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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról  
 

 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény (a továbbiakban: Törvény) 31. § (1) bekezdésében foglaltak  alapján a község, a 
város és a főváros kerületeinek önkormányzata ötévente, öt évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programot fogad el. A helyi esélyegyenlőségi program időarányos 
megvalósulását a törvény 31. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kétévente át kell 
tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell 
vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell 
módosítani. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 102/2013. (VI. 27.) határozatával 5 
évre elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, egyúttal felkérte a Biatorbágyi 
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét a Program kétévenkénti 
áttekintésére, felülvizsgálatára és a Képviselő-testület elé terjesztésére. 
 
Tóth Attila, mint a Biatorbágyi családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
benyújtotta a felülvizsgálathoz szükséges írásos dokumentumokat. Az előterjesztés 
mellékletét képező Programban a 2015. évben elfogadott programhoz képest bekövetkezett 
változásokat rögzítették. A HEP intézkedési tervben az intézkedés megvalósítására és 
módosítására a „változások” oszlop szolgál. 
 
2017. június 7. napján a Szociálpolitikai Kerekasztal, illetve a HEP Fórum által tartott ülésen 
a változások elfogadásra kerültek. 
 
Fentiek alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület tárgyalja meg és fogadja el 
Biatorbágy Város Helyi Esélyegyenlőségi Program és az Intézkedési Terv 
felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot.  
 
 
Biatorbágy, 2017. június 15.  
                                         Tarjáni István s.k 
                                                                                                polgármester 
 
 
Előkészítésben résztvevők:  
Pomaházi Krisztina igazgatási osztályvezető 
 
Melléklet: 
Tóth Attila által előkészített HEP Intézkedési Terv és a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata, HEP jegyzék 
összesítő(exel) 
 



 
Határozati javaslat 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2017. (VI. 29.) határozata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról  

 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról szóló napirendet. 
 

1. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat 
mellékletében található Helyi Esélyegyenlőségi Program és a HEP Intézkedési Terv 
megvalósítására és módosítására vonatkozó változásokat. 
 

2. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló 2003. évi CXXV. törvény 
31.§.(4) bekezdésében foglaltak szerint a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
felülvizsgálta és a helyzetelemzést és az Intézkedési Tervet a határozat mellékletét 
képező dokumentumokban foglaltaknak megfelelően módosítja. 
 

3. A törvény szerint előírt következő felülvizsgálat ideje: 2019. június 30. 
 

 
 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Igazgatási Osztály 
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A HEP 2017. évi felülvizsgálata alapján kialakított Intézkedési Terv. 

 
2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
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A helyzetelemzés 
következtetéseiben 
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A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l  

Az intézkedés tartalma  
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intézkedés 
felelőse  
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I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 

A 
szegregálódástól 
veszélyeztetett 
külterületi részek 
felmérése 
lakásállomány és 
lakók 
szempontjából 

A település 
külterületein, 
szegregálódástól 
veszélyeztetett 
részein 
megnövekedett a 
lakónépesség 
száma. A terület 
feltáratlansága 
(lakásállomány, 
lakónépesség 
helyzete, 
közlekedés) 
probléma gócpont. 

Rövidtávú: A 
külterületek, 
szegregálódást
ól 
veszélyeztetett 
területek 
behatárolása. 
Középtávú: A 
behatárolt 
területeken 
lakókról 
meglévő 
adatok 
összegyűjtése, 
rendszerezése 
a 
szegregátumra 
jellemző 
kritériumok 
szerint. A 
területen lévő 
lakóházak 
csoportosítása 
a 
szegregátumra 
jellemző 
kritériumok 
szerint. 
Hosszú távú: 
Az adatok 

 

R.: Az 
Önkormányzat 
illetékes 
osztályaival 
áttekintjük a 
külterületeket. 
Térkép elkészítése a 
területek 
bejelölésével. A 
szakemberek által 
szegregálódástól 
veszélyeztetettnek 
tartott területek 
jelölése (hipotézis). 
K.: Az 
Önkormányzat 
adatainak 
összegyűjtése a 
területekre 
bejelentkezett 
emberekre 
vonatkozóan 
(létszám, életkor, 
egy címen hányan 
laknak, mikortól 
laknak a címen, 
stb.). A 
szegregátumra 
jellemző 
kritériumok 

Önkormány
zat 
Igazgatási 
Oszt. 
vezetője 

Közép távú 
feladatok 
határideje: 
2017.12.31 
Hosszú 
távú 
feladatok 
határideje: 
2018. 12. 
31. 

Adatbázis 
kialakítása. 

Önkormányzati 
alkalmazottak. 
Kérdőívezésben 
járatos szakember. 
Területbejáráshoz 
gépkocsi. Irodai 
eszközök (kérdőív, 
feldolgozás), PC. 

Az adatbázis 2 
évenkénti frissítése. 

Változás: 
A felelős oszlopban konkrét 
megnevezés került be. 
Közép- és hosszútávú feladatok 
határideje módosult. 
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elemzése. Ha 
szükséges 
kérdőív 
felvétele, 
kiértékelése.  

összegyűjtése 
személyek, 
lakóházak és 
ellátottság 
csoportosításban az 
Uniós elvárás 
alapján. A 
lakóházakra, 
ingatlanokra 
vonatkozó 
önkormányzatnál 
meglévő adatok 
összegyűjtése. H.: 
Adatok elemzése. 
Kérdőív felvétele, 
kiértékelése. A 
területek bejárása, a 
tapasztaltak 
rögzítése. A 
szegregálódástól 
veszélyeztetett 
területek besorolása. 
A tevékenységről és 
az eredményről 
összefoglaló 
készítése a helyi 
döntéshozóknak. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 

A gyermeket 
nevelő családok 
fokozottabb, helyi 
szintű támogatása 

Növekszik a 
gyermekvédelmi 
kedvezményekben 
részesülő 
gyermekek száma, 
vagyis a gyermekes 
családok 
szegénysége. 

Rövidtávú: A 
gyermekes 
családokra 
vonatkozó 
meglévő 
támogatások, 
helyi 
lehetőségek 
feltárása 
(pénzbeni, 
természetbeni 

 

R.: Az országos és a 
helyi támogatási 
rendszer 
összegyűjtése, a 
lehetőségek 
eljuttatása a 
gyermekes 
családokhoz. K.: Az 
önkormányzat 
adatainak 
összegyűjtése, 

Önkormány
zat 
Igazgatási 
Oszt. 
vezetője 

2018.06.30. 

Helyi szintű 
jogszabály 
kialakítása. 
Nyári napközi 
és -
gyermekétkezte
tés 
megvalósítása. 

Önkormányzati 
alkalmazott. 
Intézmények 
kapcsolattartói, 
adatszolgáltatói. 
Helyi támogatási 
rendszerhez forrás 
biztosítása. 
Felméréshez, 
elemzéshez 
irodaszerek, PC. 

Helyi jogszabály 
végrehajtása. 
Intézmények éves 
beszámolóinak 
elkészítésében 
kitérnek az 
intézkedés 
megvalósítására. 

A 2. és 3. pontot ebbe bedolgozni. 
Megvalósulások: Beszélj úgy 
programsorozat, Ig.Osztály és 
Családsegítő tájékoztató szórólapja, 
szoc. tábor, Peron tábor, stb. 
Ifjúságpolitikai koncepció törekvése: 
a középiskolába járóknak ösztöndíj 
program kialakítása. 
Védőnők által készített kiadvány. 
Utcai szoc. munka keretében 
(Budakeszi) EMK az iskolákban. A 
helyi támogatások bővítése, 



3 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K 
Intéz
kedé

s 
sors
zám

a  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l  

Az intézkedés tartalma  
Az 

intézkedés 
felelőse  

Az 
intézkedés 

megvalósítás
ának 

határideje  

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága  
Változások 

juttatások, 
kedvezménye
k). Középtávú: 
A 
gyermekvédel
mi 
kedvezménye
ket igénybe 
vevők 
helyzetének 
feltárása, 
elemzése. Az 
elszegényedés 
okainak 
feltárása. 
Hosszú távú: 
A feltárt okok 
megszüntetésé
re intézkedés 
csomag 
kidolgozása, 
új 
támogatások 
bevezetése. 

tendencia 
áttekintése. A 
gyermekekkel 
foglalkozó 
intézmények 
bevonása, az általuk 
vezetett 
gyermekszegénység
re, hátrányos 
helyzetre vonatkozó 
adatok áttekintése, 
elemzése. Az 
elszegényedés 
okainak 
rendszerezése. H.: A 
feltárt adatok 
fényében az 
elszegényedés 
megállítására 
intézkedés 
kidolgozása. Új, 
célzott támogatás 
rendszerének 
kialakítása, helyi 
szintű jogszabályba 
foglalása. A 
meglévő támogatási 
rendszer minél 
inkább a hátrányos 
helyzetű 
gyerekekhez jusson 
el. A helyi 
társadalom 
érzékenyítése a 
rászorulók iránt (pl. 
adományok 
gyűjtése, 
osztálykirándulás 
költségeinek 

fókuszálva a fiatalokra. 
A központi jogszabály 
megváltozásával a jegyző állapítja 
meg a HH, HHH helyzetet. 
 
Minden oktatási intézmény a 
megbeszélt határidőre (lehetőleg 
az okt. év elején) leadja az 
oktatási referensnek az évre 
tervezett kirándulásokat, 
szabadidős eseményeket, nyári 
táborokat. A helyi társadalmi 
szervezetek, egyéb intézmények 
szabadidős terveit a Faluház 
gyűjti össze a megbeszélt 
időpontra (a nyári táborok 
összegyűjtésének időpontja 
eltérhet a tanév kezdésétől). A 
részvétel feltételeit is közölni 
kell (pl. költség, korosztály, 
stb.). Az összegyűjtött 
lehetőségeket az oktatási 
referens és a Faluház egyezteti, 
idő-táblázatba foglalja. Bele kell 
írni a részvétel feltételeit is, és az 
esetleges kedvezmények 
lehetőségét. A hiányzó adatokat 
a két koordinátor bekéri. A le 
nem fedett időkre javaslatot tesz 
a két koordinátor, egyeztetve a 
HEP Fórum tagjaival és a 
szervezőkkel. Az egyeztetett, 
véglegesített összefoglaló 
táblázatot publikálni kell írásos 
és elektronikus úton. 
Hangsúlyozni szükséges a 
tájékoztatókon, hogy 
kedvezményes részvételi 
lehetőség is van. El kell kezdeni 
kialakítani minimális egységes 
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részbeni átvállalása, 
stb.). Szünidei, nyári 
programok 
megpályázása, 
hátrányos 
helyzetűek előnyben 
részesítése, 
támogatása. Nyári 
napközi és -étkezés 
bevezetése. 

feltétel rendszert, a hátrányos 
helyzetűeknek nyújtandó 
kedvezmények feltételrendszerét 
(bekerülési okok, jövedelem 
határok, élethelyzetek, stb.). A 
fonyódligeti szociális tábor 
részvételi feltételeinek 
kidolgozása. Pénzbeli támogatási 
lehetőséget kell kialakítani. Az 
oktatási referens vezetésével 
részt kell venni a témában kiírt 
pályázatokon (pl. nyári 
étkeztetés, Erzsébet tábor, 
ifjúsági tábor). Ki kell alakítani a 
nyári napközi rendszerét az 
iskola kereteiben(hol, ki, milyen 
programot, miből valósít meg. 
Szponzorok felkutatása is 
feladat. 
 

