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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 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Támogatási rendszer 

lakáskorszerűsítésre 
A településen régi 

parasztházakban élők a 

házakon aktuális felújításokat, 

korszerűsítéseket önerőből 

nem tudják megoldani. 

Segítséget nyújtani a 

régi házakon 

szükséges felújítási, 

karbantartási 

munkálatok 

elvégzéséhez, a 

lakhatási 

körülmények 

javításához. 

Magyar Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkóztatási 

Stratégia 

dokumentummal 

összhangban van. 

igényfelmérés, rendelet 

alkotás, költségvetésben 

forrás biztosítása támogatási 

rendszer fenntartása 

polgármester 2024. 12. 31. 

(kedd) 

 

támogatást várhatóan 

igénylők száma elkészült 

rendelet támogatást 

ténylegesen igénylők 

száma, kifizetett 

támogatás nagysága 

költségvetési forrás, 

szociális ügyintéző, 

önkormányzat 

5 év 

2 Elhelyezkedési 

problémák 
A településen kevés 

munkanélküli él, a 

foglalkoztatásuk megoldható 

az Önkormányzat által 

szervezett 

közfoglalkoztatással, vagy 

amennyiben az 

Önkormányzat vállalkozói 

tevékenysége bővítésre 

kerülhetne, saját dolgozóként 

történő alkalmazással 

Munkanélküliek 

részére foglalkoztatás 

biztosítása, 

Önkormányzat 

vállalkozói 

tevékenységének 

bővítése, 

foglalkoztatás 

elősegítése 

érdekében 

Európa 2020 

stratégiai 

dokumentummal 

összhangban van. 

tájékoztatás álláskeresők 

részére lehetséges 

foglalkoztatás formáiról,  

vállalkozói tevékenység 

áttekintése, partnerek 

keresése, együttműködés a 

munkaügyi hivatallal 

folyamatos munka 

biztosítása 

polgármester 2024. 12. 31. 

(kedd) 

 

megkeresettek száma, 

szándéknyilatkozatok 

száma vállalkozási 

tevékenység kibővítése, 

elvállalt munkák száma, 

várható bevétel 

folyamatos munka 

biztosítása 

önkormányzat, 

munkavállalók, 

Munkaügyi Hivatal, 

szociális ügyintéző 

5 év 

3 Lakhatási problémák A településen nincs bérlakás, 

de van két önkormányzati 

épület, melyben kis 

átalakítással bérlakás 

alakítható ki. 

Fiatalok helyben 

maradása érdekében 

bérlakás biztosítása. 

Magyar Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkóztatási 

Stratégia 

dokumentummal 

összhangban van 

elvégzendő munkálatok 

felmérése, költségvetés 

készítése, költségvetésben 

forrás biztosítása kivitelező 

keresése munkálatok 

elvégzése, lakások 

meghirdetése lakások 

kiadása, albérlőkkel 

szerződés kötés 

polgármester 2024. 12. 31. 

(kedd) 

 

2 lakás kialakításra került költségvetési forrás, 

kivitelező, ügyintéző 
5 év 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Iskolai tanulmányok 

támogatása 
A szülők részére a gyermekek 

tanulásának támogatása 

jelentős anyagi teherrel jár, 

így az alacsonyabb jövedelmű 

családok gyermekei nem 

tudnak tanulni. 

az alacsony 

végzettségű 

gyermekek számának 

csökkentése, a 

továbbtanulás 

ösztönzése 

Legyen jobb a 

gyermekeknek 

nemzeti stratégia 

dokumentummal 

összhangban van 

helyi rendeletek áttekintése, 

jogosultsági határok 

átgondolása, támogatási 

összegek felülvizsgálata 

egyes támogatási formák 

honlapon, helyben szokásos 

önkormányzat 2024. 12. 31. 

