






































































































































2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 
 

A B C D E F G H I J K L 

Intéz

ke-

dés 

sorsz

á-ma 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következteté- 

seiben feltárt 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A cél 

összhangja 

más helyi 

stratégiai 

dokumentu- 

mokkal 

A cél 

kapcsolódása 

országos 

szakmapolitik

ai 

stratégiákhoz  

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézke-

dés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósí-

tásának 

határideje 

Az 

intézke

dés 

eredmé

-

nyessé

gét 

mérő 

indiká-

tor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósí-

tásához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézked

és 

eredmén

ye-inek 

fenntart

hat-

ósága 

Önkormányz

atok közötti 

együttműköd

ésben 

megvalósuló 

intézkedés 

esetében az 

együttműköd

és 

bemutatása 

   

 0.  Településszintű probléma 

1 Vízbázis 

teljes körű 

felújítása 

Település 

vízvezeték 

hálózata régi , 

felújításra szorul 

Megfelelő 

minőségű 

ivóvízhez való 

hozzáférés. 

Szennyvízelvezet

és biztosítása 

Gazdasági 

program 

Nemzeti 

Vízstratégia 

Megfelelő 

minőségű 

ivóvízhez való 

hozzáférés. 

Szennyvízelvezet

és biztosítása 

polgárme

ster 

2023.12

.31. 

(vasárna

p) 

település 100 

%-a 2022. 

felülvizsgálat 

karbantartás

i feladatok 

elvégzése 

pályázat, 

állami 

támogatás 

hosszú 

távon 

karbantartá

s 

nem releváns 

2 Mobilhálózat, 

internet 

hálózat 

megfelelő 

minőségben 

való 

hozzáférés 

biztosítása 

Nincs megfelelő 

térerő 

mobiltelefon 

használatához. 

Jó minőségű 

internet internet 

hozzáférés nem 

biztosított 

Megfelelő szintű 

kommunikáció 

biztosítása 

rendezési 

terv 

Nemzeti 

digitalizációs 

stratégia 

2021-2030 

Gigabit 

Hungary 

stratégia 

2020-2030 

Megfelelő szintű 

kommunikáció 

biztosítása 

polgárme

ster 

2023.12

.31. 

(vasárna

p) 

hálózati 

hozzáférés 

50%-os 

javulása  

2022. 

felülvizsgálat 

pályázat, 

állami 

támogatás 

hosszabb 

táv 

nem releváns 

3 Közterek, 

parkok, utak, 

járdák 

felújítása 

Utak, járdák, 

kerékpárutak 

felújításra 

szorulnak, 

parkok 

kialakítása 

szükségszerű 

Előnyösebb kép 

kialakítása a 

településrők 

Települési 

arculati 

kézikönyv, 

Rendezési 

terv, 

Településké

p 

védelméről 

Nemzeti 

Közlekedési 

stratégia 

Országos 

fejlesztési és 

területfejleszt

ési koncepció 

utak minőségének 

javulása 

polgárme

ster 

2023.12

.31 

(vasárna

p) 

10 km út 

aszfaltozása, 4 

km járda 

felújítása 

2022. 

felülvizsgálat 

utak 

aszfaltozása 

pályázat, 

állami 

támogatás, 

önkormány

zati saját 

forrás 

hosszabb 

távon 

megfelelő 

karbantartá

ssal 

nem releváns 



szóló 

rendelet 

elvégezve, 

járda 

felújítás nem 

történt 

4 Háziorvosi 

szolgáltatásho

z való 

hozzáférés 

elősegítése 

Háziorvosi 

szolgáltatás 

nehezen 

elérhető 

helyettesítés 

esetén. Humán 

erőforrás hiánya 

Mindenki számára 

biztosítani, 

elérhetővé tenni a 

megfelelő 

háziorvosi 

ellátást. 