2 

Gyermekek 
napközbeni 
ellátása 
lehetőségeinek 
felkutatása, 
létrehozása, 
óvodai férőhelyek 
bővítése 

A bölcsődei és az 
óvodai 
férőhelyekre több 
jelentkező van, 
mint akit fel tudnak 
venni. A bővítés 
mellett a helyi 
gyermekfelügyeleti 
lehetőséget, családi 
napköziket is be 
kell vonni az 
ellátásba. 

Rövidtávú: A 
meglévő 
bölcsődei, 
óvodai 
férőhelyek 
megtartása, a 
jogszabály 
adta kereteken 
belüli 
maximális 
kihasználtságg
al. Középtávú: 
Megállapodás 
más 
szolgáltatókka
l (pl.CsANA-
k). Új épület 
építés 
(pályázat). 

 

R.: A meglévő 
helyek megtartása, 
épületek 
karbantartása, 
állagmegóvása, 
alkalmazott 
szakemberek 
foglalkoztatása. K.: 
A településen már 
működő csana-k 
felmérése, 
kapcsolatfelvétel. 
Szolgáltatási 
szerződés 
kimunkálása, 
megkötése. 
Pénzügyi feltétel 
biztosítása, normatív 
támogatás 

Önkormány
zat: jegyző 

2018. 12. 
30. 

Növekszik a 
napközbeni 
ellátásban lévő 
gyermekek 
száma. 
Növekszik a 
bölcsődei, 
óvodai 
férőhelyek 
száma.  

Intézmény vezetők, 
egyéb 
alkalmazottak. 
Önkormányzat 
részéről 
koordinátor. 
szerződés 
betartásához 
támogatás megléte. 
Új épület 
megépítésének 
költsége, az új 
fenntartása, 
alkalmazottak 
fizetése. 

Szerződések 
határideje. 
Működési 
engedély,normatíva, 
ellátási díj. 

A felelős és a határidő módosult. 
Új óvoda építésére kész tervek 
rendelkezésre állnak. 
Önkormányzati és Református 
egyház által fenntartott óvoda 
tervek vannak.  
A bölcsőde bővítési 
lehetőségének megvizsgálása 
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Hosszú távú: 
Együttműködé
sek 
fenntartása, 
épület építése, 
fenntartása. 

igénybevétele. Az 
egyéb alternatív 
gyermekfelügyelet 
kibővítése (házi 
gyermekfelügyelet 
beteg gyermeknek, 
játszóház, játszótéri 
program). Új 
bölcsőde, óvoda 
létrehozása 
(gyermeklétszám 
mozgás figyelembe 
vételével): tervezés, 
pályázat 
bekapcsolása, 
forrásteremtés, 
megépítés, dolgozók 
kiválasztása, 
működési engedély 
megkérése. H.: A 
szolgáltatási 
szerződés évenkénti 
felülvizsgálata. Az 
ellátandó célcsoport 
létszámának 
monitorozása. épület 
építése, fenntartás, 
állagmegóvás. 

3 

A 
szegregálódástól 
veszélyeztetett 
területeken élő 
gyermekek 
helyzetének 
felmérése, az 
iskolába járás 
segítése 

Növekszik a 
külterületekről, a 
szegregálódástól 
veszélyeztetett 
területekről 
iskolába járók 
száma. Ez azt is 
jelenti, hogy a 
területen élőkre 
több figyelmet és 
forrást kell szánni, 

Rövidtáv: 
Ismeret 
szerzése a 
külterületen 
élő 
gyermekekről. 
Középtáv: Az 
ismeret 
elemzése, 
összefoglalása
, a 

 

R.: A külterületről 
az oktatási 
intézményekbe járó 
gyermekek 
adatainak 
összegyűjtése az 
intézményektől. Ezt 
minden évben a 
tanév elején (szept. 
30-ig) el kell 
végezni, az 

Igazgatási 
osztály vez.  

Közép távú 
feladatok 
határideje: 
2017.12.31 
Hosszú 
távú 
feladatok 
határideje: 
2018. 12. 
31.  

Csökken a 
veszélyeztetett 
területekre 
költözők száma. 
Csökken az 
iskolai késések 
és hiányzások 
száma a 
területen élők 
körében. Új 
szolgáltatás 

Felméréshez, 
elemzéshez 
szakember. 
Szolgáltatást 
működtető 
szakember. 
Tanyagondnoki 
szolgáltatáshoz 
gépkocsi. 

Intézményi 
adatgyűjtés. 
Szolgáltatás 
működési 
engedélye, 
normatívája. 

A felelős változott, és a 
megvalósítási határidők. 
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Intéz
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zám
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A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l  

Az intézkedés tartalma  
Az 

intézkedés 
felelőse  

Az 
intézkedés 

megvalósítás
ának 

határideje  

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága  
Változások 

hogy a természetes 
hátrányuk ne nőjön, 
inkább eltűnjön. 

hátránynövelő 
és 
veszélyeztető 
helyzetek 
megnevezése. 
Hosszú távú: 
A hátrány 
megszüntetésé
re cselekvési 
terv készítése. 

Önkormányzatra 
beadni. Hiányzó 
adatok pótlása más 
adatforrásból 
(önkormányzat), 
illetve lekérdezése a 
helyszínen. K.. Az 
összegyűjtött adatok 
elemzése, a 
veszélyeztető 
helyzet feltárása, 
írásos rögzítése. Ki 
kell térni a területen 
zajló folyamatokra 
is, kb. 2008-tól. H.: 
Az egyes 
veszélyeztető, 
hátrányt növelő 
okok 
megszüntetésére 
részletes cselekvési 
tervet kell 
kidolgozni, ha kell, 
forrás 
mellérendelésével. 
Meg kell gondolni, 
hogy a 
szegregálódástól 
veszélyeztetett 
területekre történő 
bejelentkezést 
hogyan lehet 
szabályozni. A 
terület útjainak 
megfelelő, (de nem 
túlzott) 
karbantartása, a 
lakosok 
bevonásával. 

létrejön. 
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Szolgáltatás 
létrehozása (pl. 
tanyagondnoki 
szolgálat), amely 
állami támogatást is 
kaphat, ennek 
fenntartása. 

4. 

Az átlagtól eltérő 
fejlődésmenetű 
gyermekek 
ellátása 

Korai fejlesztésre 
szoruló gyermekek 
száma növekszik, a 
fejlesztő szakemberek 
egyöntetű véleménye 
lapján. 

Rendelkezünk 
átfogó adatok 
segítségével a 
településen 
fejlesztésre 
szoruló 
gyermekekről. 

 

Rendelkezünk átfogó 
adatok segítségével a 
településen fejlesztésre 
szoruló gyermekekről. 
Rövid táv: 
0-3 év közötti 
gyermekek adatai 
3-6 év közötti 
gyermekek adatai 
fejlesztésben részesülő 
gyermekek adatai 
korosztályra lebontva 
Iskolai oktatásban 
részesülő gyermekek 
adatai 
Közép táv: 
Az összegyűjtött 
adatok elemzése 
Hosszú táv: 
Stratégia kidolgozása, 
szűrés, fejlesztési 
irányok meghatározása 

Igazgatási 
Osztály vez.  

 
2018. 12. 30. 

Rövid táv: Város 
szinten 
rendelkezni 
fogunk a 0-14 
éves korú 
gyermekek 
fejlődésmenetére 
vonatkozó 
adatokkal. 
Közép táv: A 
feltárt adatok 
közötti 
összefüggések 
feltárása 
Hosszú táv: Az 
eltérő 
fejlődésmenetű 
gyermekek 
fejlesztésére, 
oktatására 
vonatkozó 
stratégia 
segítségével már a 
korai 
életszakaszban 
csökken az 
érintett 
gyermekek 
hátránya. 

Emberi erőforrás, 
irodaszer 

Éves adatfrissítés 
szükséges, HEP 
Fórum.. 

A felelős változott. 
Az Intézkedés tartalma oszlop bővül: 
1. az iskolai adatok felvételével: 
Iskolai adatok gyűjtéséhez az 
önkormányzathoz pályázatot 
nyújtson be az okt. intézmény. 
 
2. A fejlesztés megvalósulásáról a 
szülőtől az iskola kér visszajelzést. 
 
3. Fejlesztésre szoruló gyerekek 
fejlesztési kiadásainak 
támogatásának kidolgozása helyi 
rendeletben. 

III. A nők esélyegyenlősége  

1 

A családi 
konfliktusok 
kezelésének 
elősegítése, a 
jelzőrendszeri 

Drasztikusan 
megnövekedett a 
családon belüli 
erőszak száma. A 
nők 

R.: A családon 
belüli 
konfliktusok, 
erőszak 
számának 

 

R.: Adatgyűjtés a 
rendőrségtől, 
bíróságtól, 
gyámhivataltól, 
családsegítőből, 

Családsegít
ő. 

2018. 06. 
30. 

A programokon 
résztvevők 
száma. A 
családon belüli 
erőszak száma 

Adatgyűjtéshez, 
programok 
végrehajtásához 
szakemberek. 
Irodaszerek. 

Jelzőrendszer 
működtetése. Éves 
beszámoló a 
tevékenységről a 
képviselő 

A család- és gyermekjóléti 
központok létrejöttével a családi 
konfliktusokról való jelzés és ezek 
kezelése javult. Speciális 
szolgáltatások is (pl. családterápia, 
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tagok jobb 
együttműködésén
ek megvalósítása 

esélyegyenlőségét a 
jó családi környezet 
segíti (közérzet, 
munkahely, 
nevelés). 

meghatározása
. Jelenlegi 
programok 
felsorolása. 
K.: A meglévő 
programok 
kiterjesztése, 
új bevezetése. 
H.: A 
megelőzés és 
a kezelés 
protokolljának 
kidolgozása. 

gyerekjóléttől, 
védőnőktől. A 
témában meglévő és 
elérhető programok 
összegyűjtése 
(szülővé válás, 
baba-mama klub, 
EMK, Családi életre 
nevelés, stb.) K.: A 
meglévő 
programokról 
információ adása. A 
felnövekvő 
nemzedék 
megtanítása a 
konfliktus 
kezelésére már az 
ált. iskolában, 
program 
végrehajtása (pl.: 
családi életre 
nevelést a 6-8 
oszályokban 
bevezetni, ill. 
folytatni). Mediáció 
bevezetése, a 
meglévő 
lehetőségről 
széleskörű 
információ adása. A 
családokkal dolgozó 
és találkozó 
szakemberek 
minden szinten 
tájékoztassák a 
családok tagjait a 
konfliktuskezelés 
lehetőségeiről. 
Ismertető kiadvány 

csökken. Helyiség, terem. 
Kiadvány trénerek 
költsége. 

testületnek. mediáció) ingyenesen elérhetőek – 
bár csak Budakeszin. 
 
