a legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy nehezen tudnak
elhelyezkedni: vagy azért, mert inkább férfi-munkákra (pl.: raktáros, árufeltöltő) van lehetőség és
igény, vagy azért, mert a munkavégzés idejére – az utazást is figyelembe véve – gyermeküket nem
tudják óvodába beadni.
A Herceghalmi Csicsergő Óvoda már reggel 6.30 órakor nyit, és 17.30 óráig tart nyitva, ezzel
segítve a szülőket, hogy munkahelyükre időben odaérjenek és ne kelljen hamarabb eljönniük. A
községben 150 gyermek fogadására alkalmas, 6 csoportos, minden igényt kielégítő óvoda működik,
mely 2,5 éves kortól tudja fogadni a gyermekeket.
Az általános iskola 1-4. évfolyama iskolaotthonos, ami azt jelenti, hogy a gyermekek reggel 8
órától 4 óráig tanulnak 1 délelőttös és 1 délutános pedagógussal, házi feladatot nem kapnak. Az
iskolában reggel 7 órától délután 5 óráig biztosítják az intézményben a gyermekek felügyeletét.
Nőket érő erőszak egyáltalán nem jellemző a településen, hivatalos eljárás ilyen ok miatt még nem
volt, ilyen jellegű cselekményről jelzés sem érkezett, az elmúlt 2 évben lévő 3 viszályhoz ugyanaz a
család okozta a problémát, de tettlegességig nem fajult vita, veszekedéshez riasztották a körzeti
megbízottat.
Krízishelyzet esetén anyaotthon Pátyon, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
fenntartásában található.
A fogamzásszabályozás, illetve anya- és gyermekgondozás területén folyamatosak a kampányok,
tájékoztató előadások, amiket főként a védőnő tart.
A munkanélküliek megoszlása férfiak és nők között majdnemhogy azonos, a tavalyi év folyamán
volt lényegesen több női munkanélküli, mint férfi. Arányaiban a legtöbb munkanélküli a
szakközépiskolát végzettek közül került ki.
A fiatalabbak könnyebben találnak helyben munkát, hiszen nincs családjuk, így akár a 3
műszakkal járó munkát is tudják vállalni. Helyben szakképzettség nélkül nehéz munkát találni,
betanított munkásokat 10 km-es vonzáskörzetben több településen is keresnek igaz, hogy
csomagolásra, gyártósorokra, illetve árufeltöltőnek. A településen a legnagyobb munkáltató a
TESCO Logisztikai Központ, itt legtöbben raktárosként, komissiozóként dolgoznak. A központban
több, mint 1000 munkavállalót foglalkoztatnak, így ide busszal hozzák más településekről a
munkavállalókat.
Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén tudomásunk szerint nem érinti a nőket,
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munkaköri díjazásokat alkalmaznak a munkáltatók.
A helyi közéletben a nők szerepvállalása hasonló mértékűnek mondható a férfiakéhoz képest. A
mindenkori képviselő-testület felének kb. 50%-a nő, a közszolgálatban, a köznevelésben és
oktatásban elsősorban nők dolgoznak.
Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása: A nők
számára a településen a legnagyobb problémát a munkába való visszaállás jelenti a Gyed, Gyes
lejártával. Egy részüknek problémát okoz a munkába való bejárás miatt a gyermekek intézménybe
történő szállítása, illetve onnan történő hazavitele. Ennek a problémának a megoldását célozta meg
a gyermekintézmények hosszú nyitva tartása, illetve az iskolaotthonos oktatás kialakítása és
fenntartása az alsó tagozaton. Az önkormányzat szándékát fejezte ki családi napközi vállalkozás
beindulása esetén arra, hogy az arra rászoruló családok térítési díjához támogatást nyújt. A
pedagógiai fejlesztésre szoruló, a gyermekintézményekben nem biztosítható ellátások térítési
díjának csökkentése céljából az önkormányzat pályázatot írt ki, melyre az ellátást igénybe vevő
herceghalmi gyermekek szülei pályázhatnak.

▪ 6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
Herceghalom népességének összetételét tekintve fiatal településnek mondható. A 60 évnél
idősebbek száma jóval alacsonyabb, mint a 18 éven aluliak száma. A 60 évesnél idősebbek száma
2012-ben 317 fő volt, míg összesen 405 fő részesült nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban. Ellátatlan
nyugdíjaskorú, illetve időskorúak járadékában részesülő nincs a településen. Ez annak köszönhető,
hogy a most már időskorú lakosságnak az a része is, amely nem rendelkezett szakképzettséggel, a
helyi volt állami gazdaságban hosszú évtizedekig dolgozott, így jogosult a nyugdíjra.
A nők éltek az elmúlt években, illetve most is élnek azzal a lehetőséggel, hogy előnyugdíjat vesznek
igénybe a törvényben előírt korhatár elérése és szükséges szolgálati idő megszerzésével, illetve
sokan vették igénybe a 40 év munkaviszony megszerzése utáni nyugdíjba vonulási lehetőséget.

2008
2009
2010
2011
2012

nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő férfiak
száma
157
166
166
175
172

nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő nők száma

összes
nyugdíjas

225
222
223
219
233

382
388
389
394
405

A regisztrált munkanélküliek között az 55 év felettiek aránya az elmúlt években a háromszorosára
emelkedett, de még így sem éri el a 20%-ot. A tartós munkanélküliek próbálnak a saját kis
kertjükben gazdálkodni, így csökkentve kiadásaikat. 55 év feletti, jövedelem nélküli lakos nem él a
településen. Egy fő részesül rendszeres szociális segélyben, ő egyedülálló, míg 1 fő családban él,
így erre az ellátási formára nem jogosult.
Herceghalomban elmondható, hogy az idősek aktív életet élnek. Sokan élnek családi házban
kerttel, melyet művelnek. Sokan vállalnak gyermekfelügyeletet, illetve alkalmi takarítást, vasalást.
Sokszor járnak át egymáshoz, figyelnek a környezetükben élő emberekre, segítenek egymásnak.
Ebben az évben térítésmentesen vehettek részt az érdeklődők helyi szervezésű informatikai
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tanfolyamon, melyet a mozgáskorlátozottak egyesülete szervezett. Önszerveződő körben varrnak,
hímeznek, havonként egyszer klubdélutánt tartanak. A közösségi rendezvényeken igen nagy
létszámmal vesznek részt az időskorúak, ahol sütnek-főznek, ezzel hozzájárulva a rendezvények
sikeréhez.
Évente két alkalommal szerveznek buszos kirándulást az ország különböző tájaira, melynek
költségeit az önkormányzat 50%-ban átvállalja. A kirándulások alkalmával legalább 2 múzeumot
megtekintenek.
A Labdarózsa Kórus Egyesület tagjainak egy része időskorú, ez heti egyszeri próbát, illetve
évenként többszöri fellépést jelent számukra. Az önkormányzat által megrendezett Idősek
Karácsonyán 100-120 fő vesz részt, ahol a zenés, műsoros vacsorán jól érzik magukat. A
visszajelzések alapján nagyon várják minden évben ezt az eseményt.
A tavalyi és az idei évben a Nyugdíjas Klub kapott az önkormányzattól 5 db színházbérletet,
melyet örömmel használnak. Helyi szervezésben általában évente 2-3 alkalommal jutnak el
színházba az időskorúak, egyénileg a színházlátogatás nem jellemző.
A sportrendezvényeken aktívan vesznek részt (lángost sütnek, főznek), illetve a
mozgáskorlátozottakkal együtt az önkormányzat által kifizetett gyógytornásszal tornáznak heti egy
alkalommal.
A Nyugdíjas Klub tagjai között (45 fő) kb. 70% tudja a számítógépet használni, illetve aktívan
használja az internetet is. Elmondásuk alapján az idősebb korosztály (65 év felett) nem jártas az
informatikában, nem is szeretnék már megtanulni a számítógép használatát. A fiatalabbak már
munkájuk során is használták az informatika vívmányait, így azzal már hamarabb megismerkedtek.
Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Elmondható, hogy az idősek a községben aktív életet élnek, figyelnek egymásra, próbálnak
egymásnak segíteni. A község rendezvényein aktívan részt vesznek, a részükre szervezett
programokat örömmel fogadják. Egyedüli nehézséget számukra a környező településeken lévő
szakrendelők megközelítése okozza. A Biatorbágyon működő Boldog Gizella Alapítványon keresztül
sikerül a közeljövőben megoldani ezt a problémát is. Célként a jelenlegi állapot fenntartása
fogalmazható meg.
▪ 7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

