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

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

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 közfoglalkoztat
ási 
munkaprogram 
hatékonyabbá 
tétele 

szegénység, 
alacsony iskolai 
végzettségű 
álláskeresők 
elhelyezkedési 
nehézségei, 50 
év feletti aktív 
korú  
segélyezettek 
elhelyezkedési 
nehézségei 

társadalmi 
beilleszkedés, 
közmunkához 
jutás 

helyi 
rendeletek,  

munkába 
történő 
beintegrálás, 
adatgyűjtés, 
kapcsolat-
felvétel, 
együttműködés 

Polgármester 2014.04.01. 
adatgyűjtés, 
kapcsolat-
felvétel       
2014.06.30. 
szükségletfelmé
rés, lakossági 
fórum, 
2014.12.31. 
közmunka-
program 
készítése 

közmunkához 
jutottak száma, 

helyszín, 
informatikai 
eszközök, 
meglévő humán 
erőforrás, 
közmunka 
programhoz 
nyújtott állami 
támogatás 

5 év 

2. Ellátásból 
kiesett 
álláskeresők 
képzése 

FHT-ból 
kiesettek magas 
száma 

Ne legyen egy 
évig ellátatlan az 
ellátásból kieső 
aktív korú 
ember 

helyi 
rendeletek,  
éves 
költségvetési 
rendelet 

toborzás, 
igényfelmérés, 
tréning 

polgármester, 2014. 03.30. 
igényfelmérés, 
2014.06.30. 
toborzás, 
jelentkezés, 
2014.12.31. 
képzés, tréning 

bevont száma, 
munkát találó 
emberek száma 

helyszín, 
informatikai 
eszközök, 
meglévő humán 
erőforrás 

2 év 

3 Szociális alapú 

tűzifa 

támogatás 

megszervezése 

A létminimum 
közelében élők 
alacsony 
jövedelmük 
miatt téli 
időszakban a 
nehézséget okoz 
a lakások fűtési 
költségének 
megfizetése 

Az adományok 

célhoz 

juttatásával 

elkerülni a 

fűtetlen 

otthonból 

származó 

kockázatokat 

helyi 

rendeletek,  

éves 

költségvetési 

rendelet 

 Az ellátottak 
körében 
szükséglet-
felmérés 
készítése; 
Regisztráció 
Tájékoztatást 
adni a 
támogatási 
lehetőségek 
igénylésének 
módjairól;  

jegyző 2014.10.01. A 

következő év 

fűtési szezon 

kezdetére 

akcióba bevont 

háztartások 

száma,  

önkormányzat 

saját 

infrastruktúrája 

a raktározáshoz, 

szállításhoz, 

elosztáshoz, 

önkormányzat 

saját humán 

erőforrása, 

CSSK-Gyejo 

2 év 



 

4 Tartós 

élelmiszercsom

ag osztás, 

Együttműködés 

a MAGYAR 

ÉLELMISZER 

BANKKAL 

A létminimum 
közelében élő 
főleg gyermekes 
családok és  
egyedülálló  
idős háztartások 
alacsony 
jövedelmük 
miatt ki vannak 

téve az éhezés 

veszélyének 

Együttműködés 

a Magyar 

Élelmiszerbank 

Egyesülettel és 

az adományok 

célhoz 

juttatásával 

elkerülni az 

éhezést 

helyi 

rendeletek,  

éves 

költségvetési 

rendelet 

R: Az ellátottak 
körében 
szükséglet-
felmérés 
készítése; 
regisztráció 
K: egyéni 
felméréssel 
tájékoztatást 
adni a 
támogatási 
lehetőségek 
igény-lésének 
módjairól;  

H: további 

adományozók, 

támogatók 

keresése; 

megállapodás 

kötése 

jegyző 2014. 10.01. akcióba bevont 

háztartások 

száma,  

önkormányzat 

saját 

infrastruktúrája 

a raktározáshoz, 

szállításhoz, 

elosztáshoz, 

önkormányzat 

saját humán 

erőforrása a 

szervezéshez 

lebonyolításhoz 

CSSK 

2 év 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1.  Tanórán kívüli  
strukturált 
sportolás 
szervezése, 
labdarúgás 
utánpótlás 
nevelés  

Sok a keveset 
mozgó gyermek, 
főleg a 
hátrányos 
helyzetű 
családokban 
kevés a 
szervezett 
tanórán kívüli 
sporttevékenysé
g,szegénység 