A családi konfliktusról kiadvány 
készítése szükséges. Védőnők, 
gyermekorvos, felnőtt háziorvosok, 
rendőrség, családsegítő 
munkacsoport kialakításával. 
Határidő módosul: 2018. 06. 30. 
Egyéb program, pl: Beszélj úgy 
folytatása. 
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készítése az erőszak 
ismérveiről és a 
konfliktuskezelés 
lehetőségeiről, a 
segítő szakemberek 
elérhetőségéről. H.: 
Az erőszak 
megelőzésének és 
kezelésének helyi 
protokollját a 
jelzőrendszer 
tagjaival közösen 
kell kidolgozni már 
meglévő példák 
felhasználásával is. 
A kidolgozott 
protokoll 
közzététele. 

2 

Alternatív 
napközbeni 
ellátás, 
gyermekfelügyele
t kialakítása, 
szolgáltatás 
nyújtása 

A gyermekes nők, 
anyák munkába 
visszatérése nehéz. 
Egyrészt a család 
nehezen engedi 
dolgozni, másrészt 
a munkahely nem 
veszi figyelembe a 
nő családi 
feladatait. 

R.: Meglévő 
ellátások 
számbavétele, 
kapacitáshiány 
kimutatása. 
K.: Meglévő 
szolgáltatás 
megtartása, 
bővítése. H.: A 
szolgáltatás 
támogatása, 
fenntartása. 

 

R.: Biatorbágyon 
számos napközbeni 
ellátás van 
gyermekek részére. 
Ezekről a részletes 
információt egy 
kézben kell 
összegyűjteni. Az 
információ köréről 
meg kell egyezni. A 
publikációt széles 
körben kell csinálni 
és fenntartani. K.: A 
meglévő 
szolgáltatások 
színvonalát meg kell 
tartani. Szolgáltatási 
szerződéskötés is 
lehetséges (pl.. 
családi napközi és 
az önkormányzat 

Önkormány
zat jegyző 

2018.06. 
30.. 

Napközbeni 
ellátások 
igénybevétele 
növekszik. 
Alternatív 
szolgáltatások is 
létrejönnek 
(akár önkéntes 
alapon). 

Szolgáltatási 
szerződéshez 
pénzforrás. 
Épületbővítés, új 
épület költsége. 

 

A játszóház  a Fő utcában és a 
bölcsődésben megvalósult, 
folyamatosan működik;  
Az óvodai férőhelyek bővítése is 
tervbe van véve. 
Változás: 
1. Határidő módosult. 
2. Jelenleg a csana szűkül, de a 
bölcsőde férőhelye növekedett, de az 
nem alternatív napközbeni ellátás. 
3. Családbarát munkahely titulus 
elérésének megcélzása az 
önkormányzati intézményeknél. 
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közt). Szolgáltatás 
bővítése; 
intézményes (új 
bölcsődei 
férőhelyek), 
alternatív; házi 
gyerekfelügyelet 
(friss nyugdíjasokat 
érdemes 
gyermekfelügyeletre 
képezni helyi 
szinten), időszakos 
gyerekfelügyelet, 
Csana, játszóház. 
Publikálás. H.: 
Szolgáltatási 
szerződésben 
kiszámítható ellátás 
nyújtása, saját 
intézmény 
fenntartása. A 
rászoruló család 
támogatási 
rendszerének 
kidolgozása. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 

Helyi 
lakáspolitikai 
koncepció 
készítése 

A nyugdíjasoknak 
magas a lakás 
fenntartási 
költsége, 
"túlfogyasztanak" 
lakásból, ezért az 
elszegényedés 
fenyegeti őket. 
Ugyanakkor a fiatal 
nemzedéknek az 
életkezdéshez nincs 
forrásuk lakásra. A 
két helyzetet össze 

Rövidtávú: 
Lakásfenntartá
si gondokkal 
küzdő idős, 
nyugdíjas 
emberek 
adatainak 
összesítése. 
Középtávú: 
További 
adatgyűjtés, 
kérdőívezés. A 
lakáskoncepci

 

R.: Önkormányzati, 
szoc. intézményi és 
egyéb adatokból a 
lakással és annak 
fenntartásával 
kapcsolatos 
ismeretek 
megszerzése. K.: 
Adattisztázás után a 
helyzet rögzítése. A 
koncepcióba 
bevonható lakások 
felmérése. A 

Önkormány
zat Jegyző 

2019. 12. 
31. 

Koncepció 
írásban 
elkészül. A fenti 
lehetőséget 
kihasználók 
száma 
növekszik.. 

Adatgyűjtéshez, 
feldolgozáshoz, 
elkészítéshez 
szakember. 
Koncepció 
elkészítésének 
költsége. Az 
ellátási ráfordítást 
(bér, dologi) 
önkormányzati, 
vagy pályázati 
forrásból kell 
megelőlegezni. 

Lakáskoncepció 
elfogadása 
önkormányzati 
határozattal. A 
folyamatot a belépő 
idős 
lakástulajdonosok 
felszabaduló 
ingatlana biztosítja. 

A Családsegítő az idősek és a 
fiatalok lakás helyzetét és annak 
megoldását célzó programot 
elkészítette ez jogi alátámasztásra 
vár. 
A helyi Ifjúságpolitikai koncepció is 
tárgyalja ezt a témát. 
Határidő módosul 2019. 12. 31-re. 
 
 



11 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K 
Intéz
kedé

s 
sors
zám

a  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l  

Az intézkedés tartalma  
Az 

intézkedés 
felelőse  

Az 
intézkedés 

megvalósítás
ának 

határideje  

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága  
Változások 

lehet kapcsolni. ó előkészítése. 
Hosszú távú: 
A nyugdíjas 
személyek 
ellátási 
szükségleténe
k felmérése, a 
koncepció 
kialakítása. 

lakáskoncepció, az 
idősödő ember 
ellátása, helyben 
maradása elvei 
mentén alakítható 
ki. Részletezni kell 
az idősödő ember 
ellátási igényeit. 
Rögzítendő az 
ellátási szerződés, 
amely tartalmazza 
az ellátásért lakás 
elvet. H.: Ellátási 
igény személyre 
szabott 
meghatározása. 
Pénzügyi kalkuláció 
elkészítése. Jogi 
feltételrendszer 
biztosítása. 
Szerződés 
megkötése. Az 
egyén állapotát 
folyamatosan 
figyelemmel kíséri, 
segíti a mindennapi 
életet egy 
alkalmazott. Az idős 
személyek ellátására 
- saját javaslatuk 
alapján is - 
hatékonynak 
bizonyul a 
társasház-jellegű, 
megépítendő 
ingatlan (1,5 szoba, 
összkomfort, kis 
előkerttel). Az 
ellátott ingatlanát az 
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önkormányzat 
venné át ellátás 
fejében. Ezt a 
fiatalok lakáshoz 
jutásának segítésére 
használhatná fel. 
 

2 
 

Az idős emberek 
közművelődéshez 
való 
hozzáférésének 
feltárása, válaszok 
kidolgozása. 

Az idősek 
kulturális 
fogyasztásáról 
nincs adatgyűjtés, 
így nem tudunk 
tenni azért, hogy 
társadalmi 
elszigeteltségüket 
elkerüljük, az 
egyedüllétüket 
csökkentsük. 

Rövidtávú: Az 
idősekkel 
kapcsolatban 
lévő 
szervezetek 
megkeresése. 
Adatgyűjtési 
területek 
közös 
meghatározása
. Középtávú: 
Az 
adatgyűjtők és 
adatszolgáltat
ók körének 
meghatározása 
(szervezetek, 
intézmények, 
egyházak). A 
konkrét 
kérdőív 
kidolgozása. 
Hosszú távú: 
Adat- és 
kérdőív 
feldolgozása. 
Ismétlődés 
meghatározása
. 

 

R.: Az idősekkel 
foglalkozó 
szervezetek, 
egyházak, 
intézmények, 
szolgáltatók 
részvételével 
megbeszélés/ek 
rendezése. Ezek 
témája az 
adatgyűjtési 
területek 
meghatározása (pl.: 
sportolás, játékok, 
tanulás, művelődés, 
közélet, stb.). 
Célcsoport 
életkorának 
meghatározása. K.: 
Az idős emberekkel 
foglalkozók, ill. 
saját szervezeteik 
feladatainak 
kiosztása az 
adatgyűjtésre 
vonatkozóan. Sok 
adat rendelkezésre 
áll külön gyűjtés 
nélkül a fenti 
szervezeteknél, csak 
össze kell azokat 
írni (pl.: tagok 

JFMK 2018. 12. 
31. 

Adatbázis 
létrehozása és 
karbantartása. 

Kérdőív készítő, 
elemző szakember. 
Adatlekérdezők. 
Irodaszerek. PC. 
Megbeszélések 
dologi kiadása. 
Teremszükséglet. 

Az elvégzett 
tevékenység 5 
évenkénti 
megismétlése az 
adatfrissítés 
érdekében. Az 
adatkezelő a 
közművelődési 
intézmény, szakmai 
programjában 
szerepeljen a 
tevékenység. 

Változás: 
Felelős, határidő esetében. 
Az intézkedést a közművelődési 
koncepció módosítása keretében 
dolgozza ki a Juhász Ferenc 
Művelődési Központ. 
Helyi Értéktár Bizottság 
bevonása a „Fedezzük fel 
Biatorbágyot!” program 
keretében. 
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száma, életkora, 
neme, érdeklődési 
köreik, milyen 
eseményen hányan 
szoktak részt venni, 
vagy a Faluház 
látogatói közt 
jegyezni az idős 
emberekre 
vonatkozó adatokat, 
stb.). A nem 
meglévő adatokra 
konkrét kérdőívet 
kell kidolgozni. 
Lényeges a 
reprezentatív 
mintavétel, hogy 
objektív kép 
alakuljon ki az idős 
emberek 
közművelődési 
szokásairól. H.: A 
kapott adatok és a 
kérdőív 
feldolgozása, 
elemzése, 
megállapítások 
rögzítése, 
következtetések és 
tevékenységek sorba 
állítása. szükséges 5 
éves 
rendszerességgel az 
adatok frissítése.  
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3 
Az idős emberek 
szállításának 
megoldása. 

Helyi közlekedés 
hiányában nehéz az 
időseknek saját 
ügyeiket intézni. A 
bevásárlásaikat és 
az orvoshoz 
eljutásukat, ill. a 
rendezvények 
látogatását nehezen 
tudják megoldani. 
Ez fokozottan igaz 
a külterületen 
élőkre. 