Egészségüg

yi 

feladatellátá

si szerződés 

Magyar 

Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Stratégia 

2030 

Mindenki számára 

biztosítani, 

elérhetővé tenni a 

megfelelő 

háziorvosi 

ellátást. 

polgárme

ster 

2023.12

.31. 

(vasárna

p) 

Lakossági 

elégedettség, 

lakosság 

egészségügyi 

állapotának 

javulása         

2022. 

felülvizsgálat 

orvosi rendelő 

és védőnői 

szolgálat 

épületének 

felújítása 

pályázat útján 

1 fő orvos, 

pályázatok, 

állami 

támogatás 

hosszabb 

táv 

nem releváns 

5 Lakatlan, 

romos házak 

bontása, 

elhagyott 

területek 

gondozása 

A településen 

egyre több a 

lakatlan, 

omladozó 

épület, az 

elhagyott 

elhanyagolt 

terület. Ez a 

kártevők 

szaporodása 

mellett a 

településkép 

romlását is 

eredményezi 

Településkép 

javulása. Kártevő 

állatok 

szaporulatának 

visszaszorítása 

Települési 

Arculati 

kézikönyv, 

Rendezési 

Terv, 

Településké

p 

védelméről 

szóló 

rendelet 

Magyar 

Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Stratégia 

2030 

Településkép 

javulása. Kártevő 

állatok 

szaporulatának 

visszaszorítása 

polgárme

ster 

2023.12

.31. 

(vasárna

p) 

Településkép 

javulása, 

lakossági 

elégedettség, 

kártevők 

számának 

csökkenése, 

letelepedési 

hajlandóság 

növekedése 

pályázat, 

állami 

támogatás, 

önkormány

zati saját 

forrás 

hosszabb 

táv 

nem releváns 

6 Faluház teljes 

körű 

felújítása, 

szabadtéri 

színpad 

kialakítása, 

szolgálati 

lakások 

kialakítása, 

Nincs megfelelő 

szálláshely a 

településen 

Turizmus 

fellendülése, 

kulturális 

rendezvényekhez 

való hozzáférés 

elősegítése 

megfelelő 

minőségű 

Települési 

Arculati 

kézikönyv, 

Rendezési 

Terv, 

Településké

p 

védelméről 

Magyar 

Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Stratégia 

2030 

Turizmus 

fellendülése, 

kulturális 

rendezvényekhez 

való hozzáférés 

elősegítése 

megfelelő 

minőségű 

polgárme

ster 

2023.12

.31. 

(vasárna

p) 

Turizmus 

fellendülése, 

lakossági 

elégedettség, 

rendezvények 

megvalósítása 

pályázat, 

állami 

támogatás, 

önkormány

zati saját 

forrás 

hosszabb 

táv 

nem releváns 



felújítása, 

turisztikai 

szálláshelyek 

kialakítása 

helyszín 

biztosítása 

szóló 

rendelet 

helyszín 

biztosítása 

7 Orvosi 

rendelő 

épületének 

felújítása 

Az orvosi 

rendelő és a 

védőnői 

szolgálat 

épületének 

felújítása 

Az egészségügyi 

alapellátás 

eredményességén

ek és 

hatékonyságának 

növelése 

Települési 

Arculati 

kézikönyv, 

Településké

p 

védelméről 

szóló 

rendelet 

Magyar 

Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Stratégia 

2030 

Az egészségügyi 

alapellátás 

eredményességén

ek és 

hatékonyságának 

növelése 

polgárme

ster 

2023.12

.31. 

(vasárna

p) 

2022. 

felülvizsgálat 

orvosi 

rendelő 

épületének 

felújítása 

pályázat 

útján 

pályázat, 

önkormány

zati 

támogatás 

hosszabb 

táv 

nem releváns 

   

 I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
 

1 Kulturális 

programok 

szervezése 

Kulturális 

programok 

szervezésével 

lehetőség nyílik 

minőségi 

időtöltés 

biztosítására. 

