


















































































































































 A B C D E F G H I J 

Intézkedé

s 

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 

megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 

eredményességé

t mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások (humán, 

pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatóság

a 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Képzések szervezése A munkavállalók széles 

köre által elérhető 

képzések szervezése. 

Az alacsony képzettségű 

munkavállalók 

képzésével 

munkavállalási esélyeik 

javítása, magasabb 

jövedelem elérése. 

Kehidakustány Község 

Önkormányzata 2014-2019. 

évekre szóló Gazdasági 

Programja 

A nagyobb foglalkoztatókkal 

együttműködve olyan 

képzések indításának 

kezdeményezése,lehetőség 

esetén saját szervezésben 

indítása, amely a magasabb 

képesítés okán magasabb 

jövedelmet biztosít. A 

képzések nem csak a 

munkaügyi szervezetnél 

regisztrációban lévők 

számára elérhetők. 

munkaügyi 

szervezet, 

foglalkoztatók 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
Képzések száma 

Képzéseken 

résztvevők 

száma 

Elsősorban humán 

erőforrás s 

szervezéshez,technik

ai erőforrás a 

helyben tartandó 

képzések esetén, 

pénzügyi erőforrás a 

képzések 

költségeihez 

Hosszú távon 

fenntarthatók. 

2 Nyelv-tanfolyamok 

szervezése 
Nyelvi képzés szervezése 

a munkavállalók részére 

igény/szükség szerinti 

idegen nyelvből. 

Az idegenforgalom, 

vendéglátás területén 

foglalkoztatott 

munkavállalók 

elhelyezkedési 

lehetőségeinek bővítése, 

magasabb jövedelem. 

Kehidakustány Község 

Önkormányzata 2014-2019. 

évekre szóló Gazdasági 

Programja, Kehidakustány 

Integrált Településfejlesztési 

Koncepciója 

Nyelvi képzések szervezése 

helyben a munkaképes korú 

lakosság számára azokból az 

idegen nyelvekből, amelyek 

ismerete jobb 

elhelyezkedést, magasabb 

jövedelmet jelenthet. A 

környéken induló nyelvi 

képzéshez történő 

csatlakozás. 

okttaási intézmény 2023. 12. 31. 

(vasárnap) 

 

Nyelvtanfolyamo

k száma, 

résztvevők 

száma. 

Humán és pénzügy 

erőforrás egyaránt 

szükséges. 

Hosszú távon 

fenntarthatók. 

3 Helyi 

munkalehetőségek 

bővítése 

A település 

idegenforgalmának 

bővítésével a helyben 

történő munkavállalás 

lehetőségeinek 

bővülése. 

Ingázók számának 

csökkenése. 
Kehidakustány Integrált 

Településfejlesztési 

Koncepció 

Turisztikai fejlesztésekkel a 

település 

idegenforgalmának, ezáltal a 

munkahelyek számának 

bővülése. 

önkormányzat 2023. 12. 31. 

(vasárnap) 

 

Idegenforgalmi 

célú projektek 

száma, létrejövő 

munkahelyek 

száma 

Pénzügyi és humán 

erőforrás egyaránt 

szükséges. 

Hosszú távon 

fenntartható. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Támogatások Gyermeket vállaló 

családok támogatása 
Születésszám 

emelkedése. 
Kehidakustány Község 

Önkormányzata 2014-2019. 

évekre szóló Gazdasági 

Programja, 

22/2006.(X.17.)önkormányza

ti rendelet az újszülött 

gyermekek szüleinek 

A gyermeket nevelő családok 

részére nyújtott 

támogatásokkal segíteni a 

családokat, ösztönözni a 

gyermekvállalást. 

védőnő, 

önkormáyzati 

hivatal, 

családgondozó 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
születések száma Elsősorban pénzügyi 

erőforrást igényel. 
Egyidejűleg több 

tényező 

függvénye. 



támogatásáról 

2 Baba-mama klub 

indítása 
Rendszeres összejövetel 

szervezése kisgyermekes 

anyukák részére. 

Szülő-gyermek 

kapcsolati problémák 

kezelése,segítségnyújtás 

kisgyermekes anyukák 

részére. 