2008
2009
2010
2011
2012

megváltozott munkaképességű
személyek ellátásaiban részesülők
száma
17
17
10
9
12

egészségkárosodott személyek szociális
ellátásaiban részesülők száma
1
3
2
3
1

A községben a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma – az
összlakosság számához viszonyítva – alacsonynak mondható, nem éri el annak 0,3%-át. A
megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők számának csökkenésének az lehet
a legfőbb oka, hogy elérték az öregségi nyugdíjkorhatárt, így öregségi nyugdíjban részesülnek.
A településen fogyatékkal élő személyek károsodása olyan mértékű, hogy nem tudnak munkát
vállalni, rokkantsági járadékra, nyugdíjra jogosultak. Az enyhe fogyatékkal élők dolgoznak, helyi
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vállalkozók foglalkoztatják őket, vagy egyéni vállalkozóként egészítik ki nyugdíjukat.
Az elmúlt időszakban több új vállalkozás is kísérletet tett arra, hogy fogyatékkal élő (mozgásában
korlátozott) személyeket foglalkoztassanak, azonban a foglalkoztatottak munkavégző képessége
olyan szintű volt, hogy a munkát nem tudták ellátni. Az önkormányzat még néhány évvel ezelőtt is
alkalmazott mozgásában korlátozott munkaerőt, azonban a kiírt pályázatokra ilyen jellegű
munkavállalók nem jelentkeztek.
A munkahelyek nagy része földszintes épületben található, így lift használata nem szükséges. A kettő
emeletes épületben lift áll rendelkezésére a mozgásában korlátozott személyeknek. Vakvezető
sávokat sehol nem alkalmaznak, nincs hangos tájékoztatás, tapintható információ és jelnyelvi
segítség sem, de erre irányuló kérés még sehonnan nem érkezett.
A községben a munkahelyek 95%-a rámpán is megközelíthető.
A középületeket fizikai akadálymentesítése 100%-ban megtörtént, az infokommunikációs
akadálymenetesítés részben teljesült. Tekintettel a falu fekvésére, a kiépített, akadálymentes
gyalogátkelőkre, a rendelkezésre álló parkolóhelyekre, a fogyatékossággal élő személyek gond
nélkül tudnak a községen belül közlekedni.
Helyi tömegközlekedés – a község méreteire tekintettel – nincs a településen, a távolsági
tömegközlekedési megálló (buszmegálló és vasútállomás) az 1. sz. főút mellett helyezkedik el. A
vasútállomás korszerűsítése a közeljövőben kezdődik MÁV beruházás keretében. A tervek alapján
100%-ban akadálymentesített épületet adnak majd át a felújítás után.
A támogató szolgálatot évente 8-10 alkalommal veszik igénybe, a felnőttek saját maguk is vezetnek,
meg tudják oldani önmaguk szállítását, ellátását, ezért nappali ellátást, bentlakásos intézményi
szolgáltatást nem vesznek igénybe.
A községben működő általános iskola és óvoda is alkalmas csoportba integrálható SNI-s gyerekek
fogadására.
A településen élő mozgáskorlátozottak tavaly saját bejegyzett civil szervezetet alapítottak, mely igen
sokrétű tevékenységet végez. Aktívan részt vesznek a helyi közösségi életben, havi rendszerességgel
klubdélutánt tartanak. Látogatják a sorstársaikat a településen, saját karácsonyi ünnepséget
szerveznek. Évi két alkalommal szerveznek gyógyfürdő látogatást 50%-os önkormányzati
finanszírozással, illetve heti 1 órát tornáznak helyben gyógytornász irányításával 100%-os
önkormányzati finanszírozással.
Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
Összességében elmondható, hogy a településen fogyatékkal élőket összefogó civil szerveződés olyan
tagokkal és vezetővel működik, amely biztosítja az érdekvédelmet, illetve érdekérvényesítést. A
fizikai akadálymentesítése a községnek már megtörtént, az infokommunikációs akadálymentesítés –
gyengén látók is tudják használni a település honlapját – szintén megvalósításra került. A civil
szerveződéssel a szoros kapcsolattartás és az egyesület támogatása szerepel a célok között.
Pályázati lehetőség esetén a szabadtéri illemhely akadálymentesítése, a gyógytornához speciálisan
felszerelt, nagyobb helyiség biztosítása, új autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése.
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▪ 8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit
szereplők társadalmi felelősségvállalása
A költségvetési rendeletben évek óta elkülönítésre kerül a helyi civil szervezetek támogatására
szolgáló alap, melyet a civil szervezetek (Nyugdíjas Klub, Ifjúsági Klub, Baba-mama Klub,
Herceghalmi Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Mosolysziget Családosok Egyesülete) helyi rendelet
alapján kiírt pályázat útján tudnak kérelmezni. A civil szervezetek mind működési költségeik, mind
pedig programjaik költségeinek enyhítésére kérhetnek támogatást.
A település összes közintézménye akadálymentesített, a Kulturális-Egyházi Központot – képviselőtestületi döntés alapján – a civil szervezetek térítésmentesen használhatják.
Az évenként megrendezésre kerülő községi gyermeknap, illetve mikulás ünnepség igen nagy
látogatottságnak örvend, köszönhetően annak, hogy a résztvevők részére teljesen ingyenes, az
önkormányzat finanszírozza a költségeket, valamint a helyi vállalkozók is igen nagy mértékű
támogatást nyújtanak (édesség, alapanyagok, gyümölcsök, utalványok), nem beszélve a civilek
áldozatos munkájáról.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes német nyelvtanfolyamot finanszíroz a felnőtt
lakosságnak középiskolai nyelvtanárral. Az első adventi gyertya meggyújtása évek óta igen fontos
kulturális eseménynek számít színes műsorral, vendéglátással, melyet szintén a Német Nemzetiségi
Önkormányzat rendezésében és finanszírozásában. A gyermekrendezvények közül a nemzetiségi
önkormányzat a Márton-napi ünnepséget és felvonulást támogatja a sült liba biztosításával.
Az önkormányzat szoros kapcsolatot tart fent az esélyegyenlőségi célcsoportokat felkaroló
alapítványokkal, egyesületekkel. Napi kapcsolatban van az óvodával, iskolával, a védőnővel, a
szociális alapfeladatokat ellátó egyesület munkatársaival, és a háziorvossal.
A település alacsony lélekszáma miatt bármilyen problémával, észrevétellel, javaslattal fordulhat
bárki a Polgármesteri Hivatalhoz ügyfélfogadási időtől függetlenül. Itt még elmondható, hogy az
emberek ismerik egymást, figyelnek egymásra, jelzik, ha szomszédjuknak, ismerősüknek problémája
adódott, így a legrövidebb időn belül meg tudja tenni az önkormányzat a szükséges intézkedést.
A Budaörs Kistérség Többcélú Társulás készítette a község előző esélyegyenlőségi programját,
valamint a közoktatási esélyegyenlőségi tervét is. A térség esélyegyenlőségi tervei – a szociális és
gyermekvédelmi ellátásokat figyelembe véve – egymásra épülnek.
A kistérségi fejlesztési tervben többféle közös beruházás, fejlesztés került megfogalmazásra,
azonban ezek megvalósulása a kistérségi társulások június 30-i megszűnésével kérdésessé válik. A
mötv. lehetővé teszi önkéntes önkormányzati társulások létrejöttét, de ezek megalakulása,
leginkább működtetése (központ a plusz feladatokkal) még kérdéses. A legfőbb kérdés az, hogy az
önkormányzatok a járások létrehozása miatt lecsökkentett létszámmal tudják-e vállalni a plusz
feladatokat, illetve az, hogy rendelkeznek-e még elég tartalékkal a beruházások megvalósításához.
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▪ 9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán az érintett civil szervezeti
vezetők, Vöröskereszt helyi szervezete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a
gyermekintézmények nevelőtestülete, a védőnő, a háziorvos, házi gyermekorvos bevonásának
eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába – tervezet
véleményezése
b) az a) pont szerinti szervezetek véleményének csatolásával a község honlapján történő lakossági
megismerésnek a lehetősége
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◦ A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

