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Előterjesztés 

 

Tárgy: Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. 

§-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról (HEP). A törvény szerint a települési önkormányzat 

ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. A Képviselő-testület 2013-ban fogadta el, 

és hagyta jóvá a  települési Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 

A törvény 31. § (4) bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni 

„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott 

helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi 

esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új 

helyzetnek megfelelően kell módosítani.” 

A felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amely a 2017. október 12-én megtartott HEP-Fórum 

keretében megtörtént. A felülvizsgálatot és a szükséges módosításokat a Fórum elvégezte. A testületnek 

határoznia kell arról, hogy a törvényben foglaltaknak megfelelően, a HEP áttekintésének eleget tett és a 

HEP intézkedési tervében történt módosításokat elfogadja. 

 

Melléklet: -Módosított intézkedési terv 

  

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évben elfogadott és jóváhagyott Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
törvényben foglaltak alapján előírt – áttekintette, és a módosított programot elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
Budakalász, 2017. október 13. 

Rogán László 
polgármester 
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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 K 

Intézked

és 

sorszám

a 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseibe

n feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósítás

ának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményessé

gét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá

hoz szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei

nek 

fenntarthat

ósága 

Az 

intézkedés 

teljesülése, 

módosítás  

I. A MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK ÉS A ROMÁK esélyegyenlősége 

1 Iskolázottság 

emelése 

iskolázatlanság Minél 

magasabb 

iskolai 

végzettség 

megszerzése 

Szociális és 

Szolgáltatás 

szervezési 

koncepció 

Tanfolyamok 

szervezése 

Kós Károly 

Művelődési 

ház 

Minden év 

szeptembere 

Hány fő 

szerzett 

végzettséget, 

hány fő kapott 

oklevelet 

A Műv.ház 

költségvetésébe

n külön sorban 

szerepeltetni 

kell ennek 

költségét 

A 

tanfolyamo

k, képzések 

folyamatos 

szervezése, 

az érintettek 

motiválása 

a 

részvételre 

Az 

intézkedés 

teljesült. 

2 A 

munkanélkülie

k számának 

csökkentése 

Munkanélküliség A 

munkanélküli

ek számának 

csökkentése 

Szociális és 

Szolgáltatás 

szervezési 

koncepció  

Közmunkaprog

ram 

kiszélesítése, 

helyi kis- és 

középvállalkoz

ások 

támogatása  

Önkormányza

t 

Az adott 

költségvetési 

év tervezése 

Csökken a 

munkanélkülie

k száma 

Költségvetés 

tervezésekor 

A 

közmunka 

program 

folyamatos 

fenntartása 

Új 

határidő: 

2018.06.27. 

3 bűnmegelőzés Kriminalizálódás 

erősödése 

Bűnügyek 

számának 

csökkenése 

Szociális és 

Szolgáltatás 

szervezési 

koncepció 

Bűnmegelőző 

programok 

szervezése, 

felvilágosító 

programok a 

Helyi 

Rendőrség és 

Polgárőrség, 

iskolai 

diákönkormá

Folyamatosan

, minden 

tanévben a 

felső 

tagozatos 

Bűnügyek 

számának 

csökkenése 

Emberi 

erőforrás 

Folyamatos 

programsze

rvezés és 

nyomon 

követés, 

Az 

intézkedés 

teljesült. 
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következménye

kről 

nyzatok, 

családsegítő 

szolgálat 

osztályokban 

osztályfőnöki 

órák 

keretében 

iskolai 

igazgatók 

beszámoltat

ásával, 

4. Lakhatási 

körülmények 

javítása 

Rendezetlen és 

elhanyagolt 

körülmények 

között élő családok  

A lakhatási 

körülmények 

javítása 

Szolgáltatás 

szervezési 

koncepció, 

szociális 

koncepció, 

lakásnyilvánt

artások 

folyamatos 

aktualizálása, 

környezetvéd

elmi 

koncepció 

Környezettanul

mányok 

folytatása, 

szervezett 

„várostakarító 

és 

városszépítő” 

projektekben 

való részvétel,  

Családsegítő 

Szolgálat, 

PH-

kommunális 

csoport 

vezetője, PH-

szociális 

ügyekkel 

foglalkozó 

munkatársak, 

Folyamatos, 

minden év 

tavaszán, 

Föld napja 

alkalmával, 

Várostakarító 

napokon,  

A település a a 

lakókörnyezet 

esztétika 

változása, 

rendszeres 

környezettanul

mányok 

folytatása 

Pénzügyi és 

humánerőforrás

, technikai 

eszközök 

biztosítása 

Folyamatos 

ellenőrzés 

Az 

intézkedés 

teljesült. 

