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A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló Helyi 

Esélyegyenlőségi Program (a továbbiakban: HEP) elkészítését az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény ( Ebktv.) 31.§-a írja elő a 

települési önkormányzatok számára. 

A települési önkormányzat által készített Helyi Esélyegyenlőségi Program helyzetelemzésből  

és intézkedési tervből áll. 

A jogszabály értelmében, a programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a 

fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, 

foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló 

intézkedési tervben meg kell határozni  - a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex 

kezelése érdekében szükséges - intézkedéseket. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programot a települési önkormányzati dolgozók készítik el. A 

dolgozók képzését, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészültét, és felülvizsgálatát a Türr 

István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: TKKI) esélyegyenlőségi mentorai segítik. 

A program elkészítését szabályozza a Helyi Esélyegyenlőségi Programok elkészítésének 

szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. Kormányrendelet, illetve a 

Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) 

EMMI rendelet. 

A települési önkormányzat a helyzetelemzés alapján öt évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot készít, amelyet kétévente kell felülvizsgálni, és ennek alapján módosíthatják az 

intézkedési tervet, és ha szükséges, a programot. 

 

Fentiek alapján Zalahaláp Község Önkormányzata 2013. évben elkészítette programját, 

melyet a Képviselő-testület a 96/2013.(VI.27.) Z.T.Ö. számú határozatával elfogadott. 

Ezt megelőzően széles körben fórumokon, az intézményekkel, szervezetekkel együtt, ülésén 

tárgyalta meg a HEP-et. 

 

A program kétévenkénti felülvizsgálata jogszabályi követelmény. 

Az Ebktv. értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenete 

kétféle lehet: 

1) Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy a felülvizsgálat 

nem szükséges.  

2) A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról.  

 

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdés alapján a 

Zalahaláp Község Önkormányzat által 2013. június 27-én elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot áttekintette, és megállapította, hogy a Program Intézkedési Teveinek 

felülvizsgálata szükséges, hiszen a 16 intézkedési tervünkből 12-nek lejárt a határideje, így 

azok felülvizsgálata szükséges.  

A Program helyzetelemzési része azonban változatlan formában elfogadható, hiszen az elmúlt 

két évben olyan jelentős változások nem történtek, amelyek ezen rész átfogó felülvizsgálatát 

tennék szükségessé. 

 

Az Intézkedési Tervek felülvizsgálatához a HEP Fórum összehívásra került, amely során a 

fórum tagjai a lejárt határidejű intézkedési tervben megfogalmazott célkitűzéseket, valamint 



 

 

az intézkedések során elért eredményeket, illetve az eredményességet hátráltató problémákat 

tárgyalták meg.  

 

Nők esélyegyenlősége 

 

A nők esetében 2 kitűzött intézkedési tervnek járt le a határideje, így ezek kerültek 

felülvizsgálatra.  

Az egyik intézkedési tervünk „A település közösségi életébe történő bevonás, közösségi 

munkára való ösztönzés a feleslegesség érzetének megszüntetésére a nők körében” volt. 

A tervezett intézkedésünk megvalósult. Célul tűztük ki többek között azt, hogy a településen 

élő kismamák szabadidejét megtöltsük programokkal, éppen ezért jött létre a Baba – Mama 

Klub a Művelődési Házban, a Védőnő vezetésével. A foglalkozások heti egy alkalommal 

kerülnek megtartásra, amelyen a település kismamái, illetve kisgyermekes anyái 

gyermekükkel együtt vesznek részt, tapasztalatokat cserélnek, beszélgetnek, tanácsokat 

kaphatnak. 

Az intézkedésben szintén célul tűztük ki, hogy a településen élő nők szabadidejét megtöltsük 

programokkal, illetve, hogy bevonjuk Őket a település közösségi életébe. Éppen ezért hoztuk 

létre a hobbiszakkört, ahol a résztvevők különböző kézimunkákkal foglalatoskodnak. A 

csoportban a tagok egymásnak adják át a tudást, különböző új technikákkal is kísérleteznek. A 

csoport összetétele rendkívül változatos, az általános iskolás kortól a nyugdíjas korosztályig 

találhatunk hölgy tagokat. A szakkör sikerét jól mutatja, hogy az elkészült alkotásokból már 

kiállítást is szerveztünk. A foglalkozások kora ősztől késő tavaszig vannak, és a lelkes 

tagoknak köszönhetően a nyári szünetet követően a szakkör újraindul. 

Szintén a település hölgy tagjainak szól a Művelődési Házban munkálkodó foltvarró szakkör 

is, amely szép sikerekkel büszkélkedhet, a tagok településünkön kívül is megmutathatták 

alkotásaikat egy kiállítás alkalmával. 

Zalahaláp hölgy tagjait szólítja meg az elmúlt időszakban újraszerveződött Magyar 

Vöröskereszt Zalahalápi Alapszervezete is. A csapat hölgy tagjai aktívan részt vesznek a falu 

közösségi életében, programjainak szervezésében. 

Az elmúlt időszakban több alkalommal szerveztünk a településen bolhapiacot, amelyen 

elsősorban hölgyek vettek részt, és ezen programunk is egyfajta közösségfejlesztő szereppel 

bírt. 

