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Tisztelt Képviselő-testület! 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testület a december  20-án megtartott képviselő-

testületi ülésén,  a 117/2013.(XII.20.) Ökt. számú határozatával fogadta el Helyi 

Esélyegyenlőségi programját (HEP), melynek elkészítése során törekedett arra, hogy 

településünkön az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód feltételeit folyamatosan 

biztosítsa, illetve fenntartsa. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve öt fő intézkedési területet foglal 

magában.  

- Mélyszegénységben élők és romák helyzetének javítása 

- Gyermekek helyzete és esélyegyenlősége 

- Nők helyzete, esélyegyenlősége 

- Idősek helyzete, esélyegyenlősége 

- Fogyatékkal élők helyzete és esélyegyenlősége 

A HEP-ben megfogalmazottak szerint fontosnak tartjuk, hogy a mélyszegénységben élők 

élethelyzetén, életminőségén javítsunk, természetbeni és anyagi segítséget kapjanak szociális 

helyzetük javításához. A segítségnyújtás kiemelt célja a munkavállalásra ösztönzés, illetve a 

munkalehetőség biztosítása.  

Kiemelt területnek tartjuk a gyermekek egészséges élethez, civilizált életkörülményekhez való 

jogának érvényesülését, a gyerekek korai fejlesztését, oktatásuk, egyéni és csoportos 

szabadidős tevékenységeik támogatását.  

Folyamatosan odafigyelünk az idősek nehézségeire, legjellemzőbb problémáira, egészségi 

állapotuk javítására, elmagányosodásuk megelőzésére, közösségi programokon való 

részvételük támogatására, külső kapcsolataik erősítésére, és arra, hogy idős emberként is 

értékes tagjai lehessenek a társadalomnak.  

Különös figyelmet fordítunk a nők esetében arra, hogy anyaságukból származó hátrányaik 

kompenzálásra kerüljenek, valamint a fogyatékkal élők integrációjának elősegítésére, 

esélyegyenlőségük javítására.  

A HEP-ben megfogalmazott problémák, hiányosságok megoldására, pótlására rövid-, közép- 

és hosszú távú határidőket állapítottunk meg. 

A meghatározott intézkedésekről, kitűzött célok megvalósításáról a Képviselő-testületet az 

alábbiakban tájékoztatjuk.  

I. Mélyszegénységben élők és romák 

- Nevelés az egészséges életmódra: A családgondozó folyamatos tájékoztatást, tanácsadást 

ad konkrét egészségügyi problémák kezelésének segítésére. Szűrővizsgálatok 

megszervezésére került sor,  tüdőszűrő vizsgálatra került sor.  

- Szemléletformáló programok: 

 A diszkrimináció nem jellemző településünkön. Településünkön Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat működik. Az év során különböző programok szervezésére került sor, 

játszóházak, gyermeknap, nemzetiségi karácsony. 

-Munkanélküliség feltérképezése, informálás  
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- Csökkent regisztrált munkanélküliek száma. A közfoglalkoztatás keretében az 

Önkormányzaton kívül foglalkoztató a Balaton-felvidéki  Vizitársulat, a Dunántúli 

Regionális Vízügyi Igazgatóság.  

- II. Gyermekek helyzete és esélyegyenlősége 

- Elszegényedés csökkentése 

Az oktatási intézmények pedagógusai, védőnő, családsegítő fokozott figyelmet fordít a 

hátrányos helyzetű gyermekek családi, szociális körülményeire, szükség esetén a segítséget 

nyújtani tudó szervek felé jelzéssel élnek. A település részt vett a Munkaügyi Központ által 

támogatott diákmunka programban, amely a nappali tagozatos diákoknak adott lehetőséget a 

nyári szünetben munkavégzésre. 

 

- Szünidei programok szervezése 

Célként lett meghatározva a gyermekek részére szabadidős, szünidei programok szervezése, 

melynek megvalósításában a Faluház vezetője, és a civil szervezetek aktívan kivették a 

részüket.  

A gyermekek mozgás lehetőségeinek és mozgáskultúrájának fejlesztése 

A gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése az ovisoknál úszásoktatáson való részvétel, az 

általános iskolai sportversenyekre való felkészülésekkel valósul meg.  