II. A GYERMEKEK esélyegyenlősége 

1 Gyermeki 

agresszivitás 

csökkentése 

Családon és 

gyermeki 

közösségen belüli  

agressziók 

jelenléte, 

elterjedése  

Biztonságos, 

nyugodt 

légkör 

biztosítása, 

emberi 

kapcsolatos 

normalizálása

, közösségi 

szemlélet 

kialakítása, 

azon belül 

egymás 

tisztelete, 

megbecsülése 

Szociális és 

Szolgáltatás 

szervezési 

koncepció 

Szakemberek 

segítségének 

elfogadása, a 

pedagógus és 

szülő 

kapcsolatának 

erősítése, 

gyermekvédel

mi felelősök 

közbenjárása,  

Pedagógusok, 

osztályfőnökö

k, 

gyermekvédel

mi felelős, 

családsegítő,  

Nagyobb 

odafigyelés, 

törődés mind 

az iskolai, 

mind azon 

kívüli 

eseményekre, 

mindennapos 

feladatként,  

A feltárt esetek 

számának 

csökkenése 

humánerőforrás Folyamatos

ság, 

következete

sség és 

nyomon 

követés 

szokásának 

kialakításáv

al 

Új 

határidő: 

2018.06.27. 

2 Hátrányos, 

halmozottan 

Erőteljesen 

növekszik a hh, 

A szülői 

háttér 

Szociális és 

Szolgáltatás 

Jelzőrendszer 

kiépítése, 

Gyermekvéde

lmi felelős, 

Mindennapos 

és 

Tanulmányi 

eredmények 

Humánerőforrá

s, 

Folyamatos

ság, 

Új 

határidő: 
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hátrányos, 

sajátos 

fejlesztési 

igényű és 

veszélyeztetett 

gyermekek 

számának 

csökkentése 

hhh, sni-s, btm-es 

gyerekek száma 

javítása, a 

szociális és 

családi 

környezet 

javítása, 

elhanyagoltsá

g csökkentése 

szervezési 

koncepció 

tagjainak aktív 

együttműködés

e, család 

gondozás és 

segítés, 

Felzárkóztatás 

a tanulás terén, 

lemorzsolódásu

k csökkentése, 

a szabadidő 

hasznos 

eltöltésére 

programok 

szervezése, 

napközis 

férőhelyek 

számának 

emelése, 

napközbeni 

gondozás 

biztosításával 

jelzőrendszer 

tagjai 

(bölcsőde, 

óvoda, iskola)  

folyamatos, 

várható 

változás 3 év 

múlva 

javulása, 

hiányzások 

csökkenése, a 

személyiségfejl

ődéssel együtt 

járó pozitív 

hatások 

megvalósulása 

következete

sség és 

nyomon 

követés 

szokásának 

kialakításáv

al 

2018.06.27. 

3 Bölcsődei és 

óvodai 

férőhelyek 

hiánya 

Erőteljesen 

növekszik a 

férőhely igény, a 

szülők/anyák korai 

munkába állása 

miatt 

Valamennyi 

helyi lakos 

számára a 

férőhely 

igények 

kielégítése 

Szociális és 

Szolgáltatás 

szervezési 

koncepció 

Bölcsőde és 

óvoda 

férőhelyek 

bővítése, új 

intézmények 

építése, 

pályázati 

források 

keresésével, 

biztosításával, 

ellátási 

szerződés nem 

állami 

A fenntartó 

önkormányza

t 

1- 2 év A felvételi 

elutasítások 

számának 

csökkenése 

Eu-s pályázati 

források, önerő 

biztosításával  

5-20 év, 

folyamatos 

karbantartás

sal,  

Új 

határidő: 

2018.06.27. 