Fontos megjegyeznünk, hogy Zalahalápon erős a civil szervezeti háttér, amelynek tagjai 

között szép számmal találunk nőket is. 

Ezen intézkedéssel sikeresen kimozdítottuk a községünk hölgy tagjait magányukból, valamint 

ezzel együtt bevontuk Őket a közösségi életbe, hogy szabadidejüket szervezetten, hasznosan, 

és kulturáltan tudják eltölteni ezen közösségekben. 

 

A nőket érintő második intézkedési tervünk a  „Ragadj fakanalat!” Tankert – Tankonyha 

volt. 

Sajnos ezen intézkedésünk nem valósulhatott még meg, a szükséges erőforrások hiányában. 

Azonban dolgozunk azon, hogy megtaláljuk azokat a lehetőségeket, amelyek ahhoz kellenek, 

hogy a szükséges erőforrásokat minél gyorsabban, és minél hatékonyabban elő tudjuk 

teremteni. Így ezen intézkedési tervünket át kell ütemeznünk, az új határidő: 2018. december 

31. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Idősek esélyegyenlősége 

 

Az idősek tekintetében 3 intézkedési tervnek járt le a határideje, így ezek kerültek 

felülvizsgálatra. 

Az első a „Színházba járás feltételeinek megteremtése, Tea-és irodalmi délutánok 

szervezése”. 

Célul tűztük ki, hogy megteremtjük az idősek színházba járásának feltételeit. A intézkedés 

sikeres, hiszen rendszeresen látogatnak színházi előadásokat a Nyugdíjas Klub tagjai. Az 

előadásokra a résztvevők szállítása a falugondnoki busszal történik. Fontos előrelépést 

tettünk, hiszen ezen programok megszervezésével feléleszthettük az idősek társas 

kapcsolatait. 

Ezen kívül a Nyugdíjas Klub foglalkozásain belül már többször szerveztünk teadélutánokat, 

amelyen keresztül tágítottuk az idős emberek kapcsolatait, kimozdítottuk Őket magányukból, 

és elszigetelődésükből. 

A színházi előadások a színházi évadokhoz kötődnek, az igények miatt azonban a jövőben is 

folyamatosan tervezzük a színházba járás feltételeinek megoldását az idősek számára. 

A tea- és irodalmi délutánok folyamatosan kerülnek megrendezésre a Nyugdíjas Klub tagjai 

számára, elsősorban a késő őszi, valamint a téli időszakokra koncentrálódva, hogy tartalmasan 

teljenek a hosszú téli esték, illetve az igényeknek megfelelően állítjuk össze számukra a 

programokat. 

 

A következő intézkedési terv a „Közbiztonság növelése az idősek körében”. 

Az elmúlt időszakban sokat tettünk azért, hogy ezen intézkedésünk megvalósulhasson, 

valamint továbbra is szükséges azon munkálkodni, hogy az elért eredményeket hosszú távon 

sikeresen fenntarthassuk. A Zalahalápi Polgárőr Egyesület tagjai tóboroztak tagokat a 

Nyugdíjas Klub aktív tagjai közül, pontosan azért, hogy az idősebb korosztály is kellőképpen 

tájékozott legyen napjaink bűnügyi helyzetéről.  

A Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai évente több alkalommal tartanak fórumot a 

lakosságnak, ahol kifejezetten felhívják a figyelmet az idősek ellen elkövetett trükkös 

lopásokra. A Nyugdíjas Klub foglalkozásaira is már több alkalommal meghívásra került a 

körzeti megbízott rendőr, hogy tartson előadást az idősek sérelmére elkövetett 

bűncselekményekről, valamint adjon tanácsot az érdeklődőknek. 

 

A harmadik lejárt tervünk az idősek csoportjában az „Akadálymentesítés, járdák kiépítése” 

volt. 

Az elmúlt 2 évben nagy előrelépés történt, hiszen megtörtént a faluközpont felújítása.  

Több helyen járda került kialakításra, valamint több terület is szilárd útburkolatot kapott, 

ezzel is megkönnyítve, és biztonságossá téve a településen belüli közlekedést. A 

faluközpontban kapott helyet egy szép szökőkút pihenőpadokkal, így egy igazán kulturált és 

komfortos falukép fogadja az idelátogatókat. 

Nagy előrelépésnek számít településünk életében, hogy 2014 folyamán az orvosi rendelő, a 

védőnői szolgálat, illetve a gyógyszertár is átköltözött a Polgármesteri Hivatal épületébe, így 



 

 

akadálymentesített lett a megközelítésük, így bárki által könnyen megközelíthetőek, és 

igénybe vehetőek. 

 

 

 

 

 

 

Gyerekek esélyegyenlősége 

 

A gyerekek tekintetében 2 intézkedési tervünknek járt le a határideje. 

Az egyik a „Délutáni szabadidős programok szervezése, Tini klub létrehozása”. 