▪ 1. A HEP IT részletei
•

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

A településen tapasztalható munkaerő-piaci kereslet meghaladja a kínálatot, ennek eredményeként
elmondható, hogy az országos átlaghoz képest nem jellemző a településre a munkanélküliség.
Célként jelenik meg az önképzőkörök támogatása, ingyenes helyiséghasználati lehetőséggel, a civil
szerveződések támogatása, illetve a folyamatos kapcsolattartás a Munkaügyi Központtal, a térség
alapítványaival, egyesületeivel és a helyi vállalkozásokkal.
Tekintettel a 6 csoportos, 150 gyermek befogadására alkalmas óvodára, az 1-4. évfolyamon
iskolaotthonos, az 5-8. évfolyamon napközis általános iskolára, több intézkedést egyelőre nem tud
tenni az önkormányzat. A településnek lélekszáma alapján nem kell bölcsődét építenie. Célként
megfogalmazható családi napközi nyitásának támogatása, illetve az önkormányzati fenntartásban
maradt óvodában az emelt óraszámú logopédiai ellátás megtartása.
A nők számára a településen a legnagyobb problémát a munkába való visszaállás jelenti a Gyed,
Gyes lejártával. Egy részüknek problémát okoz a munkába való bejárás miatt a gyermekek
intézménybe történő szállítása, illetve onnan történő hazavitele. Ennek a problémának a
megoldását célozta meg a gyermekintézmények hosszú nyitva tartása, illetve az iskolaotthonos
oktatás kialakítása és fenntartása az alsó tagozaton. Az önkormányzat szándékát fejezte ki családi
napközi vállalkozás beindulása esetén arra, hogy az arra rászoruló családok térítési díjához
támogatást nyújt. A pedagógiai fejlesztésre szoruló, a gyermekintézményekben nem biztosítható
ellátások térítési díjának csökkentése céljából az önkormányzat pályázatot írt ki, melyre az ellátást
igénybe vevő herceghalmi gyermekek szülei pályázhatnak.
Elmondható, hogy az idősek a községben aktív életet élnek, figyelnek egymásra, próbálnak
egymásnak segíteni. A község rendezvényein aktívan részt vesznek, a részükre szervezett
programokat örömmel fogadják. Egyedüli nehézséget számukra a környező településeken lévő
szakrendelők megközelítése okozza. A Biatorbágyon működő Boldog Gizella Alapítványon keresztül
sikerül a közeljövőben megoldani ezt a problémát is. Célként a jelenlegi állapot fenntartása
fogalmazható meg.
Összességében elmondható, hogy a településen fogyatékkal élőket összefogó civil szerveződés olyan
tagokkal és vezetővel működik, amely biztosítja az érdekvédelmet, illetve érdekérvényesítést. A
fizikai akadálymentesítése a községnek már megtörtént, az infokommunikációs akadálymentesítés –
gyengén látók is tudják használni a település honlapját – szintén megvalósításra került. A civil
szerveződéssel a szoros kapcsolattartás és az egyesület támogatása szerepel a célok között.
•

Célcsoport
Romák
és/vagy
mélyszegény
-ségben élők

A beavatkozások megvalósítói

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
1-2 roma család él a településen, életmódjuk a
helyi családokétól semmiben nem különbözik,
beilleszkedtek a falu életébe. A létfenntartást
veszélyeztető átmeneti élethelyzetek áthidalása
az önkormányzat és a helyi vöröskereszt
együttműködésével.
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Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Polgármesteri
Hivatal
szociális
ügyintézője
Vöröskereszt helyi képviseletének
vezetője

Gyermekek

Családi napközi beindulása esetén a
rászoruló családok támogatása a térítési díj
fizetésében.
A jelenlegi támogatási, kapcsolattartási
rendszer fenntartása.
Jelenlegi támogatási rendszer fenntartása

Idősek
Nők
Fogyatékkal
élők

Polgármester, képviselő-testület
Jelzőrendszer tagjai
óvodai
alkalmazotti
közösség,
iskolai alkalmazotti közösség
Polgármester, képviselő-testület
Nyugdíjas Klub vezetője

Családi napközi beindulása esetén a
rászoruló családok támogatása a térítési díj Polgármester, képviselő-testület
fizetésében.
Jelenlegi támogatási rendszer fenntartása, a
Polgármester, képviselő-testület
munkáltatókkal
és
a
környékbeli
helyi egyesület vezetője
érdekvédelmi szervezetekkel folyamatos
kapcsolattartás.
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▪
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▪ 2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

43

44

Inté
zke
dés
sors
zám
a

A

B

C

D

E

F

G

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

H

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumok
kal

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

Az
intézkedés
megvalósítá
sának
határideje

Az intézke
eredményes
ét mérő
indikátor(o

Polgármeste
r, képviselőtestület

2013.10.31
.

