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3. számú előterjesztés
Előterjesztés

Készült: Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 14.
napján taratandó soros nyilvános testületi ülésére
Tárgy:2018-2023. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálata
Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény (Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról (a továbbiakban:
HEP).
BalatonújlakKözség Önkormányzatának Képviselő-testülete a HEP-et a 107/2018.(XII.10.)
számú határozatával fogadta el.
A település helyi esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata 2020-ban esedékes.
A HEP-ben helyzetelemzés készült a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös
tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, a romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint
a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és
szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meghatározásra
kerültek a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedések is.
A HEP elkészítése során kiemelt figyelmet kellett fordítani:
a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás
követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre,
b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal
szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges
intézkedésekre,
c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő
esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci
hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.
A HEP időarányos megvalósulását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség
esetén felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek
megfelelően kell módosítani.
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A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból,
illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó,
egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet,
ha a HEP-ről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi
programmal rendelkezik.
A törvény értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenete
kétféle lehet:
a. Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy felülvizsgálat
nem szükséges. Ebben az esetben a képviselő-testületnek szükséges arról határoznia, hogy
az Ebktv-ben foglaltaknak megfelelően, a HEP kétévente előírt áttekintésének eleget
tettek, a HEP-et változatlan formában elfogadták. A képviselő testület határozatát fel kell
tölteni a HEP-ek elkészítésének és felülvizsgálat nyomon követésének támogatására
létrehozott szoftver (hep.tkki.hu) dokumentumai közé, ahogyan az a nyilatkozatot is,
amely arra vonatkozik, hogy felülvizsgálat nem történt.
b. A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról.
Ha a HEP átvizsgálását követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy azt felül
kell vizsgálni, annak okai lehetnek (többek között):
 az áttekintés/átvizsgálás során beazonosított, a HEP helyzetelemzésében leírt
helyzetben történt változás;
 az áttekintés csak az intézkedési tervben szereplő intézkedéseket érinti:
megvalósíthatóságában történt változás vagy a tervezett intézkedések ütemezéséhez
képest tapasztalt eltérés.
Általánosságban elmondható a felülvizsgálat vonatkozásában is, hogy a HEP helyzetelemzési
részében feltárt problémák közül egy sem maradhat a megoldásra irányuló intézkedés nélkül.
Az előterjesztés mellékletét képezi:
- az Intézkedési terv, amelyet mindenképpen módosítani szükséges, ha megállapításaiban
lényeges változás következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő
módon járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához, továbbá
- a felülvizsgálat folyamatának leírása.
Az Intézkedési terv megvalósulás rovatában szereplő információk tájékoztató jellegűek, az
adatokat frissíteni, elemezni szükséges a HEP fórum közreműködésével.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek.
Balatonújlak, 2020. szeptember 10.
Vimmer István
polgármester
Határozati javaslat:
a.) Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi
Program időarányos megvalósulásának felülvizsgálatát tűzi ki.
b.) Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a HEP elkészítésében
résztvevő önkormányzati munkatársakat a felülvizsgálat elkészítésére és jelen képviselőtestületi határozatnak a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) részére történő
megküldésére.
Felelős: polgármester, jegyző, a HEP elkészítésében résztvevő önkormányzati munkatársak
Határidő:azonnal
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HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM INTÉZKEDÉSI
TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
BALATONÚJLAK 2020.
Az alábbiakban a 2018-2023. évekre vonatkozó HEP intézkedési terveit és azok végrehajtását
mutatom be. Az intézkedési tervek egy része az elmúlt két évben már megvalósult, vagy a
tervek megvalósítása még folyamatban van.
Romák és / vagy mélyszegénységben élők
1. Közfoglalkoztatás bővítése, munkahelyteremtés támogatása
A nyilvántartott álláskeresők száma a 15-64 év közötti lakónépesség számához viszonyítva
átlagosan 8 %-ot tesz ki. A nyilvántartott álláskeresők száma nemek szerinti bontásban, a nők
esetében magasabb. A közfoglalkoztatásban résztvevők száma évente átlagosan 7 fő, ami a
település aktív korú lakosságának a 3 %-a. Elmondható, hogy a nyilvántartott álláskeresők
egyharmadát sikerül közfoglalkoztatásban foglalkoztatni. Az önkormányzat célja továbbra is,
hogy évről évre növelje a foglalkoztatottak számát.
Aktorok és partnerek: önkormányzat, családsegítő szolgálat, szociális ügyintéző,
munkaügyi kirendeltség.
Igazoló dokumentum: önkormányzati közfoglalkoztatási nyilvántartás
A megvalósítás: évente folyamatos
2. Életvezetési tanácsadás
Probléma beazonosítása rövid megnevezéssel: Anyagi gondok, munkanélküliség, alacsony
családi jövedelem.
