
A helyi esélyegyenlőségi program intézkedési terve 
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Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu-

mokkal 
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tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az 
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megvalósí

tásának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességé

t mérő indikátor 

(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításáho

z szükséges 
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pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntartható-

sága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 
Az elszegényedés 
megelőzése, 

negatív hatásainak 

mérséklése 

 

A lakosság munkaerő-piaci 
helyzete, a munkanélküliségből 

eredő problémák, illetve a 

lakhatással összefüggő 
problémák, a hátralékok 

felhalmozásódása a lakossági 

adósságállomány folytonos 
újratermelődése 

 

A teljes 
elszegényedés 

megelőzése, 

negatív 
hatásainak 

mérséklése 

 

Az 
önkormányzat 

2011-2014. évi 

gazdasági 
programja 

Munka és 
jövedelem 

biztosítása, azok 

számára, akik a 
munkaerőpiacon 

egyáltalán nem 

tudnak 
elhelyezkedni 

Várpalotai 
Polgármesteri 

Hivatal 

 

2017. 

 

A városban az 
elszegényedett 

lakosok közül 

többen 
munkalehetőséghe

z jut. 

 

Pályázati 
erőforrások, 

magántőke 

10 év 

2 
Közmunkaprogra
m folytatása 

 

Munkanélküliség a hátrányos 
helyzetű, az alacsonyan 

iskolázott és hosszú idő óta a 

munkából kiesett lakosság 
körében. 

 

A közmunka 
program 

hatékonyságának 

növelése.  

 

Az 
önkormányzat 

2011-2014. évi 

gazdasági 
programja 

Munka és 
jövedelem 

biztosítása, azok 

számára, akik a 
munkaerőpiacon 

egyáltalán nem 

tudnak 
elhelyezkedni 

Várpalotai 
Polgármesteri 

Hivatal 

 

2017. Közmunkaprogra
mban 

foglalkoztatottak 

száma 

Pályázati 
erőforrások 

2 év 

3 Az állampolgárok 

egészségi 

állapotának 

javítása 

Az állampolgárok egészségi 

állapota rossz. Az öregedő 

társadalmunkra jellemző a 
mozgáshiány, egészségtelen 

táplálkozás, anyagi okokra 
visszavezethető egészségtelen 

táplálkozás,  

 

A város 

lakosságát érintő 

minden 
problémában 

teljes körű 
felvilágosítást 

adnak. Mindenki 

számára elérhető 
programok, 

ingyenes és 

Az 

önkormányzat 

2011-2014. évi 

gazdasági 

programja 

Az életminőség 

javítása, az 

elhalálozás 

számának 

csökkentése 

TNGK 2014. A részvevők 

számszerűsége 

Pályázati 

erőforrás 

2 év 



rendszeres 
tájékoztatások 

szervezése. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 
Új udvari 
játszóegységek 

beszerzése az 

óvodák részére 

 

7 feladat ellátási helyen a kültéri 
játszóeszközök állapota nem 

megfelelő. Többsége 15-20 éve 

került beszerzésre, azóta nagyon 
elhasználódtak, állapotuk 

leromlott. A legtöbbnek nincs 

telepítési igazolása, és 
balesetveszélyesek.  

Az óvodás korú 
gyermekek 

mozgásigényéne

k kielégítése, a 
szabad levegőn 

való tartózkodás 

idejének 
növelése, 

mozgásfejlesztés. 

Óvodai nevelési 
program 

A biztonságos és 
az előírásnak 

megfelelő 

játszóterek 
biztosítása a 

gyermekek 

részére 

Várpalotai 
Polgármesteri 

Hivatal 

 

2016. A megfelelő 
minőségű 

játszóterek 

számának 
növelése 

Önkormányzati 

támogatás 

2 év 

2 
Megfelelő 
tájékoztatás a 

kérhető 

ellátásokról 

 

A gyermekek után járó és 
igényelhető szociális 

juttatásokról hiányos és nem 

pontos ismeretekkel 
rendelkeznek a városlakók. 

 

Minden rászoruló 
azt a szolgáltatást 

és szociális 

ellátási formát 
vegye igénybe, 

amire valójában 

jogosult. 

 

Az 
önkormányzat 

2011-2014. évi 

gazdasági 
programja 

A városi honlapon 
a támogatás 

igénybevételének 

lehetőségeiről 
szóló tájékoztató 

közzététele. A 

formanyomtatván
yok közzététele a 

honlapon. 

Várpalotai 
Polgármesteri 

Hivatal 

 

2014. Szolgáltatásokat 
igénybevevők 

száma 

Normatíva 
kiegészítése a 

városi 

költségvetésben 

folyamatos 

3 
Új weboldal 
készítése a város 

honlapján  

 

A Térségi Népjóléti Gondozási 
Központ jelenleg nem 

rendelkezik olyan korszerű 

online rendszerrel, amely a 
tájékoztatás, az ellátások 

igénybevételének egyszerűségét 
biztosítaná.  