Intézkedésünk részben megvalósult. A fiatalok számára már többször került megrendezésre 

tini klubdélután, szabadidős programokkal egybekötve, elsősorban az iskolai szünetekhez 

kapcsolódóan. Fontosnak tartjuk azt, hogy megóvjuk a gyerekeket, a fiatalokat az 

elkallódástól, a káros szenvedélyektől, valamint a fiatalkori bűnözésektől, és ezen 

tevékenységek helyett egy olyan alternatívát kínáljunk fel számukra, amely a szabadidő 

hasznos és kulturált eltöltését hivatott megcélozni, azért, hogy egy kiegyensúlyozott, káros 

szenvedélyektől mentes ifjúságélet alakulhasson ki településünkön.  Célul tűztük ki azt, hogy 

ezen korosztályt kimozdítjuk a számítógépek és okos telefonok világából, valamint, hogy ne 

az utcán, parkokban, céltalanul töltsék el szabadidejüket.  

A kisebbeket kézműves foglalkozásokkal, a nagyobbakat zenés, táncos délutánokkal, 

valamint a jeles eseményekhez köthető programokkal vártuk. 

Ezen programnál is kifejezetten fontos a hosszú távú fenntarthatóság, éppen ezért az eddiginél 

szélesebb körű összefogásra van szükség, hogy rendszeresebbé tehessük a programot.  

Mivel az intézkedési tervünk csak részben valósulhatott meg, ezért új határidő kitűzése 

szükséges, amely 2018. december 31. 

 

A másik intézkedési tervünk a gyerekekre vonatkozóan a „Ruha-, játékgyűjtés – Ruha-, 

játék csere – bere” volt. 

Ezen intézkedésünk maradéktalanul megvalósult, és rendszeressé vált településünkön a ruha-  

és játékgyűjtés, majd ezek osztása, csere - beréje. Több szervezetet és intézményt is sikerült 

bevonni a programba, többek között az iskolát, az óvodát, a Vöröskereszt Helyi 

Alapszervezetét, a Gyermekjóléti Szolgálatot.  

Általában évszakokhoz kötődően hirdetjük meg a gyűjtést, és a csere - berét, valamint nagy 

hangsúlyt fektetünk arra, hogy bevonjuk a programba a nehéz anyagi körülmények között élő, 

és nélkülöző családokat. Figyelünk arra, hogy jó minőségű, mások számára hasznos, hordható 

ruhákat, és játékokat gyűjtsünk össze. A program helyszíne: általában a Művelődési Ház 

nagyterme. 

Célul tűztük ki azt, hogy a községben élő gyerekeknek legyen megfelelő mennyiségű, és 

minőségű ruházata és játéka. Sajnos többen is vannak, azok, aki szégyellik helyzetüket, 

rászorultságukat, így Ők el sem jönnek egy-egy ilyen osztásra, éppen ezért az intézményeink, 

szervezeteink nagy hangsúlyt fektetnek a személyes felkeresésekre, és a célzott 

adományozásokra, hogy senki se maradhasson ki a programból. 

A program folyamatos, és a mindennapokban azon dolgozunk, hogy fejlesszük azt, és minél 

több ember kerüljön bevonásra mindegyik oldalon, hogy minél többen adhassanak, és 

kaphassanak is. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége 

 

A mélyszegénységben élők és romák esetében 2 intézkedési tervnek járt le a határideje. 

Az egyik az „Életmód klub indítása- „Éljünk egészségesebben!”. 

A kitűzött intézkedés eddig sajnos csak részlegesen valósulhatott meg. Életmód klubot nem 

tudtunk indítani, egészségnapra azonban már többször is sor került a Magyar Vöröskereszt 

Zalahalápi Alapszervezetének bevonásával. Családi sport- és egészségnap formájában az 

érdeklődőket különböző egészségügyi szűrésekkel, sportolási lehetőségekkel vártuk.  

A településen élő hölgyek számára pedig szerveztünk zenés kondicionáló tornát, valamint 

gerinctornát is az elmúlt időszakban, az egészséges életmód kialakítása szempontjából. 

Fontos számunkra az, hogy a településen élők egészségi állapota kielégítő legyen. 

A pénzügyi, valamint a technikai feltételek azonban nem adottak ahhoz, hogy ezeket 

rendszeressé tegyük, azonban dolgozunk a feltételek megteremtésén, és keressük a 

lehetőségeket. Ezen indokok alapján az intézkedési tervhez új határidő meghatározása 

szükséges: 2018. december 31. 

 

A csoport második intézkedési terve az „Életvezetési csoport létrehozása” volt. 

Az intézkedésünk részlegesen már megvalósult. Községünk Önkormányzata kiemelt 

feladatának tekinti a nehéz anyagi körülmények között élő munkanélküli emberek segítését, 

tájékoztatását. Ezen csoport tagjai rendszeresen bevonásra kerülnek a közmunkaprogramokba. 

Az elmúlt időszakban pedig több munkaközvetítői előadás és bemutató is volt számukra, hogy 

munkát találhassanak, valamint tanácsokat is kaphattak.  

Életvezetési csoportot erre a célra - a nem megfelelő humán és pénzügyi feltételek miatt – 

azonban sajnos még nem sikerült létrehozni. Különösen nehéz ezen csoport tagjait bevonni 

egy ilyen intézkedésbe, több ok miatt is, egy részük szégyelli a helyzetét, illetve vannak 

köztük olyanok is, akik nem igazán szeretnének kikerülni ebből a helyzetből, amiben vannak. 

