
 

    
 

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ 

 

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzat Helyi 
Esélyegyenlőségi Programja Intézkedési Tervének kiegészítéséről 

MELLÉKLETEI: 1 db, Biatorbágy Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának Intézkedési Terve 

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület 

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt 

ÜLÉS IDŐPONTJA:  2022. június 30. 

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

MEGHÍVOTTAK: Pomaházi Krisztina igazgatási osztályvezető 

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Igazgatási Osztály  

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester 

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Pomaházi Krisztina igazgatási osztályvezető  

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE:  

DÁTUM:  2022. június 16. 



 
 

 Város Polgármestere 
 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174 
 Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

 

 
Előterjesztés  

Biatorbágy Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
Intézkedési tervének kiegészítéséről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2018 novemberében alkotta meg, majd 2020. évben 
felülvizsgálta Helyi Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: HEP). A Képviselő-testület 
munkatervében ez év novemberében irányozta elő a HEP kétévenkénti kötelező felülvizsgálatáról 
szóló előterjesztés tárgyalását. 
Településünket érintően a két felülvizsgálat között időben, 2021. július 1-jétől jelentős jogszabályi 
változások történtek. A HEP megalkotásának, felülvizsgálatának szempontrendszerére vonatkozó, 
a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.5.) EMMI 
rendelet hatályon kívül helyezésre került, egyúttal a Belügyminisztérium Módszertani útmutatót 
állított össze „a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program 
felülvizsgálatához”. E Módszertani útmutató rögzíti, hogy az abban foglalt rendelkezések 2021. július 
1-től hatályosak, azokat „alkalmazni az ezen időponttól esedékes HEP áttekintés és felülvizsgálat, 
illetve új HEP elkészítésekor szükséges”. A 2022. év novemberében esedékes felülvizsgálat során 
tehát már ezen új szempontrendszert kell figyelembe vennünk. 
A HEP elkészítésének, felülvizsgálatának felügyeletét a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 
esélyegyenlőségi mentorhálózat működtetésével látja el. A megyében kijelölt mentorunkkal 
folyamatos a kapcsolattartás, az igény szerinti szakmai segítségnyújtás. A Hivatalban tett legutóbbi 
személyes egyeztetés során is olyan jelzésekkel élt, melyek segítik a HEP Intézkedési tervének (a 
továbbiakban: IT) megvalósulását. Tájékoztatása alapján a HEP IT-hez kapcsolódó pályázati 
támogatások ellenőrzésekor, a folyamatban lévő pályázatok elbírálásakor már az új Módszertani 
útmutatóban szereplő kritériumok megléte kerül vizsgálatra.  Az új szempontrendszer értelmében 
ugyanakkor már nem elégséges az IT-ben az egyes intézkedések I) oszlopában „Az intézkedés 
megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)” utalni egy esetleges 
pályázati forrásra, a konkrét pályázat elnevezését, számát is fel kell tüntetni a már elnyert és a 
benyújtani tervezett pályázatok esetén egyaránt. Az egyes pályázatok elbírálása, már elnyert 
pályázati pénzösszegek elszámoltatása során nem feltétlenül kerül figyelembevételre, hogy 
településünkön várhatóan csak 2022 novemberében születik az új jogszabályi előírásoknak 
megfelelően felülvizsgált HEP és kapcsolódó IT. Ez a – két HEP felülvizsgálat közötti, attól független 
– kiegészítő döntés a hatályba lépése érdekében megküldésre kerül a Társadalmi Esélyteremtési 
Főigazgatóság részére. 
 
Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelenleg hatályos 
dokumentumban szereplő kiegészítések elfogadásáról döntést hozni szíveskedjen.  
 
Biatorbágy, 2022. június 16. 
 

     Tarjáni István s.k. 
       polgármester 

  



 
 

Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022. (VI. …) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
Intézkedési tervének kiegészítéséről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy Város 
Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja Intézkedés Tervének kiegészítéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi szövegrészek átvezetését hagyja jóvá: 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

Intéz-
kedés 
sor-

száma 

A I 

Az intézkedés címe, megnevezése Az intézkedés megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, pénzügyi, technikai) 

II.2. Meglévő bölcsődei és óvodai 
férőhelyek megtartása, számának 
növelése 

PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 Önkormányzati 
tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása Pest megyében 
 
RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése 
 
TOP Plusz 3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán 
infrastruktúra fejlesztése 

II.3. Gyermekeknek, fiataloknak szóló 
szabadidős, nyári szünidős 
programok bővítése 

TOP Plusz 1.2.1-21 Élhető települések 
 
Országos Bringapark Program 2020 
 
Országos Bringapark Program 2021 
 
MLSZ Országos Pályaépítési Program 2018 
 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. fejezet 20 
cím 24 alcím 40 jogcímcsoport „Egyedi 
sportlétesítmény-fejlesztések támogatására” 
elnevezésű fejezeti kezelésű sorról 70.000.000 Ft 
biztosítása, multifunkciós sportpálya és környezete 
kialakítására 
 
A Nemzeti Sportközpontok és Biatorbágy Város 
Önkormányzata között létrejött együttműködési 
megállapodás alapján 1 db "D" típusú sportpark 
létrehozása a Nemzeti Szabadidős Egészség 
Sportpark Program keretén belül 

  



 
Intéz-
kedés 
sor-

száma 

A I 

Az intézkedés címe, megnevezése Az intézkedés megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, pénzügyi, technikai) 

IV.2. Idős emberek közművelődéshez 
való hozzáférésének segítése az 
elszigetelődésük elkerülése 
érdekében, adatbázis létrehozása és 
intézkedések meghatározása a 
megújuló Közművelődési Koncepció 
keretében 

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések 
 
PM_ONKORMUT_2018 Önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása 
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén 
 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása 2020 
 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása 2021 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása jogcím 

V.2. A fogyatékkal élők részére biztosított 
fizikai és infokommunikációs 
akadálymentesítés kiterjesztése, 
cselekvési terv készítése 

PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 Önkormányzati 
tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása Pest megyében 
 
PM_ONKORMUT_2018 Önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása 
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén 
 
TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése 
 
TOP Plusz 3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális 
infrastruktúra fejlesztése 
 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása 2020 
 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása 2021 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása jogcím 
 
RRF_1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése 
 
TOP Plusz 3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán 
infrastruktúra fejlesztése 
 
TOP Plusz 1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés 

 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Igazgatási Osztály 
 

  Tarjáni István s.k.                                                  dr. Hajdu Boglárka s.k.  
     polgármester                                                                  jegyző      
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

(3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez) 
 

Intéz-

kedés 

sor-

száma 

A B C D E F G H I J 

Az intézkedés címe, megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumen-

tumokkal 

Az intézkedés tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

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 Biatorbágy szociális térképe, a 

Szolgáltatástervezési Koncepció, 

valamint a külterületen végzett 

felmérések adatainak együttes 

kezelése és folyamatos 

adatgyűjtést követő frissítése 

A döntéshozók 

számára nem 

pontosan ismert 

Biatorbágy változó 

társadalmi 

összetétele, 

szociális helyzete 

A településen élők 

társadalmi 

összetételének, 

szociális 

helyzetének 

pontos 

megismerése 

Biztosított Adatok felkutatása, begyűjtése, új 

kérdőívek készítése, az adatok 

kiegészítése, összegzése, 

feldolgozása. Ha szükséges, helyi 

rendeletmódosítás. Anyagi 

erőforrások megteremtése.   