10/2003.(V.12.) 

önkormányzati rendelet a 

gyermekvédelem helyi 

szabályairól 

Rendszeres összejövetel 

szervezése kisgyermekes 

anyukák részére, ahol választ 

kaphatnak a 

gyermekneveléssel 

kapcsolatos kérdéseikre, 

segítséget a problémáik 

megoldásához, illetve az 

anya-gyermek közötti 

harmonikus kapcsolat 

kialakításához. 

védőnői szolgálat 2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
Klubfoglalkozáso

k száma 
Elsősorban humán 

erőforrás szükséges. 
Igény esetén 

hosszú távon 

fenntartható. 

3 Gyermekek 

szocializációs 

problémáinak 

kezelése 

Tájékoztató, felvilágosító 

előadások, fórumok 

szervezése 

A településen élő 

gyermekek közösségbe 

történő 

beilleszkedésének 

elősegítése. 

Kehidakustány Község 

Önkormányzata 2014-2019. 

évekre szóló Gazdasági 

Programja, 10/2003.(V.12.) 

önkormányzati rendelet a 

gyermekvédelem helyi 

szabályairól 

Tájékoztató, felvilágosító 

előadások, fórumok 

keretében, szakemberek 

meghívásával segítséget 

nyújtani a szülőknek a 

gyermeknevelésben, az azzal 

kapcsolatos problémák 

megoldásában. 

védőnői szolgálat, 

önkormányzati 

hivatal 

,családgondozó 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
Fórumok, 

előadások száma 

Résztvevők 

száma 

Elsősorban pénzügyi 

erőforrást igényel, de 

humán erőforrás is 

szükséges. 

Az intézkerdés 

rendszeressége 

és a szülők 

fogadóképesség

e esetén hosszú 

távon 

fenntartható. 

4 Nyári tábor bővítése Nyári táborban 

fogadható 

gyermeklétszám 

növelése 

Az óvodai, iskolai szünet 

ideje alatt a gyermekek 

felügyeletének, 

foglalkoztatásának 

biztosítása. 

Kehidakustány község 

Önkormányzatának 2014-

2019. évekre szóló Gazdasági 

Programja 

Az önkormányzat által 

szervezett nyári tábor 

férőhelyeinek bővítése, 

időtartamának növelése. 

Önkormányzat 2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
Résztvevő 

gyermekek 

száma. 

Humán erőforrás és 

pénzügyi erőforrás 

egyaránt szükséges. 

Hosszú távon 

fenntartható. 

5 Intézményi feltételek 

javítása 
Oktatási-nevelési 

intézmények technikai 

feltételeinek javítása 

Az oktatási-nevelési 

intézményekbe beíratott 

gyermekek számának 

növekedése, gyermekes 

családok beköltözésének 

ösztönzése. 

Kehidakustány község 

Önkormányzatának 204-

2019. évekre szóló Gazdasági 

Programja 10/2003.(V.12.) 

önkormányzati rendelet a 

gyermekvédelem helyi 

szabályozásáról 

A településen működő 

oktatási-nevelési 

intézmények felújítása, a 

rendelkezésükre álló 

eszközök bővítése. 

önkormányzat, 

fenntartó 
2023. 12. 31. 

(vasárnap) 

 

Intézményekbe 

beíratott 

gyermekek 

száma (fő) 

Ráfordítás 

összege (Ft) 

Elsősorban pénzügyi 

erőforrást igényel. 
Megfelelő 

létszám mellett 

hosszú távon 

fenntartható. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Informatikai képzés A településen élő 

munkanélküliek illetve új 

képzettség 

megszerzéséhez 

nagyban elősegítené az 

elsődleges munkaerő 

piacra jutást. 

Nők 

foglalkoztatottságának 

növelése, elsődleges 

munkaerő piacra történő 

visszatérés. 

Gazdasági program A településen élő 

munkanélküliek illetve új 

képzettség megszerzéséhez 

nagyban elősegítené az 

elsődleges munkaerő piacra 

jutást. 

polgármester 2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
Településen élők 

számának 20 %-a 
helyi szervező 1 fő, 

pályázati forrás, 

terem és informatikai 

eszközök biztosítása 

2023. HEP 

lejártáig 

2 Képzések nők részére Elérhető 

képzések,képesítés 

szerzése. 