A jövőben is azon dolgozunk, hogy minél több embert életvezetési tanácsokkal láthassunk el, 

valamint, hogy mindig megfelelő és pontos információkhoz juttassuk Őket a helyzetükről, 

illetve lehetőségeikről. Mivel az elérni kívánt cél csak részlegesen valósulhatott meg, így az 

új, kitűzött határidő: 2018. december 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

 

A fogyatékkal élők tekintetében 3 intézkedési tervünknek járt le a határideje, így ezek 

felülvizsgálata szükségessé vált. 

Az első a „Fogyatékkal élők mindennapi életét bemutató programok”. 

Sajnos ezen intézkedésünk nem valósulhatott még meg, a szükséges erőforrások hiányában. 

Azonban dolgozunk azon, hogy megtaláljuk azokat a lehetőségeket, amelyek ahhoz kellenek, 

hogy szükséges erőforrásokat minél gyorsabban, és minél hatékonyabban elő tudjuk 

teremteni. Fontos felkutatni a humán erőforrásokat is hozzá, a megfelelő szakembereket, a 

programba fontos bevonni a Balaton – felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi 

Ügyeleti Szolgálatot, és munkatársait. 

Az intézkedési terv megvalósításának új határideje: 2018. december 31. 

 

A következő kitűzött célunk ezen csoport számára a „Mentális és fizikai állapot szinten 

tartására szervezett közös programok – Fogyatékkal élőkkel” volt.  

Sajnos ezen intézkedésünk nem valósulhatott még meg, a szükséges erőforrások hiányában. 

Azonban kiemelhető, hogy most már 2 éve együttműködünk a Veszprém Megyei Fogyatékos 

Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézmény 5. számú telephelyével, 

Lesencetomajjal, hiszen évente 2 alkalommal rendezünk az intézmény lakóinak munkáiból 

kiállítást és vásárt a Művelődési Házban, amely során a lakók kulturális műsorral is 

megörvendeztetik az érdeklődőket. Ezen programmal hozzá tudtunk járulni a fogyatékkal élők 

széles körű elfogadtatásához. A kitűzött cél megvalósításának új határideje: 2018. december 

31. 

 

A fogyatékkal élők tekintetében a 3. lejárt határidejű intézkedési terv a „Tájékoztató 

programok, előadások szervezése fogyatékkal élők számára”. 

A településen élő fogyatékkal élő személyek informálásában, mindennapjaik 

megkönnyítésében nagy segítséget nyújtanak a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és 

Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat munkatársai, ők foglalkoznak kiemelten ezen csoport 

problémáival, információt nyújtanak az igénybe vehető szolgáltatásokról, lehetőségekről. 

A segítségnyújtás és informálás folyamatos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Az alábbi bejegyzés 2015. november ……. naptól hatályos 
 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következtetéseib

en feltárt 

esélyegyenlőség

i probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokk

al 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 

eredményességé

t mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításáho

z szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Tanácsadás, 

figyelemfelhívá

s, a 

közfoglalkoztat

ásba történő 

bevonás 

Munkanélkülisé

g, 

elhelyezkedési 

problémák 

A településen 

élő 

munkanélküliek 

munkához való 

jutásának 

segítése 

 

Éves beszámoló Igényfelmérés, 

Szakemberek, 

valamint Cégek, 

és a Tapolcai 

Járási Hivatal 

Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltsége 

megkeresése, 

bevonása a 

programba, 

Információs 

napok 

szervezése 

Munkahelyhez, 

Kapcsolatokhoz 

való hozzájutás 

Polgármeste

ri Hivatal 

R: 1 – 2 hónap: 

Igényfelmérés 

K: 6 hónap: 

Feltételek 

biztosítása 

H: 5 év: 

Program 

fenntartása, 

fejlesztése 

 

R: A 

munkanélküliek 

feltérképezése, 

problémáik 

segítése 

K: Információs 

napokkal 

bővebb tudás, és 

információk 

nyújtása a 

munkanélküliek 

számára 

H: 

Munkahelyhez 

való jutás, 

Életminőség 

javítása 

 

Humán 

erőforrások: 

Polgármesteri 

Hivatal, 

Tapolcai Járási 

Hivatal Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségéne

k munkatársai 

5 év 

2 Életmód klub 

indítása- 

„Éljünk 

egészségesebbe

n!” 

Hiányos 

ismeretek az 

egészséges 

életmód terén. A 

magyar lakosság 

egészségi 

állapotának 

rohamos 

romlása, 

A lakosság 

ismereteinek 

bővítése, az 

emberek 

motiválása. 

Éves beszámoló Igényfelmérés,  

Csoport 

megszervezése, 

egészségnap 

szervezése 

Csoport indítása, 

egészségnap 

megvalósítása, 

rendszeressé 

Védőnő, 

Polgármester, 

Művelődésszerv

ező 

2018. december 

31. 