 

Várpalota város 
honlapján az 

információk 

megjelenése 
önálló oldalon. A 

Központ által 
nyújtott 

szolgáltatások 

széleskörű 
ismertetése A 

szolgáltatásokhoz 

szükséges 
nyomtatványok 

mindenki 

számára elérhető 
biztosítása 

Palotai 
Hírcentrummal 

való 

megállapodás 

A mai kor 
követelményeinek 

megfelelő 

korszerű online 
dokumentumkezel

ő rendszer 
kialakítása, mely 

lehetővé teszi a 

szolgáltatások 
egyszerűbb 

igénybe vételét, és 

a pontos 
tájékoztatást. 

 

Várpalotai 
Polgármesteri 

Hivatal 

 

2017. A személyes csak 
nyomtatványokéér

t megjelenő 

ügyfelek 
számának 

csökkenése 

Rendelkezésre 
állnak 

1 év 

4 Gyermekek 

átmeneti otthona 

létesítése 

A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 94.§ 
(3) b) pontja alapján Várpalota 

Város Önkormányzatának 

kötelező feladata lenne egy 
gyermekek átmeneti otthonának 

működtetése. Várpalotán nem 

Gyermekek 

átmeneti 

otthonának 
létesítése. 

 

A gyermekek 

védelméről és a 

gyámügyi 
igazgatásról 

szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 
94.§ (3) b) 

Meg kell vizsgálni 

a megoldás 

lehetőségét. 

Lehetőség szerint 

pályázati 
forrásokat kell 

Várpalotai 

Polgármesteri 

Hivatal 

 

2016. A gyermekek 

ideálisabb 

körülmények közé 
való elhelyezése 

Pályázati pénz folyamatos 



található gyermekek átmeneti 
otthona. 

 

pontja felkutatni, mely a 
megvalósítás 

teljes költségét 

magába foglalja. 

5 
Óvodai 

kerekasztal 
létrehozása 

 

Már az óvodás korosztály 

körében olyan problémák 
jelentkezhetnek, melyeket csak 

összefogással, együttműködéssel 

lehet orvosolni a szociális, 
egészségügyi, és nevelési 

tanácsadó szakembereinek 

bevonásával. 

 

A gyermekek 

fejlődése 
érdekében 

rendszeres 

egyeztetés, 
információ 

átadás. Lehetőség 

biztosítása az 
óvodába kerülő 

gyermekkel 

kapcsolatosan 
felmerülő 

fejlesztési 

szükségletek, 
kérdések 

megvizsgálására, 

teljes körű 
tájékoztatás az 

óvodák számára 

a problémák 
megoldására. 

 

Az éves 

beiratkozások 
alkalmával 

Kerekasztal 

résztvevői 
körének 

meghatározása, 

kerekasztal 

összehívása 

részletes 
információk 

nyújtása a 

gyermekekről 
minden irányba.  

Az esetleges 

problémák 

felvetése 

tekintettel a 
gyermek 

személyiségi 

jogaira és az 
adatvédelmi 

jogszabályokra. 

Várpalota 

Polgármesteri 
Hivatal 

Várpalotai 
Összevont 

Óvoda és 

Bölcsőde, 
Ringató 

bölcsőde, 

Védőnők 

2014. Óvodai 

kerekasztal ülések 
száma 

Anyagi erőforrást 

nem igényel 

1 év 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 
Időszakos 
gyermekfelügyelet 

bevezetése 

 

A kisgyermekes anyák részére 
problémát jelent, hogy a 

munkaidő beosztásuk, vagy 

egyéb ok miatt a gyermekek 
alkalmi felügyelete nem 

megoldott. 

 

Időszakos 
gyermekfelügyel

et bevezetése, a 

gyermekek 
szakszerű 

felügyeletének 

biztosítása. 

 

Bölcsődei 
nevelési 

program, 

Óvodai nevelési 
program 

Időszakos 
gyermekfelügyele

t 

Bölcsőde, 
óvodák 

2017. 
A nők munkába 
való 

beilleszkedése 

megoldódik. 

A gyermekek 

szabadidejének 

felügyelet mellett 
való hasznos 

eltöltése. 

Önkormányzati 
támogatás,  

Magántőke 

5 év 

2 
Közmunkaprogra

m folytatása 
kifejezetten nők 

foglalkoztatására 

 

Munkanélküliség a hátrányos 

helyzetű nők, az alacsonyan 
iskolázott és hosszú idő óta a 

munkából kiesett nők körében. 