Társadalmi 

együttélés 

elősegítése, 

kapcsolatteremt

és, elfogadás 

lehetősége 

minőségi időtöltés 

biztosítása, 

társadalmi 

együttélés 

elősegítése, 

kapcsolatteremtés

, elfogadás 

lehetősége 

Gazdasági 

program, 

Önkormány

zati 

költségvetés

i rendelet 

Magyar 

Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Stratégia 

2030              –

Új roma 

Stratégia 

(2019-2030) 

minőségi időtöltés 

biztosítása, 

társadalmi 

együttélés 

elősegítése, 

kapcsolatteremtés

, elfogadás 

lehetősége 

polgárme

ster 

2023.12

.31. 

(vasárna

p) 

rendezvények

en való 

részvétel 

pályázat, 

állami 

támogatás, 

önkormány

zati 

támogatás 

hosszabb 

táv 

nem releváns 

2 Kondi-park 

kialakítása, 

sportpálya 

felújítása 

A település nem 

rendelkezik 

kondiparkkal, 

sportpálya 

elavult 

minőségi időtöltés 

biztosítása, 

társadalmi 

együttélés 

elősegítése, 

kapcsolatteremtés

, elfogadás 

lehetősége 

Gazdasági 

program, 

Önkormány

zati 

költségvetés

i rendelet 

Magyar 

Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Stratégia 

2030            Új 

roma 

Stratégia 

(2019-2030          

minőségi időtöltés 

biztosítása, 

társadalmi 

együttélés 

elősegítése, 

kapcsolatteremtés

, elfogadás 

lehetősége 

polgárme

ster 

2023.12

.31. 

(vasárna

p) 

lakosság 

egészségi 

állapotának 

20%-os 

javulása 

pályázat, 

állami 

támogatás, 

önkormány

zati 

támogatás 

hosszabb 

táv 

nem releváns 



3 Számítástech

nikai 

eszközökhöz 

való 

hozzáférés 

elősegítése, 

informatikai 

eszközök 

vásárlása 

A 

mélyszegénység

ben élők részére 

megfelelő 

minőségű 

informatikai 

eszközök 

elérésének 

biztosítása 

mindenki számára 

elérhető 

számítástechnikai 

eszközök, internet 

biztosítása, 

internetismeret 

bővítése, 

általánostájékozot

tság 

Gazdasági 

program, 

Önkormány

zati 

költségvetés

i rendelet 

Magyar 

Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Stratégia 

2030 Új roma 

Stratégia 

(2019-2030 

mindenki számára 

elérhető 

számítástechnikai 

eszközök, internet 

biztosítása, 

internetismeret 

bővítése, 

általánostájékozot

tság 

polgárme

ster 

2023.12

.31. 

(vasárna

p) 

informatikai 

eszközök 

elérhetőségén

ek 20%-os 

javulása 

pályázat, 

állami 

támogatás, 

önkormány

zati 

támogatás 

hosszabb 

táv 

nem releváns 

4 Lakhatási, 

szociális 

problémák 

javítása 

Lakhatási 

szociális 

problémák, 

higiénia hiánya, 

alapvető 

szükségleti 

eszközök hiánya 

lakóházak 

állapotának 

javulása, 

közművesítés 

elősegítése, 

lakhatási 

támogatások 

bővítése 

pénzbeli és 

szociális 

ellátásokról 

szóló 

önkormányz

ati rendelet, 

szociális 

tűzifajuttatá

sról szóló 

rendelet 

Magyar 

Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Stratégia 

2030 Új roma 

Stratégia 

(2019-2030 

lakóházak 

állapotának 

javulása, 

közművesítés 

elősegítése, 

lakhatási 

támogatások 

bővítése 

polgárme

ster 

2023.12

.31. 