R: Csapatépítés, 

hasznos 

időtöltés 

megszervezése, 

ismeretszerzés 

K: 

Életmódváltásra 

motiválás, 

Szemléletmód 

Helyszín 

biztosítása, 

technikai 

feltételek, 

humán erőforrás  

 

1 év 



 

 

egészségtelen, 

mozgáshiányos 

életmódja. 

tétele 

  

váltás elérése 

H: Általános 

egészségi 

állapot javítása 

 

3 Életvezetési 

csoport 

létrehozása 

Életvezetési 

problémák 

A 

mélyszegénység

ben élők az 

anyagi és a 

természetbeli 

juttatásokat nem 

megfelelően 

használják fel. 

Életvezetési 

tanácsok 

nyújtása, a 

nehéz anyagi 

körülmények 

között élő 

munkanélküli 

emberek 

segítése, 

tájékoztatása. 

Ezen belül pedig 

egy olyan 

csoport 

létrehozása, 

amely önsegítő 

jelleggel bír. 

GYEJO 

beszámoló 

R: 

Igényfelmérés, 

feltérképezés 

K: A csoport 

létrehozása, 

gyakorlati 

bemutatók 

megtartása 

H: A csoport 

fenntartása, 

bővítése 

Családgondozó, 

Polgármester 

2018. december 

31. 

R: Települési 

szinten az 

elszegényedés, 

eladósodás 

visszaszorítás 

K: Önfenntartó 

gazdálkodás 

kialakításának 

elősegítése 

H: Különböző 

technikák 

elsajátítása az 

önálló, helyes 

életvitelhez 

 

Helyszín, 

technikai 

feltételek 

biztosítása, 

Humán 

erőforrás 

 

1 év 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Változatos 

sportprogramo

k szervezése, 

mozgáskultúra 

fejlesztése 

A gyerekeknek 

nincsen 

lehetőségük 

változatos 

mozgás 

tevékenységekre

, ezáltal 

állóképességük 

gyenge, 

mozgáskultúráju

k beszűkült, 

mely az értelmi 

képességek 

fejlődésére is 

hátrányosan hat. 

A gyermekek 

mozgás 

lehetőségeinek 

bővítése, 

mozgáskultúráju

k fejlesztése 

Gyermekvédelm

i beszámoló 

- 

Sporttevékenysé

g 

meghatározása, 

tervezése 

- Eszközök, 

helyszín, idő 

biztosítása 

- Támogatók, 

segítők 

megkeresése 

- A 

sporttevékenysé

g biztonságos 

lebonyolítása 

- Folyamatos 

sportolásra 

ösztönzés 

Óvodapedagógu

ok, 

Családsegítő, 

Polgármester 

R: Gyermekek 

változatos 

mozgása 

K: Állólépesség 

javítása 

H: Rendszeres 

sportoláshoz 

szoktatás, 

folyamatosság 

biztosítása 

R: Gyermekek 

örömöt okoz a 

mozgás, és a 

sportolás 

K: Kitartóak 

lesznek, egyre 

nagyobb 

erőfeszítésre, 

teljesítményre 

lesznek képesek 

H: Sikerélményt 

okoz számukra 

sport, 

állóképességük 

fejlődik, 

igénylik az 

újabb 

lehetőségeket 

Humán 

erőforrások: 

segítők, 

óvodapedagógus

ok, szülők, 

szülői 

munkaközösség, 

támogatók, 

szponzorok, 

rendőrség, 

polgárőrség 

Tárgyi 

feltételek: 

Sporteszközök, 

helyszín 

biztosítása 

 

 



 

 

 

 

2 Délutáni 

szabadidős 

programok 

szervezése, Tini 

klub 

létrehozása  

Elkallódás, 

káros 

szenvedélyek, 

fiatalkori 

bűnözés 

megjelenése, és 

terjedése, 

szabadidő 

haszontalan 

eltöltése 

Az iskolán és a 

családi 

környezeten 

kívüli szabadidő 

hasznos 

eltöltése. A 

fiatalokat érintő, 

és foglalkoztató 

kérdéskörök 

megválaszolása, 

érdeklődésük 

kielégítése. 

Gyermekvédelm

i beszámoló 

R: 

Igényfelmérés 

K: Csoport 

létrehozása, 

tevékenységek, 

előadások 

megszervezése 

H: Csoport 

működésének 

fenntartása, 

bővítése 

Polgármester, 

Művelődésszerv

ező 

2018. december 

31. 

Tini klub 

megszervezése, 

működése 

R: Gyerekek 

szabadidejének 

hasznos 

tevékenységekk

el való 

megtöltése 

K: Klubélet 

beindítása, 

közösségi élet 

fejlesztése 

H: 

Kiegyensúlyozot

t, káros 

szenvedélyektől 

mentes 

ifjúságélet 

kialakítása 

településünkön 

 

Helyszín, 

eszközök 

biztosítása 

Humán 

erőforrás 

 

Hosszú távú 

fenntarthatóság 

3 Felzárkóztatás 

a bábjáték 

erejével 

A gyermekek 

alkalmazkodási, 

életmódbeli, 

kulturális, 

szociális 

hátrányai 

Az óvodai 

bábjáték egyre 

szélesebb 

tárának 

alkalmazásával 

a gyerekek 

hátrányainak 

leküzdése 

 

Gyermekvédelm

i beszámoló, 

éves beszámoló 

- A anyagok 

beszerzése, 

biztosítása a 

bábos eszköztár 

folyamatos 

bővítéséhez 

- Óvónők 

folyamatos 

bábkészítése a 

mindennapi 

nevelőmunkáho

z 

- Helyszín, idő 

biztosítása a 

rendszeres 

óvónői 

Óvodapedagógu

ok, 

Családsegítő, 

Polgármester 

R: A báb, a 

bábozás 

használata az 

óvodai 

beszoktatás, a 

beilleszkedés 

megkönnyítésér

e, egyéb 

hátrányok 

feltárására, 

leküzdésére 

K: Óvónői 

bábelőadások 2 

havi 

rendszerességgel 

H: Bábkör 

Fejlődnek a 

gyerekek 

kognitív, 

motoros, 

orientációs, 

emocionális, 

szociális, 

valamint 

kommunikációs 

képességei. 

