
1 

 

1. számú melléklet HEP Intézkedési Terv ( összesítő táblázat ) 

 

 

 

 

 
           
 A B C D E F G H I J 

           
Az 

intézked

és 

sorszáma 

Az 

intézkedés 

címe és 

megnevezés

e 

A 

helyzetelemzés 

következtetéseib

en feltárt 

esélyegyenlőség

i probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéss

el elérni 

kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumok

kal 

Az 

intézked

és 

tartalma 

Az 

intézked

és 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításán

ak határideje 

Az intézkedés 

eredményessé

gét mérő 

indikátor(-ok) 

Az intézkedés 

megvalósításáh

oz szükséges 

erőforrások ( 

humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeine

k 

fenntarthatósá

ga 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
1 Szociális 

ellátások 

népszerűsíté

se 

Kevesen kérik 

és veszik 

igénybe a 

szociális 

ellátásokat 

Szélesebb 

és 

nyilvánosa

bb 

propaganda 

ügyfélbarát 

közigazgatás 

megteremtéséve

l összhangban 

álljon 

Kapcsola

t felvétel 

az 

egészség

ügyi 

szakszol

gálatokk

al 

jegyző, 

aljegyző,

védőnő, 

szociális 

bizottság 

2013. 

december 31. 

Honlapon 

történő 

nyilvánosság, 

hirdetmény 

kifüggesztése 

az ellátások 

formáiról 

Humánerőforrá

s 

Többen veszik 

igénybe az 

ellátásokat 

II. Gyermekek esélyegyenlősége 
1 Oktatási 

intézmények 

népszerűsíté

se 

Általános 

iskolában 

alacsony a 

gyermeklétszám.  

Fenntarthat

óság 

biztosítása 

az 

iskolánál 

Pedagógiai 

programmal 

való összhang 

biztosítása 

Oktatás 

színvona

lának 

eme lése, 

tanórán 

kívüli 

program

ok 

beiktatás

a 

Iskola 

igazgató, 

tantestül

et 

2013/2014-es 

tanév 

Tanulói 

létszám 

emelkedése 

önkormányzati 

támogatás – 

pénzügyi, 

erkölcsi - 

Gyermeklétsz

ám 

növekedése, 

folyamatos 

szinten tartása 
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III. Nők esélyegyenlősége 
1. Rugalmas 

munkaidő 

népszerűsíté

se 

A kisgyermekes 

anyák 

munkaidejének 

igazítása a 

gyermek 

ellátásához 

Minél több 

munkáltató 

vezesse be 

a rugalmas 

munkaidőt 

a női 

munkaválla

lóknál 

Az intézmények 

házirendjéhez 

való igazodás 

Munkált

atók 

megkere

sése a 

lehetősé

gekre 

polgárm

ester, 

intézmén

yvezetők 

2013. 

december 31. 

A rugalmas 

munkaidőben 

dolgozó nők 

számának 

növekedése 

Humán 

erőforrás 

A rugalmas 

munkaidőben 

dolgozó nők 

létszámának 

emelkedése, 

majd szinten 

tartása 

IV. Idősek esélyegyenlősége 
1. Egyedülálló 

idősek 

életének 

nyomon 

követése 

Egyedülálló idős 

segítségre szorul 

veszélyhelyzetb

en 

Egyedüláll

ó idősekről 

való 

gondoskod

ás, 

biztonság 

érzet 

megteremt

ése 

Éves 

költségvetési 

rendeletben 

pénzügyi keret 

biztosítása 

Az 

idősek 

ellátásán

ak 

biztosítá

sa 

veszélyh

elyzetek

ben 

polgárm

ester, 

családse

gítők 

Folyamatos Nyilvántartás 

az egyedül 

élőkről és a 

segítséget 

igénybe 

vevőkről 

Önkormányzati 

támogatás 

A 

segítségnyújtá

s folyamatos 

biztosítása 

V. Fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
1. Fogyatékkal  

élők 

számának 

megismerés

e 

Nem ismerjük a 

fogyatékosok 

számát, 

fogyatékosságuk 

okát és 

szükségleteiket 

Adatbázis 

készítése 

Éves 

költségvetési 

rendeletben 

pénzügyi keret 

biztosítása 

A 

háziorvo

ssal és a 

családse

gítővel 

történő 

kapcsola

t 

felvétele 

háziorvo

s, 

családse

gítők 

2014. június 

30. 

Nyilvántartás 

a fogyatékkal 

élőkről 

Önkormányzati 

támogatási, 

humán 

erőforrás 

A 

segítségnyújtá

s folyamatos 

biztosítása 

 