 

A közmunka 

program 
hatékonyságának 

növelése.  

 

Az 

önkormányzat 
2011-2014. évi 

gazdasági 
programja 

Munka és 

jövedelem 
biztosítása, azok 

számára, akik a 
munkaerőpiacon 

egyáltalán nem 

Várpalotai 

Polgármesteri 
Hivatal 

 

2017. Közmunkaprogra

mban 
foglalkoztatottak 

száma 

Pályázati 

erőforrások 

2 év 



tudnak 
elhelyezkedni 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 
Idősek részére 

számítógépes 
program indítása 

 

Az idős emberek informatikai 

jártassága hiányos, nem ismerik, 
nem tudják alkalmazni az 

internet által nyújtott 

szolgáltatásokat. 

 

Idősek 

szabadidejének 
hasznos eltöltése. 

Informatikai 
ismeretek 

megszerzése. 

Családi 
kapcsolatok 

elmélyítésének új 
lehetőségei. 

A városi 

nyugdíjas 
klubok 

programja 

Számítógépes 

alapok 
megszerzése, 

tanulási 

lehetőségek 
fejlesztése 

Szindbád Kft 

Városi 
Könyvtár 

 

2014. A 60 év felettiek 

részvételi aránya 

Az oktató 

költségeinek 
biztosítása 

2 év 

2 
Rendezvények 

szervezése az 
idősek részére 

 

Nincs elég program az idősek 

szabadidejének hasznos 
eltöltéséhez, az idősek sajátos 

igényeit kielégíthető programok 

köre még bővíthető 

 

Az idősek 

elmagányosodásá
nak és befelé 

fordulásának 

csökkentése, 
szabadidő 

hasznos eltöltése, 

közösségi 
kapcsolatok 

építése 

 

TNGK 

programjához 
igazodva 

Ismeretterjesztő 

egészségmegőrző 
programok 

szervezése 

Civil 

szervezetek, 
Klubok 

 

2014. A 60 év felettiek 

részvételi aránya 

Civil 

támogatások, 

Önkormányzati 

támogatás 

2 év 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 



1 
Közintézmények 
és közterületek 

további 

akadálymentesítés
e 

 

A közintézmények és 
közterületek nem teljes 

mértékben akadálymentesítettek 

 

A mindenki 
számára fontos 

közintézmények 

elérhetővé, 
akadálymentessé 

tétele, mint pl. a 

városban az 
APEH 

kirendeltségének 

újraműködtetésén
ek lehetősége.  

Az oktatási -

nevelési 

intézmények 
akadálymentesíté

se, az integrált 

nevelés 
követelményeine

k elégtétele 

végett. 

Az 
önkormányzat 

2011-2014. évi 

gazdasági 
programja 

Az 
akadálymentesítet

t területek 

számának 
növelése 

Várpalotai 
Polgármesteri 

Hivatal 

Térségi 
Népjóléti 

Gondozási 

Központ 

2017. 
Akadálymentes 
területéknek 

számának 

növekedése 

 

Pályázati források 3 év 

2 Közmunkaprogra
mba bevenni a 

fogyatékkal élőket 

Nehezen kapnak munkát a 
fogyatékkal élők 

Ne érezzék 
magukat 

kirekesztettnek 

Az 
önkormányzat 

2011-2014. évi 

gazdasági 
programja 

A fogyatékkal 
élőknek olyan 

jellegű munka 

biztosítása, ami 
nem okoz nagy 

igénybevételt, 

megterhelést 
részükre 

TNGK 2017. A közmunkában 
foglalkoztatottak 

számának 

növekedése 

Közmunkaprogra
m pályázat 

5 év 

3 
Egészségügyi 

szűrővizsgálatoko
n való részvétel 

 

Az egészségügyi, prevenciós 

szolgáltatásokat, 
szűrővizsgálatokat a sérült, 

mozgásukban korlátozott, 

fogyatékos személyek kevésbé 
veszik igénybe. Szükséges a 

támogatásuk a 

szűrőprogramokra eljutásuk 
terén. 

 

Elérni, hogy a 

fogyatékkal élők 
is minél nagyobb 

számban 

vegyenek részt az 
egészségügyi 

szűrővizsgálatok

on. 

 

TNGK 
A létszámuk 

felmérése. A 
programok 

lebonyolítása 

olyan helyen 
történjen, ahová 

akár csak kis 

segítséggel, de el 
tudnak jutni. 

Pontos 

információjuk 
legyen a 

szolgáltatásokról.

Szükség esetén 
segítségnyújtás. 

Várpalotai 

Polgármesteri 
Hivatal 

egészségügyi 
szolgáltatók, 

háziorvosok 

 

2014. Részvételi szám   folyamatos 

 

 

 



 