Beérkező
kérelmek
figyelemm
kísérése, a
végrehajtó
l
kapcsolatt
sa
szolgáltatá
kikapcsolá
ak
megelőzés

Polgármeste
r

2014.12.31
.

Munkanél
ség
figyelemm
kísérése.

Polgármeste
ri Hivatal,
Munkaügyi
Központ

2015.12.31
.

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

2

3

Megélhetési
problémákkal
küzdők támogatása

A tartós
méunkanélkülis
ég miatt a
közüzemi
számlák
kifizetése
gondot okoz
néhány
családnak.

Tartós
munkanélküliekne
k álláskeresésben
segítségnyújtás a
vállalkozókkal
történő
kapcsolattartással

A településen
tapasztalható
munkaerő-piaci
kereslet
meghaladja a
kínálatot, ezért
indokolatlan a
településen a
munkanélkülisé
g

Tartós
munkanélküliek
képzésének
támogatása

A megélhetési
problémákkal
küzdő
családoknál a
közüzemi
szolgáltatások
ne kerüljenek
kikapcsolásra.

A településen
működő cégek a
helyi
munkanélküliek
közül
válasszanak
munkatársat.

Éves
költségvetési
rendelet,
1993. évi III.
törvény

1993. évi III.
törvény,
költségvetési
koncepció

A tartós
munkanélküliek
nem tudnak
arról, hogy
milyen
képzéseken
vehetnek részt.

A tartós
munkanélküliek
igénybe tudják
venni a részükre
indított
ingyenes
képzési
lehetőségeket a
munkaügyi
központon
keresztül.

4

Megélhetési
problémákkal
küzdők közüzemi
díjkompenzációja

A megélhetési
problémákkal
küzdőknek
problémát jelent
a víz- és
csatornadíj, és a
szemétszállítási
díj fizetése.

Azoknak a
családoknak a
folyamatos
támogatása,
amelyeknek
gondot okoz a
közüzemi díjak
kifizetése

Közüzemi
díjkompenzác
ióról szóló
helyi rendelet
és
önkormányza
ti
költségvetési
rendelet.

5

Vöröskereszt helyi

A Vöröskereszt

Az adományok

1993. évi III.

Átmeneti szociális
segélykeret
megállapítása és a
megállapítási
jogkör
polgármesteri
hatáskörben tartása
a gyors elbírálás
érdekében
Folyamatos
kapcsolattartás a
munkáltatókkal,
helyi
vállalkozókkal és a
munkaügyi
központtal. Az
esetleges
betöltésre váró
munkahelehetőség
ekről az érintettek
tájékoztatása.
Folyamatos
kapcsolattartás a
munkaügyi
központtal, az
általuk támogatott
képzési formákról,
és erről információ
nyújtás az érintett
tartós
munkanélküliekne
k.
A rászoruló
családok víz- és
csatornadíj,
valamint
szemétszállítási díj
költségeihez
folyamatos
hozzájárulás
közüzemi
díjkompenzáció
formájában.
Folyamatos

Tartós
munkanélk
ek számán
figyelemm
kísérése.

Képviselőtestület,
Jegyző

2013.10.31
.

A közüzem
számlák
fizetésének
folyamato
figyelemm
kísérése.

Polgármeste

2013.12.31

Beérkezett

Inté
zke
dés
sors
zám
a

A

B

C

D

E

F

G

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumok
kal

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

Az
intézkedés
megvalósítá
sának
határideje

Az intézke
eredményes
ét mérő
indikátor(o

törvény

kapcsolattartás a
Vöröskereszt helyi
szervezetének
vezetőjével.

ri Hivatal,
Vöröskeresz
t helyi
szervezetet

.

átmeneti
segélykére
ek számán
figyelemm
kísérése.

helyi
költségvetési
koncepció és
költségvetési
rendelet

A rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatás
keretben a
táboroztatási
támogatásra
keretösszeg
biztosítása.

Képviselőtestület,
polgármeste
r

2013.11.30
.

Az adott
költségvet
évben a
szociálisan
rászoruló
gyermekek
közül hány
tudnak
táborozni.

Helyi
költségvetési
koncepció,
helyi
költségvetési
rendelet.

A rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatás
keretben az
ingyenes
tankönyvellátást
biztosító összeg
biztosítása.

Képviselőtestület,
polgármeste
r

2013.11.30
.

Helyi
általános
iskolába já
herceghalo
gyermekek
száma

helyi szervezete
rendszeresen
adományoz
tartós
szervezetének
élelmiszert a
élelmiszeradomán
helyi
yához
rászorulóknak.
adategyeztetés
Az adományból
részesítendők
folyamatos
egyeztetése.
II. A gyermekek esélyegyenlősége
A helyi
általános
iskolások,
illetve
óvodások
Táborozási
részére
támogatás
szervezett
1
biztosítása
térítéses
rászorulók részére
táborok
költségeinek
csökkentése az
arra szociálisan
rászorultak
részére.

2

3

Ingyenes
tankönyvellátás
biztosítása

Óvodásoknak napi
2 dl tej biztosítása

A helyi
általános
iskolában
tanuló
herceghalomi
lakcímmel
rendelkező
gyermekek
ingyenes
tankönyvellátás
ának biztosítása
Az iskolatej
mintájára a
helyi óvodába
járó gyermekek
részére - szülői
jóváhagyással napi 2 dl tej
biztosítása az
egészséges
életmód

szétosztásánál a
leginkább
rászorultak
részesüljenek
előnyben.

Azok a
gyermekek is
részt tudjanak
venni
táborokban,
melyeknek a
térítési díját a
szüleik nem
tudják kifizetni.

A beiskolázás
költségei igen
nagy terhet
jelentenek a
családi
költségvetésekn
ek, az
önkormányzat
próbálja ezt
mérsékelni a
tankönyvek
árának
átvállalásával.
A gyermekek
egészséges
életmódjának
támogatása.

Helyi
költségvetési
koncepció,
költségvetési
rendelet

A Herceghalmi
Csicsergő
Óvodába járó
gyermekeknek az
önkormányzat vállalkozói
szerződés útján napi 2 dl tejet
biztosít előzetes
szülői felmérés

Képviselőtestület,
polgármeste
r,
intézményve
zető

2013.11.30
.

H

Az
intézmény
tejet
fogyasztó
gyermekek
száma.

Inté
zke
dés
sors
zám
a

4

5

A

B

C

D

E

F

G

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumok
kal

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

Az
intézkedés
megvalósítá
sának
határideje

Az intézke
eredményes
ét mérő
indikátor(o

2014.11.30
.

Az érintett
korosztály
hányan éln
a
kedvezmé
s oltás
lehetőségé

2013.11.30
.

A
rendezvén
résztvevő
gyermekek
száma.