 

Humán 

erőforrások: 

óvodapedagógus

ok, szülők, 

lakosság, 

szponzorok 

Tárgyi 

eszközök, 

kellékek 

5 év 



 

 

bábelőadásokho

z 

- Meseelőadások 

- Bábkör 

megszervezése, 

foglalkozásainak 

elindítása, 

rendszeressé 

tétele 

- Bábkészítéshez 

szükséges 

anyagok 

folyamatos 

biztosítása 

- Éves 

bábelőadás 

megtervezése 

- Bábok 

készítése 

gyerekekkel, 

szülőkkel 

- Bábjelenet 

előadásának 

folyamatos 

gyakorlása 

- Év végi 

bábelőadás 

települési 

szinten 

létrehozása az 

óvodások, és 

szüleik számára 

– Bábkészítés, 

bábkör 

előadások, 

intézményi, 

valamint 

települési 

szinten 

4 Ruha-, 

játékgyűjtés – 

Ruha-, játék 

csere – bere 

A gyerekek nem 

rendelkeznek 

megfelelő 

minőségű, és 

mennyiségű 

ruházattal, és 

játékokkal 

R: A gyerekek 

játékokhoz, 

valamint 

megfelelő 

ruhaneműhöz, 

lábbelihez való 

juttatása 

K: A játékhoz, 

ruhákhoz való 

juttatás 

rendszeressé 

Gyermekvédelm

i beszámoló 

- A gyűjtés 

meghirdetése 

- A játékok, 

ruhák 

összegyűjtése, 

dobozolása, 

tárolásuk 

megoldása 

- A csere – bere 

helyszínének 

biztosítása 

Óvodapedagógu

ok, 

Családsegítő, 

Polgármester 

Megvalósult  

A gyerekek 

öröme, minden 

gyerek adhat, és 

kaphat is. A 

gyermekek 

ruházata az 

időjárásnak 

megfelelő, a 

váltóruházat 

mennyisége 

Humán 

erőforrások, 

helyszín 

biztosítása 

 

5 év 



 

 

tétele,  

H: Szponzorok 

segítségével 

minőségi, 

képességfejleszt

ő játékokhoz, 

ruhaneműkhöz 

juttatás 

- A csere – bere 

játékos 

lebonyolítása 

- A következő 

csere 

megtervezése, 

meghirdetése 

 

biztosított. 

Lábbelijük 

biztosítja 

komfortérzetüke

t, nem 

betegszenek 

meg. 

 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 A település 

közösségi 

életébe történő 

bevonás, 

közösségi 

munkára való 

ösztönzés a 

feleslegesség 

érzetének 

megszüntetésér

e a nők 

körében 

A nők 

elszigetelődésén

ek 

megszüntetése 

A településen 

élő nők, 

kismamák tétlen 

szabadidejét 

értelmes, 

kulturált 

programokkal 

kívánjuk 

megtölteni, ezen 

keresztül be 

kívánjuk őket 

vonni a település 

közösségi 

életébe, 

hobbiszakkört 

indítunk el, a 

Nyugdíjas Klub 

tagjainak 

vezetésével. 

 

Éves beszámoló - Igények, 

lehetőségek 

felmérése 

- Technikai 

feltételek 

megszervezése, 

terem, eszközök 

beszerzése 

- Szakkör 

meghirdetése, 

beindítása 

- Önkéntesek, 

gyerekek, 

fiatalok 

bevonása 

- Kiállítások 

szervezése az 

elkészült 

termékekből 

 

Nyugdíjas Klub, 

Művelődésszerv

ező 

Megvalósult Nők, kismamák 

magányának 

megszűnése, 

közösségbe való 

szerveződése 

Fiatalok 

szabadidejének 

hasznos eltöltése 

Hagyományőrzé

s, Kiállítás 

szervezése, A 

település 

kulturális 

életének 

fejlesztése 

 

Önerő, technikai 

feltételek 

előteremtése 

 

5 év 

2 Önbizalom 

fejlesztő 

tréning 

Kimerültség, 

önértékelési 

problémák, 

túlhajszoltság, 

elhanyagolás a 

nők körében. 