 

PMH 

Igazgatási 

Osztály 

vezetője 

2020.06.30., 

illetve ezt 

követően  

folyamatos 

Az adatok 

frissítésére 

évenként: 

2021.06.30. és 

2022.06.30., az 

adatok feldol-

gozására, hely-

zetelemzés 

elkészítésére: 

2022.08.31.  

Az adatgyűjtés 

eredményeinek 

összehasonlítása, 

folyamatos 

beszámolás a 

Fórum felé arról, 

hol tart az 

adatgyűjtés, illetve 

a rendeletek 

módosítása és 

hatása 

Humán: megfelelő 

szakemberek 

alkalmazása a térkép 

elkészítéséhez 

biztosított. Pénzügyi, 

technikai: munkakör 

részeként, 

munkaidőben 

végezhető, így 

többletforrást nem 

igényel 

A határidő 

folyamatossága, 

illetve a Fórum 

tagjai felé történő 

beszámolás 

fenntarthatóvá teszi 

I.1. Felülvizsgálat 2020: Az intézkedés fenntartása szükséges. Új határidő az adatok frissítésére évenként: 2021.06.30. és 2022.06.30., az adatok feldolgozására, helyzetelemzés elkészítésére: 2022.08.31. 

2 Lakáspolitikai koncepció 

megalkotása, annak keretén belül 

szociális lakások és bérlakások 

biztosítása 

Szociális lakások 

és bérlakások 

iránti igény 

növekedése 

Szociálisan 

rászoruló 

személyek 

lakhatásának 

segítése 

Biztosított Adatok felkutatása, begyűjtése, a 

helyzet rögzítése. A koncepcióba 

bevonható lakások felmérése. A 

koncepció megalkotása. 

 

PMH 

Igazgatási 

Osztály 

vezetője,  

Műszaki 

Osztály 

vezetője 

2022.12.31. A lakáspolitikai 

koncepcióban 

foglaltak alapján 

biztosítandó 

lakások által a 

rászorulók, 

szolgáltatást 

igénylők számának 

alakulása 

Humán: megfelelő 

szakemberek 

alkalmazása 

biztosított. Pénzügyi, 

technikai: a koncep-

ció a munkakör 

részeként, munka-

időben kidolgozható, 

így többletforrást 

nem igényel. Az 

újonnan kialakított 

lakások a költség-

vetésben forrást 

Az újonnan 

kialakítandó 

lakások köre (az 

önkormányzati 

vagyon gyarapítása 

mellett) több 

évtizedre 

biztosíthatja a 

rászorulók segítését 
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igényelnek, bár a 

bérbeadás díjából 

bevétel képződik.  

I.2. Felülvizsgálat 2020: Az intézkedés fenntartása szükséges az eredeti határidő megtartásával. 

3 A Családsegítő Szolgálat új 

épületben történő elhelyezésével 

kapcsolatban „adománybolt” 

kialakítása, mellyel mind az 

adományozók, mind a rászorulók 

praktikusabban vehetnék igénybe a 

szolgáltatást 

A település külön-

böző szerveze-

teihez (elsősorban 

a Családsegítő 

Szolgálathoz) 

számos adomány 

érkezik, célszerű 

ezen 

tevékenységek 

összehangolása, 

valamint a tárolás, 

rászorulókhoz 

történő eljuttatás 

folyamatának 

egyszerűsítése 

Az „adománybolt” 

létrehozásával az 

adományozás 

folyamata 

egyszerűsödne 

valamennyi 

résztvevő számára, 

elsősorban a 

rászorulók éreznék 

pozitív hatásait 

Biztosított Területet érintő felmérés, majd a 

szervezetek hasonló 

tevékenységének összehangolását 

követően  az„adománybolt” 

kialakításának megvalósítása.  

Család-

segítő 

Szolgálat 

vezetője 

2022.12.31. A jelenlegi, 

távolabb található 

adományraktárban 

a felhalmozás 

megszűnése, a 

praktikus 

helykialakítás 

(Családsegítő 

Szolgálat 

szolgáltatási helye) 

az esetek 

(adományozás, 

illetve 

igénybevétel) 

számának alakulása 

Humán: várhatóan 

plusz létszámot 

igényel. 

Pénzügyi, technikai: 

a Családsegítő 

Szolgálat elhelyezése 

eleve többletforrást 

igényel a 

költségvetésből, 

ennek keretében 

valósulhatna meg a 

helyiség kialakítása, 

berendezése 

 

Az „adománybolt” 

kialakítása, a 

szolgáltatás 

biztosítása – igény 

esetén – 

évtizedekig 

fenntartható, a 

szolgáltatás kevés 

költséggel 

bővíthető 

I.3. Felülvizsgálat 2020: Az intézkedés fenntartása szükséges az eredeti határidő megtartásával. 

4 Felsőoktatásban, illetve közép- és 

alapfokú oktatásban tanuló, 

szociálisan rászoruló fiatalok 

továbbtanulási terveinek, szociális 

helyzetének felmérése, részükre 

támogatási rendszer kidolgozása 

Megnőtt a nehéz 

sorsú, szociálisan 

rászoruló 

családban felnövő 

tehetséges 

fiatalok, fiatal 

felnőttek 

tanulásának 

támogatási igénye 

A felsőoktatásban 

tanulók 

támogatásához 

hasonlóan a 

szociálisan 

rászoruló 

általános- és 

középiskolások is 

részesülnének 

egyfajta 

ösztöndíjban  

Biztosított Bursa Hungaria 

Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozás fenntartása, az éves 

költségvetésben a fedezet 

biztosítása. Az általános- és 

középiskolások igényeinek 

felmérése (általános iskolák 

adatai), részükre is hasonló 

támogatási rendszer kidolgozása 

(például nyelvvizsgához, 

biatorbágyi közösségi szolgálatban 

való részvételhez kapcsolódás) 

összhangban az Ifjúságpolitikai 

Koncepcióban foglaltakkal. 

PMH 

Igazgatási 

Osztály 

vezetője, 

biatorbágyi 

általános 

iskolák 

intézmény-

vezetői 

2020.06.30. 

2022.06.30.  