Labdarúgó 
edzések 
szervezése a 
gyermek 
korosztályoknak 
a sport klubbal 
történő 
együttműködés
ben, 

helyi 
rendeletek,  
éves 
költségvetési 
rendelet 

Gyermekes 
családok 
tájékoztatása, 
toborzás, 
korcsoportok 
szervezése, 
edzések 
feltételinek 
biztosítása, 
edzések 
szervezése, 

polgármester 2014.03.30. 
gyermekes 
családok 
tájékoztatása 
2014.06.30. 
toborzás, 
infrastruktúra 
felmérése, 
együttműködési 
megállapodások 
megkötése 

programba 
bevont 
gyermekek, 
korcsoportok 
száma 

meglévő humán 
erőforrás, helyi 
újság, honlap, 
szórólapok 
Önkormányzat 
infrastruktúrája 
– humán 
erőforrása és 
intézménye 
CSSK 

5 év 

2. nyári tábor szegénység Rászoruló 
gyerekek 
igényfelmérése, 
kiválasztása 

helyi 
rendeletek,  
éves 
költségvetési 
rendelet 

 iskolaigazgató  programba 
bevont 
gyermekek, 
korcsoportok 
száma 

  

3. gyógytorna egészséges 
fejlődés 
visszaállítása, 

Jelzőrendszerrel 
történő 
egyeztetés, 

helyi 
rendeletek, 

 védőnő     



megelőzés rászorulók 
bevonása 

…           

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Baba-mama 
börze 
szervezése 

gyermekes 
családok 
szegénysége 

szükségletek 
kielégítése, 
kiszámíthatóság, 
tervezhetőség, 
kooperáció 

gyermekvédelmi 
beszámoló 

hely keresése, 
ahol 
rendszeresen 
összehozzuk a 
célcsoportot, 

Polgármester 
GYEJO- CSSK 

2014.03.30. 
előkészítés 
2014.09.01.-től 
igény szerinti 
időközönként de 
legalább  évente 
két alkalommal 
megszervezni,  

évi 2 db 
rendezvény, 
részvevők  és az 
árusok száma, 

humán 
erőforrás, 
kommunikációs, 
reklám, média, 
infrastruktúra, 
rezsiköltségek 

hagyomány-
teremtés, 
intézményi 
visszajelzés, 
árusok 
számának 
növelése 

2 Esélynövelés a 

munkaerő-

piacon, nyelvi 

képzések 

szervezése  

Az alacsony 

iskolai 

végzettségű 

képzetlen, 

álláskereső nők 

számára 

különösen nagy 

nehézséget okoz 

visszatérni a 

munkaerő 

piacra 

gyermeknevelés

t követően 

A településen 

élő gyermekes 

családok 

körében a nők 

családi és 

munkaerő-piaci 

szerepek 

összeegyeztetés

ének 

támogatása 

Családsegítő 

beszámolója 

Felmérni, hogy 
ki akar tanulni, 
kinek nincs 
munkája; ki 
vállalja a 
képzést 
Segítség a 
képzés sikeres 
befejezéséhez 
és segítségadás 
az 
álláskeresésben 

 

Polgármester, 

CSSK-GYEJO 

2014.04.01. 
Felmérés,   
Képzésre 
jelentkezés: 
2014. 12.31. 
Képzések 
szervezése, 
befejezés után 
eredményességi 
felmérés;  

  

Kérdőívek 
visszaérkezése: 
kiküldött/vissza
érkezett 
kérdőívek száma 
Képzésre 
jelentkezők 
száma: 
Lemorzsolódás:  

meglévő humán 

erőforrás  CsSK 

és GyJSz és 

technikai 

2 év 

3 gyermekszületés
i támogatás 

A 
gyermekszületés 
kezdeti magas 
költségeinek 
segítése 

A családok 
segítése 

helyi rendeletek Jövedelmi 
helyzet 
figyelembe 
vétele 

jegyző 2012.04.01 Támogatottak 
száma 

önkormányzat 
saját pénzügyi 
forrása, 
születendő 
gyerek 

visszavonásig 

… Együttműködés 

a MAGYAR 

ÉLELMISZER 

BANKKAL 

A létminimum 
közelében élő 
gyermekes 
családok 
alacsony 
jövedelmük 
miatt ki vannak 

téve az éhezés 

veszélyének 

Együttműködés 

a Magyar 

Élelmiszerbank 

Egyesülettel és 

az adományok 

célhoz 

juttatásával 

elkerülni az 

helyi 

rendeletek,  

éves 

költségvetési 

rendelet  

Az ellátottak 
körében 
szükséglet-
felmérés 
készítése; 
regisztráció 
Tájékoztatást 
adni a 
támogatási 
lehetőségek 

jegyző 2014. 10.01. akcióba bevont 

háztartások 

száma,  

önkormányzat 

saját 

infrastruktúrája 

a raktározáshoz, 

szállításhoz, 

elosztáshoz, 

önkormányzat 

saját humán 

2 év 



éhezést  igény-lésének 
módjairól;  