HPV elleni
védőoltás
támogatása

Községi
gyermeknapi
rendezvény
finanszírozása

elősegítésére.
A 13 éves
herceghalomi
lakcímmel
rendelkező,
illetve a helyi
általános
iskolában
tanuló lányok
HPV elleni
védőoltás
sorozatának
költségét az
önkormányzat
50%-ban
támogatja,
egyedi
elbírálással
további
kedvezmény is
kérhető.

A községi
nagyszabású
gyermeknap
költségeit az
önkormányzat
finanszírozza.

III. A nők esélyegyenlősége
1
Óvodai
Az óvoda
nyitvatartás
hétköznaponké
nt 6.30 óra és
17.30 óra között
fogadja a
gyermekeket,
így támogatva a
nők
munkavállalását
.

H

alapján.

Azon
gyermekek
részére is a
HPV elleni
védettség
biztosításának a
lehetősége,
akiknek a szülei
a
vakcinasorozat
teljes árát nem
tudják kifizetni.

Azon
gyermekek
részére is
színvonalas,
sokszínű
programhoz
való hozzáférés
biztosítása
(sportrendezvén
yek, bemutatók,
előadások),
akiknek a
szüleik ezt nem
tudják szociális
körülményeik
miatt
biztosítani.
Az óvoda
hosszú
nyitvatartásával
támogatni tudja
a nők
munkavállalását
.

Helyi
költségvetési
koncepció,
helyi
költségvetési
rendelet.

Költségkeret
meghatározása
évenként a
népességnyilvántar
tás adatait
figyelembe véve.

Polgármeste
r, képviselőtestület,
védőnő,
igazgatási
előadó

Helyi
költségvetési
koncepció,
költségvetési
rendelet

Az évenként
megrendezésre
kerülő községi
gyermeknap igen
sokszínű,
változatos
programot kínál
minden
résztvevőnek
ingyenesen.

Polgármeste
r, képviselőtestület,
közművelőd
ési
koordinátor

Helyi
költségvetési
koncepció és
rendelet

Az óvodai
felügyelethez
személyi állomány
biztosítása

Óvodavezet
ő,
polgármeste
r

2013.11.30
.

Az ügyele
időszakban
(6.30 és 7.
óra között,
valamint
16.30 és
17.30 óra
között) az
igénybe ve
gyermeklé

Inté
zke
dés
sors
zám
a

A

B

C

D

E

F

G

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumok
kal

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

Az
intézkedés
megvalósítá
sának
határideje

H

Az intézke
eredményes
ét mérő
indikátor(o

ám
figyelemm
kísérése.

2

3

4

Helyi óvodában
SNI-s gyermekek
fogadása

A helyi óvoda
az integrálható
sajátos nevelési
igényű
gyermekeket is
fogadja.

Civil
önképzőkörök
támogatása

Civil
önképzőkörök
támogatása
ingyenes
helyszín
biztosításával.

CSANA indulása
esetén támogatás
nyújtása

A községben
nem megoldott
a kisgyermekek
nappali ellátása
2,5 éves kor
alatt. Abban az
esetben, ha
CSANA
indulna
vállalkozói
keretek között,
az oda járó
gyermekek
szüleinek
anyagi
támogatása
szociális alapon

A nők munkába
állásának
segítése azzal,
hogy a helyi
óvodában is
segítik a sajátos
nevelési igényű
gyermekek
fejlődését, nem
kell speciális
intézménybe,
más településre
elvinni őket.

A civilek
önszerveződő
úton történő
önképzéséhez
(nyelvklub,
varrás) ingyenes
helyszín
biztosítása.
Azok a nők,
akiknek 3 év
alatti
gyermekük van,
és szeretnének
visszatérni a
munkaerőpiacra
, CSANA
indulása
szükséges a
településen. Az
óvoda 2,5 éves
kortól tudja
fogadni a
gyermekeket. A
CSANA-ban
fizetendő

Óvoda
Alapító
Okirata, helyi
költségvetési
koncepció és
rendelet

A helyi óvoda az
integrálható, SNI-s
gyermekeket is
ellátja, melynek
esetleges
többletköltségét az
önkormányzat
biztosítja, így a
szülőknek nem
kell más
településen
működő
intézménybe
elvinni
gyermeküket,
ezáltal az
édesanyák
esélyesebbek a
munka világába
történő
visszatérésre.

Képviselőtestület,
polgármeste
r,
intézményve
zető

Helyiség
bérletére
ingyenes
szerződések
megkötése.

A KEK és a
Könyvtár folyóirat
olvasó
helyiségének
térítésmentes
biztosítása
önképzőkörökre.

Polgármeste
r, képviselőtestület,
közművelőd
ési
koordinátor

CSANA indulása
esetén az éves
költségvetésben
keretösszeg
biztosítása a
támogatásra.

Polgármeste
r, képviselőtestület,
védőnő,
igazgatási
előadó

Helyi
költségvetési
koncepció,
költségvetési
rendelet.

2013.11.30
.

2013.11.30
.

2016.11.30
.

A települé
élő, és a he
óvodába já
gyermekek
számának
egymásho
való arány

Az
összejövet
ken
résztvevők
száma, a
munkanélk
ek számán
alakulása.
A CSANA
igénybeve
szociálisan
rászoruló
gyermekek
számának
vizsgálata.

Inté
zke
dés
sors
zám
a

5

A

B

C

D

E

F

G

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumok
kal

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

Az
intézkedés
megvalósítá
sának
határideje

Az intézke
eredményes
ét mérő
indikátor(o

a térítési díj
csökkentéséhez.

térítési díjhoz szociális alapon
- nyújt
támogatást az
önkormányzat a
gyermekek
szüleinek.
Szoros
kapcsolattartás a
családsegítő
szolgálattal, a
gyermekjóléti
szolgálattal, a
védőnővel, a
háziorvossal és a
rendőrséggel az
esetleges
bántalmazás
megelőzése végett.

Családsegítő
szolgálat,
gyermekjólé
ti szolgálat,
védőnő,
gyermekorv
os,
igazgatási
előadó

2018.12.31
.

A családon
belüli erős
eseteinek
nyomon
követése.

Polgármeste
r, képviselőtestület,
közművelőd
ési
koordinátor

2013.10.31
.

A
rendezvén
megjelenő
idősek
számának
nyomon
követése.

2013.10.31
.

Az átmene
segélyt
kérelmező
időskorúak
számának
figyelemm
kísérése.

Családon belüli
erőszak
megelőzése

Az elmúlt
időszakban nem
volt családon
belüli erőszak a
településünkön.
Ennek
megelőzése a
továbbiakban is
fontos cél.

IV. Az idősek esélyegyenlősége
Minden évben
karácsony előtt
a képviselőtestület
Idősek Karácsonya
vendégül látja a
1
rendezvény
község 60 év
megtartása
feletti lakóit
egy zenés esttel
összekötött
vacsorára.
A nehéz anyagi
körülmények
között élő
nyugdíjasok
Anyagi gondokkal
anyagi
2
küzdő nyugdíjasok
támogatása
támogatása
létfenntartást
veszélyeztető
élethelyzet
esetén.
3
Nyugdíjas Klub
A nyugdíjasok
támogatása
évi kétszeri
kirándulásának
anyagi
támogatása.

