


































































































































 A B C D E F G H I J 

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 tömegközlekedéssel 

kapcsolatos 

egyeztetés 

Egyeztetés 

kezdeményezése a 

tömegközlekedés 

munkába járók 

igényeihez igazítása 

érdekében. 

Közlekedési nehézségek 

kiküszöbölésével a  

munkavállalás 

elősegítése. 

Kallósd Község 

Önkormányzata 2014-

2019. évekre szóló 

Gazdasági Programja 

A településen elő, gépjárművel 

nem rendelkező munkaképes 

korú lakosság munkába 

járásához a tömegközlekedési 

feltételek megteremtése, 

szükség esetén anyagi 

hozzájárulás biztosítása e célra 

az illetékes VOLÁN társaság 

részére. 

polgármester 2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
nyilvántartott 

munkanélküliek 

száma 

Humán az egyeztetés 

lebonyolításához, 

pénzügyi a fizetendő 

hozzájáruláshoz 

Anyagi hozzájárulás 

esetén 

fenntartható. 

2 Képzések, 

továbbképzések 

szervezése 

Képesítés, vagy a 

meglévőnél magasabb 

szintű képesítés 

megszerzésének 

elősegítése, 

alkalmazkodás a 

munkaerőpiaci 

kereslethez. 

Alacsony képezettségű 

lakosság munkavállalási 

feltételeinek, jövedelmi 

körülményeinek javítása. 

Kallósd Község 

Önkormányzata 2014-

2019. évekre szóló 

Gazdasági Programja 

A környező oktatási 

intézményekkel, munkaügyi 

szervezettel és a 

foglalkoztatókkal történő 

együttműködés kialakítása igény 

szerinti képzések szervezésében, 

meglévő képzésekhez történő 

csatlakozás. 

önkormányzati 

hivatal, 

képviselő-

testület 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
Nyilvántartott 

álláskeresők, 

önkormányzati 

támogatásokra 

jogosultak számának 

csökkenése. 

Humán erőforrás a 

kapcsolattartásban, 

szervezésben, anyagi 

hozzájárulás a helyi 

lakosok képzésben 

történő 

részvételéhez. 

A képzéseken részt 

vevők 

munkaerőpiaci 

helyzetének 

javítása hosszú 

távon. 

3 pénzbeli és 

természetbeni 

támogatások 

felülvizsgálata 

Az önkormányzat által 

biztosított pénzbeli és 

természetbeni 

ellátásoknak a 

lakosság igényeihez, 

szociális és jövedelmi 

helyzetéhez történő 

igazítása. 

Az Önkormányzat 

rendeletében biztosított 

szociális ellátások 

összhangban legyenek a 

rászorulók igényeivel, 

problémáival. 

3/2015.(II.26.) 

önkormányzati 

rendelet az egyes 

szociális ellátásokról és 

szolgáltatásokról 

Az önkormányzati rendelet 

módosításával a helyi lakosság 

problémáihoz igazodó 

támogatások biztosítása. 

képviselő-

testület, 

polgármester 

2020. 12. 31. 

(csütörtök) 

Elvégezve 

kérelmezők száma Pénzügyi erőforrás. Folyamatosan 

fenntartható. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Letelepedés, 

gyermekvállalás 

támogatása 

Fiatalok 

letelepedésének, 

gyermekvállalásnak 

önkormányzati 

támogatása, központi 

támogatásokhoz 

történő hozzájutás 

elősegítése. 

Fiatalok elvándorlásának 

csökkentése. 
Kallósd Község 

Önkormányzata 2014-

2019. évekre szóló 

Gazdasági Programja, 

8/2000.(IV.11.) 

önkormányzati 

rendelet a lakásépítés 

és vásárlás helyi 

támogatásáról, 

Kallósd községben letelepedést 

tervezők anyagi támogatása, 

meglévő támogatások 

összegének növelése, központi 

támogatásokhoz történő 

hozzájutás segítése 

információval,adminisztratív 

ügyintézésben. 

képviselő-

testület, 

polgármester, 

jegyző 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
Születések, valamint 

a 0-18. éves lakosság 

körébe tartozók 

számának 

növekedése. 

Humán erőforrás a 

segítségnyújtáshoz, 

anyagi erőforrás az 

önkormányzati 

támogatásokhoz. 

Fenntarthatósága 

az erőforrások 

meglétének 

függvénye. 



9/2015.(XII.28.) 