Megállapodás 

kötése 

erőforrása a 

szervezéshez 

lebonyolításhoz 

CSSK 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1. szociális étkezés rászorulók 
alanyi jogon 
történő ellátása 

 helyi 

rendeletek,  

éves 

költségvetési 

rendelet  

 Oltalom 
Intézménye 

    

2. nyugdíjas klub        infrastruktúra, 
rezsi, dologi 
költségek, 
humán 
erőforrás 

hetente 

3. színházlátogatás        gépjármű 
biztosítása, 
anyagköltség, 
humánerőforrás 
bitzosítása 

alkalomszerűen 

4. kirándulás     polgármester   gépjármű 
biztosítása, 
anyagköltség, 
humánerőforrás 
bitzosítása 

alkalomszerűen 

5. Idősek 
világnapja 
megünneplése 

kevés tematikus 
generációs 
program 

idősek 
társadalmi 
megbecsüléséne
k erősítése 

helyi 
rendeletek,  
éves 
költségvetési 
rendelet 

program 
megszervezése 

polgármester minden év 
október első 
hete 

résztvevők 
száma 

támogató, 
anyagköltség, 
helyszín,  

évente  

6. Települési 
egészségnap  

magas 
közgyógy-
ellátott száma 

aktív időskor 
meghosszabbítá
sa,  

helyi 
rendeletek,  
éves 
költségvetési 
rendelet 

rendezvény 
megszervezése 

polgármester október első 
fele 

szűrések száma, 
részvevők 
száma, 
szakrendelésre 
átirányítottak 
száma 

infrastruktúra, 
rezsi, dologi 
költségek, saját 
humán 
erőforrás 

1 év + évente 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1. házi 
segítségnyújtás 

rászorulók 
igényeinek 

mindennapi 
terhek 

helyi 
rendeletek,  

 Oltalom 
Intézménye 

    



kielégítése megkönnyítése éves 
költségvetési 
rendelet 

2. szociális étkezés Igények 
felmérése és 
megvalósítás 

mindennapi 
terhek 
megkönnyítése 
és anyagi 
segítségnyújtás 

helyi 

rendeletek,  

éves 

költségvetési 

rendelet  

 Oltalom 
Intézménye 

    

3. Középületek 

komplex 

akadálymentesí

tésének 

kialakítása a 

mozgáskorlátoz

ottak 

(babakocsival 

közlekedő 

kisgyermekes 

nők) 

szempontjából 

pályázati 

támogatás 

igénybevételév

el 

Az épületek egy 
részében a 
kerekes 
székeseknek 
nincs rámpa 
kialakítva a 
bejutáshoz, 
illetve 
infokommuniká
ciós 
akadálymentesít
és mindenhol 
hiányzik, 
azonban a 
településnek 
nincs megfelelő 
anyagi 
lehetősége 
ennek 
kialakítására 

Az épületek 
mozgáskorlátoz
ottak 
(babakocsival 
közlekedő 
kisgyermekes 
nők) által való 
látogathatósága, 
valamint 
infokommuniká
ciós 
akadálymentesít
ése 

Pályázati 
lehetőség 
esetén 
döntéshozatal 
segítése a 
Képviselő-
testületnél 
előterjesztés 
készítésével 

 Pályázati 
lehetőség 
felhasználásával 

szoc. 

beszámoló, helyi 

rendeletek,  

éves 

költségvetési 

rendelet 

 A szükséges 
engedélyek 
pontos 
megnevezése 
ahhoz, hogy a 
kerekes székes 
(babakocsis) 
feljáró 
megépítésre 
kerülhessen, 
illetve 
infokommuniká
ciós eszközök 
beszerzésének 
feltárása 
Pályázatfigyelés, 
pályázat esetén 
annak a 
Képviselő-
testület elé 
tárása 
előterjesztés 
megírásával 

Pályázati 

támogatásból 

kerekes székes 

(babakocsis) 

feljáró 

készítése/készítt

etése, 

karbantartása, 

és 

jegyző 2015.12.31. akadálymentes 
középületek 

pénzügyi és 
technikai forrás, 
meglévő humán 
erőforrás 

5 év 



infokommuniká

ciós 

akadálymentesít

és 

megvalósítása 



 