A fiatalok 

tanulmányi 

eredményének 

alakulása, 

nyelvvizsgák 

megszerzésének 

száma, 

felsőoktatásba 

történő felvételi 

eljárások 

megindításának 

száma 

Humán: megfelelő 

szakemberek 

alkalmazása 

biztosított. Pénzügyi, 

technikai: a felmérés, 

adatszolgáltatás, 

illetve a koncepció 

kidolgozása a 

munkakör részeként, 

munkaidőben 

végezhető, így 

többletforrást nem 

igényel. A támogatási 

rendszer bevezetését 

követően a 

támogatások 

finanszírozását az 

éves költségvetésben, 

a szociális keret 

terhére biztosítani 

A rászorult 

jelentkezők 

számától,  

támogatottságuk-

tól függően a 

rendszer 

módosítható, a 

szükségletekhez 

igazítható, de 

hosszú ideig 

működtethető 
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szükséges. 
I.4. Felülvizsgálat 2020: Az intézkedés fenntartása (meglévő támogatási rendszer működtetése, illetve folyamatos bővítése) szükséges módosított határidővel: 2022.06.30. Az igényfelmérés alapján, a nyelvvizsgák megszerzésének 

ösztönzésére szükséges továbbá az intézkedés kiterjesztése a biatorbágyi általános iskolák biatorbágyi lakóhellyel rendelkező tanulóira. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Helyi támogatási rendszer 

átgondolása, a jövedelemhatárok 

és/vagy a támogatási összegek 

megemelésével a gyermekes 

családok fokozottabb támogatása                         

A gyermekes 

családok, fiatal 

felnőttek számára 

nyújtható 

támogatásokat 

egyre kevesebben 

tudják igénybe 

venni 

A rászoruló 

gyermekek, fiatal 

felnőttek minél 

nagyobb számban 

történő segítése, 

támogatása 

Biztosított A helyi támogatási rendszer 

megváltoztatásának 

szükségességét alátámasztó adatok 

összegzése, a kevesebb számú 

igénybevétel lehetséges okainak 

feltárása, rendeletmódosítási igény 

(például iskolakezdési támogatás, 

osztálykirándulások 

támogatásának bevezetése)  

döntéshozók felé történő 

továbbítása 

PMH 

Igazgatási 

Osztály 

vezetője 

2019.06.30., 

illetve  ezt 

követően 

folyamatos 

2022.06.30., 

illetve ezt 

követően 

folyamatos  

A benyújtott 

kérelmek, illetve 

támogatások 

száma 

Humán: megfelelő 

szakemberek 

alkalmazása 

biztosított. Pénzügyi, 

technikai: a felmérés, 

illetve a rendeletek 

átdolgozása a 

munkakör részeként, 

munkaidőben 

végezhető, így 

többletforrást nem 

igényel. A támogatási 

rendszer módosítását 

követően a 

támogatások 

finanszírozását az 

éves költségvetésben, 

a szociális keret 

terhére biztosítani 

szükséges. 

A határidő 

folyamatossága, 

illetve a rendelet 

folyamatos 

figyelemmel 

kísérése hosszú 

időre 

fenntarthatóvá teszi 

II.1. Felülvizsgálat 2020: Az intézkedés fenntartása szükséges, módosított határidővel: 2022.06.30., illetve folyamatos. 

2 Meglévő bölcsődei és óvodai 

férőhelyek megtartása, számának 

növelése 

A bölcsődei, 

óvodai 

férőhelyekre több 

jelentkező van, 

mint akit fel 

tudnak venni 

A férőhelybővítés 

által a gyermekek 

minél nagyobb 

számban történő 

ellátása, egyúttal a 

nők 

munkaerőpiacra 

történő 

visszatérésének 

növelése. A 

költségvetési és 

pályázati 

lehetőségekhez 

mérten újabb 

beruházás 

Biztosított Meglévő helyek megtartása, 

épületek karbantartása, 

állagmegóvása, alkalmazott 

szakemberek foglalkoztatása. 

Bölcsőde épületbővítés, új óvoda 

építés lehetőségének vizsgálata, 

pályázati források bevonása. 

PMH Jegyző 2020.12.31. 

2022.06.30.  

Elutasított 

gyermekek 

számának, 

intézmények 

túlterheltségének 

alakulása 

Humán: megfelelő 

szakemberek 

alkalmazása 

létszámbővítést 

igényel.  

Pénzügyi, technikai: 

saját költségvetésből 

forrás biztosítása, 

illetve pályázati 

források bevonása 

szükséges  

PM_BOLCSODEFEJ

LESZTES_2018 
Önkormányzati 

tulajdonú bölcsődei 

ellátást nyújtó 

A megemelkedett 

férőhelyszám és a 

humán erőforrás 

megtartása hosszú 

távon fenntartható 
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megindítása intézmények 

fejlesztésének 

támogatása Pest 
megyében 

RRF-1.1.2-2021 

Bölcsődei nevelés 
fejlesztése 

 

TOP Plusz 3.3.1-21 
Gyermeknevelést 

támogató humán 

infrastruktúra 
fejlesztése 

II.2. Felülvizsgálat 2020: Az intézkedés fenntartása szükséges módosított határidővel: 2022.06.30. 

  

3 Gyermekeknek, fiataloknak szóló 

szabadidős, nyári szünidős 

programok bővítése 

Sok rászoruló 

gyermek, fiatal 

számára nem 

biztosított a 

szabadidő, nyári 

szünidő hasznos 

eltöltésének 

lehetősége 

Igényfelmérés, 

valamint a 

programok 

koordinálása, 

újabbak elindítása 

révén  biztosított 

legyen a hasznos 

időtöltés a szűkös 

anyagi forrásokkal 

rendelkező 

családok 

gyermekei, 

fiataljai számára 

is. Miközben a 

fiatalok is jól érzik 

magukat és  

szívesebben 

választják ezt a 

fajta időtöltést, 

mint az utcán való 

céltalan 

csellengést 

Biztosított Fel kell mérni, hogy az 

önkormányzat és intézményei, 

valamint a köznevelési 

intézmények által szervezett 

programokon kívül milyen 

szabadidős lehetőségei és igényei 

vannak a fiataloknak, 

gyermekeknek. Kérdőíves 

felmérés, adatok elemzése, 

programok szervezése, 

kiegészítése ennek a 

figyelembevételével történjen 

 

PMH Ifjúsági 

koordinátor, 

általános 

iskolák 

intézmény-

vezetői, JFMK 

intézmény-

vezetője, 

Könyvtár 

intézmény-

vezetője 

2019.05.30. 