Nők munkavállalási 

esélyeinek javítása, 

bővítése. 

Kehidakustány község 

Önkormányzata 2014-2019. 

évekre szóló Gazdasági 

programja Kehidakustány 

A női munkavállalók széles 

rétege által elérhető 

képzések 

feltérképezése,közreműködé

munkaügyi 

szervezet, 

foglalkoztatók 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
Képzések száma, 

résztvevők 

száma 

Elsősorban humán 

erőforrás szükséges. 
Hosszú távon 

fenntartható. 



Integrált Településfejlesztési 

Koncepció 
s, részvétel segítése, 

lépesítés szerzésének 

támogatása. 

3 Anyák helyben 

történő 

munkavállalása 

Helyi munkalehetőségek 

bővítése 
Az anyák elhelyezkedési 

nehézségeinek 

csökkentése, helyi 

munkavállalás 

lehetőségeinek bővítése 

Kehidakustány község 

Önkormányzata Gazdasági 

Programja Kehidakustány 

Integrált Településfejlesztési 

Koncepció 

Idegenforgalmi, 

infrastrukturális fejlesztések 

a település 

idegenforgalmának 

bővülése, ennek 

következtében a helyi 

munkalehetőségek 

növekedése. 

önkormányzat, 

helyi 

foglalkoztatók 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
Projektek száma Elsősorban pénzügyi, 

másodsorba humán 

erőforrás szükséges. 

Erőforrások 

megléte esetén 

hosszú távon 

fenntartható. 

4 Szűrővizsgálatok Szűrővizsgálatok 

szervezése, részvétel 

támogatása 

A nőket érintő 

egészségügyi 

problémáknak kellő 

időben történő 

kiszűrése, szükség 

esetén a szükséges 

gyógykezelés időben 

történő megkezdése. 

Kehidakustány község 2014-

2019. évekre szóló Gazdasági 

Programja 

A nőket érintő egészségügyi 

problémák vonatkozásában 

szűrővizsgálatok szervezése, 

központilag szervezett 

vizsgálatokon való részvétel 

támogatása. 

háziorvosi 

szolgáltatóm 

önkormányzat 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
Szervezett 

szűrővizsgálatok 

száma, résztevők 

száma. 

Elsősorban humán 

erőforrást igényel. 
Hosszú távon 

fenntartható. 

5 felkészülés a 

születendő gyermek 

fogadására 

Gyermeket váró anyák 

részére történő segítség-

nyújtás 

Kiegyensúlyozott anya-

gyermek kapcsolatok 

kialakítása, a csecsemők 

gondozásával, 

ellátásával kapcsolatos 

információk biztosítása, 

segítségnyújtás. 

Kehidakustány község 2014-

2019. évekre szóló Gazdasági 

Programja, Kehidakustány 

Integrált Településfejlesztési 

Koncepció 

A születendő gyermek 

fogadásával, ellátásával 

kapcsolatos tájékoztatók 

szervezése, lehetőség 

biztosítása kérdések 

felvetésére, segítség-

kérésre. 

védőnői szolgálat, 

családgondozó 
2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
Alkalmak száma, 

megjelentek 

száma. 

Elsősorban humán 

erőforrást igényel. 
Hosszú távon 

fenntartható. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Idősek 

magányosságának 

csökkentése 

Közösségi programok az 

idősek részére 
Idősek 

magányosságának 

csökkentése, kiemelt 

figyelemmel az egyedül 

élőkre, bevonásuk a 

település életébe, 

közösségbe tartozás 

érzésének erősítése. 

Kehidakustány Község 

Önkormányzata 2014-2019. 

évekre szóló Gazdasági 

Programja 

Közösségi programok 

szervezése, időskorú 

lakosság bevonása a 

szervezésbe, megfelelő 

helyszín biztosítása az általuk 

szervezett 

programokhoz,óvodások, 

iskolások által történő 

látogatások az azt szívesen 

fogadó időseknél. 

házi gondozók, 

háziorvosi 

szolgáltató,oktatás

i-nevelési 

intézmények 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
idősek részére 

szervezett 

programok 

száma 

Mind humán, mind 

pénzügyi erőforrás 

szükséges. 

