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 A B C D E F G H I J

Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben

feltárt esélyegyenlőségi
probléma megnevezése

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb

stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés tartalma
Az intézkedés

felelőse

Az intézkedés
megvalósításának

határideje

Az intézkedés
eredményességét

mérő
indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához

szükséges
erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai)

Az intézkedés
eredményeinek

fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

Mélyszegénységben
élő személyek
egészségügyi
helyzetének javítása

Olyan intézkedések,
programok
szervezése, amely
elősegí� a
mélyszegénységben
élő személyek
egészségügyi
helyzetének
javítását.

Mélyszegénységben
élő személyek
egészségügyi
helyzetének javítása

Háziorvosi
megállapodások

Prevenciós programok
szervezése Felvilágosító
programok szervezése
Települési Egészségterv
készítése 2017-ig
személyi feltételek
hiányában nem
valósultak meg a
korábban terveze�
programok. 2015 óta a
védőnői szolgálat
keretében a nők
méhnyakrák-szűrésének
megszervezése
megvalósult.

Polgármester 2018.05.31. egészségügyi
adatok TeIR

egészségügyi
szakemberek
bevonása
egészségügyi
intézményekkel
együ�működés
kialakítása

Az intézkedés
már középtávon is
hozhat
eredményeket, az
esetleges
betegségek korai
szűrésével.

2

Mélyszegénységben
élő személyek
munkaerőpiaci
integrációjának
javítása

Olyan intézkedések
megtétele, amely
hozzájárul a
mélyszegénységben
élő személyek
munkaerőpiaci
helyzetének
javításához,
megerősítéséhez.

A
mélyszegénységben
élő személyek
munkaerőpiaci
elhelyezkedésének
javítása, szakmához
jutása,
hiányszakmákra
történő átképzése.

 

Közmunkaprogramokban
való részvétel
Munkahelyteremtés
vállalkozók bevonásával
Szociális Szolgáltató
Központ által szerveze�
tájékoztató fórumok
Munkaügyi Közpon�al
történő együ�működés
Helyi foglalkoztatási
együ�működések
pályázat megvalósítása

Polgármester 2018.05.31.
önkormányza�
adatok TeIR
KSH

vállalkozók
bevonása ágaza�
szervek és
intézmények
bevonása TOP-
5.1.2-16

A programok és
intézkedések akár
rövid és
középtávon is
hozhat
eredményeket,
de főleg
hosszútávon
érezte� hatását.

3

Mélyszegénységben
élő személyek
eladósodásának
megakadályozása

Olyan programok
szervezése,
amelynek révén a
mélyszegénységben
élő személyek,
családok
eladósodása
megakadályozható.

A
mélyszegénységben
élő személyek,
családok
eladósodásának
megakadályozása.

 
Tájékoztató, tanácsadó
programok szervezése,
fórumok tartása

Polgármester 2018.12.31. önkormányza�
adatok

Családsegítő
Szolgálat és külső
szakemberek
bevonása

Az intézkedések
középtávon
hozhatnak
eredményt,
természetesen
más
programokkal (pl.
munkaerőpiaci
helyzet
javítása)egymásra
épülő módon.

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

A gyermekek
felügyeletének
megoldása az óvodai
és iskolai szünetek
ala�

Olyan programok
szervezése, melynek
révén a gyermekek
felügyelete az
óvodai, iskolai
szünetek ala�
megoldható legyen.

A gyermekek
felügyelete legalább
a szünetek egy része
ala� megoldo�
legyen.

 

2014 és 2016 közö�
nyári szünidőben
évenként megszerveztük
a napközis táborokat,
munkaügyi központ által
támogato� diákmunka
keretében. 2017 évben
sajnos igény hiányában
nem valósult meg.

Polgármester 2018.05.31. TeIR

Önkormányza�
intézmények
bevonása
Önkormányza�
költségvetési
forrás biztosítása
Munkaügyi
Központ
támogatása

Az intézkedés
középtávon
hozhat
eredményeket.

III. A nők esélyegyenlősége

1

Nők munkaerőpiacra
történő
visszatérésének, vagy
elhelyezkedésének
javítása.

Nők munkaerőpiacra
történő
visszatérésének,
vagy
elhelyezkedésének
javítása.

Nők munkaerőpiacra
történő
visszatérésének, vagy
elhelyezkedésének
könnyítése. A
szomszédos
településen meglévő
bölcsődei férőhelyek
teljes
kihasználtsággal
működjön.