Lezárt  

Programokon 

résztvevők 

száma, induló 

szakkörök 

száma, 

programok 

látogatottsága, 

érdeklődés 

iránya, nagysága 

Humán: megfelelő 

szakemberek 

alkalmazása csak 

részben biztosított, új 

programok esetén 

létszámbővítés lehet 

indokolt. Pénzügyi, 

technikai: a felmérés 

nem igényel 

többletforrást, de a 

programokhoz 

pénzügyi (saját) 

forrás, valamint 

pályázati forrás 

szükséges 

TOP Plusz 1.2.1-21 

Élhető települések 
 

Országos Bringapark 

Program 2020 
 

Országos Bringapark 

Program 2021 
 

MLSZ Országos 

Pályaépítési Program 
2018 

 

Magyarország 2018. 
évi központi 

költségvetéséről szóló 

Érdeklődés, igény 

esetén a 

programok, 

foglalkozások 

rendszeressé válnak 
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2017. évi C. törvény 

1. melléklet XX. 

fejezet 20 cím 24 
alcím 40 

jogcímcsoport 

„Egyedi 
sportlétesítmény-

fejlesztések 

támogatására” 
elnevezésű fejezeti 

kezelésű sorról 

70.000.000 Ft 
biztosítása, 

multifunkciós 

sportpálya és 

környezete 

kialakítására 
 

A Nemzeti 

Sportközpontok és 
Biatorbágy Város 

Önkormányzata 

között létrejött 
együttműködési 

megállapodás alapján 

1 db "D" típusú 
sportpark létrehozása 

a Nemzeti Szabadidős 

Egészség Sportpark 
Program keretén belül 

II.3. Felülvizsgálat 2020: Az intézkedés keretén belül bevezetett programok, foglalkozások rendszeressé válása biztosított, a cél megvalósult. A pont módosítása nem szükséges, lezárható. 

4 A külterületen élőkre több 

figyelmet és forrást kell szánni, 

hogy a természetes hátrányuk ne 

nőjön, inkább eltűnjön 

Növekszik a 

szegregálódástól 

veszélyeztetett 

területeken élő, 

onnan köznevelési 

intézménybe járó 

gyermekek száma  

 

Az adatgyűjtést 

követően 

kidolgozandó 

cselekvési terv 

alapján (például 

tanyagondnoki 

szolgálat 

kialakításával, 

további szociális 

segítők 

foglalkoztatásával, 

helyi közösségi 

közlekedés 

kiterjesztésével) a 

külterületen élő 

Biztosított Felmérés végzése és cselekvési 

terv kidolgozása. A külterületről az 

oktatási intézményekbe járó 

gyermekek adatainak 

összegyűjtése az intézményektől, 

és folyamatos frissítése (ezt 

minden évben a tanév elején, 

szept. 30-ig el kell végezni)  

PMH 

Igazgatási 

Osztály 

vezetője, 

általános 

iskolák 

intézményve-

zetői,  

2020.12.31. 

2022.06.30.  

Veszélyeztetett 

területekre 

költözők száma, 

iskolai késések 

és hiányzások 

alakulása 

Humán: felméréshez, 

elemzéshez 

szakember biztosított. 

A szolgáltatás (pl. 

tanyagondnok) 

további humán 

erőforrást, valamint 

gépjárművet igényel. 

Pénzügyi: az éves 

költségvetésben a 

forrást biztosítani 

szükséges. 

Adatgyűjtés során a 

velük való 

foglalkozás, 

valamint a 

szolgáltatás 

bevezetése miatt 

motiváló, 

fenntartható. 
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gyermekek 

helyzetének 

könnyítése 

II.4. Felülvizsgálat 2020: A külterületen élő gyermekek helyzetének javítása és a szegregálódás elkerülése érdekében az egyeztetések folyamatban vannak (például tanyagondnoki szolgálat kialakításának, további szociális segítők 

foglalkoztatásának, helyi közösségi közlekedés kiterjesztésének kérdése). Így az intézkedés fenntartása szükséges, módosított határidővel: 2022.06.30. 

5 Az átlagtól eltérő fejlődésmenetű 

gyermekek ellátására stratégia 

kidolgozása, fejlesztési irányok 

meghatározása 

A fejlesztő 

szakemberek 

egyöntetű 

véleménye alapján 

növekszik a korai 

fejlesztésre 

szoruló gyermekek 

száma 

Rendelkezésre 

álljanak átfogó 

adatok a 

településen 

fejlesztésre 

szoruló 

gyermekekről, 

mely alapján 

meghatározható az 

ellátásukra, 

fejlesztésükre 

vonatkozó 

stratégia 

Biztosított A 0-3 év, 3-6 év közötti, 

fejlesztésre szoruló és/vagy 

fejlesztésben részesülő gyermekek, 

valamint iskolai oktatásban 

részesülő gyermekek adatainak 

összegyűjtése, elemzése, stratégia 

kidolgozása, fejlesztési irányok 

meghatározása 

PMH 

Igazgatási 

Osztály 

vezetője, a Dr. 

Vass Miklós 

Alapítvány 

bevonásával 

2020.12.31. 

Lezárt  

Város szinten 

rendelkezésre 

állnak a 

gyermekek 

fejlődésmenetére 

vonatkozó 

adatok, 

összefüggések, a 

korai 

életszakaszban 

csökken az 

érintett 

gyermekek 

hátránya 

Humán: felméréshez, 

elemzéshez, 

koncepció 

kidolgozásához 

szakember biztosított. 

A szolgáltatás 

bővítéséhez (pl. 

további fejlesztő 

szakemberek 

alkalmazása) további 

humán erőforrást 

igényel. Pénzügyi: az 

éves költségvetésben 

a forrást biztosítani 

szükséges a 

szolgáltatás 

bővítéséhez 

A fejlesztést 

igénybe vevők 

száma, a 

fejlesztésre 

szorulók számának 

és a hozott 

eredményeknek az 

összevetése és 

elismerése, 

dokumentálása 

biztosítja  a 

fenntarthatóságot 

II.5. Felülvizsgálat 2020: Az átlagtól eltérő fejlődésmenetű gyermekek ellátására, a fejlesztési irányok meghatározására vonatkozó stratégia kidolgozásra került. A szoros gyermekorvosi és védőnői követés miatt korán fejlesztésre 

kerülnek a gyermekek. A cél megvalósult, a pont módosítása nem szükséges, lezárható. 

  

III. A nők esélyegyenlősége 

1 A nők munkaerő-piaci 

integrációjának elősegítése, 

alternatív és atipikus 

foglalkoztatási formák támogatása 

az Önkormányzatnál és 

intézményeinél  

Nehéz a 

gyermekes nők, 

anyák visszatérése 

a munkába 

Alapvető cél, hogy 

az önkormányzat 

lehetőségei szerint 

támogassa az 

alternatív és 

atipikus 

foglalkoztatási 

formákat, 

amelyekkel 

hozzájárul a nők 

foglalkoztatási 

struktúrában 

elfoglalt 

pozíciójának 

Biztosított Önkormányzat és intézményeinél 

felmérés készítése az alternatív és 

atipikus foglalkoztatási formákat 

illetően, meglévő jó gyakorlat 

kiterjesztése. Kisgyermekes, 

otthon maradó édesanyák számára 

képzések biztosítása 

PMH 

Jegyző, HR 

2020.12.31. 