A családon
belüli erőszak
megelőzése a
jövőben is.

Az időskorú
lakosság
vendégül látása,
ahol találkoznak
kortársaikkal,
eltöltenek
együtt egy
vidám, jó
hangulatú estét.

Helyi
költségvetési
koncepció és
költségvetési
rendelet.

A helyi időskorú
lakosság vendégül
látása karácsony
előtti héten egy
műsoros esttel
összekötött
vacsorán.

A
krízishelyzetbe
kerülő
időskorúak
segítése a
létfenntartást
veszélyeztető
élethelyzet
fennállásáig.

Helyi
költségvetési
koncepció és
költségvetési
rendelet.

Az éves
költségvetésben
keretösszeg
biztosítása a
rendkívüli
élethelyzetek
megszüntetésének
elősegítésére.

A nyugdíjasok
évi kétszeri
buszos
kirándulásának
támogatása
annak

Helyi
költségvetési
koncepció és
költségvetés
rendelet.

A nyugdíjasok évi
kétszeri buszos
kirándulásának
támogatása annak
érdekében, hogy
minél több

Képviselőtestület,
polgármeste
r

Polgármeste
r, képviselőtestület

2013.10.31
.

H

A
kirándulás
n résztvev
számának
nyomon
követése.

Inté
zke
dés
sors
zám
a

A

B

C

D

E

F

G

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumok
kal

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

Az
intézkedés
megvalósítá
sának
határideje

Az intézke
eredményes
ét mérő
indikátor(o

Képviselőtestület,
polgármeste
r

2018.12.31
.

A
szolgáltatá
igénybe
vevők
létszámána
nyomon
követése.

Polgármeste
r, képviselőtestület,
közművelőd
ési
koordinátor

2018.12.31
.

A helyiség
igénybevé
nek nyomo
követése.

érdekében, hogy
minél több
időskorú
eljuthasson
kortársaival az
ország
különböző
részeire.

4

Házi
segítségnyújtóval
kapcsolattartás

A házi
segítségnyújtás
szolgáltatást
végzővel szoros
kapcsolattartás

Az időskorúak
több
önképzőkört nyelvi klub,
hímzés Önképzőkörök
5
működtetnek,
támogatása
ezek
támogatása
helyszín
térítésmentes
biztosításával.
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1
Támogató
A fogyatékkal
szolgálattal
élők szállítását
kapcsolattartás
biztosító
támogató
szolgálattal
folyamatos
kapcsolattartás

időskorú
eljuthasson
kortársaival az
ország különböző
részeire. Az
önkormányzat a
kirándulások
számlával igazolt
bekerülési
költségének 50%ával támogatja a
programok
megvalósulását.
A beteg, idős
emberek egészségi
állapotának
figyelemmel
kísérése,
krízishelyzet
esetén támogatás
nyújtása. Ezzel
megelőzve a
kiszolgáltatott
helyzetben élők
esetén a rendkívüli
élethelyzet
kialakulásával
esetlegesen fellépő
tragédia
kialakulását.

A beteg, idős
emberek
egészségi
állapotának
figyelemmel
kísérése,
krízishelyzet
esetén
támogatás
nyújtása.

Az éves
költségvetési
keretben az
ellátás
biztosításána
k fedezetének
biztosítása.

Az idősek
részére az aktív
időskor
megéléséhez
támogatás
nyújtása.

Képviselőtestület
döntése a
nem lakás
célú
helyiségek
bérbeadásáról
.

A közintézmények
térítésmentes
rendelkezésre
bocsájtása az
idősek
önképzőköreinek
működéséhez.

A fogyatékkal
élők
egészségügyi
intézménybe
eljutási
lehetőségének
biztosítása, az

Éves
költségvetési
rendeletben
az ellátásért
fizetendő
térítési díj
biztosítása.

A fogyatékkal élők
egészségügyi
intézménybe
eljutási
lehetőségének
biztosítása, az új
igénylők

Polgármeste
r, képviselőtestület,
igazgatási
előadó

2018.12.31
.
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A
szolgáltatá
igénybe
vevők
számának
figyelemm
kísérése.

Inté
zke
dés
sors
zám
a
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A

B
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D

E

F

G

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumok
kal

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

Az
intézkedés
megvalósítá
sának
határideje

Az intézke
eredményes
ét mérő
indikátor(o

2018.12.31
.

Az
akadályme
sítés
megvalósu
a.

Beruházásoknál
vélemény kikérése

A
beruházásoknál,
felújításoknál a
helyi szervezet
képviselőinek
véleményének
kikérése.

Herceghalomi
Mozgáskorlátozott
ak Egyesületének
támogatása

A
Herceghalomi
Mozgáskorlátoz
ottak
Egyesületének
anyagi
támogatása
programjaik
megvalósításáb
an.

Gyógytornázási
lehetőség
támogatása

Kapcsolattartás a
Munkaügyi
Központtal és
érdekvédelmi
szervezetekkel

új igénylők
lehetőséghez
juttatása.
A fogyatékkal
élők bevonása
az
önkormányzati
beruházásokba,
felújításokba az
akadálymentesít
és minél
szélesebb körű
biztosítása
céljából.
A helyi
mozgáskorlátoz
ottak minél
nagyobb köre
részt tudjon
venni a saját
maguk által
szervezett
gyógyfürdő
látogatásokon
és
rendezvényeken
.

Helyi
mozgáskorlátoz
ottak
gyógytornázási
lehetőségének
helyben történő
biztosítása.

Helyi
mozgáskorlátoz
ottak
gyógytornázási
lehetőségének
helyben történő
biztosítása
annak
érdekében, hogy
minél többen
igénybe tudják
venni a
szolgáltatást.

A Munkaügyi
Központtal és a
környékbeli
szervezetekkel
folyamatos
kapcsolattartás

A Munkaügyi
Központtal és a
környékbeli
szervezetekkel
folyamatos
kapcsolattartás a

H

lehetőséghez
juttatása
térítésmentesen.
Gazdasági
program,
éves
költségvetési
koncepció és
költségvetési
rendelet.

A fogyatékkal élők
bevonása az
önkormányzati
beruházásokba,
felújításokba az
akadálymentesítés
minél szélesebb
körű biztosítása
céljából.

Képviselőtestület,
polgármeste
r, műszaki
előadó

Helyi
költségvetési
koncepció és
költségvetési
rendelet.

Az éves
költségvetésben a
helyi
mozgáskorlátozott
ak gyógyfürdő
látogatási
költségének és
rendezvényeiknek
anyagi támogatása.

Polgármeste
r, képviselőtestület,
igazgatási
előadó

2013.11.30
.

A
rendezvén
en résztvev
számának
figyelemm
kísérése.

Polgármeste
r, képviselőtestület

2013.10.31
.

A
gyógytorn
résztvevők
száma.

Helyi
költségvetési
koncepció és
költségvetési
rendelet.

Helyi
költségvetési
rendelet.