Célok: Kevesebb a segélyezés és az eladósodottság. Életvezetési tanácsokkal,
tapasztalatokkal, gyakorlati példákkal segíteni a rászorulókat. Előadások szervezése.
Aktorok és partnerek: önkormányzat, családsegítő szolgálat, védőnő, háziorvos, Szociális
Szolgáltató Központ, szociális ügyintéző, munkaügyi kirendeltség. Felelős: Szociális
Szolgáltató Központ vezetője.
Az intézkedési terv megvalósítása:
A Szociális Szolgáltató Központ a 2018.-2019. és a 2020. évben is 2-2 alkalommal tartott
előadást, mely a fenti témát is érintette. A családsegítők és a szociális ügyintéző az egyedi
ügyek intézése során is segítették életvezetési tanácsokkal a munkanélkülieket.
Igazoló dokumentum: a családsegítő szolgálat beszámolója, meghívó
A megvalósítás:évente folyamatos
3. Ruha és használtcikk börze
Probléma beazonosítása rövid megnevezéssel: Anyagi gondok, elszegényedés, alacsony
családi jövedelem.
Célok:anyagi gondok enyhítése, krízishelyzetben lévők támogatása szükség szerint ruha
és/vagy bútor, műszaki cikk adománnyal.
Aktorok és partnerek:Önkormányzat, Szociális Szolgáltató Központ - és Gyermekjóléti
Szolgálata, magánszemélyek, segélyszervezetek, civilszervezetek, lakosság, szociális
ügyintéző.
Az intézkedési terv megvalósítása:
A Szociális Szolgáltató Központ a 2018-2019. és a 2020. évben is havonta szervezett
adomány gyűjtést, melyek folyamatosan kiosztásra kerültek az igénylők számára. A
Központban meghirdetett ruhabörzéket nagy érdeklődés kísérte.
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Igazoló dokumentum: a családsegítő szolgálat dokumentációja, adományban részesülők
száma
A megvalósítás:évente folyamatos

Gyermekek
1. Nyári napközi, gyermekfelügyelet
A gyermekek nyári felügyelete, a nyári napközis táborok megszervezése továbbra is a
települési önkormányzatoknak a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényből fakadó feladata.
Probléma beazonosítása rövid megnevezéssel: A nyári szünidőben nem biztosított a
gyermekek napközbeni felügyelete.
Célok: A nyári napközi megszervezése, a gyermekek felügyeletének biztosítása a nyári
szünidőben.
Aktorok és partnerek: önkormányzat, pedagógusok, szülők, családgondozó, polgármester.
Az intézkedési terv megvalósítása:
2018-2019-2020. években érdeklődés hiányában elmaradt, 10 fő alatt nem kerül
megszervezésre.
Igazoló dokumentum: kérdőív a felmérésről.
2. Szünidei gyermekétkezés biztosítása
Probléma beazonosítása rövid megnevezéssel:A szünidőkben nem biztosított a rászoruló
gyermekek részére a napi egyszeri meleg étkezés.
Célok:A szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a rászoruló gyermekek részére
Aktorok és partnerek:önkormányzat, Szociális Szolgáltató Központ Család- és
Gyermekjóléti Szolgálata, szociális ügyintéző, polgármester, szülők, gyerekek.
Az intézkedési terv megvalósítása:
A 2018-2019. és a 2020. évben is folyamatosan biztosította az önkormányzat a szünidőkben a
rászoruló gyermekek számára a napi 1-szeri meleg étkezést.
Igazoló dokumentum:önkormányzat és a családsegítő szolgálat dokumentációja a szünidei
gyermekétkeztetésekről.
A megvalósítás:évente folyamatos
3. Bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági és drogprevenciós előadások gyermekeknek.
Probléma beazonosítása rövid megnevezéssel:A gyermekek egyre korábban válnak
bűncselekmények áldozataivá.
Célok:Az áldozattá válás elkerülése, gyermek-, és fiatalkori bűnözés megelőzése.
A gyermekek biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának
elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető egyéb
tényezők felderítése, megszüntetése.
Aktorok és partnerek:a településen élő fiatalok és szüleik, pedagógusok, Szociális
Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata, önkormányzat, rendőrség, oktatási
és nevelési intézmények, védőnő
Az intézkedési terv megvalósítása:
A 2018.-2019. és a 2020. évben is a Kéthelyi Általános Iskola korosztályonként szervezett
előadásokat a témában.
Igazoló dokumentum:tanmenet, önkormányzat éves bűnmegelőzési tervei.
A megvalósítás:évente folyamatos
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Nők
1. Digitális szakadék csökkentése.
Alap digitális kompetenciafejlesztés programok (18-60 év között)
Probléma meghatározása rövid megnevezéssel: A 18-60 éves korosztály számítástechnikai
és infokommunikációs ismeretei hiányosak.