Az idős, 
mozgásukban 
akadályozott 
és nehezen 
közlekedő 
emberek minél 
tovább 
önállóan 
tudják saját 
ügyeiket 
intézni, 
eseményekre 
eljutni. 

 

Rövidtávon: Fel kell 
mérni, hogy milyen 
lehetőségek vannak 
most a településen 
az idős emberek 
közlekedésére, 
helyváltoztatásuk 
könnyítésére. Ezek 
igénybevételének 
jelenlegi feltételei 
milyenek(megközelí
thetőség, 
igénybevétel 
menete, ára. stb.) 
Középtávon: A 
személyszállítás 
helyi lehetőségének 
kialakítása: pl.: 
Közösségi 
közlekedés esetén 
megállók 
alkalmassá tétele, 
járművek 
alkalmassága, 
menetrend 
összevetése az 
ügyintézési, 
egészségügyi 
szolgáltatási idővel. 
Taxiszolgálat esetén 
a szolgáltatók 
száma, ára 
meghatározásra 
kerül. Támogató 
szolgálat szabad 
kapacitása esetén a 
lehetséges 
időintervallum 
meghatározása (ez 

Önkormány
zat Ig. 
Osztálya 

2018. 12. 
31. a 
külterület 
felmérésév
el 
összhangba
n. 

Igénybevevők 
száma. 

Helyzetfelméréshez 
szakember. Sofőr. 
Gépjármű. 
Szállítási 
támogatás.  

 
Változás: 
Határidő a I/1-gyel összhangban. 
Felelős. 
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az intervallum 
viszonylagos, ha 
fogyatékos személy 
akarja igénybe 
venni, mert 
elsőbbséget élvez). 
Ez utóbbi két 
szolgáltatás mellé 
önkormányzati 
támogatás 
kidolgozása, 
rászorultsági 
kritériumokkal. Házi 
segítségnyújtás 
kibővítése 
személyszállítással, 
ehhez költség 
kalkulálása, 
szállítási 
kritériumok 
kidolgozása 
(esetleges 
igénybevételi 
torlódás miatt is). 
Gépkocsi beszerzése 
szükséges. 
Hosszútávon: 
fenntarthatóság 
biztosítása 
érdekében a 
külterületre is 
kiterjeszteni a 
szolgáltatást. 
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V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 

A foglalkoztatott 
fogyatékos, 
megváltozott 
munkaképességű 
személyek 
felmérése, 
alkalmazotti 
számuk növelése. 

Nincs pontos adat 
arról, hogy az 
önkormányzat és 
intézményeiben 
hány fogyatékos 
személyt 
foglalkoztatnak. A 
cégeknél sem 
tudjuk ugyanezt. 
Az adatgyűjtéssel 
növekszik a 
fogyatékos 
személyek 
munkavállalási 
esélye. 

Megnézzük, 
hány 
fogyatékos és 
megváltozott 
munkaképessé
gű ember 
lakik 
Biatorbágyon. 
Megtudni, 
hogy az 
önkormányzat
nál és 
intézményeibe
n hány 
fogyatékos 
személyt és 
hány 
megváltozott 
munkaképessé
gű személyt 
alkalmaznak. 
Alkalmazotti 
létszám 
felmérése, 
növelésének 
kiterjesztése 
az egyéb 
foglalkoztatók
ra. A 
célcsoport 
felkészítése a 
munkavállalás
ra, 
foglalkoztatás. 

 

R.: Adatgyűjtés a 
foglalkoztatott 
fogyatékos 
személyekről, 
megváltozott 
munkaképességűekr
ől. Ha van papírja, 
könnyebb. Ha a 
munkáltató sejti, 
hogy az alkalmazott 
munkavégző 
képessége változott, 
akkor kérje a 
vizsgálatot, és a 
személy besorolását. 
Adatszolgáltatók 
körének 
meghatározása. K.: 
Adatgyűjtés más 
vállalkozásoktól. 
Adatok fényében 
cselekvési terv 
kidolgozása: 
munkaerőpiaci 
tanácsadás H.: 
Adatbázis frissítése. 
A munkaadóknak 
tájékoztató 
megtartása, 
információs 
kiadvány készítése a 
célcsoport 
alkalmazásával 
kapcsolatosan 
(kedvezmények, 
adókönnyítés, 
presztízs,stb.) 
 

Családsegít
ő 2018.05.31. 

Növekszik az 
önkormányzat 
és 
intézményeinél 
a fogyatékos, 
megváltozott 
munkaképesség
ű alkalmazottak 
száma. 

Adatgyűjtők 
feldolgozó 
szakember. 
Felmérők költségei, 
irodaszer. 

 

A Családsegítőben végzett 
munkaerő-piaci tanácsadás keretében 
segítjük a célcsoport munkába 
állását. 
A Családsegítőben a Napraforgó 
nkft. kihelyezett tanácsadást és 
toborzást tart a célcsoportnak. 
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2 

Az önkormányzat 
dolgozója vegyen 
részt 
fogyatékosügyi 
mentor, tanácsadó 
képzésben 

Az 
önkormányzatnál 
nincs fogyatékos 
személyek 
alkalmazásában 
tanult és jártas 
munkatárs, pedig 
Biatorbágyon az 
önkormányzat az 
egyik legtöbb 
embert 
foglalkoztató 
szervezet.  

Fogyatékosüg
yi mentor 
kiképzése, 
alkalmazása. 

 

Képzési lehetőség 
felkutatása. 
Feltételek rögzítése, 
költségek 
megállapítása. 
Jelentkező és 
alkalmas személy 
kiválasztása a már 
önkormányzatnál 
dolgozók közül. 
Beiskolázás, képzési 
szerződés 
megkötése. képzés, 
sikeres befejezés. A 
fogyatékosügyi 
mentor 
munkakörének 
meghatározása. 
Alkalmazásáról 
informálni kell a 
lakosságot. 

Önkormány
zat Jegyző 

2018. 12. 
31. 

Kiképzett 
szakember. 

Képzendő személy. 
Képzés díja. 

A kiképzett személy 
alkalmazása. 

Változás: 
Felelős és htáridő. 
A fogyatékosügyi mentor 
kiválasztása az önkormányzat 
dolgozói közül (pl. HR) és képzése 
megvalósul. 

3 

Az 
akadálymentesítés 
komplex 
(közfunkciót 
ellátó 
intézmények és a 
közterületek) 
rövid-, közép-, 
hosszú távú 
tervének 
elkészítése az 
érintettek 
bevonásával, 
pályázatok 
mellérendelése 

A középületek 
teljes 
akadálymentesítetts
ége nem megoldott. 
Ezért a fogyatékos 
személyek 
életlehetősége 
szűkül, önállóságuk 
csorbul. 

R.: 
Helyzetfelmér
és. K.: 
Akadálymente
sítési tervek 
elkészülése, 
végrehajtási 
ütem 
kialakítása. 
H.: A teljes 
akadálymentes
ítettség 
lépéseinek 
végrehajtása.  

 

R.: A középületek 
felmérése 
akadálymentesítettsé
g szempontjából. 
Minden típusú 
fogyatékosságnak 
való megfelelőséget 
nézni kell. K.: 
Tervkészítés, 
szaktanácsadás 
állandó jelenlétével. 
A terv rövid, közép 
és hosszú távú 
megvalósítási 
szakaszra oszlik. H.: 
A könnyebben 
megvalósítható 
változtatásokat 

Önkormány
zat Ig.Oszt. 

2018. 12. 
31. 

A 
közintézmények 
komplex 
akadálymentesít
ése 
megtörténik. 

Tervezéshez 
szakember, 
társadalmi 
szervezet. Pénz a 
kialakításhoz, 
évente ütemezve. 

Terv dokumentáció. 
Éves 
költségvetésben 
szerepel a 
szükséges tétel. 

Változás: 
Határidő: 
Szakcég pályáztatása a helyzet 
felmérésére, korábbi adatok 
(2003-as) frissítése. 
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minél előbb végre 
kell hajtani (pl.: 
tapintható táblák 
kihelyezése, hangos 
bemondás liftben, 
vezetősáv 
kialakítása, 
indukciós hurok). 
Az épületeken 
végzendő 
munkákhoz 
pályázati forrás 
keresése. A jelnyelvi 
tolmács 
rendelkezésre állását 
önkormányzati 
társulás keretében 
jobban meg lehet 
valósítani. Az 
elektronikus 
ügyintézés 
bevezetésével pl. a 
gyengén látók 
felolvasó program 
segítségével 
önállóan intézhetnék 
ügyeiket. 

 
 
Biatorbágy, 2017. 06. 13. 
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I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 

A 
szegregálódástól 
veszélyeztetett 
külterületi részek 
felmérése 
lakásállomány és 
lakók 
szempontjából 

A település 
külterületein, 
szegregálódástól 
veszélyeztetett 
részein 
megnövekedett a 
lakónépesség 
száma. A terület 
feltáratlansága 
(lakásállomány, 
lakónépesség 
helyzete, 
közlekedés) 
probléma gócpont. 

Rövidtávú: A 
külterületek, 
szegregálódást
ól 
veszélyeztetett 
területek 
behatárolása. 
Középtávú: A 
behatárolt 
területeken 
lakókról 
meglévő 
adatok 
összegyűjtése, 
rendszerezése 
a 
szegregátumra 
jellemző 
kritériumok 
szerint. A 
területen lévő 
lakóházak 
csoportosítása 
a 
szegregátumra 
jellemző 
kritériumok 
szerint. 
Hosszú távú: 
Az adatok 

 

R.: Az 
Önkormányzat 
illetékes 
osztályaival 
áttekintjük a 
külterületeket. 
Térkép elkészítése a 
területek 
bejelölésével. A 
szakemberek által 
szegregálódástól 
veszélyeztetettnek 
tartott területek 
jelölése (hipotézis). 
K.: Az 
Önkormányzat 
adatainak 
összegyűjtése a 
területekre 
bejelentkezett 
emberekre 
vonatkozóan 
(létszám, életkor, 
egy címen hányan 
laknak, mikortól 
laknak a címen, 
stb.). A 
szegregátumra 
jellemző 
kritériumok 

Önkormány
zat 
Igazgatási 
Oszt. 
vezetője 

Közép távú 
feladatok 
határideje: 
2017.12.31 
Hosszú 
távú 
feladatok 
határideje: 
2018. 12. 
31. 

Adatbázis 
kialakítása. 

Önkormányzati 
alkalmazottak. 
Kérdőívezésben 
járatos szakember. 
Területbejáráshoz 
gépkocsi. Irodai 
eszközök (kérdőív, 
feldolgozás), PC. 

Az adatbázis 2 
évenkénti frissítése. 

Változás: 
A felelős oszlopban konkrét 
megnevezés került be. 
Közép- és hosszútávú feladatok 
határideje módosult. 
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elemzése. Ha 
szükséges 
kérdőív 
felvétele, 
kiértékelése.  