Lezárt  

Az önkormányzati 

intézményrend-

szeren belül a női 

foglalkoztatottak 

száma/aránya. Az 

önkormányzati 

intézményrend-

szeren belül az 

alternatív, atipikus 

foglalkoztatási 

formákban 

dolgozók nők 

száma/aránya. 

Humán: felméréshez, 

elemzéshez, 

humánpolitikai 

tevékenységhez 

szakember biztosított.  

Pénzügyi: az éves 

költségvetésben a 

forrást szükséges 

biztosítani 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatóak 

hosszú távon 
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javításához 
III.1. Felülvizsgálat 2020: Az intézkedéssel kitűzött cél megvalósult, a pont módosítása nem szükséges, lezárható. 

2 Alternatív gyermekfelügyeleti 

lehetőségek felkutatása, kiaknázása 

Munka és 

magánélet 

egyensúlyának 

hiánya, nehézségei 

Az intézkedéssel 

növelhető a nők 

munkaerőpiacra 

történő 

visszatérésének 

esélye és/vagy a 

bölcsőde és óvoda 

túlterheltségének 

csökkentése   

Biztosított Az alternatív gyermek-felügyeleti 

lehetőségek felkutatása (például 

pótnagyszülői szolgálat, házi 

gyermekfelügyelet beteg 

gyermeknek, játszóház, játszótéri 

program, nyugdíjas korosztály 

bevonása stb.). Igényfelmérés a 

védőnők és Családsegítő Szolgálat 

segítségével. Képzési lehetőségek 

vizsgálata (gyermekgondozó). 

Adatbázis létrehozása, ahol a 

védőnők és az Önkormányzat által 

minősített babysitter szolgáltatást 

lehet igénybe venni. Önkéntes 

gyermekfelügyeleti rendszer 

létrehozása. Pályázati források 

lehetőségének vizsgálata. 

Család-

segítő 

Szolgálat 

vezetője 

2020.12.31. 

2022.06.30.  

A programban 

résztvevő, 

gyermekes nők  

száma, 

elégedettségmérés 

eredményei 

Humán: a 

felméréshez 

biztosított a 

megfelelő 

szakemberek 

alkalmazása. 

Pénzügyi, technikai: 

az alternatív 

gyermekfelügyeleti 

szolgáltatások 

részben, vagy 

egészben történő  

finanszírozásának 

biztosítása  az éves 

költségvetésben 

szükséges 

Érdeklődés 

folyamatos 

fenntartása, 

kontrollintéz-

kedések bevezetése 

a bizalmatlanság 

megelőzése 

érdekében 

III.2. Felülvizsgálat 2020: A további alternatív gyermekfelügyeleti lehetőségek felkutatása, működtetésük feltételeinek vizsgálata érdekében az intézkedés fenntartása szükséges módosított határidővel: 2022.06.30. 

3 A 2018. évben, helyben 

megszervezett mammográfiai 

szűrővizsgálat rendszeressé tétele, 

nagyobb körben történő 

meghirdetése, további, női 

célcsoportot érintő szűrések 

rendszeres biztosítása 

Célcsoportra 

vonatkozóan 

helyben 

szervezett, 

térítésmentes 

szűrővizsgálatok 

alacsony száma 

Nők ösztönzése a 

szűrővizsgálato-

kon való 

részvételre, az 

azokra történő 

eljutás (helyben 

szervezés) 

könnyítésével 

Biztosított Preventív intézkedésként a 

célcsoport minél szélesebb rétegét 

érintve a szűrővizsgálatok 

megszervezése, meghirdetése, az 

anyagi forrás folyamatos 

biztosítása, tervezése az 

önkormányzat mindenkori 

költségvetésben 

PMH 

Igazgatási 

Osztály 

vezetője, 

Egészség-

ügyi 

koordinátor 

2020.06.30. 

2022.06.30.  

A vizsgálatokon 

résztvevők száma, a 

szűrőprogramok 

száma 

Humán: a 

felméréshez 

biztosított a 

megfelelő 

szakemberek 

alkalmazása. 

Pénzügyi, technikai: 

az alternatív 

gyermekfelügyeleti 

szolgáltatások 

részben, vagy 

egészben történő  

finanszírozásának 

biztosítása  az éves 

költségvetésben 

biztosítandó 

A megvalósítást, 

folyamatos 

tájékoztatást,  

köztudatba 

beépülést  követően 

fenntartható 

III.3. Felülvizsgálat 2020: A női célcsoportot érintő szűrővizsgálatok rendszeressé válása, Önkormányzat által történő támogatása biztosított, az intézkedéssel kitűzött cél csupán a járványügyi helyzet miatt hiúsult meg. Így az 

intézkedés fenntartása indokolt, módosított határidővel: 2022.06.30. 
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4 Szakemberek bevonásával 

„Szülőképző” tanfolyam 

szervezése, indítása 

Házasságra, csa-

ládalapításra való 

felkészülés hiánya, 

később gyermek-

gondozási, 

gyermeknevelési 

nehézségek 

megjelenése 

A fiatalok 

felkészítése, a már 

működési 

zavarokkal küzdő 

családok segítése, 

a családon belüli 

kapcsolatok 

erősítése, a 

gyermekekkel 

kapcsolatos 

problémák 

megoldása 

Biztosított Igényfelmérés a fiatalok 

(középiskolások) körében, illetve a 

családoknál. A tanfolyamhoz 

szükséges programterv 

összeállítása, helyszín, 

szakemberek biztosítása, a 

tanfolyam megszervezése. 

Visszajelzések, eredményesség 

követése. 

Óvoda 

vezetője,  

Bölcsőde 

vezetője, 

Család-

segítő 

Szolgálat 

vezetője 

2020.06.30. 

Lezárt  

A részvételi arány, 

pozitív 

visszajelzések az 

előadásokról és a 

beszélgetések alatt, 

családok sikeresebb 

működése, 

kevesebb felmerülő 

problémák 

Humán: a 

felméréshez 

biztosított a 

megfelelő szakember 

alkalmazása. 