Közoktatási pályázati lehetőségek kihasználása 

Az önkormányzat az előző évekhez hasonlóan 2017. évben is csatlakozott a Bursa 

Hungarica Ösztöndíj pályázati rendszerhez, illetve az Arany János Tehetséggondozó 

Programhoz.  

Nők helyzete, esélyegyenlősége 

- Munkához való hozzájutás segítése 

Közfoglalkoztatás során a lehetőségekhez képest, előnyben részesítettük a gyermekes 

anyákat. A Völgy TDM civil szervezet közreműködésével kulturális közfoglalkoztatásban is 

sikerült munkalehetőséget biztosítani. 

- Közösségi életbe való bevonás 

Településünkön a Faluház szervezésében különböző programok keretében van lehetőség a 

közösségi életben való részvételre, pl.: baba-mama börze, Nőnap, jeles napokhoz 

kapcsolódó főzés, és szabadidő hasznos eltöltése ( az  erdélyi mákófalviak 3 napos 

programja, szüreti felvonulás, Adventi készülődés ), ahol mindegyik korosztályt képviseli 

magát. 

Családon belüli erőszak megelőzése 

Településünkön ez a probléma nem fordult elő.  

IV. Idősek helyzete, esélyegyenlősége 

- Egészségmegőrző programok szervezése 

Célként lett megjelölve annak felmérése, hogy milyen egészségmegőrzéssel kapcsolatos 

programokon vennének részt az idősebb korosztály tagjai, illetve egészség megőrzéssel 

kapcsolatos szűrővizsgálatok szervezése. A Balaton-felvidéki Családsegítő és Gyermekjóléti 
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Szolgálat által foglalkoztatott dolgozó rendszeresen meglátogatja az idős, egyedül élő, beteg 

embereket, akiknek sokszor egy kis beszélgetés is nagyon sokat jelent. 

- Biztonságos időskor 

A  Rendőrség  félévente  tájékoztatást ad a közbiztonság helyzetéről, felhívta az idősek 

figyelmét a házaló kereskedők miatti veszélyforrásokra. A Polgárőrség kezdeményezésére 

beindult a SZEM mozgalom. A téli időszakban fokozott figyelmet fordítunk az idős, 

egyedül élő idős emberekre. Elmúlt évben sor került a közvilágítás bővítésére , ezzel is 

segítve a közlekedés javítását. 

Minden évben megköszöntjük az időseket, műsorral, vacsorával, beszélgetéssel egybekötve.  

V. Fogyatékkal élők helyzete és esélyegyenlősége 

- Közintézmények, szolgáltatások akadálymentesítése 

 Az önkormányzati intézmények épületei csak részben akadálymentesek. A 

mozgáskorlátozottak részére részben megtörtént az akadálymentesítés, de az egyéb 

fogyatékossággal rendelkezők számára nincs biztosítva a tájékozódás lehetősége, a honlap 

akadálymentesítése sem megoldott. Ezen hiányosságok megszüntetése érdekében 

folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, de az idei évben ilyen pályázat nem jelent 

meg.  

- Utak, járdák felújítása, akadálymentesítése 

A belterületi utak burkolatának javítása, felújítása lokálisan történik.  

Helyi Esélyegyenlőségi Program I/4. intézkedéshez – iskolázottság növelése – fejezethez 

beépíti a digitális írás készség fejlesztését. Sajnos ebben még nincs előrelépés.  

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programban tervezett 

célok megvalósultak, ezért javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:  

…../2018.(II.16.)Ökt. számú h a t á r o z a t i   javaslat 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/2013.(XII.20.) 

Ökt. számú határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

felülvizsgálta, és megállapította, hogy az abban kitűzött célok 

megvalósultak, további intézkedésre nincs szükség.  

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Helyi Esélyegyenlőségi 

Programok Osztály Veszprém Megyei Kirendeltségének Veszprém, Ádám 

Iván u.20/B. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2018. február 28. 

   

Kapolcs, 2018. február 5.  

 

                 Márvány Péter  

       polgármester 


