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Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben

feltárt
esélyegyenlőségi

probléma
megnevezése

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai

dokumentumokkal

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósításának

határideje

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához

szükséges
erőforrások

(humán,
pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek

fenntarthatósága

0. Település szintű probléma

1

Ú�elújítás,
járdafelújítás és
csapadékvíz
elvezetés
megoldása.

Az utak és járdák
nem megfelelő
állapota, a
mozgáskorlátozo�ak
által használt
balesetveszélyes
közlekedés.

Ú�elújítás,
járdafelújítás,
csapadékvíz elvezetés.

Költségvetési rendelet.

Pályáza�rás,
szükséges
dokumentációk
beszerzése,
kivitelezés,
ellenőrzés,
karbantartás.

Polgármester 2023.12.31.

11 utca járdája és az
önkormányza� utak
felújításával,
csapadékvíz
elvezetés
megoldásával
biztonságosabb
közlekedés.

Pénzügyi:
költségvetésből
önerő
biztosítása,
pályáza� forrás.

A létrehozandó
infrastruktúra
állagmegóvása
5 éven át.

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

Önhibájukon kívül
megélhetési
problémákkal küzdő
családok segítése

Életvezetési
problémák,
értékrend válsága a
családon belül.

Krízishelyzet
megoldása

Szociális,
gyermekvédelmi és
szociális ellátást nyújtó
önkormányza� rendelet,
társulási megállapodás

Csoport
létrehozása,
beszélgetések,
tanácsadások

Szociális
ügyintéző 2019.12.31. Legalább 5 család

bevonása.

Technikai:
terem
biztosítása

Megélhetés
biztosítása a
családok
számára, 5 évig
folyamatos.

2

Mélyszegénységben
élők munkaerőpiaci
helyzetének
javítása,
szakképzésre
irányítás

Szakképzetlen
munkanélküliek,
illetve nem
megfelelő
szakképzés.

Szakképzés
megszervezése,
amellyel növelhető az
elhelyezkedés
lehetősége.

Költségvetési rendelet,
Flt. 1991. évi IV. tv.,
pályáza� figyelés

Adatgyűjtés,
adatbázis
készítése,
kapcsola�elvétel,
képzések
szervezése.

Foglalkoztatási
Osztály
ügyintézője

2023.12.31.
50 %-os részvétel a
toborzo�
csoportból.

Pénzügyi:
költségvetésből
szakemberek
díjának
biztosítása.
Humán:
képzéshez
szakemberek.
Technikai:
terem
biztosítása.

Folyamatos
képzések
szervezése 5
éven át.

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1
Óvoda
tetőszerkezetének
felújítása

Óvoda épületének
beázása.

Komfortosabb
körülmények
biztosítása a
gyermekek számára.

Szociális,
gyermekvédelmi és
szociális ellátást nyújtó
önkormányza� rendelet,
társulási megállapodás,
költségvetési rendelet.

Tervek készítése,
pályázat
benyújtása,
kivitelezés
megvalósítása

Óvodavezető 2023.12.31.
19 óvodás gyermek
komfortérzetének
növelése.

Pénzügyi:
pályáza� forrás,
költségvetésből
önerő
biztosítása.

Folyamatos
karbantartás
biztosítása,
állagmegóvás 5
év

2 Nyári napközi
megszervezése

Nyári időszakban
nem megoldo� a
gyermekek
felügyelete.

Nyári napközi
szervezése

Szociális,gyermekvédelmi
és szociális ellátást
nyújtó önkormányza�
rendelet, költségvetési
rendelet.

Tábor
megszervezése,
étkeztetés
biztosítása,
programok
szervezése.

Pedagógusok 2019.08.31.
Gyermekek ak�v
részvétele, min. 20
fő.

Pénzügyi:
költségvetésből
étkeztetés
költsége.
Humán: 2 fő
pedagógus.
Technikai:
terem
biztosítása.

Évente a nyári
időszakokban 5
éven át.

III. A nők esélyegyenlősége

1

Prevenció,
rendszeres
egészségügyi szűrés
az egészség
megóvása
érdekében.

Alacsony a nők
egészségügyi
szűrésen való
részvételi aránya.

Rendszeres
szűrővizsgálatok
tartása.

Költségvetési rendelet

Tájékoztatások,
előadások
tartása, szűrések
végzése.

Háziorvos,
védőnő, EFI
intézet

2019.12.31.

A kiértesíte�
célcsoportból
legalább 50 %-os
részvételi arány.

Pénzügyi:
költségvetésből
üzemanyag
díjának
biztosítása.
Tárgyi:
önkormányza�
kisbusz
biztosítása.
Humán:
szakemberek.

Évente
rendszeres
szűrővizsgálatok
tartása 5 éven
át.

2

Segítő programok
nők számára,
korszerű ismeretek
megszerzését célzó
képzések.

Nehéz a visszatérés,
munkába állás a
gyermeket vállaló
anyák esetében.

A nők munkába
állásának segítése.

Szociális,
gyermekvédelmi és
szociális ellátást nyújtó
önkormányza� rendelet,
pályázat figyelése.

Tájékoztatás,
közösségi
programok
szervezése,
képzése.

Foglalkoztatási
Osztály
ügyintézője,
gyermekjólé�
szolgálat

2023.12.31.
Az értesíte�ek 50 %
ala� részvételi
aránya.

Pénzügyi:
költségvetésből
szakemberek
díjának
biztosítása.
Humán:
képzéshez
szakemberek.
Technikai:
terem
biztosítása.

Folyamatos
képzések
biztosítása 5
éven át.

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1
Idősek informa�kai
ismereteinek
biztosítása

Számítógépes
ismeretek hiánya.

Számítógépes
ismeretekből képzés.

Szociális,
gyermekvédelmi és
szociális ellátást nyújtó
önkormányza� rendelet,
gazdasági program.

Igényfelmérés,
képzések
szervezése.

Könyvtáros 2020.12.31.
10 fő beszervezése,
legalább 50 %-os
részvételi arány.

Humán:
informa�kai
ismeretekkel
rendelkező
szakember.
Technikai:
termek és
eszközök
biztosítása.

Folyamatos
képzések
biztosítása 5
éven át.

2

Szociális étkeztetési
feladatok ellátására
gépjármű
beszerzése

Szociális étkeztetési
feladatok ellátására
használt gépjármű
állapota.

Pályázat útján új
gépjármű beszerzése.

Szociális,
gyermekvédelmi és
szociális ellátást nyújtó
önkormányza� rendelet

Pályáza�rás,
szükséges iratok
beszerzése,
gépjármű
üzembe
helyezése.

Polgármester 2023.12.31.

1 gépjárművel a 33
fő szociális étkező
számára
biztonságosabb
feladatmegoldás.

Pénzügyi:
önerő
biztosítása,
pályáza� forrás.

Gépjármű
folyamatos
karbantartása
öt éven át.

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1
Önkormányza�
tulajdonú épületek
akadálymentesítése

Fogyatékosok
számára nem
megoldo� az
önkormányza�
tulajdonú épületek
megközelítése.

Orvosi rendelő,
kultúrház, általános
iskola, óvoda,
polgármesteri hivatal
akadálymentesítésének
megoldása.

Költségvetési rendelet

Pályáza�rás,
szükséges
dokumentációk
beszerzése,
kivitelezés.

Polgármester,
érinte�
intézményvezetők

2023.12.31.

5 db önkormányza�
tulajdonú
intézmény komplex
akadálymentesítése.

Pénzügyi:
költségvetésből
önerő
biztosítása,
pályáza� forrás.

A létrehozandó
infrastruktúra
állagmegóvása
5 éven át.