Pénzügyi, technikai: 

a tanfolyam, 

beszélgetések 

megtartásához 

szükséges szakember 

költsége, helyszín 

biztosítása az éves 

költségvetésben 

szükséges 

Az előadások, 

beszélgetések  

során  teremtett 

családias hangulat, 

a hasznos tanácsok 

növelik az 

érdeklődők számát, 

így hosszú távon 

fenntartható 

III.4. Felülvizsgálat 2020: A szülővé válás folyamatának segítése az intézmények részéről biztosított, az intézkedéssel kitűzött cél megvalósult. Az intézkedés rendszeressé vált, a pont módosítása nem szükséges, lezárható. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Helyi közösségi közlekedés 

megszervezése az idősek 

igényeinek figyelembevételével is, 

támogató szolgálat önkormányzati 

támogatottságának kibővítése 

Idős emberek 

szállításának 

problémája, külön 

helyi közösségi 

közlekedés hiánya 

Olyan szolgáltatás 

biztosítása az 

idősebb, kevésbé 

mobil korosztály 

számára, amely 

segít fenntartani 

önálló életvitelüket 

(egészségügyi 

intézmények, 

bevásárló helyek 

megközelítése) 

Biztosított Személyszállítás lehetőségeinek 

felmérése, házi segítségnyújtás 

kibővítése személyszállítással, 

helyi közösségi közlekedés 

működtetésének vizsgálata, 

támogató szolgálattal kötött 

feladat-ellátási szerződések 

tartalmának bővítése. Valamennyi 

lehetőség külterületre történő 

kiterjesztése. 

PMH 

Jegyző, 

Igazgatási 

Osztály  

vezetője 

2022.12.31. Az új 

szolgáltatásokat 

igénybe vevők 

száma, 

elégedettségi 

mutatók 

Humán: szervező 

személy, 

járművezetők 

biztosítása plusz 

forrást igényel. 

Pénzügyi, technikai: 

a működtetést éves 

költségvetésből, 

esetleg pályázati 

forrásból szükséges 

biztosítani, a 

támogató szolgálattal 

kötendő szerződés 

szintén költségvetési  

forrást igényel 

A helyi közösségi 

közlekedés 

működtetése, a 

szolgáltatás 

bővítése az idős 

embereken kívül 

más igénybevevői 

kör miatt is hosszú 

távon fenntartható 

IV.1. Felülvizsgálat 2020: Az intézkedés fenntartása szükséges az eredeti határidő megtartásával. 

2 Idős emberek közművelődéshez 

való hozzáférésének segítése az 

elszigetelődésük elkerülése 

érdekében, adatbázis létrehozása és 

intézkedések meghatározása a 

megújuló Közművelődési 

Koncepció keretében 

Elszigetelődésük 

veszélye, 

közművelődéshez 

való hozzáférésük 

feltáratlansága 

Idősekkel 

kapcsolatban lévő 

szervezetek 

megkeresése, 

adatgyűjtési 

területek közös 

meghatározása, 

kérdőívek 

Biztosított Idős emberekkel foglalkozók, 

illetve saját szervezeteink 

adatainak összegyűjtése az idős 

emberek közművelődési 

szokásairól. A kapott adatok 

(kérdőívek) feldolgozása, 

elemzése, frissítése, 

Közművelődési Koncepcióba 

JFMK 

intézmény-

vezetője, 

Könyvtár 

intézmény-

vezetője, 

Idősügyi 

Tanács 

2019.12.31. 

Lezárt  

Idősek részvételi 

aránya 

Humán: 

adatgyűjtéshez, 

felméréshez 

szükséges szakember 

biztosított. Pénzügyi, 

technikai: 

megbeszélések, 

teremszükséglet 

Az elvégzett 

tevékenység 5 

évenkénti 

megismétlése az 

adatfrissítés 

érdekében. Az 

adatkezelő 

közművelődési 
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kidolgozása. 

Adatok 

feldolgozása, 

intézkedések 

meghatározása 

építése. Közösségi szolgálat, 

illetve Könyvtár bevonásának 

vizsgálata 

titkára dologi kiadása 

részben biztosított 

TOP Plusz-1.2.1-21 
Élhető települések 

 

PM_ONKORMUT_2
018 Önkormányzati 

tulajdonú belterületi 

utak szilárd 
burkolattal történő 

kiépítésének, 

felújításának és 
korszerűsítésének 

támogatása 

gazdaságfejlesztési 
céllal Pest megye 

területén 

 
Önkormányzati 

feladatellátást 

szolgáló fejlesztések 
támogatása 2020 

 

Önkormányzati 
feladatellátást 

szolgáló fejlesztések 

támogatása 2021 3.5. 

Belterületi utak, 

járdák, hidak 
felújítása jogcím 

intézmény szakmai 

programjában 

szerepeljen ez a 

tevékenység 

IV.2. Felülvizsgálat 2020: Az idős emberek közművelődéshez való hozzáférésének segítése az intézmények részéről biztosított, az intézkedéssel kitűzött cél megvalósult. Az intézkedés rendszeressé vált, a pont módosítása nem 

szükséges, lezárható. 

3 Oktatások szervezése idősek 

számára (számítógép, mobiltelefon 

használat), akár alkalmanként, a 

felnövekvő korosztály bevonásával                                                     

Családdal való 

kapcsolattartás 

nehézkessége, 

hiányos 

számítástechnikai 

ismeretek 

Az idősek is 

tudják használni a 

számítógépet, 

mobiltelefont, 

bátran vegyék 

igénybe az 

internetet. 

Biztosított Helyzet- és igényfelmérés. 

Kapcsolatfelvétel az érintettekkel, 

képzésre alkalmas helységek, 

lehetőségek (számítógépek) 

felmérése. A képzés levezetésére 

önkéntesek toborzása (informatika 

tanárok, diákok). Tanfolyamok, 

vagy alkalomszerű képzések 

lebonyolítása. 

 

Idősügyi 

Tanács 

titkára 

2019.12.31. 

2022.06.30.  

Kapcsolattartás a 

célcsoport 

tagjaival. 

Számítógép és 

internet hozzáférés 

folyamatos 

biztosítása (JFMK, 

KJ Könyvtár) 

Humán: 

igényfelméréshez 

szükséges szakember 

biztosított, az 

oktatások nagy része 

önkéntesek 

(informatikusok, 

informatika tanárok, 

diákok) részvételével 

biztosítható.  

Pénzügyi, technikai: 

teremszükséglet 

intézmények általi 

biztosítása, meglévő 

Igény esetén újabb 

tanfolyamok 

indítása, 

kiterjesztése 
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számítógépek, saját 

mobiltelefonok 

használata esetén 

további pénzügyi 

forrást nem igényel 

IV.3. Felülvizsgálat 2020: Az intézkedés részben megvalósult, a járványügyi helyzetre tekintettel azonban a program 2020. évben történő folytatása meghiúsult. A cél további megvalósulása érdekében az intézkedés fenntartása 

szükséges módosított határidővel: 2022.06.30. 

