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Tisztelt Képviselő-testület! 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testület 2013. december 18-án megtartott 

képviselő-testületi ülésén, a 64/2013.(XII.18.) Ökt. számú határozatával fogadta el Helyi 

Esélyegyenlőségi programját (HEP), melynek elkészítése során törekedett arra, hogy 

településünkön az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód feltételeit folyamatosan 

biztosítsa, illetve fenntartsa. A HEP-et két évente felül kell vizsgálni.  

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve öt fő intézkedési területet foglal 

magában.  

- Mélyszegénységben élők és romák helyzetének javítása 

- Gyermekek helyzete és esélyegyenlősége 

- Nők helyzete, esélyegyenlősége 

- Idősek helyzete, esélyegyenlősége 

- Fogyatékkal élők helyzete és esélyegyenlősége 

A HEP-ben megfogalmazottak szerint fontosnak tartjuk, hogy a mélyszegénységben élők 

élethelyzetén, életminőségén javítsunk, természetbeni és anyagi segítséget kapjanak szociális 

helyzetük javításához. A segítségnyújtás kiemelt célja a munkavállalásra ösztönzés, illetve a 

munkalehetőség biztosítása.  

Kiemelt területnek tartjuk a gyermekek egészséges élethez, civilizált életkörülményekhez való 

jogának érvényesülését, a gyerekek korai fejlesztését, oktatásuk, egyéni és csoportos 

szabadidős tevékenységeik támogatását.  

Folyamatosan odafigyelünk az idősek nehézségeire, legjellemzőbb problémáira, egészségi 

állapotuk javítására, elmagányosodásuk megelőzésére, közösségi programokon való 

részvételük támogatására, külső kapcsolataik erősítésére, és arra, hogy idős emberként is 

értékes tagjai lehessenek a társadalomnak.  

Különös figyelmet fordítunk a nők esetében arra, hogy anyaságukból származó hátrányaik 

kompenzálásra kerüljenek, valamint a fogyatékkal élők integrációjának elősegítésére, 

esélyegyenlőségük javítására.  

A HEP-ben megfogalmazott problémák, hiányosságok megoldására, pótlására rövid-, közép- 

és hosszú távú határidőket állapítottunk meg.  

A meghatározott intézkedésekről, kitűzött célok megvalósításáról a Képviselő-testületet az 

alábbiakban tájékoztatjuk.  

I. Mélyszegénységben élők és romák 

- Nevelés az egészséges életmódra: A családgondozó folyamatos tájékoztatást, tanácsadást 

ad konkrét egészségügyi problémák kezelésének segítésére. Szűrővizsgálatok szervezésére 

az idei évben nem került sor, igény lenne rá.  

- Szemléletformáló programok: 

 A diszkrimináció nem jellemző településünkön.  

- Munkanélküliség feltérképezése, informálás  

- Csökkent regisztrált munkanélküliek száma. A közfoglalkoztatás keretében előnyben 

részesítettük a képzetlen, illetve alacsony képzettséggel rendelkező munkavállalókat 

- Alacsony iskolázottság felszámolása  
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A tapolcai Munkaügyi Kirendeltség által szervezett képzéseket folyamatosan figyelemmel 

kísérjük, a tartós munkanélküliek figyelmét felhívtuk a képzési lehetőségekre, részvételüket 

támogattuk.  

- II. Gyermekek helyzete és esélyegyenlősége 

- A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, tehetséggondozás  

Az oktatási intézmények pedagógusai, védőnő, családsegítő fokozott figyelmet fordít a 

hátrányos helyzetű gyermekek családi, szociális körülményeire, szükség esetén a segítséget 

nyújtani tudó szervek felé jelzéssel élnek.  

- Szülők bevonása az iskola, óvoda életébe, mentori hálózat kialakítása  

Az oktatási intézmények számítanak a szülők részvételére az intézmények (iskola, 

óvoda)rendezvényein, melyről tájékoztatják a szülőket, kérik segítségüket.  

Szünidei programok szervezése 

Célként lett meghatározva a gyermekek részére szabadidős, szünidei programok szervezése, 

melynek megvalósításában a könyvtáros segített. Az iskolai szünetek alatt kézműves és 

ismeretterjesztő foglalkozásokat szervezett a gyermekek részére. Több gyermekprogram 

került megrendezésre. Megtartották a hagyományos Mikulás Ünnepséget.  

Nők helyzete, esélyegyenlősége 

-Nőkre szabott foglalkoztatási programok kezdeményezése, családbarát munkahelyek 

létrehozása. 

Közfoglalkoztatás során a lehetőségekhez képest, előnyben részesítettük a gyermekes 

anyákat. Tájékoztattuk Őket a képzési lehetőségekről.  

A Nőket érintő családon belüli erőszak megelőzése 

Településünkön ez a probléma nem fordult elő.  

IV. Idősek helyzete, esélyegyenlősége 

- az idős emberek biztonsága  

A Tapolcai Rendőrkapitányság megbízottja idei évben is tájékoztatást adott a közbiztonság  

helyzetéről, felhívta az idősek figyelmét a házaló kereskedők miatti veszélyforrásra.  

 

- Nyugdíjasok alapvető problémái   

A falugondnok figyelemmel kíséri az időseket, segít az életminőség javításában.  

 

V. Fogyatékkal élők helyzete és esélyegyenlősége 

Fogyatékos emberek helyzete  

Az önkormányzat célul tűzte ki a fogyatékkal élők foglalkoztatásának elősegítését. 

Munkaképes fogyatékkal élő, jelenleg a településen nem él.  

- Akadálymentes közlekedés  

Az önkormányzat épületei csak részben akadálymentesek. A mozgáskorlátozottak számára 

megtörtént az akadálymentesítés, de egyéb fogyatékossággal rendelkezők számára nincs 

biztosítva a tájékozódás lehetősége, a honlap akadálymentesítése sem megoldott. Ezen 

hiányosságok megszüntetésére érdekében folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket. 
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A belterületi utak burkolatának felújítása, javítása megtörtént.  

   

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programban tervezett rövid 

távú célok megvalósultak, ezért javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:  

…../2018.(II.6.) Ökt. számú   h a t á r o z a t i   javaslat 

Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 64/2013. (XII. 18.) Ökt. számú 

határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot felülvizsgálta. Az intézkedések 

időarányos megvalósulása megtörtént, azokat a 

képviselő-testület elfogadta, a HEP-et változatlan 

formában jóváhagyja.  

 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 

határozatot küldje meg a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság Helyi 

Esélyegyenlőségi Programok Osztály Veszprém 

Megyei Kirendeltségének Veszprém, Ádám Iván 

u.20/B. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2018. február 28. 

   

 

Hegyesd, 2018. január 29.  

 

  

                                                                                  Stark Sándor  

       polgármester 
 