Helyi
mozgáskorlátozott
ak gyógytornázási
lehetőségének
helyben történő
biztosítása a
gyógytornász
díjának, illetve a
helyiség
térítésmentes
biztosítása annak
érdekében, hogy
minél többen
igénybe tudják
venni a
szolgáltatást.
A Munkaügyi
Központtal és a
környékbeli
szervezetekkel és a
helyi
munkáltatókkal

Polgármeste
r, képviselőtestület,
igazgatási
előadó

2018.12.31
.

A fogyaték
élők köréb
a
foglalkozt
arányának
figyelemm

Inté
zke
dés
sors
zám
a

A

B

C

D

E

F

G

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumok
kal

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

Az
intézkedés
megvalósítá
sának
határideje

fogyatékkal
élők
munkalehetőség
ének biztosítása
céljából.

folyamatos
kapcsolattartás a
fogyatékkal élők
munkalehetőségén
ek biztosítása
céljából. A helyi
fogyatékkal élők
és az őket
foglalkoztatni
kívánó munkaadók
közötti közvetítés.

▪
▪
▪ 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.

H

Az intézke
eredményes
ét mérő
indikátor(o

kísérése.

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

•
•

A megvalósítás folyamata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a
munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum
számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.

•

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
………………………….. felel.:
• Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
• Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
• Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
◦ Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
◦ Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
◦ Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton
megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
◦ Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról
intézkedni
A 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. (Ld. pl. a köznevelési
intézmények fenntartása és működtetése.)

•

Érvényesülés, módosítás

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér
a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a
beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak
érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30
napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 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.

▪ 4. Elfogadás módja és dátuma
I. A …. város/község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt
született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.
III. Ezt követően …….. város/község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek
része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú határozatával elfogadta.

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának
2013 novemberében tartandó ülésére
Tárgy: Szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló rendelet-tervezet megvitatása
Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság!
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlás költségéhez előzetes igénybejelentés alapján
– melyen az önkormányzat 18 m3 fa mennyiséget kérte – a központi költségvetés vissza nem
térítendő támogatást állapított meg Herceghalom részére 12.000,-Ft/m3 + ÁFA összegben 18m3
tűzifa mennyiségre.
Az önkormányzatnak az eljárás rendjét szabályozó BM rendelet szerint az aktív korúak ellátásában
részesülőket, illetve a lakásfenntartási támogatásban részesülőket kell támogatásban részesíteni,
erről, illetve az eljárás rendjéről helyi rendeletet kell alkotni.
.
Fontos szabályozni azt, hogy csak azt lehessen támogatni, akinek lehetősége van a fatüzelésre.
Szintén fontos szabályozni – a döntésre és az azt követő elszámolásra rendelkezésre álló idő
rövidsége miatt –, hogy a beérkezett kérelmek közül Polgármester Úr dönthessen azokról a
személyekről, akik a támogatásban részesülhetnek.
A rendelet hatályba lépését követően az érintettek levélben kapnak tájékoztatást a támogatás
lehetőségéről, december 15. napjáig lehet a támogatási kérelmet benyújtani a Polgármesteri Hivatal
felé.
A tűzifa szállításáról és az érintettekhez történő eljuttatásáról az önkormányzat gondoskodik.
Kérem a T. Bizottsági Tagokat, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi döntési javaslatot
terjesszék a képviselő-testület elé elfogadásra:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (XI.26.) sz. rendelete
a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról
- a melléklettel megegyezően -

Herceghalom, 2013. november 13.
Dr. Szmodis Jenő sk.
jegyző

Herceghalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
…./2013. (XI.26.) sz. rendelete
a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az 57/2013. (X.4.) sz. BM rendelet 2.§. (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2007. (IV.10.) sz.
önkormányzati rendelet 2.§. (1) bekezdésében foglalt személyekre.
2.§.
(1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlás költségéhez előzetes igénybejelentés alapján a központi
költségvetés vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet az önkormányzat az erdőgazdálkodó által biztosított
tűzifa vásárlására fordíthat az 57/2013. (X.4.) sz. BM rendelet 3.§. (2) bekezdésében felsorolt szociálisan rászorult
helyi lakosság támogatás céljából.
(2) Az önkormányzat a Belügyminisztérium felé jelzett igény alapján 12.000,-Ft/m3 + ÁFA összegű támogatásban
részesül 18 m3 tűzifa erejéig, mely összeg az erdőgazdálkodók által szabott kedvezményes ár részbeni fedezetéül
szolgál, melyet az önkormányzat 2000,-Ft/m3 + ÁFA összeggel, valamint a szállítási költség összegével egészít
ki.
3.§.
(1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző hónap jövedelmét, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó
jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagát kell figyelembe venni.
(2) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek, aki
- aktív korúak ellátásában részesül vagy
- lakásfenntartási támogatásban részesül vagy
- családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermek ellátásáról gondoskodik
és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.
(3) A szociális célú tűzifa támogatásról a polgármester jogosult dönteni.
(4) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(5) A támogatás iránti igényeket 2013. december 15. napjáig lehet benyújtani.
4.§.
Az önkormányzat a támogatást 2014. február 15-ig használhatja fel, és a felhasználásról 2014. március 31-ig a
Magyar Államkincstár felé köteles elszámolni.
Jelen rendelet 2013. december 1. napján lép hatályba és 2014. március 31. napján hatályát veszti.
Herceghalom, 2013. november 26.
Erdősi László
polgármester
Záradék: A kihirdetés napja 2013. december 1.

Dr. Szmodis Jenő
jegyző

Dr. Szmodis Jenő
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testület
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2013. november 19-én tartandó ülésére
Tárgy: Nyugdíjas Klub programtámogatási elszámolásának megvitatása
Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság!
A Nyugdíjas Klub 2013. II. félévi kirándulására a Humán és Környezetvédelmi Bizottság 35/2013.
(IX.17.) sz. határozatával az igazolt összköltség 50%-ig, maximum 127.700,-Ft-ig terjedő
támogatást hagyott jóvá a 2013. évi költségvetésének terhére.
A Nyugdíjas Klub 2013. szeptember 28-án járt a Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesületével
közösen Székesfehérváron, valamint az Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben 45 fő részvételével.
Kirándulásukról a szöveges beszámolót, valamint a költségeiket igazoló számlákat 2013. október 4én benyújtották a Polgármesteri Hivatalba (számlamásolatok a Polgármesteri Hivatalban
megtekinthetők). Ennek alapján a számlával igazolt összköltség:
•
•
•
•

buszköltség:
étkezés:
Belépőjegyek (múzeum, fürdő):
Fényképek:
Összesen:

82.296,-Ft
60.360,-Ft
53.660,-Ft
8.320,-Ft
204.636,-Ft.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Humán és Környezetvédelmi Bizottság
elé:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának …..../2013.(XI.19.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán és Környezetvédelmi Bizottsága
a Nyugdíjas Klub programtámogatási elszámolását – a mellékelt szöveggel megegyezően elfogadja. Felkéri a Pénzügyi Csoportot, hogy a 82.296,-Ft programtámogatás
kifizetéséről a fuvarozást teljesítő cég számlájának kiegyenlítésével gondoskodjon
a 2013. évi költségvetés terhére.
Felkéri a Pénzügyi Csoportot, hogy a támogatás összege (102.318,-Ft) és a buszköltség (82.296,-Ft)
közötti különbség, 20.020,-Ft kifizetéséről a Nyugdíjas Klub vezetője részére Házipénztár útján
gondoskodjon.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Makay István elnök
Pénzügyi Csoport.
Herceghalom, 2013. november 14.
Makay István sk.
HKB elnöke