 

Bélapá�alván a
bölcsődei ellátás
megszervezése
megvalósult. Az
önkormányzat 2017
szeptember hónapban
pályázatot nyújto� be
foglalkoztatási
együ�működés
megvalósítása
érdekében.

Polgármester 2018.05.31. TeIR oktatási
sta�sz�ka

Szociális
Szolgáltató
Központ bevonása
Munkaügyi
Központ bevonása
TOP-5.1.6. Helyi
foglalkoztatási
együ�működések
- pályáza� forrás

Az intézkedés
rövid távon is
hozhat
eredményt a
folyamatos
beiratkozás
lehetőségével.

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1
Idős emberek
elmagányosodásának
megakadályozása

Olyan intézkedések
alkalmazása,
amelynek révén az
idős, gyakran
egyedül élő idős
emberek
elmagányosodását
megakadályozhatjuk.

Az idős, gyakran
egyedül élő idős
emberek
elmagányosodásának
megakadályozása.

 

Intézményhálózat
programjainak bővítése.
Programok szervezése,
már meglévő programok
(pl. Idősek Napja)
fejlesztése, az idős
emberek egyéb - nem
kifejeze�en időseknek
szóló - programokba
történő bevonása. 2016
évben digitális szakadék
csökkentése pályáza�
program keretében
informa�kai képzés
valósult meg. Szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése

Polgármester 2018.05.31.  

Költségvetési
források
biztosítása.
Pályáza�
lehetőségek
kiaknázása.
Szakalkalmazo�ak
bevonása. TOP-
4.2.1-16 GINOP
6.1.2.

Az intézkedés
már rövid távon is
hozhat
eredményeket
megfelelő
programok
szervezésével.

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1

Épületek,
intézmények
komplex
akadálymentesítése

Intézmények
felújításával illetve új
intézmények építése
esetén a komplex
akadálymentesítés
megvalósítása.

Épületek,
közterületek komplex
akadálymentesítése.

Településrendezési
Eszközök (HÉSZ,
Településszerkeze�
terv. TRT)

Épületek, közterületek
komplex
akadálymentesítése a
fogyatékos emberek
speciális szükségleteinek
figyelembe vételével.
Szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése
pályázat megvalósítása

Polgármester 2018.05.31. önkormányza�
adatok

Pályáza�
lehetőségek
Költségvetési
források Helyi
vállalkozók és
szolgáltatók
bevonása TOP-
4.2.1-16

Az intézkedés
teljes mértékben
csak közép vagy
hosszútávon
hozhat
eredményt.
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Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben

feltárt esélyegyenlőségi
probléma megnevezése

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb

stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés tartalma
Az intézkedés

felelőse

Az intézkedés
megvalósításának

határideje

Az intézkedés
eredményességét

mérő
indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához

szükséges
erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai)

Az intézkedés
eredményeinek

fenntarthatósága

2

Fogyatékos
személyek
fejlesztését,
ápolását, gondozását
segítő programok
kialakítása

Fogyatékos
személyek
fejlesztését, ápolását
segítő programok
kialakítása helyi
erőforrások
kihasználásával.

Fogyatékos
személyek
fejlesztését, ápolását
segítő programok
kialakítása helyi
erőforrások
kihasználásával.

Együ�működési
megállapodás
helyi szervekkel,
intézményekkel

szakember képzés
programszervezés
lovasfejlesztés
Szakemberek hiányában
egyelőre csak az
infrastruktúrális
fejlesztés valósult meg a
Szilvásváradi Lovas és
Kulturális
Rendezvényközpont
építésével.

Polgármester 2018.05.31. önkormányza�
adatok

pályáza�
lehetőségek
szakemberek
bevonása
költségvetési
források,
kormányza�
beruházás

A program főleg
hosszútávon
hozhat
eredményeket.



Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

12/2017.(X.31.) önkormányzati rendelete 

 

a helyi népszavazás kezdeményezéséről 

 

 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás 

kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 

szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

1.§ A helyi népszavazás elrendeléséhez Szilvásvárad község választópolgárai legalább 25 %-

ának kezdeményezése szükséges. 

 

2.§ (1) Ez a rendelet 2017. november 1. napján lép hatályba. 

  

    

 

           Szaniszló László             Dobosné dr. Kvesztár Henrietta 

        polgármester                                                                                  jegyző 

 

 

 
Záradék: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a 

rendelet 2017. október 31. napján kihirdetésre került. 

 

Szilvásvárad, 2017. október 31. 

Dobosné dr. Kvesztár Henrietta s.k. 

                   jegyző 
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