(kedd) 

 

támogatottak száma, 

kifizetett támogatások 

nagysága 

önkormányzat, 

szociális ügyintéző, 

költségvetési forrás 

5 év 



módon történő közzététele, 

iskola tájékoztatása 

támogatási formák 

megtartása, igények 

nyomon követése, új 

igények megismerése 

2 Szabadidő hasznos 

eltöltése 
Gyermekek körében gyakori 

probléma a szabadidő 

hasznos eltöltésének a 

hiánya. Szabadidős 

rendezvények szervezésével a 

gyermekek másfajta 

szabadidő eltöltési formát is 

megismerhetnek. 

Gyermekek hasznos 

szabadidő 

eltöltésének 

támogatása 

Legyen jobb a 

gyermekeknek 

Nemzeti Stratégiával 

összhangban van 

igényfelmérés a szülők és a 

gyermekek körében 

rendezvényterv készítése, az 

egyes rendezvényeken 

gyerekprogramok 

biztosítása,    sikeres 

rendezvények továbbvitele, 

további szabadidő eltöltési 

formák keresése 

önkormányzat 2024. 12. 31. 

(kedd) 

 

rendezvények száma, 

rendezvényen részt vevők 

száma 

önkormányzat, 

szülők, gyermekek, 

költségvetési forrás 

5 év 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Képzésekhez 

hozzájárulás 
Alacsony képzettségűek 

elhelyezkedési esélyeinek 

növelése, képzésben való 

részvétel támogatásával 

Képzéseken való 

részvétel 

támogatásával az 

elhelyezkedési 

esélyek javítása. 

Magyar Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkóztatási 

stratégiával 

összhangban van. 

felmerülő igények 

támogatása 

közfoglalkoztatási kérelmek 

megírása, 

munkaszerződések 

készítése, elszámolások 

elkészítése, dokumentálása, 

hozzájárulás a sikeres 

képzésben való részvételhez 

a lehetőség folyamatos 

biztosítása, hogy ha valaki 

képzésben akar részt venni 

lehetősége legyen rá 

önkormányzat 2024. 12. 31. 

(kedd) 

 

képzésben részt vevők 

száma, erre kifizetett 

támogatási összeg 

nagysága 

önkormányzat, 

szociális ügyintéző, 

Munkaügyi Hivatal, 

közfoglalkoztatási 

támogatás, 

költségvetési forrás 

5 év 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Rendezvények 

szervezése 
Idősek elmagányosodása, 

egyedüllét problémája 
Az idősek bevonása a 

település életébe, 

hasznos időtöltés 

biztosítása 

Idősügyi Nemzeti 

Stratégiával 

összhangban van 

igények megismerésre 

kerültek,   elkészül a 

rendezvényterv, valamint a 

műsorterv, forrás biztosítása 

rendezvények 

megvalósítása, résztvevők 

száma, elkészült műsorok 

száma 

önkormányzat 2024. 12. 31. 

(kedd) 

 

rendezvények száma, 

rendezvényeken 

megjelentek száma 

önkormányzat, házi 

segítségnyújtó, 

költségvetési forrás, 

falugondnok 

5 év 

2 Támogatási rendszer 

kidolgozása 
Egyedülálló idős embereknek 

gyakran magas kiadásaik 

vannak, elsősorban 

gondolunk itt a 

gyógyszerköltségekre, melyek 

Az idősek részére 

nyújtható 

támogatások 

biztosítása, ösztönzés 

a segítség 

igénybevételére 

Idősügyi Nemzeti 

Stratégiával 

összhangban van. 

igényfelmérés, rendelet 

áttekintése, esetleg 

módosítása, kihirdetése, 

támogatási kérelmek 

összegyűjtése fenntartás 

önkormányzat 2024. 12. 31. 

(kedd) 

 

támogatások száma, 

igénybe vevők száma, 

kifizetett támogatások 

nagysága 

önkormányzat, 

szociális ügyintéző, 

házi segítségnyújtó, 

költségvetési forrás 

5 év 



kifizetése anyagilag nagy 

terhet ró a háztartásra. 

 


