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1. számú melléklet HEP Intézkedési Terv ( összesítő táblázat ) 
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Az 
intézkedé

s 

sorszáma 

Az intézkedés 
címe és 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 
intézkedésse

l elérni 

kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokka

l 

Az 
intézked

és 

tartalma 

Az 
intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 
eredményességé

t mérő 

indikátor(-ok) 

Az intézkedés 
megvalósításáho

z szükséges 

erőforrások ( 

humán, 

pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatóság

a 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Szociális 

ellátások 

népszerűsítés

e 

Kevesen kérik és 

veszik igénybe a 

szociális 

ellátásokat 

Szélesebb és 

nyilvánosab

b 

propaganda 

ügyfélbarát 

közigazgatás 

megteremtésével 

összhangban 

álljon 

Kapcsolat 

felvétel az 

egészségü

gyi 

szakszolg
álatokkal 

polgármes

ter 

2013. december 

31. 

Honlapon 

történő 

nyilvánosság, 

hirdetmény 

kifüggesztése az 
ellátások 

formáiról 

Humánerőforrás Többen veszik 

igénybe az 

ellátásokat 

II. Gyermekek esélyegyenlősége 

1 Oktatási 

intézmények 

népszerűsítés

e 

Általános 

iskolában alacsony 

a gyermeklétszám.  

Fenntartható

ság 

biztosítása 

az iskolánál 

Pedagógiai 

programmal való 

összhang 

biztosítása 

Oktatás 

színvonal

ának eme 

lése, 
tanórán 

kívüli 

programo

k 
beiktatása 

polgármes

ter 

2013/2014-es 

tanév 

Tanulói létszám 

emelkedése 

önkormányzati 

támogatás – 

pénzügyi, 

erkölcsi - 

Gyermeklétszá

m növekedése, 

folyamatos 

szinten tartása 

III. Nők esélyegyenlősége 

1. Rugalmas 

munkaidő 

népszerűsítés

e 

A kisgyermekes 

anyák 

munkaidejének 

igazítása a 

gyermek 
ellátásához 

Minél több 

munkáltató 

vezesse be a 

rugalmas 

munkaidőt a 
női 

munkavállal

óknál 

Az intézmények 

házirendjéhez 

való igazodás 

Munkáltat

ók 

megkeres

ése a 

lehetőség
ekre 

polgármes

ter,  

2013. december 

31. 

A rugalmas 

munkaidőben 

dolgozó nők 

számának 

növekedése 

Humán erőforrás A rugalmas 

munkaidőben 

dolgozó nők 

létszámának 

emelkedése, 
majd szinten 

tartása 
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2. Adathiány 

megszüntetés

e 

A családon belüli 

erőszakkal 

kapcsolatban nincs 

információnk 

Adatgyűjtés 

anonimitás 

megőrzését 

biztosító 
módszerekk

el 

Az adatgyűjtéshez 

megfelelő 

személyi feltétel 

biztosítása  

családsegí

tő 

szolgálat 

bevonása 

polgármes

ter 

2014.06.30. A családon 

belüli erőszak 

számának 

csökkentése, 
majd szinten 

tartása  

önkormányzati 

támogatás  

a családon 

belüli erőszak 

számának 

csökkentése, 
majd szinten 

tartása  

IV. Idősek esélyegyenlősége 

1. Egyedülálló 

idősek 

életének 
nyomon 

követése 

Egyedülálló idős 

segítségre szorul 

veszélyhelyzetben 

Egyedülálló 

idősekről 

való 
gondoskodá

s, biztonság 

érzet 

megteremtés

e 

Éves 

költségvetési 

rendeletben 
pénzügyi keret 

biztosítása 

Az idősek 

ellátásána

k 
biztosítás

a 

veszélyhe

lyzetekbe

n 

polgármes

ter,  

2013.12.31. Nyilvántartás az 

egyedül élőkről 

és a segítséget 
igénybe 

vevőkről 

Önkormányzati 

támogatás 

A 

segítségnyújtás 

folyamatos 
biztosítása 

2. A tevékeny 

időskor 

lehetőségének 

biztosítása  

A tevékeny 

időskor lehetősége 

nem biztosított  

Az idősek 

oktatási 

lehetőségéne

k 
támogatása, 

éves 

költségvetés

ben 

pénzügyi 
fedezet 

hozzárendel

ése  

Az idősek oktatási 

lehetőségének 

támogatása, éves 

költségvetésben 
pénzügyi fedezet 

hozzárendelése 

Igényfelm

érés ( pld. 

informati

kai )  

polgármes

ter 

2014.06.30. Idősek 

részvétele a 

rendezvényeken, 

szervezett 
előadásokon  

Önkormányzati 

támogatás, 

pénzügyi-

pályázati 
források  

segítségnyújtás 

folyamatos 

biztosítása  

V. Fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1. Fogyatékkal  

élők 
számának 

megismerése 

Nem ismerjük a 

fogyatékosok 
számát, 

fogyatékosságuk 

okát és 

szükségleteiket 

Adatbázis 

készítése 

Éves 

költségvetési 
rendeletben 

pénzügyi keret 

biztosítása 

A 

háziorvos
sal és a 

családsegí

tővel 

történő 

kapcsolat 
felvétele 

polgármes

ter 

2014. június 30. Nyilvántartás a 

fogyatékkal 
élőkről 

Önkormányzati 

támogatási, 
humán erőforrás 

A 

segítségnyújtás 
folyamatos 

biztosítása 

2. Akadályment

esíteni 
szükséges 

ingatlanok 

felmérése  

A középületek 

akadálymentesítés
e csak részben 

megoldott  

A teljes 

akadályment
esítés 

megvalósítá

sa  

Éves 

költségvetési 
rendeletben 

pénzügyi keret 

biztosítása  

Kiviteli 

tervek 
készítése 

akadálym

entesítésr

e  

polgármes

ter 

2014.12.31. Növekszik az 

akadálymentes 
épületek száma  

önkormányzati 

támogatás, 
pénzügyi-

pályázati 

lehetőségek  

Az 

akadálymentesít
és  biztosítása  

 