(vasárna

p) 

 pályázat, 

állami 

támogatás, 

önkormány

zati 

támogatás 

folyamatos nem releváns 

5 Tanulásra 

ösztönzés, 

életvezetési 

tanácsadás, 

felvilágosító 

programok 

szervezése 

Egészségtelen 

életmód, 

szenvedélybeteg

ségek, korai 

gyermekvállalás 

Egészséges 

életmódra, 

továbbtanulásra 

való ösztönzés, 

szenvedélybetegs

égekkel 

rendelkezők 

számának 

csökkentése, korai 

gyermekvállalás 

számának 

csökkentése 

Önkormány

zat pénzbeli 

és 

természetbe

ni 

ellátásokról 

szóló 

rendelete 

Magyar 

Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Stratégia 

2030 Új roma 

Stratégia 

(2019-2030 

Egészséges 

életmódra, 

továbbtanulásra 

való ösztönzés, 

szenvedélybetegs

égekkel 

rendelkezők 

számának 

csökkentése, korai 

gyermekvállalás 

számának 

csökkentése 

polgárme

ster 

2023.12

.31. 

(vasárna

p) 

iskolázottság 

20%-os 

javulása 

humán 

erőforrás, 

pályázatok, 

állami 

támogatás, 

önkormány

zati 

támogatáso

k 

hosszabb 

táv 

nem releváns 

             

 II. A gyermekek esélyegyenlősége 
 

1 Játszótér 

kialakítása 

A település nem 

rendelkezik 

játszótérrel 

Gyermekek 

biztonságos 

időtöltése, 

kapcsolatok 

teremtése. Szülő-

Települési 

Arculati 

kézikönyv, 

rendezési 

terv, 

,,Legyen jobb 

a 

gyermekekne

k” Nemzeti 

Gyermekek 

biztonságos 

időtöltése, 

kapcsolatok 

teremtése. Szülő-

polgárme

ster 

2023.12

.31. 

(vasárna

p) 

 
pályázat, 

állami 

támogatás, 

önkormány

folyamatos nem releváns 



gyermek 

kapcsolat javulása 

Településké

p 

védelméről 

szóló 

rendelet 

stratégia 

(2007-2032) 

gyermek 

kapcsolat javulása 

zati 

támogatás 

2 Védőnői 

szolgálat 

eszközfejleszt

ése 

Védőnői 

szűrővizsgálato

k elvégzéséhez 

szükséges 

eszközök 

beszerzése 

Rutin védőnői 

vizsgálatokat 

megbízhatóan 

helyi szinten el 

lehessen végezni, 

ne kelljen 

eszközhiány okán 

a kismamáknak, 

kisgyermekes 

szülőknek 

gyermekeikkel a 

több órán át távoli 

városokba utazni 

 
,,Legyen jobb 

a 

gyermekekne

k” Nemzeti 

stratégia 

(2007-2032) 

Rutin védőnői 

vizsgálatokat 

megbízhatóan 

helyi szinten el 

lehessen végezni, 

ne kelljen 

eszközhiány okán 

a kismamáknak, 

kisgyermekes 

szülőknek 

gyermekeikkel a 

több órán át távoli 

városokba utazni 

polgárme

ster 

2023.12

.31. 

(vasárna

p) 

50%-os 

eszközfejleszt

és 2022. 

felülvizsgálat 

védőnői 

szolgálat 

épületének 

felújítása 

pályázat 

útján 

pályázat, 

állami 

támogatás, 

önkormány

zati 

támogatás 

folyamatos nem releváns 

3 Családsegítő 

szolgálat 

szolgálati 

gépjármű 

beszerzése 

Szolgálati 

gépjármű hiánya 

okán a 

családsegítő 

nehezen tudja 

felkeresni a 

problémás 

családokat, a 

rászorulók 

részére nem 

megoldható az 

élelmiszercsom

agok kiszállítása 

Családsegítő 

szolgálathoz való 

hozzáférés 

elősegítése, 

szolgáltatással 

kapcsolatban álló 

családok 

gyakoribb 

felkeresése, 

támogatása 

Bázakeretty

ei Község 

Önkormány

zata Család-

és 

Gyermekjól

éti 

Szolgálata 

szakmai 

programja 

Legyen jobb a 

gyermekekne

k” Nemzeti 

stratégia 

(2007-2032) 

Magyar 

Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Stratégia 

2030 

Családsegítő 

szolgálathoz való 

hozzáférés 

elősegítése, 

szolgáltatással 

kapcsolatban álló 

családok 

gyakoribb 

felkeresése, 

támogatása 

polgárme

ster, 

családseg

ítő 

2023.12

.31. 