 4 

fenntartású 

intézményekkel 

4. Rendszeres 

testmozgás 

népszerűsítése, 

egészséges 

életmód 

kialakítása, 

életminőség 

javítása 

Mozgásszegény 

környezet és 

életmód, ebből 

adódó 

egészségügyi 

problémák  

Edzett, 

egészséges 

gyermekek 

felnevelése, 

váljon az 

életük 

részévé a 

rendszeres 

testmozgás,  

Szociális és 

Szolgáltatás 

szervezési 

koncepció, 

Tetsnevelés 

és Sport 

Koncepció 

Helyi városi 

szintű sport- és 

szabadidős 

programok, 

rendezvények 

szervezése, 

iskolai és 

diáksport élet 

növelése, 

egészséges 

életmód- és 

táplálkozási 

szokások 

/felvilágosítás 

osztályfőnöki 

órák keretén 

belül 

Óvodai, 

iskolai 

pedagógusok, 

testnevelők, 

természettudo

mány szakos 

pedagógusok, 

iskola orvos, 

védőnők, 

helyi 

sportegyesüle

tek,  

Folyamatos, a 

nevelési és 

tanév 

munkatervébe 

beépítve, 

osztályfőnöki 

órák, 

környezetvéd

elmi, sport- 

és  ill. 

egészségnapo

k 

szervezésével

,  

A mindennapos 

testnevelésben 

résztvevők 

számának, a 

rendszeres 

tanórán kívüli 

sport 

rendezvényeke

n résztvevők 

számának 

emelkedése, a 

gyermekorvosi 

ellátásban a 

betegek 

számának 

csökkenése,  

Pénzügyi és 

humánerőforrás 

Rendszeres 

és 

folyamatos, 

a 

munkaterve, 

tananyagba, 

életvitelbe 

beépülő 

Az 

intézkedés 

teljesült. 

III. A NŐK esélyegyenlősége 

1 A 

gyermekvállal

ás után az 

anyák 

munkába 

állásának 

megkönnyítése 

A gyermekvállalás 

utáni munkába 

való visszatérés 

nehézségei 

A 

gyermeknevel

és mellett a 

nők 

munkakörülm

ényeinek 

javítása 

Szociális és 

Szolgáltatás 

szervezési 

koncepció 

Részmunkaidős 

foglalkoztatás 

bevezetése, 

távmunka és 

rugalmas 

munkaidő 

elfogadtatása, 

bölcsődei 

férőhelyek 

bővítése az 

anyák munkába 

állásának 

lehetővé tétele, 

Valamennyi 

munkaadó, 

munkáltató, 

jogalkotók,  

5 év Kisgyermekes 

édesanyák 

foglalkoztatási 

arányának 

emelkedése, a 

gyermekápolási 

betegállomány

ok számának 

csökkenése,   

humánerrőforrá

s 

A 

munkaszerz

ődéseknek 

legyen 

része, 

tartalmazza 

azokat 

Új 

határidő: 

2018.06.27. 
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2 Vezetői 

munkakörökbe

n a nők 

számának 

emelkedése 

Kevés a női vezető Nagyobb 

elismertséget 

és több 

megbízást 

kapjanak a 

nők a vezetői 

munkakörökb

en 

Szociális és 

Szolgáltatás 

szervezési 

koncepció 

Több esélyt, 

bizalmat és 

lehetőséget, 

ezzel együtt 

vezetői 

megbízást 

kapjanak a nők, 

ennek 

érdekében 

vezető 

tanfolyamokon 

való 

részvételük, 

beiskolázásuk 

biztosított 

legyen,  

Valamennyi 

munkaadó, 

munkáltató, 

jogalkotók,  

5 év Nők számának 

emelkedése a 

vezetői 

pozíciókban 

(pl: képviselők 

között több nő 

kapjon 

bizalmat, a 

munka 

világában 

csökkenjen a 

hátrányos 

megkülönbözte

tés 

Pozitív 

hozzáállás 

Nyilvános 

pályázatok 

útján, a 

jogszabályi 

feltételek 

teljesülése 

mellett a 

nők 

alkalmazásá

nak előtérbe 

kerülése  

Új 

határidő: 

2018.06.27. 