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testület
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2013. november 19-én tartandó ülésére
Tárgy: Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesület sportpálya tartozékainak szükséges cseréje
program támogatás elszámolása
Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottsági Tagok!
2013. évben a Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottsága 2013. március 5-én
hozott döntésével a Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesület részére az I. félévi programjai
megvalósításának (Bajnokság első félévi költségei 300.000,-Ft + Sportpálya felszerelése 195.000,Ft) támogatására 495.000,-Ft programtámogatást állapított meg, melyről a támogatási szerződés
értelmében 2013. június 30-ig kellett elszámolni.
A Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesület 2013. június 28-án benyújtotta az elszámolást a
bajnokság első félévi költségeiről. A felújítási munkálatok elszámolására határidő módosítást kér,
mivel az elhúzódó tél, illetve a tavaszi bajnoki fordulók miatt ezt a nyár végén és az ősz folyamán
tudják megvalósítani, ezért az elszámolási határidőt november 30-ban állapította meg. Az egyesület
a felhasználásról 2013. november 11-én benyújtotta az elszámolást, a számlamásolatokat csatolta,
melyek megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatalban.
A számlával igazolt költségek a következők:
- Kispadok készítése, felújítása, javítása (Kocsis József)
- Nézőtéri padok készítése (Kocsis József)
- Darázsírtó, lapátok (OBI)
Összesen:

112.000,-Ft
90.000,-Ft
6.196,-Ft
208.196,-Ft

A fentiek alapján javasolom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának
....../2013. (XI.19.) sz. h a t á r o z a t a
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán és Környezetvédelmi Bizottsága a
Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesület sportpálya szükséges kellékeinek cseréjéről
szóló elszámolását módosítás és kiegészítés nélkül
• a melléklettel megegyezően –
elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Makay István HKB elnök.
Herceghalom, 2013. november 14.
Makay István sk.
HKB elnöke

Somogyi Kálmán
Öregfiúk Labdarúgó Szakosztályi elnök
Herceghalom Szabadidő és Sportegyesület
Erdősi László
Polgármester
Herceghalom Község Önkormányzata
Tárgy: önkormányzati támogatás elszámolása
Tisztelt Polgármester Úr!
A Herceghalom Szabadidő és Sportegyesület és a Herceghalom Község Önkormányzata között
létrejött támogatási szerződés kapcsán a mellékletben szereplő számlák bemutatásával az egyesület
a labdarúgó pálya környékének felújítására kapott támogatással elszámol. Az elszámolást az eredeti
pályázatban foglaltaknak megfelelően a pályázati költségvetésbe illesztve, kivonatolva nyújtjuk be.
A HSE költségvetése a pálya rendezés kapcsán az alábbi módon teljesült:
Melléklet szerint részletezve: 208.196 HUF
A Herceghalom Szabadidő és Sportegyesület a 2012/13 tavaszi idényében és a 2013/14 őszi
idényében a labdarúgó pálya környékén az alábbi munkálatokat végezte el:
•
•
•
•

palánk csiszolása, újrafestése
régi kispadok korrodált borításának eltávolítása és új burkolat kialakítása, korrózióvédelme
kispadok ülőfelületének cseréje, korrózióvédelme
nézőtéri padok cseréje (új lábazat és ülőfelület kialakítása)

Ezen munkák során a vállalt feladatok ellátásán túl az egyesület tagjainak együttműködési
képessége sokat fejlődött, amely az új bajnokság során elért eredményeinkben is mutatkozik. A
HSE a 2012/13-as idényt 9 állandó és 2 beugrós csapattaggal kezdte. A bajnokságon való indulása is
veszélyben volt. A csapat egysége teljesen felbomlott. A bajnokságot az utolsó előtti helyen zárta.
Az Önkormányzattól kapott támogatás és ennek a pálya felújításra fordítható részének felhasználása
során a folyamatosan bővülő csapat együttműködési képessége azt eredményezte, hogy 2013/14
őszére az Egyesület 19 aktív tagot számlál és a bajnokságban a 8. helyet érte el.
Kérem a testületet, hogy az elszámolást elfogadni, és a támogatás második részletét az egyesület
számára átutalni szíveskedjenek.
Köszönettel:
Herceghalom, 2013.11.11.

Somogyi Kálmán

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testület
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2013. november 19-én tartandó ülésére
Tárgy: Betegszállítás lehetőségének megvitatása környékbeli szakrendelőkbe
Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság!
A Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesületének Elnöke 100 aláírást tartalmazó beadványában
kérte, hogy az Önkormányzat próbálja megoldani a régóta fennálló probléma, az idős és beteg
emberek környező településeken (Biatorbágy, Bicske) lévő szakrendelőkbe való biztonságos
szállítását.
A Boldog Gizella Alapítvány – vállalkozási keretek között – 200,-Ft/km áron vállalja a szállítást
(+1.200,-Ft kiállási díj + 600,-Ft/óra kísérő személyzet biztosítása). A kérelmezők számát
figyelembe véve, személyenként évi négyszeri igénybevétellel számolva ez kb. 600.000,-Ft
költséget jelent az Önkormányzatnak (a kérelemben szereplő alkalmankénti 500,-Ft/fő önrésszel is
számolva).
A 600.000,-Ft bekerülési költség akkor tervezhető éves szinten, ha minden egyes járatot 7-8
személy vesz igénybe. Ez azonban nagyon komoly szervezést igényel, mivel a betegek különböző
panaszaikkal különböző szakrendelésekre járnak, amelyek rendelési ideje eltérő, esetleg nem is egy
településen vannak. Ezért javasolom, hogy a fizikai megvalósítás lehetőségeinek tisztázására
biztosítson felhatalmazást a képviselő-testület a Boldog Gizella Alapítvány, Dr.Pintér Márk
háziorvos, és az igénylők irányába.
Fentiek alapján kérem a Humán és Környezetvédelmi Bizottság tagjait, hogy az alábbi határozati
javaslatot terjesszék a képviselő-testület elé elfogadásra:
Egyszerű szótöbbségű határozat!
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…..../2013.(XI.19.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az idős és beteg emberek környékbeli szakrendelőkbe való
szakszerű szállításának megvalósítását önkormányzati támogatással elviekben támogatja.
Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a betegszállítás gyakorlati megvalósításáról
szóló tárgyalásokra a Boldog Gizella Alapítvány képviselőjével, Dr. Pintér Márk háziorvossal
és a kérelmet benyújtó Lékáné Szegedi Borbála egyesületi elnökkel.
Határidő:
folyamatos
Felelős:
Erdősi László polgármester.
Herceghalom, 2013. november 14.
Erdősi László sk.
polgármester