A nők 

tanuljanak meg 

olyan 

technikákat, 

amelyekkel 

megelőzhetőek a 

lecsúszás, 

lealacsonyodás, 

depresszió 

tünetei. Fontos 

cél az 

- - Igényfelmérés 

- Önismereti 

előadások, 

tanácsadók 

szervezése 

- Önvédelmi, 

mozgásos, 

gyakorlati 

előadások 

szervezése 

- Fórumok 

Védőnő, 

Művelődésszerv

ező, 

Polgármester 

R: 

Igényfelmérés 

K: A csoport 

kialakítása, 

létrehozása, 

tevékenységek, 

előadások 

szervezése. 

H: Csoport 

fenntartása, 

bővítése 

R: Csoport 

sikeres 

kialakítása 

K: 

Közösségépítés 

H: Egészséges, 

kiegyensúlyozot

t női társadalom 

kiépítése 

települési 

szinten, a 

Helyszín, 

Eszközök, 

Szakemberek 

 

Hosszú távú 

fenntarthatóság 



 

 

egészséges 

önértékelés és 

énkép 

kialakítása. 

 

szervezése 

különböző 

témákban, 

egymás 

támogatása- 

Nőklub 

létrehozása 

 fiataltól, az 

idősekig 

egyaránt. 

 

3 „Ragadj 

fakanalat!” 

Tankert - 

Tankonyha 

Magyar 

lakosság 

egyoldalú, 

zsíros, fűszeres 

konyhája 

A falu területén, 

egy, az 

Önkormányzat 

tulajdonában 

lévő területen 

tankert 

kialakítása, amit 

a falu lakói: 

gyerekek, 

szülők, 

közmunkások 

stb. közösen 

gondoznának. A 

friss 

zöldségekből, 

gyümölcsökből 

a gyerekek és 

rászoruló 

családok és rajta 

dolgozók 

részesülnének. 

 

- - megtanítani az 

embereket 

gazdálkodni 

- hasznos 

időtöltési 

lehetőséget 

kialakítani 

- Gyerekeket 

értékes 

táplálékhoz 

juttatni 

- Megszerettetni 

velük a 

gyümölcsöt, 

zöldséget (ha ők 

is gondozzák, 

talán 

szívesebben 

fogyasztanak 

belőle) 

Polgármester, 

Jegyző 

2018. december 

31. 

Szemléletváltás 

Összetartás 

erősítése 

Zöldség, 

gyümölcs 

értékelése 

(mennyit is kell 

dolgozni azért a 

répáért stb..) 

Gyerekeknek vit 

forrás 

biztosítása 

Emberek 

tanítása 

gazdálkodásra 

 

Humán, anyagi 

tőke, földterület, 

víz 

 

5 év 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Közbiztonság 

növelése az 

idősek körében 

Sok idős ember 

él egyedül, ők a 

leginkább 

kiszolgáltatottab

bak a 

bűnözőkkel 

szemben. 

Napjainkban sok 

helyen 

probléma, hogy 

növekszik a 

trükkös lopások, 

illetve az idősek 

ellen elkövetett 

bűncselekménye

k száma. Az 

Önkormányzat 

Éves beszámoló - Igényfelmérés, 

a tevékenység 

idősekkel való 

megvitatása 

- 

Együttműködés 

megkötése a 

polgárőrséggel, 

rendőrséggel 

- Folyamatos 

Polgármester, 

Polgárőr 

Egyesület 

Megvalósult R: Polgárőrök, 

rendőrök 

fokozottabb 

jelenléte a 

faluban 

K: Bűnözések 

megelőzése 

H: Közbiztonság 

megerősítése, 

nyugodt, élhető 

Humán 

erőforrások, 

Tárgyi feltételek 

 

Hosszú távú 

fenntarthatóság 



 

 

együttműködve 

a helyi polgárőr 

egyesülettel, 

valamint a 

rendőrséggel 

megerősített 

szolgálatot lát el 

az idősek lakta 

utcákban, 

valamint 

fokozott 

eszközökkel 

hívja fel az 

idősek figyelmét 

a védekezésre. 

 

ellenőrzés település 

 

2 Színházba 

járás 

feltételeinek 

megteremtése, 

Tea-és irodalmi 

délutánok 

szervezése 

Idősek 

elszigetelődése, 

elmagányosodás

a 

Célul tűzzük ki, 

hogy 

megszervezzük 

a faluban élő 

idős 

embereknek a 

színházba járás 

lehetőségét, 

valamint az 

idősek társas 

kapcsolatait 

felélesztjük. 

 

Éves beszámoló Igényfelmérés 

- A színház 

kiválasztása 

(Keszthely, 

Veszprém), 

bérlet 

megvásárlása, 

délutánok 

megtervezése 

- Közlekedés 

megszervezése, 

Megvalósított 

programok 

fenntartása 

Nyugdíjas Klub 

Elnöke, 

Művelődésszerv

ező, 

Polgármester 

Megvalósult 

 

R: Magányosság 

mérséklése 

K: 

Programszervez

és 

H: Nyugdíjasok 

közösségépítése 

 

Önerő 

 

Hosszú távú 

fenntarthatóság 

3 Akadálymentes

ítés, járdák 

kiépítése 

Közlekedési 

nehézségek: a 

településen a 

járda- és 

útburkolat sok 

helyen rossz 

minőségű, 

illetve van , ahol 

teljesen 

hiányzik. Az 

A településen 

sok helyen 

teljesen hiányzik 

a járda, valamint 

rossz minőségű 

az útburkolat. 