Hosszú távon 

fenntartható. 

2 Szociális 

támogatások, 

ellátások 

Idősek részére 

biztosított szociális 

ellátások és 

támogatások 

meghatározása 

Alacsony jövedelemmel 

rendelkező idősek 

életkörülményeinek 

javítása 

3/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelet az 

egyes szociális ellátásokról 

és szolgáltatásokról 

Kehidakustány Község 

Önkormányzata 2014-2019. 

évekre szóló Gazdasági 

Az idősek körülményeihez, 

problémáihoz igazodó 

ellátások biztosítása, 

elérhető támogatásokhoz 

történő hozzájutásban 

segítségnyújtás 

önkormányzati 

hivatal, 

családgondozó, 

házi gondozók 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
kérelmezők 

száma 
Elsősorban pénzügyi 

erőforrást igényel. 
Pénzügyi 

erőforrás 

megléte esetén 

hosszú távon 

fenntarthat 



Programja 

3 Egészségügyi szűrés, 

felvilágosítás 
Idősek egészségügyi 

szűrése, felvilágosítás az 

időseket érintő 

egészségügyi 

problémákról 

Időskorú lakosság 3/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelet az 

egyes szociális ellátásokról 

és szolgáltatásokról 

Időseket érintő egészségügyi 

problémákra vonatkozó 

tájékoztatók, tanácsadás, 

szervezett szűrések 

kifejezetten idősek részére 

háziorvosi 

szolgáltató, házi 

gondozók 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
alkalmak száma 

szűrések száma 

résztvevők 

száma 

Pénzügyi és humán 

erőforrást egyaránt 

igényel. 

Erőforrások 

megléte és 

érdeklődés 

esetén hosszú 

távon 

fenntartható. 

4 Idősek 

mozgáskorlátozottság

a 

Idősek 

mozgáskorlátozottságáb

ól adódó hátrányok 

csökkentése 

Az idősek 

mozgáskorlátozottságáb

ól adódó 

"bezárkózásának" 

enyhítése. 

3/2015.(((.27.) 

önkormányzati rendelet az 

egyes szociális ellátásokról 

és szolgáltatásokról 

Idősek különböző 

programokra szállításának 

megszervezése, segítség 

nyújtása az egészségügyi 

vizsgálatokra történő 

eljutásban. 

önkormányzat 2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
szállítási 

alkalmak száma 
Humán és pénzügyi 

erőforrás egyaránt 

szükséges. 

Hosszú távon 

fenntartható. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Párbeszéd 

kezdeményezése 
Párbeszéd a településen 

fogyatékkal élőkkel 
Információ szerzése a 

fogyatékkal élőkről, 

problémáikról, a 

részükre történő 

segítségnyújtás 

lehetőségeiről 

Kehidakustány község 

Önkormányzata 2014-2019. 

évekre szóló Gazdasági 

Programja 

A településen fogyatékkal 

élő személyek számbavétele, 

kapcsolatfelvétel, 

körülményeik, az általuk 

igényelt segítség felmérése 

önkormányzati 

hivatal 
2023. 12. 31. 

(vasárnap) 
felkeresett 

fogyatékkal élők 

száma 

Elsősorban humán 

erőforrást igényel. 
Hosszú távon 

fenntartható. 

2 Akadálymentesítés Középületek 

akadálymentesítése 
Közszolgáltatások 

akadálymentes 

igénybevétele 

Kehidakustány Község 

Önkormányzata 2014-2019. 

évekre szóló Gazdasági 

Programja 

Azon középületek 

akadálymentesítése, ahol ez 

még nem történt meg. 

önkormányzat 2023. 12. 31. 

(vasárnap) 

 

akadálymentes 

középületek 

száma 

Jelentős pénzügyi 

erőforrást igényel. 
A pénzügyi 

erőforrás 

rendelkezése 

állása esetén 

hosszú távon 

fenntartható. 

 