önkormányzati 

rendelet az újszülött 

gyermekek szüleinek 

támogatásáról 

2 Falugondmnoki 

szolgálat bevzetése 
Gépjármű 

beszerzésével, 

falugondnok 

alkalmazásával 

falugondnoki 

szolgáltatás 

bevezetése 

A településen élő 

gyermekek oktatási-

nevelési intézményekbe 

történő eljutásának 

elősegítésével, 

közlekedési problémák 

megoldásával a 

gyermekes családok 

településen történő 

megtartása, 

letelepedésének 

ösztönzése. 

Kallósd Község 

Önkormányzata 2014-

2019. évekre szóló 

Gazdasági Programja. 

Pályázat benyújtása 

falugondnoki szolgáltatás 

bevezetéséhez szükséges 

gépjármű beszerzéséhez, sikeres 

pályázat esetén a falugondno9ki 

álláshely 

meghirdetése,szolgáltatás 

elindítása. 

képviselő-

testület, 

polgármester, 

jegyző 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
Településen élő 0-18 

évesek számának 

növekedése. 

Humán erőforrás a 

pályázati kérelem 

elkészítéséhez, sikere 

esetén humán és 

anyagi erőforrás a 

szolgáltatás 

fenntartásához. 

A falugondnoki 

szolgálatok 

működéséhez 

igénybe vehető 

állami támogatás 

biztosítása esetén 

fenntartható. 

3 Játszótér építése, 

felújítása, 

gyermekprogramok 

szervezése. 

Új játszótér 

kialakítása, meglévő 

játszótér felújítása, 

bővítése,helyi 

közösségi programok 

szervezése a 

gyermekek részére. 

Gyermekes családok 

Kallósd községben 

történő letelepedésének 

ösztönzése,a településen 

élő gyermekes családok 

"megtartása", 

gyermekvállalás 

ösztönzése. 

Kallósd község 2014-

2019. évekre szóló 

Gazdasági Programja, 

Helyi Építési Szabályzat 

Pályázati lehetőségek felkutatása 

és igénybevétele települési 

játszótér építésére vagy a 

meglévő játszótér felújítására és 

bővítésére. Gyermekeknek szóló 

települési programok szervezése 

a községben élő gyermekek és 

gyermekes családok 

közösségének kialakítása 

érdekében. 

képviselő-

testület, 

polgármester 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
0-18. éves 

korosztályba tartozók 

számának 

növekedése. 

játszótér építéshez, 

felújításhoz anyagi 

erőforrás, program-

szervezéshez humán 

erőforrás. 

A szükséges 

erőforrások 

biztosítása esetén 

hosszú távon 

fenntartható. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Rugalmas 

foglalkoztatási 

formák 

Részmunkaidős 

foglalkoztatás, 

távmunka, rugalmas 

munkaidő lehetőségei 

Anyák munkavállalási 

esélyeinek javítása. 
Kallósd község 2014-

2019. évekre szóló 

Gazdasági Programja 

Rugalmas foglalkoztatási formák 

feltérképezése, tájékoztatás-

nyújtás. 

jegyző, 

polgármester 
2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
0-14 éves gyermeket 

nevelő munkavállaló 

nők száma 

Elsősorban humán 

erőforrást igényel. 
A munkaerő-

kereslet 

növekedésével a 

rugalmas 

foglalkoztatási 

formák 

valószínűleg mind 

jobban háttérbe 

szorulnak. 

2 Programok 

kisgyermekes anyák 

részére 

Baba-mama klub, 

közös programok 
A kisgyermekkel otthon 

lévő anyák 

"magányosságának" 

oldása, kommunikáció 

elősegítése a gyermekes 

nők között. 

Kallósd község 2014-

2019. időszakra szóló 

Gazdasági Programja. 

Baba-mama klub és egyéb közös 

programok szervezése a 

kisgyermekes anyák 

részére,gyermekneveléssel 

kapcsolatos tájékoztatók, 

segítségnyújtás. 

védőnő 2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
0-3 éves gyermeket 

nevelő nőket érintő 

programok száma, 

résztvevők száma 

Elsősorban humán 

erőforrás szükséges. 
Igény esetén 

hosszú távon 

fenntartható. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 



1 Nyugdíjasklub,  

programok 

szervezése 

Nyugdíjasklub 

megszervezése, helyi 

és vidéki 

programokon történő 

részvétel támogatása 

A településen élő - 

különösen az egyedül 

élő - idősek 

magányosságának 

csökkentése, nyugdíjas 

közösség kialakítása. 