összegyűjtése 
személyek, 
lakóházak és 
ellátottság 
csoportosításban az 
Uniós elvárás 
alapján. A 
lakóházakra, 
ingatlanokra 
vonatkozó 
önkormányzatnál 
meglévő adatok 
összegyűjtése. H.: 
Adatok elemzése. 
Kérdőív felvétele, 
kiértékelése. A 
területek bejárása, a 
tapasztaltak 
rögzítése. A 
szegregálódástól 
veszélyeztetett 
területek besorolása. 
A tevékenységről és 
az eredményről 
összefoglaló 
készítése a helyi 
döntéshozóknak. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 

A gyermeket 
nevelő családok 
fokozottabb, helyi 
szintű támogatása 

Növekszik a 
gyermekvédelmi 
kedvezményekben 
részesülő 
gyermekek száma, 
vagyis a gyermekes 
családok 
szegénysége. 

Rövidtávú: A 
gyermekes 
családokra 
vonatkozó 
meglévő 
támogatások, 
helyi 
lehetőségek 
feltárása 
(pénzbeni, 
természetbeni 

 

R.: Az országos és a 
helyi támogatási 
rendszer 
összegyűjtése, a 
lehetőségek 
eljuttatása a 
gyermekes 
családokhoz. K.: Az 
önkormányzat 
adatainak 
összegyűjtése, 

Önkormány
zat 
Igazgatási 
Oszt. 
vezetője 

2018.06.30. 

Helyi szintű 
jogszabály 
kialakítása. 
Nyári napközi 
és -
gyermekétkezte
tés 
megvalósítása. 

Önkormányzati 
alkalmazott. 
Intézmények 
kapcsolattartói, 
adatszolgáltatói. 
Helyi támogatási 
rendszerhez forrás 
biztosítása. 
Felméréshez, 
elemzéshez 
irodaszerek, PC. 

Helyi jogszabály 
végrehajtása. 
Intézmények éves 
beszámolóinak 
elkészítésében 
kitérnek az 
intézkedés 
megvalósítására. 

A 2. és 3. pontot ebbe bedolgozni. 
Megvalósulások: Beszélj úgy 
programsorozat, Ig.Osztály és 
Családsegítő tájékoztató szórólapja, 
szoc. tábor, Peron tábor, stb. 
Ifjúságpolitikai koncepció törekvése: 
a középiskolába járóknak ösztöndíj 
program kialakítása. 
Védőnők által készített kiadvány. 
Utcai szoc. munka keretében 
(Budakeszi) EMK az iskolákban. A 
helyi támogatások bővítése, 



3 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K 
Intéz
kedé

s 
sors
zám

a  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l  

Az intézkedés tartalma  
Az 

intézkedés 
felelőse  

Az 
intézkedés 

megvalósítás
ának 

határideje  

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága  
Változások 

juttatások, 
kedvezménye
k). Középtávú: 
A 
gyermekvédel
mi 
kedvezménye
ket igénybe 
vevők 
helyzetének 
feltárása, 
elemzése. Az 
elszegényedés 
okainak 
feltárása. 
Hosszú távú: 
A feltárt okok 
megszüntetésé
re intézkedés 
csomag 
kidolgozása, 
új 
támogatások 
bevezetése. 

tendencia 
áttekintése. A 
gyermekekkel 
foglalkozó 
intézmények 
bevonása, az általuk 
vezetett 
gyermekszegénység
re, hátrányos 
helyzetre vonatkozó 
adatok áttekintése, 
elemzése. Az 
elszegényedés 
okainak 
rendszerezése. H.: A 
feltárt adatok 
fényében az 
elszegényedés 
megállítására 
intézkedés 
kidolgozása. Új, 
célzott támogatás 
rendszerének 
kialakítása, helyi 
szintű jogszabályba 
foglalása. A 
meglévő támogatási 
rendszer minél 
inkább a hátrányos 
helyzetű 
gyerekekhez jusson 
el. A helyi 
társadalom 
érzékenyítése a 
rászorulók iránt (pl. 
adományok 
gyűjtése, 
osztálykirándulás 
költségeinek 

fókuszálva a fiatalokra. 
A központi jogszabály 
megváltozásával a jegyző állapítja 
meg a HH, HHH helyzetet. 
 
Minden oktatási intézmény a 
megbeszélt határidőre (lehetőleg 
az okt. év elején) leadja az 
oktatási referensnek az évre 
tervezett kirándulásokat, 
szabadidős eseményeket, nyári 
táborokat. A helyi társadalmi 
szervezetek, egyéb intézmények 
szabadidős terveit a Faluház 
gyűjti össze a megbeszélt 
időpontra (a nyári táborok 
összegyűjtésének időpontja 
eltérhet a tanév kezdésétől). A 
részvétel feltételeit is közölni 
kell (pl. költség, korosztály, 
stb.). Az összegyűjtött 
lehetőségeket az oktatási 
referens és a Faluház egyezteti, 
idő-táblázatba foglalja. Bele kell 
írni a részvétel feltételeit is, és az 
esetleges kedvezmények 
lehetőségét. A hiányzó adatokat 
a két koordinátor bekéri. A le 
nem fedett időkre javaslatot tesz 
a két koordinátor, egyeztetve a 
HEP Fórum tagjaival és a 
szervezőkkel. Az egyeztetett, 
véglegesített összefoglaló 
táblázatot publikálni kell írásos 
és elektronikus úton. 
Hangsúlyozni szükséges a 
tájékoztatókon, hogy 
kedvezményes részvételi 
lehetőség is van. El kell kezdeni 
kialakítani minimális egységes 
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részbeni átvállalása, 
stb.). Szünidei, nyári 
programok 
megpályázása, 
hátrányos 
helyzetűek előnyben 
részesítése, 
támogatása. Nyári 
napközi és -étkezés 
bevezetése. 

feltétel rendszert, a hátrányos 
helyzetűeknek nyújtandó 
kedvezmények feltételrendszerét 
(bekerülési okok, jövedelem 
határok, élethelyzetek, stb.). A 
fonyódligeti szociális tábor 
részvételi feltételeinek 
kidolgozása. Pénzbeli támogatási 
lehetőséget kell kialakítani. Az 
oktatási referens vezetésével 
részt kell venni a témában kiírt 
pályázatokon (pl. nyári 
étkeztetés, Erzsébet tábor, 
ifjúsági tábor). Ki kell alakítani a 
nyári napközi rendszerét az 
iskola kereteiben(hol, ki, milyen 
programot, miből valósít meg. 
Szponzorok felkutatása is 
feladat. 
 

2 

Gyermekek 
napközbeni 
ellátása 
lehetőségeinek 
felkutatása, 
létrehozása, 
óvodai férőhelyek 
bővítése 

A bölcsődei és az 
óvodai 
férőhelyekre több 
jelentkező van, 
mint akit fel tudnak 
venni. A bővítés 
mellett a helyi 
gyermekfelügyeleti 
lehetőséget, családi 
napköziket is be 
kell vonni az 
ellátásba. 

Rövidtávú: A 
meglévő 
bölcsődei, 
óvodai 
férőhelyek 
megtartása, a 
jogszabály 
adta kereteken 
belüli 
maximális 
kihasználtságg
al. Középtávú: 
Megállapodás 
más 
szolgáltatókka
l (pl.CsANA-
k). Új épület 
építés 
(pályázat). 

 

R.: A meglévő 
helyek megtartása, 
épületek 
karbantartása, 
állagmegóvása, 
alkalmazott 
szakemberek 
foglalkoztatása. K.: 
A településen már 
működő csana-k 
felmérése, 
kapcsolatfelvétel. 
Szolgáltatási 
szerződés 
kimunkálása, 
megkötése. 
Pénzügyi feltétel 
biztosítása, normatív 
támogatás 

Önkormány
zat: jegyző 

2018. 12. 
30. 

Növekszik a 
napközbeni 
ellátásban lévő 
gyermekek 
száma. 
Növekszik a 
bölcsődei, 
óvodai 
férőhelyek 
száma.  

Intézmény vezetők, 
egyéb 
alkalmazottak. 
Önkormányzat 
részéről 
koordinátor. 
szerződés 
betartásához 
támogatás megléte. 
Új épület 
megépítésének 
költsége, az új 
fenntartása, 
alkalmazottak 
fizetése. 

Szerződések 
határideje. 
Működési 
engedély,normatíva, 
ellátási díj. 

A felelős és a határidő módosult. 
Új óvoda építésére kész tervek 
rendelkezésre állnak. 
Önkormányzati és Református 
egyház által fenntartott óvoda 
tervek vannak.  
A bölcsőde bővítési 
lehetőségének megvizsgálása 
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Hosszú távú: 
Együttműködé
sek 
fenntartása, 
épület építése, 
fenntartása. 

igénybevétele. Az 
egyéb alternatív 
gyermekfelügyelet 
kibővítése (házi 
gyermekfelügyelet 
beteg gyermeknek, 
játszóház, játszótéri 
program). Új 
bölcsőde, óvoda 
létrehozása 
(gyermeklétszám 
mozgás figyelembe 
vételével): tervezés, 
pályázat 
bekapcsolása, 
forrásteremtés, 
megépítés, dolgozók 
kiválasztása, 
működési engedély 
megkérése. H.: A 
szolgáltatási 
szerződés évenkénti 
felülvizsgálata. Az 
ellátandó célcsoport 
létszámának 
monitorozása. épület 
építése, fenntartás, 
állagmegóvás. 

3 

A 
szegregálódástól 
veszélyeztetett 
területeken élő 
gyermekek 
helyzetének 
felmérése, az 
iskolába járás 
segítése 

Növekszik a 
külterületekről, a 
szegregálódástól 
veszélyeztetett 
területekről 
iskolába járók 
száma. Ez azt is 
jelenti, hogy a 
területen élőkre 
több figyelmet és 
forrást kell szánni, 

Rövidtáv: 
Ismeret 
szerzése a 
külterületen 
élő 
gyermekekről. 
Középtáv: Az 
ismeret 
elemzése, 
összefoglalása
, a 

 

R.: A külterületről 
az oktatási 
intézményekbe járó 
gyermekek 
adatainak 
összegyűjtése az 
intézményektől. Ezt 
minden évben a 
tanév elején (szept. 
30-ig) el kell 
végezni, az 

Igazgatási 
osztály vez.  

Közép távú 
feladatok 
határideje: 
2017.12.31 
Hosszú 
távú 
feladatok 
határideje: 
2018. 12. 
31.  

Csökken a 
veszélyeztetett 
területekre 
költözők száma. 
Csökken az 
iskolai késések 
és hiányzások 
száma a 
területen élők 
körében. Új 
szolgáltatás 

Felméréshez, 
elemzéshez 
szakember. 
Szolgáltatást 
működtető 
szakember. 
Tanyagondnoki 
szolgáltatáshoz 
gépkocsi. 

Intézményi 
adatgyűjtés. 
Szolgáltatás 
működési 
engedélye, 
normatívája. 

