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 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 Helyi 
foglalkoztatási 
eszközök 
felmérése 

A településen a 
regisztrált 
munkanélküliek 
aránya az 
országos átlag 
fölötti. 

A 
munkanélkülisé
g országos átlag 
alá csökkentése. 

 

Gazdasági 
program 

Szociális 
Szolgáltatásterv
ezési Koncepció 

IVS 

kompetenciamé
rés, 
kompetenciafejl
esztés 
foglalkoztatás 
fejlesztése 

önkormány. 
által szervezett 
foglalkoztatási 
formák 
kiszélesítése 

önkormányzat 
polgármestere, 
jegyzője, a 
terület felelőse 

2015. június 30. A képzésben 
résztvevők és a  
szakképzettek 
arányának 10 %-
al való növelése. 
Nő a foglalkozta-
tottak  száma, 

A regisztrált 
álláskeresők 
aránya 14 % alá 
csökken. 

személyi, tárgyi 
feltételek, 
önkormányzati 
pénzügyi 
források 

pályázati 
lehetőségek 

önkormányzati 
döntésekkel 
fenntarthatóvá 
válik 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 A HH-ás és HHH-
ás   gyermekek 
lemorzsolódásá
nak csökkentése  
 

 Az HH-ás és 
HHH-ás 
gyermekek  
körében a 
legmagasabb az 
évfolyamismétlé
sek és lemorzso-
lódások aránya. 

Kevesebb 
hiányzással, 
Jobb tanulmányi 
eredménnyel a 
lemorzsolódáso
k arányának 
csökkentése 

Köznevelési 
Esélyegyenlőség
i Intézkedési 
terv 

kompetencia 
felmérés,  

hátrányos 
tanulók 
felzárkóztatása 

tanulást 
elősegítő 
programok 
szervezése 

Intézményvezet
ő 

önkormányzat 

jegyző 

2015. június 30. A  HHH-ás tanú-
lók  90 % os be-
vonása az egész 
napos iskolába. 
Körükben  a 250 
óránál többet 
hiányzó  tanulók  
0,8 %-ra történő 
mérséklése.  Az 
osztályt ismétlők 
mértékének 10 
% alá csökkenté-
se. A lemorzso-
lódók, 8 osztályt 
be nem fejezők 5 
% alá 
mérséklése. 

személyi, tárgyi 

feltételek, 
pályázati, 
pénzügyi 
források 

Az oktatási 
intézményi, 
valamint  

önkormányzati 

közreműködéss
el   

III. A nők esélyegyenlősége 

1 A nők 
gazdasági 
helyzetének 

A foglalkoztatott 
az inaktív és a 
munkanélküli 

A nők gazdasági 
függésének, 

munkaerőpiaci 

Szociális 
Szolgáltatás 
Fejlesztési 

2 év Intézményvezet
ők, civil 
szervezetek, 

2015.június 30. Problémás 
területek 
felmérése. 
Kisgyermekes 

Humánerőforrás
, technikai 
erőforrás, 

Naprakész 
adatbázis, 
folyamatos 



javítása . női lakosság 
főbb 
demográfiai 
adatai  nem 
állnak 
rendelkezésre 

esélyeinek 
javítása 

Koncepció  Jegyző szülők 
foglalkoztatásán
ak elősegítése. 
Tréningek 
szervezése. 
Adatbázis 
létrehozása, 
karbantartása. 

Civil 
szervezetekkel 
való kapcsolatok 
kialakítása. 

kapcsolattartás 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Az idősek 
érdekében a 
nyilvánosság 
eszközeinek 
bővítése 

Magas az 
egyedül élők 
aránya. 
Érdekükben 
nem működik 
hatékonyan a 
közösségi 
szolidaritás. 

Adatbázis 
kialakítása, 
folyamatos 
frissítése, 
különös 
tekintettel a 
kiemelt 
figyelmet 
igénylő 
(egyedülélő) 
lakosokra 

 

Polgári Idősügyi 
Tanács 
programja 

Szociális 
Szolgáltatásterv
ezési Koncepció 

IVS 

Egészségterv 

 
 
 

kapcsolatfelvéte
l a településen 
működő 
nyugdíjas 
szervezetekkel, 
adatbázis 
létrehozása, a 
meglévő adatok 
kibővítése, 

az adatbázis 
karbantartása, 
az idősekkel való 
hatékony 
törődés 
érdekében 

önkormányzat 
polgármestere, 
jegyzője, a 
terület felelőse 

2015. június 30. A naprakész 
adatbázis 
alapján a 
célcsoportok 
operatív 
segítése 

személyi, tárgyi 
feltételek, 
önkormányzati 
pénzügyi 
források 

pályázati 
lehetőségek 

önkormányzati 
döntésekkel 
fenntarthatóvá 
válik 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Beavatkozási 
területek 
szerinti 
adatbázis 
létrehozása  

Megfelelő 
adatbázis hiánya  

Adatbázis  
létrehozása. 
Fenntarthatóság 
biztosítása. 
 

Önkormányzat 
gazdasági 
programjával, 
fejlesztési 
elképzeléseivel, 
szociális 
rendelet 
karbantartása 

Adatgyűjtés, 
rendszerezés 

Jegyző 

mozgáskorlátoz
ottak 
egyesületének 
helyi vezetője 

2015. június 30. Szempontrendsz
er elkészítése, 
kérdőívek  
feldolgozása, 
értékelése. 
Beavatkozási 
területek  meg-
határozása. A 
hátránykompen
záló tevékeny-
ségek lehetőség 
szerinti beavat-
kozások, 
intézkedések 
megtétele. 

Humánerőforrás
, technikai 
erőforrás, 

Adatbázis 
karbantartása, 
problémás 
területek 
konkrét 
ismerete 



 