Az 

önkormányzat 

tervbe veszi, 

hogy az 

- - Pályázatok 

folyamatos 

figyelemmel 

kísérése, 

pályázat 

megírása 

- A kivitelező 

cég kiválasztása, 

a munkálatok 

elkezdés 

Polgármester, 

Jegyző 

Megvalósult R: intézmények 

könnyebb 

elérése 

K: biztonságos 

közlekedés 

H: Kulturált 

falukép 

kialakítása, 

komfortos 

környezet  

Önerő, pályázati 

forrás, 

lehetőségek 

 

2 év 



 

 

idősek csak 

nehezen tudnak 

közlekedni, 

illetve a 

különböző 

intézményeket, 

helyeket 

megközelíteni. 

elkövetkezendő 

5 évben 

törekvéseket 

tesz arra 

vonatkozóan, 

hogy úthálózatát 

felújítja, 

járdákat alakít 

ki. 

 

- Karbantartás  

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Fogyatékkal 

élők 

mindennapi 

életét bemutató 

programok 

Fogyatékkal 

élők 

szegregációja 

Fogyatékossági 

típusok 

szemléltetése, 

bemutatása, akár 

gyakorlati úton 

is. Pl.: Sötét 

szoba – Vakok, 

gyengén látók, 

Néma szoba – 

Siketek és 

nagyot hallók, 

Terepszoba – 

Mozgáskorlátoz

ottak 

Fő cél az 

elfogadás 

elősegítése 

 

Éves beszámoló - Igényfelmérés 

- 

Programszervez

és 

- Megfelelő 

helyszínválasztá

s, kialakítás 

- Szállítási és 

kíséreti 

feladatok 

kidolgozása 

- 

Segédeszközök, 

bemutatáshoz 

szükséges 

kellékek 

beszerzése 

Polgármester, 

Jegyző 
2018. december 

31. 

R: A településen 

élő fogyatékkal 

élő személyek és 

fogyatékosságuk 

bemutatása 

K: Fogyatékkal 

élők 

elfogadtatása, 

életük 

megkönnyítése 

H: Önértékelés, 

önbecsülés 

javítása 

 

Akadálymentesít

ett helyszín 

biztosítása, 

segédeszközök 

beszerzése, 

Helyszín 

kialakításához 

szükséges 

eszközök 

beszerzése 

 

1 év 

2 Mentális és 

fizikai állapot 

szinten 

tartására 

szervezett 

közös 

programok – 

Fogyatékkal 

élőkkel 

A fogyatékkal 

élő személyek 

mentális és 

fizikai 

állapotának 

romlása 

Fogyatékkal élő 

emberek 

mentális és 

fizikai állapot 

romlásának 

késleltetése. 

 

Éves beszámoló - Igényfelmérés 

- 

Programszervez

és 

- Megfelelő 

helyszínválasztá

s, kialakítás 

- Szállítási és 

kíséreti 

feladatok 

kidolgozása 

Támogató 

Szolgálat, 

Polgármester 

2018. december 

31. 

Települési 

szinten a 

fogyatékkal élők 

számára az 

állapotuk 

romlásának 

megakadályozás

a 

A fogyatékkal 

élők számára 

közös probléma 

Akadálymentesít

ett helyszín 

biztosítása, 

segédeszközök 

beszerzése,  

Közlekedési 

segítség, 

kapcsolattartás, 

helyszín 

kialakításához 

szükséges 

Hosszú távú 

fenntarthatóság 



 

 

- 

Segédeszközök, 

bemutatáshoz 

szükséges 

kellékek 

beszerzése 

- 

Kapcsolatrendsz

er kiépítése 

megoldás 

Önbecsülés, 

önértékelés 

fejlesztése 

 

eszközök 

beszerzése 

 

3 Tájékoztató 

programok, 

előadások 

szervezése 

fogyatékkal 

élők számára 

Tájékoztatás 

hiánya 

Fogyatékkal élő 

személyeknek 

járó pénzbeli és 

természetbeli 

juttatások 

naprakész 

ismertetése, 

változások, 

módosítások 

ismertetése. 

Rehabilitációs 

lehetőségek 

bemutatása, 

beszerzési 

lehetőségek 

ismertetése. 

 

Éves beszámoló - Igényfelmérés 

- Érintettek 

feltérképezése 

- Csoport 

létrehozása 

- Megfelelő 

helyszínválasztá

s, kialakítás 

- Szállítási és 

kíséreti 

feladatok 

kidolgozása 

- 

Segédeszközök, 

bemutatáshoz 

szükséges 

kellékek 

beszerzése 

- Frissülő 

információk 

beszerzése 

Polgármester, 

Jegyző 
Megvalósult R: A településen 

élő fogyatékkal 

élő személyek 

informálása 

K: Fogyatékkal 

élők életének, 

mindennapjaina

k 

megkönnyítése 

H: Fogyatékkal 

élő személyek 

tájékoztatási 

rendszerének 

kialakítása 

 

Akadálymentesít

ett helyszín 

biztosítása, 

segédeszközök 

beszerzése, 

Helyszín 

kialakításához 

szükséges 

eszközök 

beszerzése 

 

1 év 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