A felelős változott, és a 
megvalósítási határidők. 
 
 
 



6 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K 
Intéz
kedé

s 
sors
zám

a  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l  

Az intézkedés tartalma  
Az 

intézkedés 
felelőse  

Az 
intézkedés 

megvalósítás
ának 

határideje  

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága  
Változások 

hogy a természetes 
hátrányuk ne nőjön, 
inkább eltűnjön. 

hátránynövelő 
és 
veszélyeztető 
helyzetek 
megnevezése. 
Hosszú távú: 
A hátrány 
megszüntetésé
re cselekvési 
terv készítése. 

Önkormányzatra 
beadni. Hiányzó 
adatok pótlása más 
adatforrásból 
(önkormányzat), 
illetve lekérdezése a 
helyszínen. K.. Az 
összegyűjtött adatok 
elemzése, a 
veszélyeztető 
helyzet feltárása, 
írásos rögzítése. Ki 
kell térni a területen 
zajló folyamatokra 
is, kb. 2008-tól. H.: 
Az egyes 
veszélyeztető, 
hátrányt növelő 
okok 
megszüntetésére 
részletes cselekvési 
tervet kell 
kidolgozni, ha kell, 
forrás 
mellérendelésével. 
Meg kell gondolni, 
hogy a 
szegregálódástól 
veszélyeztetett 
területekre történő 
bejelentkezést 
hogyan lehet 
szabályozni. A 
terület útjainak 
megfelelő, (de nem 
túlzott) 
karbantartása, a 
lakosok 
bevonásával. 

létrejön. 
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Szolgáltatás 
létrehozása (pl. 
tanyagondnoki 
szolgálat), amely 
állami támogatást is 
kaphat, ennek 
fenntartása. 

4. 

Az átlagtól eltérő 
fejlődésmenetű 
gyermekek 
ellátása 

Korai fejlesztésre 
szoruló gyermekek 
száma növekszik, a 
fejlesztő szakemberek 
egyöntetű véleménye 
lapján. 

Rendelkezünk 
átfogó adatok 
segítségével a 
településen 
fejlesztésre 
szoruló 
gyermekekről. 

 

Rendelkezünk átfogó 
adatok segítségével a 
településen fejlesztésre 
szoruló gyermekekről. 
Rövid táv: 
0-3 év közötti 
gyermekek adatai 
3-6 év közötti 
gyermekek adatai 
fejlesztésben részesülő 
gyermekek adatai 
korosztályra lebontva 
Iskolai oktatásban 
részesülő gyermekek 
adatai 
Közép táv: 
Az összegyűjtött 
adatok elemzése 
Hosszú táv: 
Stratégia kidolgozása, 
szűrés, fejlesztési 
irányok meghatározása 

Igazgatási 
Osztály vez.  

 
2018. 12. 30. 

Rövid táv: Város 
szinten 
rendelkezni 
fogunk a 0-14 
éves korú 
gyermekek 
fejlődésmenetére 
vonatkozó 
adatokkal. 
Közép táv: A 
feltárt adatok 
közötti 
összefüggések 
feltárása 
Hosszú táv: Az 
eltérő 
fejlődésmenetű 
gyermekek 
fejlesztésére, 
oktatására 
vonatkozó 
stratégia 
segítségével már a 
korai 
életszakaszban 
csökken az 
érintett 
gyermekek 
hátránya. 

Emberi erőforrás, 
irodaszer 

Éves adatfrissítés 
szükséges, HEP 
Fórum.. 

A felelős változott. 
Az Intézkedés tartalma oszlop bővül: 
1. az iskolai adatok felvételével: 
Iskolai adatok gyűjtéséhez az 
önkormányzathoz pályázatot 
nyújtson be az okt. intézmény. 
 
2. A fejlesztés megvalósulásáról a 
szülőtől az iskola kér visszajelzést. 
 
3. Fejlesztésre szoruló gyerekek 
fejlesztési kiadásainak 
támogatásának kidolgozása helyi 
rendeletben. 

III. A nők esélyegyenlősége  

1 

A családi 
konfliktusok 
kezelésének 
elősegítése, a 
jelzőrendszeri 

Drasztikusan 
megnövekedett a 
családon belüli 
erőszak száma. A 
nők 

R.: A családon 
belüli 
konfliktusok, 
erőszak 
számának 

 

R.: Adatgyűjtés a 
rendőrségtől, 
bíróságtól, 
gyámhivataltól, 
családsegítőből, 

Családsegít
ő. 

2018. 06. 
30. 

A programokon 
résztvevők 
száma. A 
családon belüli 
erőszak száma 

Adatgyűjtéshez, 
programok 
végrehajtásához 
szakemberek. 
Irodaszerek. 

Jelzőrendszer 
működtetése. Éves 
beszámoló a 
tevékenységről a 
képviselő 

A család- és gyermekjóléti 
központok létrejöttével a családi 
konfliktusokról való jelzés és ezek 
kezelése javult. Speciális 
szolgáltatások is (pl. családterápia, 



8 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K 
Intéz
kedé

s 
sors
zám

a  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l  

Az intézkedés tartalma  
Az 

intézkedés 
felelőse  

Az 
intézkedés 

megvalósítás
ának 

határideje  

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága  
Változások 

tagok jobb 
együttműködésén
ek megvalósítása 

esélyegyenlőségét a 
jó családi környezet 
segíti (közérzet, 
munkahely, 
nevelés). 

meghatározása
. Jelenlegi 
programok 
felsorolása. 
K.: A meglévő 
programok 
kiterjesztése, 
új bevezetése. 
H.: A 
megelőzés és 
a kezelés 
protokolljának 
kidolgozása. 

gyerekjóléttől, 
védőnőktől. A 
témában meglévő és 
elérhető programok 
összegyűjtése 
(szülővé válás, 
baba-mama klub, 
EMK, Családi életre 
nevelés, stb.) K.: A 
meglévő 
programokról 
információ adása. A 
felnövekvő 
nemzedék 
megtanítása a 
konfliktus 
kezelésére már az 
ált. iskolában, 
program 
végrehajtása (pl.: 
családi életre 
nevelést a 6-8 
oszályokban 
bevezetni, ill. 
folytatni). Mediáció 
bevezetése, a 
meglévő 
lehetőségről 
széleskörű 
információ adása. A 
családokkal dolgozó 
és találkozó 
szakemberek 
minden szinten 
tájékoztassák a 
családok tagjait a 
konfliktuskezelés 
lehetőségeiről. 
Ismertető kiadvány 

csökken. Helyiség, terem. 
Kiadvány trénerek 
költsége. 

testületnek. mediáció) ingyenesen elérhetőek – 
bár csak Budakeszin. 
 
A családi konfliktusról kiadvány 
készítése szükséges. Védőnők, 
gyermekorvos, felnőtt háziorvosok, 
rendőrség, családsegítő 
munkacsoport kialakításával. 
Határidő módosul: 2018. 06. 30. 
Egyéb program, pl: Beszélj úgy 
folytatása. 
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készítése az erőszak 
ismérveiről és a 
konfliktuskezelés 
lehetőségeiről, a 
segítő szakemberek 
elérhetőségéről. H.: 
Az erőszak 
megelőzésének és 
kezelésének helyi 
protokollját a 
jelzőrendszer 
tagjaival közösen 
kell kidolgozni már 
meglévő példák 
felhasználásával is. 
A kidolgozott 
protokoll 
közzététele. 

2 

Alternatív 
napközbeni 
ellátás, 
gyermekfelügyele
t kialakítása, 
szolgáltatás 
nyújtása 

A gyermekes nők, 
anyák munkába 
visszatérése nehéz. 
Egyrészt a család 
nehezen engedi 
dolgozni, másrészt 
a munkahely nem 
veszi figyelembe a 
nő családi 
feladatait. 

R.: Meglévő 
ellátások 
számbavétele, 
kapacitáshiány 
kimutatása. 
K.: Meglévő 
szolgáltatás 
megtartása, 
bővítése. H.: A 
szolgáltatás 
támogatása, 
fenntartása. 

 

R.: Biatorbágyon 
számos napközbeni 
ellátás van 
gyermekek részére. 
Ezekről a részletes 
információt egy 
kézben kell 
összegyűjteni. Az 
információ köréről 
meg kell egyezni. A 
publikációt széles 
körben kell csinálni 
és fenntartani. K.: A 
meglévő 
szolgáltatások 
színvonalát meg kell 
tartani. Szolgáltatási 
szerződéskötés is 
lehetséges (pl.. 
családi napközi és 
az önkormányzat 

Önkormány
zat jegyző 

2018.06. 
30.. 

Napközbeni 
ellátások 
igénybevétele 
növekszik. 
Alternatív 
szolgáltatások is 
létrejönnek 
(akár önkéntes 
alapon). 

Szolgáltatási 
szerződéshez 
pénzforrás. 
Épületbővítés, új 
épület költsége. 

 

A játszóház  a Fő utcában és a 
bölcsődésben megvalósult, 
folyamatosan működik;  
Az óvodai férőhelyek bővítése is 
tervbe van véve. 
Változás: 
1. Határidő módosult. 
2. Jelenleg a csana szűkül, de a 
bölcsőde férőhelye növekedett, de az 
nem alternatív napközbeni ellátás. 
3. Családbarát munkahely titulus 
elérésének megcélzása az 
önkormányzati intézményeknél. 
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közt). Szolgáltatás 
bővítése; 
intézményes (új 
bölcsődei 
férőhelyek), 
alternatív; házi 
gyerekfelügyelet 
(friss nyugdíjasokat 
érdemes 
gyermekfelügyeletre 
képezni helyi 
szinten), időszakos 
gyerekfelügyelet, 
Csana, játszóház. 
Publikálás. H.: 
Szolgáltatási 
szerződésben 
kiszámítható ellátás 
nyújtása, saját 
intézmény 
fenntartása. A 
rászoruló család 
támogatási 
rendszerének 
kidolgozása. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 

Helyi 
lakáspolitikai 
koncepció 
készítése 

A nyugdíjasoknak 
magas a lakás 
fenntartási 
költsége, 
"túlfogyasztanak" 
lakásból, ezért az 
elszegényedés 
fenyegeti őket. 
Ugyanakkor a fiatal 
nemzedéknek az 
életkezdéshez nincs 
forrásuk lakásra. A 
két helyzetet össze 

Rövidtávú: 
Lakásfenntartá
si gondokkal 
küzdő idős, 
nyugdíjas 
emberek 
adatainak 
összesítése. 
Középtávú: 
További 
adatgyűjtés, 
kérdőívezés. A 
lakáskoncepci

 

R.: Önkormányzati, 
szoc. intézményi és 
egyéb adatokból a 
lakással és annak 
fenntartásával 
kapcsolatos 
ismeretek 
megszerzése. K.: 
Adattisztázás után a 
helyzet rögzítése. A 
koncepcióba 
bevonható lakások 
felmérése. A 

Önkormány
zat Jegyző 

2019. 12. 
31. 