Kallósd község 2014-

2019. évekre szóló 

Gazdasági Programja. 

Az időskorúak helyi 

közösségének kialakítása, a 

korosztályba tartozók igénye 

szerinti programok szervezése és 

vidéki programokon történő 

részvétel elősegítése a bevezetni 

tervezett  falugondnoki szolgálat 

közreműködésével. 

képviselő-

testület, 

polgármester, 

jegyző 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
Időskorúak részére 

szervezett 

programok, 

programlátogatások 

száma, résztvevők 

száma. 

Anyagi és humán 

erőforrás is szükséges 

a falugondnoki 

szolgálat 

bevezetéséhez és 

fenntartásához, a 

programok 

szervezéséhez, 

közösség 

működtetéséhez. 

Az erőforrások - 

kiemelten a 

humánerőforrás - 

biztosítása esetén 

hosszú távon 

fenntartható. 

2 egészségügyi 

szűrőprogramok 
Időskorúak 

egészségügyi 

szűrőprogramokon 

történő részvételének 

ösztönzése, segítése. 

Idősek egészségügyi 

állapotának javítása, 

egészségügyi 

problémákkal 

kapcsolatos információk 

biztosítása. 

Kallósd község 2014-

2019. évekre szóló 

Gazdasági Programja 

Különösen az időseket érintő 

betegségekkel kapcsolatos 

szűrőprogramokról történő 

tájékoztatás, részvétel 

ösztönzése, segítése a bevezetni 

tervezett falugondnoki szolgálat 

közreműködésével. 

házi szociális 

gondozó, 

háziorvos 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
szűrőprogramok 

száma, résztvevők 

száma 

Humán és anyagi 

erőforrás is szükséges 

a szűrőprogramokon 

történő részvétel 

népszerűsítéséhez, 

támogatásához. 

Az erőforrások 

biztosítása esetén 

hosszú távon 

fenntartható. 

3 Falugondnoki 

szolgálat bevezetése 
Pályázat falugondnoki 

szolgálat 

bevezetéséhez 

szükséges gépjármű 

vásárlására, 

szolgáltatás 

beindít5ása 

Az idősek 

esélyegyenlőségének 

javítása érdekében 

megjelölt intézkedések 

megvalósítása, idősek 

közszolgáltatásokhoz 

történő hozzáférésének 

elősegítése. 

Kallósd község 2014-

2019. évekre szóló 

Gazdasági Programja. 

Pályázati lehetőség esetén 

támogatási kérelem benyújtása a 

szolgáltatás bevezetéséhez 

szükséges gépjármű beszerzése 

érdekében, falugondnok 

alkalmazása, a működés 

dokumentumainak elkészítése. 

képviselő-

testület, 

polgármester, 

jegyző 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
falugondnoki 

szolgálat száma 
Humán, pénzügyi és 

technikai erőforrás is 

szükséges. 

A szolgáltatás 

fenntartásához 

biztosított 

költségvetési 

támogatás esetén 

hosszú távon 

fenntartható. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Információ a 

fogyatékkal élőkről 
Kallósd községben 

fogyatékkal élők 

körének, 

problémáiknak 

felmérése. 

A fogyatékkal élők 

helyzetének javítása, 

élethelyzetükre és 

igényeikre tekintettel 

történő  segítség-

nyújtás. 

Kallósd község 2014-

2019. évekre szóló 

Gazdasági Programja 

Információ szerzése a 

fogyatékkal élőkről, 

problémáikról, nehézségeikről,a 

segítségnyújtás lehetőségeinek 

kidolgozása. 

szociális 

ügyintéző, 

jegyző 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
fogyatékkal élők 

száma 
Mind humán, mind 

pénzügyi erőforrást 

igényel. 

Erőforrások és 

igény esetén 

hosszú távon 

fenntarható. 

2 Akadálymentesítés Középületek 

akadálymentesítése 
A helyben elérhető 

közszolgáltatások 

elérhetőségének 

biztosítása a fogatékkal 

élők részére. 

Kallósd község 2014-

2019. évekre szóló 

Gazdasági Programja 

Önkormányzati tulajdonban és 

fenntartásban lévő 

akadálymentesített középületek 

körének bővítése, fejlesztések 

során akadálymentesítési 

szempontok figyelembe vétele. 

képviselő-

testület, 

polgármester 

2024. 12. 31. 

(kedd) 

 

akadálymentesített 

középületek száma 
Kizárólag pályázati 

támogatással 

valósítható meg. 

Hosszú távon 

fenntartható. 

 