(vasárna

p) 

ellátás 

hatékonyságá

nak 30%-os 

növekedése 

2022. 

felülvizsgálat 

pályázat, 

állami 

támogatás, 

önkormány

zati 

támogatás 

folyamatos nem releváns 

4 Fejlesztő 

foglalkozások

, 

kismamaklub, 

bababörze 

szervezése 

Gyermekek 

korai 

fejlesztésével a 

késöbbi 

életkilátások, 

iskolai sikerek, 

felnőttkori 

beilleszkedés, 

munkaerőpiaci 

Fejlesztő 

foglalkozásokkal, 

kismamaklub, 

bababörze 

létrehozásával 

édesanyák, 

kisgyermekek 

segítése, 

támogatása 

Muraszeme

nye, 

Csörnyeföld

, 

Kerkaszentk

irály, 

Szentmargit

falva 

Községek 

Köznevelési 

Legyen jobb a 

gyermekekne

k” Nemzeti 

stratégia 

(2007-2032) 

Magyar 

Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Fejlesztő 

foglalkozásokkal, 

kismamaklub, 

bababörze 

létrehozásával 

édesanyák, 

kisgyermekek 

segítése, 

támogatása 

polgárme

ster, 

védőnő, 

családseg

ítő 

2023.12

.31. 

(vasárna

p) 

részvételi 

arány a 

fejlesztő 

foglalkozások

on 50%, 

iskolaérettségi 

szint javulása 

30% 2022. 

felülvizsgálat 

1 fő 

fejlesztő 

pedagógus, 

pályázati 

források, 

állami 

támogatás, 

önkormány

folyamatos nem releváns 



esélyek 

javíthatók 

Intézményi 

Társulása 

megállapodá

sa 

Stratégia 

2030 

zati 

támogatás 

5 Iskolai 

tornaterem 

kialakítása 

Az iskolának 

nincs megfelelő 

tornaterme 

Egy korszerű 

tornaterem 

kialakítása az 

iskolában 

 Legyen jobb a 

gyermekekne

k” Nemzeti 

stratégia 

(2007-2032) 

Magyar 

Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Stratégia 

2030 

Egy korszerű 

tornaterem 

kialakítása az 

iskolában 

polgárme

ster, 

iskola 

2023.12

.31. 

(vasárna

p) 

1 tornaterem 

2022. 

felülvizsgálat 

állami 

támogatás, 

önkormány

zati 

támogatás, 

pályázat 

hosszabb 

táv 

nem releváns 

6 Óvodai 

tornaszoba 

kialakítása 

Óvodában 

tornaszoba 

kialakítása 

Óvodában 

tornaszoba 

kialakítása 

 Legyen jobb a 

gyermekekne

k” Nemzeti 

stratégia 

(2007-2032) 

Magyar 

Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Stratégia 

2030 

Óvodában 

tornaszoba 

kialakítása 

polgárme

ster, 

Óvodave

zető 

2023.12

.31. 