Koncepció 
írásban 
elkészül. A fenti 
lehetőséget 
kihasználók 
száma 
növekszik.. 

Adatgyűjtéshez, 
feldolgozáshoz, 
elkészítéshez 
szakember. 
Koncepció 
elkészítésének 
költsége. Az 
ellátási ráfordítást 
(bér, dologi) 
önkormányzati, 
vagy pályázati 
forrásból kell 
megelőlegezni. 

Lakáskoncepció 
elfogadása 
önkormányzati 
határozattal. A 
folyamatot a belépő 
idős 
lakástulajdonosok 
felszabaduló 
ingatlana biztosítja. 

A Családsegítő az idősek és a 
fiatalok lakás helyzetét és annak 
megoldását célzó programot 
elkészítette ez jogi alátámasztásra 
vár. 
A helyi Ifjúságpolitikai koncepció is 
tárgyalja ezt a témát. 
Határidő módosul 2019. 12. 31-re. 
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lehet kapcsolni. ó előkészítése. 
Hosszú távú: 
A nyugdíjas 
személyek 
ellátási 
szükségleténe
k felmérése, a 
koncepció 
kialakítása. 

lakáskoncepció, az 
idősödő ember 
ellátása, helyben 
maradása elvei 
mentén alakítható 
ki. Részletezni kell 
az idősödő ember 
ellátási igényeit. 
Rögzítendő az 
ellátási szerződés, 
amely tartalmazza 
az ellátásért lakás 
elvet. H.: Ellátási 
igény személyre 
szabott 
meghatározása. 
Pénzügyi kalkuláció 
elkészítése. Jogi 
feltételrendszer 
biztosítása. 
Szerződés 
megkötése. Az 
egyén állapotát 
folyamatosan 
figyelemmel kíséri, 
segíti a mindennapi 
életet egy 
alkalmazott. Az idős 
személyek ellátására 
- saját javaslatuk 
alapján is - 
hatékonynak 
bizonyul a 
társasház-jellegű, 
megépítendő 
ingatlan (1,5 szoba, 
összkomfort, kis 
előkerttel). Az 
ellátott ingatlanát az 
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önkormányzat 
venné át ellátás 
fejében. Ezt a 
fiatalok lakáshoz 
jutásának segítésére 
használhatná fel. 
 

2 
 

Az idős emberek 
közművelődéshez 
való 
hozzáférésének 
feltárása, válaszok 
kidolgozása. 

Az idősek 
kulturális 
fogyasztásáról 
nincs adatgyűjtés, 
így nem tudunk 
tenni azért, hogy 
társadalmi 
elszigeteltségüket 
elkerüljük, az 
egyedüllétüket 
csökkentsük. 

Rövidtávú: Az 
idősekkel 
kapcsolatban 
lévő 
szervezetek 
megkeresése. 
Adatgyűjtési 
területek 
közös 
meghatározása
. Középtávú: 
Az 
adatgyűjtők és 
adatszolgáltat
ók körének 
meghatározása 
(szervezetek, 
intézmények, 
egyházak). A 
konkrét 
kérdőív 
kidolgozása. 
Hosszú távú: 
Adat- és 
kérdőív 
feldolgozása. 
Ismétlődés 
meghatározása
. 

 

R.: Az idősekkel 
foglalkozó 
szervezetek, 
egyházak, 
intézmények, 
szolgáltatók 
részvételével 
megbeszélés/ek 
rendezése. Ezek 
témája az 
adatgyűjtési 
területek 
meghatározása (pl.: 
sportolás, játékok, 
tanulás, művelődés, 
közélet, stb.). 
Célcsoport 
életkorának 
meghatározása. K.: 
Az idős emberekkel 
foglalkozók, ill. 
saját szervezeteik 
feladatainak 
kiosztása az 
adatgyűjtésre 
vonatkozóan. Sok 
adat rendelkezésre 
áll külön gyűjtés 
nélkül a fenti 
szervezeteknél, csak 
össze kell azokat 
írni (pl.: tagok 

JFMK 2018. 12. 
31. 

Adatbázis 
létrehozása és 
karbantartása. 

Kérdőív készítő, 
elemző szakember. 
Adatlekérdezők. 
Irodaszerek. PC. 
Megbeszélések 
dologi kiadása. 
Teremszükséglet. 

Az elvégzett 
tevékenység 5 
évenkénti 
megismétlése az 
adatfrissítés 
érdekében. Az 
adatkezelő a 
közművelődési 
intézmény, szakmai 
programjában 
szerepeljen a 
tevékenység. 

Változás: 
Felelős, határidő esetében. 
Az intézkedést a közművelődési 
koncepció módosítása keretében 
dolgozza ki a Juhász Ferenc 
Művelődési Központ. 
Helyi Értéktár Bizottság 
bevonása a „Fedezzük fel 
Biatorbágyot!” program 
keretében. 



13 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K 
Intéz
kedé

s 
sors
zám

a  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az 
intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l  

Az intézkedés tartalma  
Az 

intézkedés 
felelőse  

Az 
intézkedés 

megvalósítás
ának 

határideje  

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága  
Változások 

száma, életkora, 
neme, érdeklődési 
köreik, milyen 
eseményen hányan 
szoktak részt venni, 
vagy a Faluház 
látogatói közt 
jegyezni az idős 
emberekre 
vonatkozó adatokat, 
stb.). A nem 
meglévő adatokra 
konkrét kérdőívet 
kell kidolgozni. 
Lényeges a 
reprezentatív 
mintavétel, hogy 
objektív kép 
alakuljon ki az idős 
emberek 
közművelődési 
szokásairól. H.: A 
kapott adatok és a 
kérdőív 
feldolgozása, 
elemzése, 
megállapítások 
rögzítése, 
következtetések és 
tevékenységek sorba 
állítása. szükséges 5 
éves 
rendszerességgel az 
adatok frissítése.  
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3 
Az idős emberek 
szállításának 
megoldása. 

Helyi közlekedés 
hiányában nehéz az 
időseknek saját 
ügyeiket intézni. A 
bevásárlásaikat és 
az orvoshoz 
eljutásukat, ill. a 
rendezvények 
látogatását nehezen 
tudják megoldani. 
Ez fokozottan igaz 
a külterületen 
élőkre. 

Az idős, 
mozgásukban 
akadályozott 
és nehezen 
közlekedő 
emberek minél 
tovább 
önállóan 
tudják saját 
ügyeiket 
intézni, 
eseményekre 
eljutni. 

 

Rövidtávon: Fel kell 
mérni, hogy milyen 
lehetőségek vannak 
most a településen 
az idős emberek 
közlekedésére, 
helyváltoztatásuk 
könnyítésére. Ezek 
igénybevételének 
jelenlegi feltételei 
milyenek(megközelí
thetőség, 
igénybevétel 
menete, ára. stb.) 
Középtávon: A 
személyszállítás 
helyi lehetőségének 
kialakítása: pl.: 
Közösségi 
közlekedés esetén 
megállók 
alkalmassá tétele, 
járművek 
alkalmassága, 
menetrend 
összevetése az 
ügyintézési, 
egészségügyi 
szolgáltatási idővel. 
Taxiszolgálat esetén 
a szolgáltatók 
száma, ára 
meghatározásra 
kerül. Támogató 
szolgálat szabad 
kapacitása esetén a 
lehetséges 
időintervallum 
meghatározása (ez 

Önkormány
zat Ig. 
Osztálya 

2018. 12. 
31. a 
külterület 
felmérésév
el 
összhangba
n. 

Igénybevevők 
száma. 

Helyzetfelméréshez 
szakember. Sofőr. 
Gépjármű. 
Szállítási 
támogatás.  

 
Változás: 
Határidő a I/1-gyel összhangban. 
Felelős. 
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az intervallum 
viszonylagos, ha 
fogyatékos személy 
akarja igénybe 
venni, mert 
elsőbbséget élvez). 
Ez utóbbi két 
szolgáltatás mellé 
önkormányzati 
támogatás 
kidolgozása, 
rászorultsági 
kritériumokkal. Házi 
segítségnyújtás 
kibővítése 
személyszállítással, 
ehhez költség 
kalkulálása, 
szállítási 
kritériumok 
kidolgozása 
(esetleges 
igénybevételi 
torlódás miatt is). 
Gépkocsi beszerzése 
szükséges. 
Hosszútávon: 
fenntarthatóság 
biztosítása 
érdekében a 
külterületre is 
kiterjeszteni a 
szolgáltatást. 
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V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 

A foglalkoztatott 
fogyatékos, 
megváltozott 
munkaképességű 
személyek 
felmérése, 
alkalmazotti 
számuk növelése. 

Nincs pontos adat 
arról, hogy az 
önkormányzat és 
intézményeiben 
hány fogyatékos 
személyt 
foglalkoztatnak. A 
cégeknél sem 
tudjuk ugyanezt. 
Az adatgyűjtéssel 
növekszik a 
fogyatékos 
személyek 
munkavállalási 
esélye. 

Megnézzük, 
hány 
fogyatékos és 
megváltozott 
munkaképessé
gű ember 
lakik 
Biatorbágyon. 
Megtudni, 
hogy az 
önkormányzat
nál és 
intézményeibe
n hány 
fogyatékos 
személyt és 
hány 
megváltozott 
munkaképessé
gű személyt 
alkalmaznak. 
Alkalmazotti 
létszám 
felmérése, 
növelésének 
kiterjesztése 
az egyéb 
foglalkoztatók
ra. A 
célcsoport 
felkészítése a 
munkavállalás
ra, 
foglalkoztatás. 

 

R.: Adatgyűjtés a 
foglalkoztatott 
fogyatékos 
személyekről, 
megváltozott 
munkaképességűekr
ől. Ha van papírja, 
könnyebb. Ha a 
munkáltató sejti, 
hogy az alkalmazott 
munkavégző 
képessége változott, 
akkor kérje a 
vizsgálatot, és a 
személy besorolását. 
Adatszolgáltatók 
körének 
meghatározása. K.: 
Adatgyűjtés más 
vállalkozásoktól. 
Adatok fényében 
cselekvési terv 
kidolgozása: 
munkaerőpiaci 
tanácsadás H.: 
Adatbázis frissítése. 
A munkaadóknak 
tájékoztató 
megtartása, 
információs 
kiadvány készítése a 
célcsoport 
alkalmazásával 
kapcsolatosan 
(kedvezmények, 
adókönnyítés, 
presztízs,stb.) 
 

Családsegít
ő 2018.05.31. 

Növekszik az 
önkormányzat 
és 
intézményeinél 
a fogyatékos, 
megváltozott 
munkaképesség
ű alkalmazottak 
száma. 

Adatgyűjtők 
feldolgozó 
szakember. 
Felmérők költségei, 
irodaszer. 