IV. Az IDŐSEK esélyegyenlősége 

1 Informatikai 

jártasságok 

megszerzése 

A számítógépes 

ismeretek hiánya 

Az idősek is 

legyenek a 

számítógép 

használói, az 

internet 

lehetőségeine

k 

kihasználásáv

al 

Szociális és 

Szolgáltatás 

szervezési 

koncepció 

Informatikai 

képzések, 

ingyenes 

tanfolyamok 

szervezése, az 

idősek 

ösztönzése a 

részvételre, e-

pontok 

kialakítása a 

település több 

pontján,  

internet 

kávézók 

kialakítása 

A 

Művelődési 

ház vezetője,  

2 év, a 

propagandát 

követően 

szervezés 

folyamatosan 

Egyre több 

számítógépet 

használó idős 

ember legyen. 

Néhány év 

múlva 

közvélemény 

kutatás 

(kérdőívek) 

segítségével 

ezek 

nyomonkövetés

e 

Pénzügyi és 

humánerőforrás

, technikai 

feltételek-

számítógépes 

géppark  

A résztvevő 

idősek 

pozitív 

visszajelzés

e, 

tapasztalata 

alapján 

hosszútávon 

lehetséges 

Új 

határidő: 

2018.06.27. 

2 Időskori Az idősek Közösségi Szociális és Kirándulások Idősek 2 és 5 év A helyi Pénzügyi és Propaganda, Az 
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elszigeteltség, 

magány 

csökkentése, 

depresszió 

megelőzése 

magányosodása, 

elszigetelődése, 

depresszió 

kialakulása    

életük 

fellendítése, 

társasági 

eseményeken 

való 

részvételükke

l értelmet 

adni az 

időskori 

életüknek 

Szolgáltatás 

szervezési 

koncepció 

szervezése, 

klubélet 

létrehozása és 

folyamatos 

fenntartása, 

közös ünnepek 

megszervezése, 

kulturális 

események 

rendezése az ő 

bevonásukkal, 

helyi 

rendezvényeke

n való 

kedvezményes 

belépőjegyek 

biztosítása, 

szép korúak 

köszöntése, 

életelixír 

tanfolyamok 

indítása, közös 

színház 

látogatások 

szervezése 

Klubja, 

Napvirág 

Idősek 

Otthona, 

szociális és 

házi 

gondozók, 

PH szociális 

munkatársai, 

Művelődés 

ház vezetője, 

civil 

szervezetek-

Nyugdíjas 

Klub, 

egyházközöss

égek,  

programokon 

való 

részvételük, 

aktivitásuk 

számának 

emelkedése, 

életvitelben 

minőségi 

változás-

boldogabb, 

mosolygósabb, 

vidámabb 

emberek, 

életkorúk 

emelkedése 

humánerőforrás ösztönzés, 

motiválás a 

részvételre, 

az éves 

program 

tervezésébe

n kapjon 

konkrét 

helyet, 

időpontot 

intézkedés 

teljesült. 

3 Időskori 

betegségek 

csökkentése 

„Egészséges 

időskort 

mindenkinek!” 

Gyakori és súlyos 

időskori 

betegségek, ebből 

fakadó 

életminőség 

romlása 

A betegségek 

megelőzésére 

vonatkozó 

felhívás, 

önmaguk 

megismerése, 

egészségi 

állapotuk 

kontrollálása, 

Szociális és 

Szolgáltatás 

szervezési 

koncepció 

Egészségügyi 

szűrések 

szervezése, 

időskori sport 

népszerűsítése 

és szervezése 

(Meridián 

torna, vízi-

torna, időskori 

Háziorvosok, 

civil 

szervezetek-

Egészségklub

, művelődési 

ház 

2-5 év Az idősek 

nagyobb  

létszámú 

részvétele a 

helyi 

programokon, 

szűrőnapokon 

az 

egészségügyi 

Pénzügyi és 

humánerőforrás 

A résztvevő 

idősek 

pozitív 

visszajelzés

e, 

tapasztalata 

alapján 

hosszútávon 

lehetséges 

Az 

intézkedés 

teljesült. 
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öngyógyítás jóga), orvosi 