4 Felvilágosító fórumok szervezése, 

„lakásfelügyeletre” vonatkozó 

megoldások kidolgozása a 

polgárőrség és a fiatal korosztály 

bevonásával 

Időseket 

érintő/veszélyezte-

tő bűncselek-

mények 

gyakorisága 

Bűncselekmény 

áldozatává válás 

megelőzése, 

biztonságérzet 

növelése, illetve 

gyors segítség-

nyújtás veszély-

helyzetben 

Biztosított A közművelődési vagy szociális 

szolgáltatásokat igénybe vevő 

idősek számának növelése 

érdekében is tanácsadó, tájékoztató 

fórumok Önkormányzat által 

történő megszervezése, 

polgárőrség és közterület-

felügyelők fokozottabb járőrözése, 

„lakásfelügyelet” fiatalok, 

polgárőrség bevonásával, 

figyelemfelhívó szóróanyag 

készíttetése és terjesztése,  további 

szociális segítők foglalkoztatási 

lehetőségének vizsgálata, 

elsősorban a külterületekre 

vonatkozóan 

Körzeti 

megbízott, 

polgárőrség 

vezetője, 

ifjúsági 

klubok 

vezetői  

2019.12.31. 

2022.06.30.  

Szervezett 

tájékoztatókon 

részt vevők száma, 

kriminalisztikai 

statisztikában az 

idős áldozatok 

száma, 

közművelődési 

vagy szociális 

szolgáltatásokat 

idénybe vevő 

idősek száma 

Humán: megfelelő 

szaktudással 

rendelkező szervező 

és tanácsadó személy 

biztosított, de a 

program széles körű 

működtetéséhez 

szükséges önkéntes 

lakossági felajánlások 

szükségesek. 

Pénzügyi, technikai: 

önkéntesek, illetve az 

érintett 

szerveződések 

bevonása esetén 

további költséget nem 

igényel 

Az elégedettségi 

mutatók alapján 

fenntartható 

IV.4. Felülvizsgálat 2020: A cél megvalósulása érdekében figyelemfelhívó szóróanyag készíttetése és terjesztése szükséges, továbbá nyugdíjasoknak szóló tájékoztató fórumok Önkormányzat általi megszervezése. Célszerű 

megvizsgálni – elsősorban a külterületeken – további szociális segítők foglalkoztatásának lehetőségét. Így az intézkedés fenntartása szükséges módosított határidővel: 2022.06.30. 

5 Friss nyugdíjasok szorosabb 

kapcsolattartásának támogatása 

ifjúsági szervezetekkel, 

érzékenyítő csoportok létrehozása, 

lehetőség biztosítása ismereteik, 

tapasztalataik átadására 

Nyugdíjaztatás 

miatti 

mellőzöttség 

érzése 

Idősek (és a 

programhoz 

kapcsolódó 

fiatalok) 

társadalmi 

részvételének 

elősegítése, 

egyúttal független, 

egészséges és 

biztonságos életre 

való felkészítése, 

önbecsülésük 

visszaállítása 

Biztosított Több generáció számára 

együttesen célszerű programokat 

kínálni. Idősebbek szorosabb 

kapcsolattartásának támogatása 

ifjúsági szervezetekkel, 

érzékenyítő csoportok létrehozása, 

lehetőség biztosítása 

hivatással/gazdálkodással/háztartás

sal kapcsolatos praktikus 

ismereteik átadására, helyi 

médiában nagyobb hangsúly. 

Idősügyi 

Tanács 

titkára, 

Ifjúságpoli-

tikai referens 

2020.12.31. 

Lezárt  

Tudáshasznosítási 

program 

kidolgozása és 

megvalósítása 

következménye-

ként a 

nyugdíjaztatás 

miatti mellőzöttség 

érzése kevésbé 

alakul ki 

Humán: megfelelő 

szakemberek 

alkalmazása csak 

részben biztosított, új 

programok esetén 

létszámbővítés lehet 

indokolt. Pénzügyi, 

technikai: az igény 

felmérés nem igényel 

többletforrást, de a 

programokhoz 

pénzügyi (saját) 

forrás, valamint 

esetleg pályázati 

Az aktív idősödés 

helyi, modellértékű 

mintaprojektjének 

megvalósítása 
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forrás szükséges 

IV.5. Felülvizsgálat 2020: Az intézkedéssel kitűzött cél teljesült, a megvalósulást segítő programok rendszeressé váltak. A pont módosítása nem szükséges, lezárható. 

6 Lakáspolitikai koncepció 

megalkotása, annak keretén belül 

megoldási javaslatok kidolgozása 

az idősek lakásának, kertjének 

fenntartási problémáira 

Növekszik a 

lakása fenntartása 

és/vagy kertje 

karbantartása miatt 

segítséget kérő 

idősek száma 

Lakásfenntartási 

gondokkal küzdő 

idős, nyugdíjas 

emberek 

adatainak, 

szükségleteinek 

összesítése a 

koncepció 

kidolgozásához 

Biztosított A lakáskoncepció az idősek 

ellátása, helyben maradása elvei 

mentén alakítható ki. Részletezni 

kell az idősödő ember ellátási 

igényeit, kötendő egy ellátási 

szerződés, mely tartalmazza az 

„ellátásért lakás” elvet. Ellátási 

igény személyre szabott 

meghatározása, az egyén 

állapotának folyamatos 

figyelemmel kísérése. Az ellátott 

ingatlanát az önkormányzat venné 

át ellátás fejében. Ezt a fiatalok 

vagy szociálisan rászorult 

személyek lakáshoz jutásának 

segítésére használhatná fel. 

PMH Jegyző 2020.12.31. 

2022.06.30.  

Koncepció 

elkészültét 

követően a 

„lakásért 

szolgáltatást” 

igénybe vevők 

száma 

Humán: megfelelő 

szakemberek 

alkalmazása 

biztosított. A 

szolgáltatáshoz a 

Családsegítő 

Szolgálat humán 

erőforrás bővítése 

szükséges. Pénzügyi, 

technikai: a 

koncepció a 

munkakör részeként, 

munkaidőben 

kidolgozható, így 

többletforrást nem 

igényel. Az újonnan 

kialakított lakások a 

költségvetésben 

forrást igényelnek, 

bár a bérbeadás 

díjából bevétel 

képződik.  

Az így kialakított 

lakások köre (az 

önkormányzati 

vagyon gyarapítása 

mellett) több 

évtizedre 

biztosíthatja mind 

az idősek, mind a 

lakást igénylők 

segítését 

IV.6. Felülvizsgálat 2020: Az intézkedés fenntartása szükséges, módosított határidővel: 2022.06.30. 

  

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Fogyatékkal élő, megváltozott 

munkaképességű személyek 

foglalkoztatására alkalmas 

munkakörök feltárása, 

foglalkoztatotti létszámuk növelése 

Alacsony az 

önkormányzatnál 

és intézményeinél 

foglalkoztatott 

fogyatékkal élő, 

megváltozott 

munkaképességű 

személyek száma 

Folyamatosan 

frissülő adatbázis 

birtokában a 

fogyatékkal élők, 

megváltozott 

munkaképességű 

személyek 

foglalkoztatásának 

elősegítése 

Biztosított Biatorbágyi, fogyatékkal élő, 

megváltozott munkaképességű 

személyek létszámadatainak 

ismeretében adatgyűjtés. 