Célok: Felhasználó szintű informatikai jártasság kialakítása. Számítástechnikai és
infokommunikációs tanfolyamok szervezése. Digitális szakadék csökkentése.
Aktorok és partnerek: önkormányzat, a település lakossága, Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság.
Az intézkedési terv megvalósítása:
A 2018. és a 2019. évben is pályázati forrás igénybe vételével számítástechnikai tanfolyamok
indultak Kéthelyen, melyet a résztvevők sikeresen zártak. A tanfolyamra Balatonújlaki
lakosok is jelentkezhettek.
Igazoló dokumentum:pályázati dokumentációk, jelenléti ívek
A megvalósítás: folyamatos
2. Egészségügyi szűrővizsgálatok és prevenciós előadások szervezése.
Probléma: Kevesen vesznek részt a szűrővizsgálatokon és a prevenciós előadásokon,
általánosságba véve rossz az emberek egészségi állapota.
Célok:Betegségek megelőzése, a kockázatok kialakulásának csökkentése. Egészségmegőrzés
és prevenció.
Aktorok és partnerek:önkormányzat, védőnő, háziorvos, egészségügyi intézmények.
Az intézkedési terv megvalósítása:
A Háziorvosi szolgálat közreműködésével 2017-2019. évben (kétévente) a mammográfiás
emlőrák szűrés, továbbá a tüdőszűrés és a nőgyógyászati méhnyakrák szűrés megtörtént. A
komplex szűrésre a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórházban került sor. A busszal történő
beutazást az Önkormányzat bevonásával szervezték meg.
Igazoló dokumentum:önkormányzati dokumentáció a jelen levőkről.
A megvalósítás: folyamatos
Idősek
1. Generációs kapcsolatok erősítése
Probléma meghatározása rövid megnevezéssel: A településen nagyon magas a 65 év feletti
idősek száma, azon belül is az egy személyes háztartásokban élők, és köztük kiemelkedően a
nők aránya, akik elmagányosodnak, elszigetelődnek. A nemzedékek közötti szakadék egyre
nő, eltávolodnak egymástól.
Célok:Közös programok szervezése, annak érdekében, hogy a különböző korosztályok minél
közelebb kerüljenek egymáshoz. Közösségépítés és a generációk közötti tudás átadás.
Aktorok és partnerek:Önkormányzat, Szociális Szolgáltató Központ, oktatási és nevelési
intézmények.
Az intézkedési terv megvalósítása:
A 2018-2019. évben is szervezett az önkormányzat olyan programokat, melyen a
legkisebbektől az idősekig az egész család részt vehetett: Mikulás ünnepség, Falunap, Adventi
forgatag, Karácsonyi ünnepség.
Igazoló dokumentum:meghívók, jelenléti ívek, fotók.
A megvalósítás: folyamatos
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2. „Egészségünk a legnagyobb kincsünk”
Egészségügyi szűrővizsgálatok és prevenciós előadások szervezése.
Probléma beazonosítása rövid megnevezéssel: Betegségek megelőzése, a kockázatok
kialakulásának csökkentése.
Célok: Egészségmegőrzés és prevenció.
Aktorok és partnerek: önkormányzat, védőnő, háziorvos, egészségügyi intézmények.
Szociális Szolgáltató Központ megelőzést szolgáló előadásai.
- 2018. november –Káros szenvedélyek és hatásaik. Előadó: családgondozó
- 2019. február- A minket körülvevő veszélyek. Előadó: intézményvezető
- 2019. május- Az egészségedért te felelsz, dönts okosan! Előadó: intézményvezető
Művelődési Ház:
- 2020. február- Készüljünk a tavaszra. Előadó: Dr. Gonda Péter
Prevenciós-és Egészségfejlesztő Iroda Marcali:
- 2020. július: ingyenes szűrőbuszos vizsgálat Balatonújlakon:
• vérnyomás-és pulzus mérés, cukorbeteg tanácsadás,
• testzsír-százalék mérés, étrendi tanácsadás,
• légzésfunkció vizsgálat, mobil EKG,
• hepatitisz-C vírus szűrés, méhnyak szűrés,
• egészséges életmód tanácsadás
Igazoló dokumentum: Idősek Klubja, Művelődési Ház programtervek
A megvalósítás: folyamatos
3. Bűnmegelőzés és közbiztonság javítása
Probléma meghatározása rövid megnevezéssel:
Gyakoriak az idős emberek sérelmére elkövetett, elsősorban vagyon elleni bűncselekmények
és a trükkös lopások.
Célok:
Az idős személyek biztonságérzetét segítő intézkedések bővítése, folyamatos tájékoztatás,
bűnmegelőzési előadások szervezése,
Aktorok és partnerek:Önkormányzat, idősek, rendőrség.