előadások 

szervezése a 

betegségek 

megismerésére 

és 

megelőzésére, 

túrák és 

kirándulások 

szervezése 

állapotuk 

javulása, a 

vizsgálati 

adatok 

összehasonlítás

ával. Motiválás 

az orvosi 

előadásokon 

való 

részvételre, 

háziorvosnál a 

beteglétszám 

csökkenése, 

V. A FOGYATÉKKAL ÉLŐK esélyegyenlősége 

1 akadálymentes

ítés 

A közintézmények 

és középületek 

nem 

akadálymentesek 

Akadályment

es közlekedés 

elérése 

Szociális és 

Szolgáltatás 

szervezési 

koncepció 

Rámpák 

építése, járdák 

építése ill. 

felújítása, 

Polgármesteri 

Hivatal 

beruházási 

osztály 

2-3 éven 

belül 

Kérdőív, 

közvélemény 

kutatás a 

fogyatékosok 

körében 

Pénzügyi 

források 

biztosítása 

Folyamatos 

karbantartás 

Az 

intézkedés 

teljesült. 

2 Jeltolmácsok 

alkalmazása 

A siketekkel és 

nagyothallókkal, 

beszédfogyatékosa

kkal való 

kommunikáció 

nehézségei  

A siketek és 

nagyothallók, 

beszédfogyat

ékosak 

segítése, a 

kommunikáci

ó és 

ügyintézések 

gördülékenye

bbé tétele 

Szociális és 

Szolgáltatás 

szervezési 

koncepció 

Jeltolmács 

képzésen való 

részvétel, 

jeltolmács 

alkalmazása 

Polgármesteri 

Hivatal, 

Idősek 

Klubja, 

Családsegítő 

Szolgálat, 

óvodák-

iskolák, 

műv.ház, 

2 év Fogyatékkal 

élők 

elégedettségmé

rése alapján 

Pénzügyi és 

humánerőforrás

, pozitív emberi 

hozzáállás, 

segítőkészség, 

A 

közintézmé

nyekben 

mindig 

elérhető 

legyen 

jeltolmács 

Új 

határidő: 

2018.06.27. 

3 Fogyatékkal 

élők 

integrálása 

Elszigetelődnek a 

fogyatékkal élők 

A 

fogyatékkal 

élők 

megkülönböz

Szociális és 

Szolgáltatás 

szervezési 

koncepció 

Fogyatékkal 

élők 

alkalmazása, 

részmunkaidős 

Programok 

szervezésével 

a műv.ház, 

szakemberek 

2-5 év Fogyatékkal 

élők 

elégedettségmé

rése alapján, 

Pénzügyi és 

humánerőforrás

, pozitív emberi 

hozzáállás, 

Elkötelezett

ség vállalás 

a 

munkaadók 

Új 

határidő: 

2018.06.27. 
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tetésének, 

kirekedtségén

ek 

megakadályo

zása, 

széleskörű 

bevonásuk a 

társadalmi és 

társasági 

életbe 

foglalkoztatása, 

rendszeres 

testmozgás 

biztosítása,  

fejlesztésük 

érdekében 

utazó 

szakemberek 

bevonása, a 

helyi 

közösségekbe 

integrálásuk, 

elfogadtatásuk. 

A helyi 

események 

szervezésébe 

való 

bevonásuk, 

bevonása a 

köznevelési 

intézményekb

en, civil 

szervezetek – 

Jóléti 

Alapítvány,  

Családsegítő 

Szolgálat, 

Vöröskereszt,  

programokon 

való részvételi 

arányuk 

növekedése, 

foglalkoztatotta

k számának 

emelkedése, 

segítőkészség, és a 

társadalom 

és a helyi 

lakosság 

részéről,  

 

 