Önkormányzat és intézményein 

kívüli munkaadóknak is 

tájékoztató nyújtása, információs 

kiadvány készítése a célcsoport 

alkalmazásával kapcsolatosan 

(kedvezmények, adókönnyítés 

stb.). 

PMH 

Igazgatási 

Osztály 

vezetője, 

HR, a 

Fogyatéko-

sok Nappali 

Ellátójának 

bevonásával 

2020.06.30. 

Lezárt  

Biatorbágyi, 

fogyatékkal élő, 

megváltozott 

munkaképességű 

személyek 

foglalkoztatotti 

létszámadatai, 

munkaadók 

partnerségének, 

hajlandóságának 

mutatói 

Humán: 

igényfelméréshez, 

tájékoztató kiadvány 

összeállításához 

szükséges szakember 

biztosított. Pénzügyi, 

technikai: a 

célcsoport 

foglalkoztatása (ha a 

státusz egyébként 

biztosítva van) külön 

költségvetési forrást 

nem igényel 

Konkrét 

foglalkoztatottakat, 

adott 

munkaköröket 

illetően a 

munkavállalói és 

munkáltatói 

elégedettség 

függvényében 

fenntartható 
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V.1. Felülvizsgálat 2020: A fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására alkalmas munkakörök feltárása megtörtént. A Polgármesteri Hivatalban a lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, 

foglalkoztatotti létszámuk növelésének elősegítése a PMH humánpolitikai referense részéről folyamatosan biztosított. A pont módosítása nem szükséges, lezárható. 

2 A fogyatékkal élők részére 

biztosított fizikai és 

infokommunikációs 

akadálymentesítés kiterjesztése, 

cselekvési terv készítése 

Nem kielégítő a 

középületek, 

közterületek, 

közszolgáltatások 

akadálymentesített

sége 

A fogyatékkal 

élők 

maradéktalanul 

el/bejuthassanak 

középületekbe, a 

lakókörnyezetük-

ben szabadon 

mozoghassanak, 

tájékozódhassanak 

fizikai/infokom-

munikációs 

akadályok nélkül 

Biztosított A településen fellelhető fizikai, 

infokommunikációs akadályok 

minél teljesebb megszüntetése, 

akadálymentes környezet 

kialakítása, lakókörnyezet, 

közintézmények 

akadálymentesítését célzó 

intézkedések megvalósítása 

PMH Jegyző 2020.06.30. 

2022.06.30.  

Akadálymentesített 

intézmények 

száma, 

lakókörnyezetben 

megszüntetett 

akadályok száma 

Humán: a 

tervdokumentáció, 

cselekvési terv 

összeállításához a 

célcsoporthoz 

kapcsolódó 

személyek segítséget 

nyújthatnak, de  

további 

szakember(ek) 

alkalmazása 

szükséges. Pénzügyi 

technikai: a 

megvalósításhoz, 

kivitelezéshez  

költségvetési,  esetleg 

pályázati forrást 

szükséges biztosítani 

PM_BOLCSODEFEJ
LESZTES_2018 

Önkormányzati 

tulajdonú bölcsődei 
ellátást nyújtó 

intézmények 

fejlesztésének 
támogatása Pest 

megyében 

 
PM_ONKORMUT_2

018 Önkormányzati 

tulajdonú belterületi 
utak szilárd 

burkolattal történő 

kiépítésének, 
felújításának és 

korszerűsítésének 

támogatása 
gazdaságfejlesztési 

céllal Pest megye 

területén 
 

TOP Plusz 1.2.3-21 

Belterületi utak 
fejlesztése 

Megvalósítást 

követően 

folyamatosan 

fenntartható 
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TOP Plusz 3.3.2-21 

Helyi egészségügyi és 
szociális 

infrastruktúra 

fejlesztése 
 

Önkormányzati 

feladatellátást 
szolgáló fejlesztések 

támogatása 2020 

 
Önkormányzati 

feladatellátást 

szolgáló fejlesztések 

támogatása 2021 3.5. 

Belterületi utak, 
járdák, hidak 

felújítása jogcím 

 
RRF_1.1.2-2021 

Bölcsődei nevelés 

fejlesztése 
 

TOP Plusz 3.3.1-21 

Gyermeknevelést 
támogató humán 

infrastruktúra 

fejlesztése 
 

TOP Plusz 1.1.1-21 

Helyi 
gazdaságfejlesztés 

V.2. Felülvizsgálat 2020: A fogyatékkal élők részére biztosított akadálymentesítés kiterjesztése folyamatban van, a kitűzött cél megvalósulását, folyamatos fenntartását biztosító cselekvési terv azonban még nem készült el. Javasolt 

az intézkedés fenntartása, módosított határidővel: 2022.06.30. 

3 Tanácsadói pont létrehozása a 

helyi Családsegítő Szolgálat 

keretében  

Fejlesztendő a 

fogyatékkal élők 

és családjaik 

közszolgáltatásokh

oz és 

információhoz 

való hozzáférési 

lehetősége 

A közszolgálta-

tásokhoz való 

hozzáférés javítása 

információnyújtás

sal és új 

szolgáltatások 

kialakításával 

Biztosított A Tanácsadói pont 

infrastruktúrájának, 

szolgáltatásainak és szükséges 

humán erőforrásainak a biztosítása. 

A fogyatékos személyek segítésére 

létrehozott megyei Információs és 

Koordinációs Központtal (Érd 

székhellyel) összehangoltan és 

együttműködésben kell a szakmai 

munkát kialakítani és végezni. 

Családsegítő 

Szolgálat 

vezetője 

2020.06.30. 

2022.06.30.  

A Tanácsadó pont 

kialakításával 

szolgáltatás bővítés 

történik a 

Családsegítő 

Szolgálatnál, 

igénybe vevők 

létszáma is 

meghatározó 

Humán: a 

Családsegítő 

Szolgálat keretein 

belül részben 

biztosított a fenti 

tanácsadást is végző 

humán erőforrás.  

Pénzügyi technikai: a 

munkakörhöz 

kapcsolódóan a 

költségvetési forrást 

biztosítani szükséges 

Elégedettségi 

mutatók alapján 

fenntartható 
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V.3. Felülvizsgálat 2020: A fogyatékkal élők és családjaik részére biztosítandó tanácsadói pont működtetése részben biztosított, azonban a kitűzött cél megvalósulása érdekében szükséges megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a 

szolgáltatás állandó jelleggel, településen belül elérhető legyen, a Családsegítő Szolgálat tevékenységi körén belül. A biatorbágyi fogyatékosügyi tanácsadó pont megvalósulása érdekében az intézkedés fenntartása szükséges 

módosított határidővel: 2022.06.30. 
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