(vasárna

p) 

1 tornaszoba 

2022. 

felülvizsgálat 

állami 

támogatás, 

önkormány

zati 

támogatás, 

pályázat 

folyamatos nem releváns 

 III. A nők esélyegyenlősége 
 

1 Munkaerőpia

cra történő 

visszatérés 

elősegítése, 

bölcsőde 

létrehozása 

A kisgyermekes 

édesanyák 

visszatérése a 

munkaerőpiacra 

a részmunkaidős 

lehetőségek 

hiánya okán és a 

gyermekelhelye

zés 

megoldásának 

nehézségei 

miatt, bölcsőde 

Bölcsőde 

létrehozása, 

részmunkaidős 

munkalehetősége

k feltárása 

Muraszeme

nye, 

Csörnyeföld

, 

Kerkaszentk

irály, 

Szentmargit

falva 

Községek 

Köznevelési 

Intézményi 

Társulása 

Nők és férfiak 

Társadalmi 

Egyenlőségét 

Elősegítő 

Nemzeti 

stratégia 

(2010-2021) 

Bölcsőde 

létrehozása, 

részmunkaidős 

munkalehetősége

k feltárása 

polgárme

ster, 

védőnő 

2023.12

.31. 

(vasárna

p) 

1 bölcsőde 

kialakítása 

2022. 

felülvizsgálat 

1 

gondozónő 

és 1 dajka 

foglalkozta

tása,  

állami 

támogatás, 

pályázat, 

önkormány

zati 

támogatás 

folyamatos nem releváns 



hiányában 

nehezen 

megoldható 

megállapodá

sa 

2 Iskolai 

végzettség 

megszerzése, 

átképzés és 

elősegítése 

Alacsony iskolai 

végzettségű nők 

ill. nem 

piacképes 

végzettségű nők 

munkaerőpiaco

n történő 

elhelyezkedése 

nehéz 

Alacsony iskolai 

végzettségű nők, 

ill. nem piacképes 

iskolai 

végzettségű nők 

részére képzések 

szervezése 

 
Nők és férfiak 

Társadalmi 

Egyenlőségét 

Elősegítő 

Nemzeti 

stratégia 

(2010-2021) 

Alacsony iskolai 

végzettségű nők, 

ill. nem piacképes 

iskolai 

végzettségű nők 

részére képzések 

szervezése 

polgárme

ster, 

munkaüg

yi 

központ 

2023.12

.31. 

(vasárna

p) 

női 

álláskeresők 

számának 

20%-os 

csökkentése, 

iskolázottság 

20%-os 

növekedése 

2022. 

felülvizsgálat 

állami 

támogatás, 

önkormány

zati 

támogatás, 

pályázat 

folyamatos nem releváns 

3 Szűrővizsgála

tokon való 

részvétel 

növelése, 

életmód, 

életvezetési 

tanácsadás 

Egészséges 

életmódra, 

életvezetési 

technikákra 

tanítással 

szűrővizsgálato

n való részvétel 

ösztönzése 

Egészségesebb 

életmód, ezáltal 

egészségesebb 

családok. 

Növekvő 

részvétel 

szűrővizsgálatoko

n 

 
Nők és férfiak 

Társadalmi 

Egyenlőségét 

Elősegítő 

Nemzeti 

stratégia 

(2010-2021) 

Egészségesebb 

életmód, ezáltal 

egészségesebb 

családok. 

Növekvő 

részvétel 

szűrővizsgálatoko

n 

polgárme

ster, 

védőnő, 

családseg

ítő 

2023.12

.31. 

(vasárna

p) 

szűrővizsgálat

okon 

részvételi 

arány 20%-os 

növekedése 

2022. 

felülvizsgálat 

pályázat, 

állami 

támogatás 

folyamatos nem releváns 

... 
    

 
       

 IV. Az idősek esélyegyenlősége 
 

1 Szociális 

alapszolgáltat

ások 

fejlesztése, 

bővítése 

Alapszolgáltatás

hoz 

munkanapokon 

kívüli 

hozzáférés 

biztosítása, 

szolgálati 

gépjármű 

beszerzése, , 

jelzőrendszeres 

házi 

segítségnyújtás 

kialakítása 

Szociális 

alapszolgáltatások 

fejlesztése, 

bővítése 

 
Idősügyi 

Nemzeti 

stratégia 

(2010-

2022),(2023-

2024) 

Szociális 

alapszolgáltatások 

fejlesztése, 

bővítése 

polgárme

ster, 

házigond

ozó, 

családseg

ítő, 

háziorvos

, 

falugond

nok 

2023.12

.31. 