 

A Családsegítőben végzett 
munkaerő-piaci tanácsadás keretében 
segítjük a célcsoport munkába 
állását. 
A Családsegítőben a Napraforgó 
nkft. kihelyezett tanácsadást és 
toborzást tart a célcsoportnak. 
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2 

Az önkormányzat 
dolgozója vegyen 
részt 
fogyatékosügyi 
mentor, tanácsadó 
képzésben 

Az 
önkormányzatnál 
nincs fogyatékos 
személyek 
alkalmazásában 
tanult és jártas 
munkatárs, pedig 
Biatorbágyon az 
önkormányzat az 
egyik legtöbb 
embert 
foglalkoztató 
szervezet.  

Fogyatékosüg
yi mentor 
kiképzése, 
alkalmazása. 

 

Képzési lehetőség 
felkutatása. 
Feltételek rögzítése, 
költségek 
megállapítása. 
Jelentkező és 
alkalmas személy 
kiválasztása a már 
önkormányzatnál 
dolgozók közül. 
Beiskolázás, képzési 
szerződés 
megkötése. képzés, 
sikeres befejezés. A 
fogyatékosügyi 
mentor 
munkakörének 
meghatározása. 
Alkalmazásáról 
informálni kell a 
lakosságot. 

Önkormány
zat Jegyző 

2018. 12. 
31. 

Kiképzett 
szakember. 

Képzendő személy. 
Képzés díja. 

A kiképzett személy 
alkalmazása. 

Változás: 
Felelős és htáridő. 
A fogyatékosügyi mentor 
kiválasztása az önkormányzat 
dolgozói közül (pl. HR) és képzése 
megvalósul. 

3 

Az 
akadálymentesítés 
komplex 
(közfunkciót 
ellátó 
intézmények és a 
közterületek) 
rövid-, közép-, 
hosszú távú 
tervének 
elkészítése az 
érintettek 
bevonásával, 
pályázatok 
mellérendelése 

A középületek 
teljes 
akadálymentesítetts
ége nem megoldott. 
Ezért a fogyatékos 
személyek 
életlehetősége 
szűkül, önállóságuk 
csorbul. 

R.: 
Helyzetfelmér
és. K.: 
Akadálymente
sítési tervek 
elkészülése, 
végrehajtási 
ütem 
kialakítása. 
H.: A teljes 
akadálymentes
ítettség 
lépéseinek 
végrehajtása.  

 

R.: A középületek 
felmérése 
akadálymentesítettsé
g szempontjából. 
Minden típusú 
fogyatékosságnak 
való megfelelőséget 
nézni kell. K.: 
Tervkészítés, 
szaktanácsadás 
állandó jelenlétével. 
A terv rövid, közép 
és hosszú távú 
megvalósítási 
szakaszra oszlik. H.: 
A könnyebben 
megvalósítható 
változtatásokat 

Önkormány
zat Ig.Oszt. 

2018. 12. 
31. 

A 
közintézmények 
komplex 
akadálymentesít
ése 
megtörténik. 

Tervezéshez 
szakember, 
társadalmi 
szervezet. Pénz a 
kialakításhoz, 
évente ütemezve. 

Terv dokumentáció. 
Éves 
költségvetésben 
szerepel a 
szükséges tétel. 

Változás: 
Határidő: 
Szakcég pályáztatása a helyzet 
felmérésére, korábbi adatok 
(2003-as) frissítése. 
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minél előbb végre 
kell hajtani (pl.: 
tapintható táblák 
kihelyezése, hangos 
bemondás liftben, 
vezetősáv 
kialakítása, 
indukciós hurok). 
Az épületeken 
végzendő 
munkákhoz 
pályázati forrás 
keresése. A jelnyelvi 
tolmács 
rendelkezésre állását 
önkormányzati 
társulás keretében 
jobban meg lehet 
valósítani. Az 
elektronikus 
ügyintézés 
bevezetésével pl. a 
gyengén látók 
felolvasó program 
segítségével 
önállóan intézhetnék 
ügyeiket. 

 
 
Biatorbágy, 2017. 06. 13. 
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2 

Bevezető 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2 évenkénti felülvizsgálatának keretében készült a jelenlegi 

dokumentum. Ebben csak a 2015-ben elfogadott programhoz képest bekövetkezett változásokat 

rögzítettük. Amelyik pont alatt nem szerepel tartalom, abban változtatás nem következett be, így az 

eredeti dokumentum tartalma érvényes. 

 

A HEP Intézkedési Terve külön dokumentumként került becsatolásra a kezelhetőség érdekében, 

de az a jelen dokumentum szerves része. Abban a változások oszlop szolgál az intézkedés megvalósítására 

és módosítására. 
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 
A település bemutatása 
 
 

Adatállomány Lakónépesség száma (fő) Adatfrissítés ideje 

2014. évi  13.019 2015.03.26. 

2015. évi 13.128 2016.03.24. 

2016. évi 13.273 2017.04.19. 

 

Lakónépesség korösszetétele 

Év 0-17 évesek (fő) 18-64 évesek (fő) 65 év feletti (fő) 

2014 3.110 8.152 1.757 

2015 3.164 8.172 1.792 

2016 3.221 8.225 1.827 

 
A lakosságszám folyamatosan emelkedik, ezen belül a gyermekek száma intenzívebben, mint az idős 
korosztályé. 
 
A nemzetiségi önkormányzatok közül ma már csak a Német Nemzetiségi Önkormányzat működik. 
 
Célok 
 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó 

támogatások 
 
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
 
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az Esély Szociális Társulás látja el. 
A támogató szolgáltatást ellátási szerződésben a Boldog Gizella Alapítvány látja el. 

 
h) pozitív diszkrimináció a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 
A polgármester hatáskörében lévő, méltányossági alapon nyújtható közgyógyellátás és 
ápolási díj a már említett törvényi változás miatt 2015. március 1-től nem állapítható meg. 
Képviselő-testületi döntés értelmében a jogosultak részére ettől az időponttól a megszűnt 
támogatások helyett gyógyszerkiadások viseléséhez, illetve ápoláshoz nyújtható települési 
támogatás állapítható meg. A megszűnt méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság 
megszűnésének időpontja – a lakásfenntartási támogatáshoz hasonlóan – a támogató 
határozatban szereplő jogosultsági időtartam lejárta, míg a méltányossági ápolási díj 
megszűnésének időpontja 2015. március 1. volt.  
A 2015. évre áthúzódó méltányossági közgyógyellátásban részesülők száma 37 fő volt, a 
gyógyszertámogatás formájában nyújtott települési támogatás megállapítására 44 fő részére 
került sor. 2016. évben 65 fő részére került új jogosultság megállapításra.  
A 2015. évre áthúzódó méltányossági ápolási díjban részesülők száma 25 fő volt, az ápolási 
támogatás formájában nyújtott települési támogatás megállapítására 18 fő részére került sor. 
2016. évben 27 fő részére került új jogosultság megállapításra 

 
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 
partnersége a települési önkormányzattal 
 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, 

demográfiai trendek stb.) 
 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 
lakhatási helyzete   

 
„A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
változásai következtében 2013. szeptember 01-től módosultak a hátrányos, illetve 
halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó szabályok. Ettől az időponttól a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek szülője/családbafogadó 
gyámja kérelmére a jegyző állapítja meg a gyermek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos 
helyzetét, vizsgálva a szülő/gyám iskolai végzettségét, alacsony foglalkoztatottságát, illetve 
a család lakókörnyezetét, lakáskörülményeit. A megállapítás minden esetben arra az 
időszakra terjedhet, ameddig a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsága fennáll. 2013. évben még nem született hátrányos vagy halmozottan hátrányos 
helyzet megállapítását tartalmazó határozat, 2014. évben 3 család (4 gyermek) esetében 
született, 2015. évben 11 család (20 gyermek) esetében és 2016. évben 10 család (21 
gyermek) esetében. 

 
 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek 

száma1 (fő) 

Ebből tartósan 
beteg, fogyatékos 

gyermekek 
száma (fő) 

gyermek és fiatal felnőtt 
rászorultságára tekintettel 

nyújtható rendkívüli 
települési támogatást (fő) 

2013 153 2 199 
2014 139 15 151                    
2015 200 14 111 
2016 127 12 154 

 
 Az utolsó oszlop elnevezése az utóbbi években több változáson ment keresztül: 
„rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény” alatt a régi „rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást” (2013. december 31-ig hatályos), később „gyermek és fiatal felnőtt 
rászorultságára tekintettel nyújtható önkormányzati segélyt” (2015. február 28-ig hatályos), 
ma „gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtható rendkívüli települési 
támogatást” (2015. március 1-től hatályos) kell értenünk. 

 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

                                                           
1 adott év december 31-ei állapot 
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Az Önkormányzat a nyári szünidőben a Balaton partján minden évben egy hetes, szociális 
gyermektábort működtet, mely során térítésmentesen 50 fő rászoruló gyermek és 
pedagógus kísérőik részére rendelkezésre bocsátja a tulajdonában lévő fonyódligeti üdülőt, 
valamint biztosítja a tábor költségeit (utazás, ellátás, programok költségei).  
A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére 2016. évtől új 
támogatási formák kerültek bevezetésre: a nyári szünidőben egy hetes napközis 
gyermektábor díjának átvállalásával, valamint december hónapban a gyermekek 5.000,- Ft 
összegű karácsonyi támogatása.” 

 
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

 
„A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
változásai értelmében a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetést biztosít a 
hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, 2016 nyarától. Az 
eljárás a szülő/törvényes képviselő kérelmére indul, az igényelt időszakra az előre adagolt és 
csomagolt, napi egyszeri meleg étel a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
épületében vehető át. Az igénybevevők létszáma az alábbiak szerint alakult: 
 

Időszak Igénybevevő gyermekek száma 
(fő) 

2016. év nyári szünet 3 
2016. év őszi szünet 2 
2016. év téli szünet 3 

 
Az önkormányzat intézményi térítési díjkedvezmény lehetőségét azoknak is megnyitotta a 
helyi rendeletében, akik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsági 
feltételeknek nem felelnek meg, de a rendeletben lévő feltételek alapján megkapják a 
támogatást. 

 
 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási 
lehetőségei és esélyegyenlősége 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi  

napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát 
munkahelyi megoldások stb.) 

 
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 
 
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 

kezdeményezések 
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek 

stb.) 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 

való hozzáférés 
 
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 
 
 
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 

való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 
 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 
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Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

A melléklet tartalmazza a HEP IT részletes szövegét. 
 

1. A HEP IT részletei 

A HEP Fórum által javasolt intézkedési terület részletes kifejtése 

 
2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 
 

3. Megvalósítás 

 

4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. Biatorbágy város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt 
született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
III. Ezt követően Biatorbágy város képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az 
Intézkedési Terv) megvitatta és a ………………………………………………………………. számú határozatával elfogadta. 
 
Mellékletek: Testületi határozat. 
 
 
Dátum          Aláírás 
 
 
A Biatorbágyi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
Dátum          Partner aláírás 
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