(vasárna

p) 

1 szolgálati 

gépjármű, 

ellátotti 

létszám 

növekedése 

10% 2022. 

felülvizsgálat 

1 fő 

házigondozó 

felvétele 

pályázat, 

állami 

támogatás 

folyamatos nem releváns 



2 Aktív időskor, 

élethosszig 

tartó tanulás, 

informatikai 

képzettség 

elősegítése, 

idősek klubja 

kialakítása, 

elmagányoso

dás 

megelőzése 

Idősek 

informatikai 

ismereteinek 

bővítésével 

kapcsolattartás 

javulna távol élő 

rokonaikkal, 

bűnmegelőzésse

l kapcsolatos 

tájékoztatók 

szervezésével 

elkerülhetőbbé 

válnak az idősek 

elleni 

bűncselekmény

ek. Programok 

szervezésével, 

idősek klubja 

létrehozásával 

megelőzhető az 

elmagányosodás 

Idős korban aktív 

életre történő 

figyelemfelhívás, 

programok 

szervezése, 

informatikai 

jártasság 

 
Idősügyi 

Nemzeti 

stratégia 

(2010-

2022),(2023-

2024) 

Idős korban aktív 

életre történő 

figyelemfelhívás, 

programok 

szervezése, 

informatikai 

jártasság 

polgárme

ster, 

családseg

ítő, 

házigond

ozó, 

könyvtár

os 

2023.12

.31. 

(vasárna

p) 

rendezvények

en részvételi 

arány 60-os, 

informatikai 

eszközök 

használatának 

30%-os 

növekedése 

2022. 

felülvizsgálat 

pályázat, 

állami 

támogatás, 

önkormány

zati 

támogatás, 

1fő aki 

oktatást 

tart 

folyamatos nem releváns 

 V. A fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlősége 
 

1 Gyógyászati 

segédeszközö

k 

hozzáféréséne

k elősegítése 

Minden 

középület 

akadálymentesít

ése 

Gyűjtőhely 

kialakítása, ahol a 

már használaton 

kívüli 

segédeszközök 

leadhatók, 

tárolásra 

kerülnek, 

háziorvos 

koordinálásával 

az eszközök 

átadhatók a 

betegek, 

fogyatékkal élők 

részére 

 
Országos 

Fogyatékossá

gügyi 

Program 

(2015-2025) 

Gyűjtőhely 

kialakítása, ahol a 

már használaton 

kívüli 

segédeszközök 

leadhatók, 

tárolásra 

kerülnek, 

háziorvos 

koordinálásával 

az eszközök 

átadhatók a 

betegek, 

fogyatékkal élők 

részére 

polgárme

ster, 

házigond

ozó, 

családseg

ítő, 

háziorvos

, 

falugond

nok 

2023.12

.31. 

(vasárna

p) 

 
társadalmi 

összefogás 

folyamatos nem releváns 

2 Teljes 

akadálymente

sítés 

Minden 

középület 

A településen 

minden középület, 

buszváró 

Településké

p 

védelméről 

szóló 

Országos 

Fogyatékossá

gügyi 

A településen 

minden középület, 

buszváró 

polgárme

ster 

2023.12

.31. 

akadálymente

síteni a 

középületek 

100 %-át 

pályázat, 

állami 

támogatás, 

önkormány

folyamatos nem releváns 



megvalósítása 

a településen 

akadálymentesít

ése 

akadálymentesítv

e legyen 

rendelet, 

Települési 

Arculati 

kézikönyv, 

Rendezési 

Terv 

Program 

(2015-2025 

akadálymentesítv

e legyen 

(vasárna

p) 

2022. 

felülvizsgálat 

zati 

támogatás 



 


























































