Az intézkedési terv megvalósítása:
A 2018. és a 2019. évben is voltak bűnmegelőzési célú előadások, melyeket a Marcali
Rendőrkapitányság munkatársa tartott a Kéthelyi Művelődési Házban. A rendezvényen a
Balatonújlaki lakosok is részt vehettek, melyre a falugondnoki busz szállította az
érdeklődőket.
Igazoló dokumentum:önkormányzati dokumentáció a jelen levőkről.
A megvalósítás: folyamatos
4. Közösségi szolgálat szervezése
Probléma beazonosítása rövid megnevezéssel: Az idős emberek elmagányosodása,
elszigetelődése, kapcsolati beszűkülése.
Célok: Az idős személyek ellátása és gondozása. Tevékeny időskor, a közösségi életbe
történő bevonás és az emberi kapcsolatok kialakítása. A fiatalok az 50 órás iskolai közösségi
szolgálatban történő bevonásával az idős emberek segítése, támogatása,
Aktorok és partnerek: a településen élő idősek, a középiskolás fiatalok, önkormányzat,
jegyző, szociális gondozó, HEP-fórum munkacsoport vezetője, Szociális Szolgáltató Központ,
szociális ügyintéző, oktatási intézmények.
Az intézkedési terv megvalósítása:
4

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése értelmében az
érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.
A közösségi szolgálat területei: egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és
közösségi, környezet- és természetvédelmi, katasztrófavédelmi, közös sport- és szabadidős
tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, továbbá idős emberekkel.
A középiskola 9-11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint 3 tanévre, arányosan
elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a közösségi szolgálat teljesítésére.
A Szociális Szolgáltató Központnál évről-évre több diák teljesíti közösségi szolgálatát,
melynek keretében részt vehetnek az Idősek Klubja életében,
mentális támogatást nyújthatnak a házi segítségnyújtást igénybe vevők részére, így az idősek
elmagányosodása csökken, erősödik a fiatal és az idősebb generáció közötti kapcsolat.
Igazoló dokumentum: a középiskolákkal kötött megállapodások.
A megvalósítás: folyamatos.
5. Szociális Szolgáltató Központ intézményi szakfeladatainak, tevékenységének és
elérhető alapszolgáltatásainak bemutatása.
Probléma:
A lakosság nem ismeri a Szociális Szolgáltató Központ intézményi szakfeladatait, a
tevékenységét, az igénybe vehető szolgáltatásokat és ellátásokat..
Célok:
A lakosság ismerje meg a Szociális Szolgáltató Központ intézményi szakfeladatait,
tevékenységét és az igénybe vehető szolgáltatásokat.
Aktorok és partnerek: Önkormányzat, Szociális SzolgáltatóKözpont.
Az intézkedési terv megvalósítása:
A 2018. és a 2019. évben is több alkalommal ki lett plakátolva az intézmény szórólapja a
hirdetőtáblákra, orvosi rendelő várójába és az önkormányzat bejáratánál.
Igazoló dokumentum:szórólapok
A megvalósítás: folyamatos
Fogyatékkal élők
1. Információáramlás a honlapon
Probléma:
A lakosság nem ismeri az esélyegyenlőség területén feltárt problémákat, kitűzött célokat,
intézkedési terveket és fejlesztési irányokat.
Célok: A lakosság ismerje meg a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, annak céljait, a
megvalósulás menetét, eredményeit.
Aktorok és partnerek: önkormányzat, megbízott rendszergazda
Az intézkedési terv megvalósítása:
A lakosság tájékoztatása a honlapon, a helyi újságban, a fórumokon.
A település honlapján „Esélyegyenlőség" menüpont alatt az információk folyamatos
feltöltése.
Igazoló dokumentum:
A megvalósítás: folyamatos
2. A honlap mindenki számára elérhető
Probléma beazonosítása rövid megnevezéssel:
A gyengén látók részére nem biztosított a települési honlapon lévő információk megismerése.
Célok: Az információhoz való jutás területén az egyenlő esélyek biztosítása.
5

A honlap akadálymentesítése, annak érdekében, hogy a gyengén látók részére is
megismerhetők legyenek a településsel kapcsolatos információk.
Aktorok és partnerek: önkormányzat, megbízott rendszergazda
Az intézkedési terv megvalósítása:
Pályázati forrás hiányában még nem került megvalósításra.

3. Akadálymentes környezet
Probléma beazonosítása rövid megnevezéssel:
A vendéglátóhelyek, Művelődési Ház, járdák nem akadálymentesítettek
Célok: Közszolgáltatásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása
Aktorok és partnerek: önkormányzat
Az intézkedési terv megvalósítása:folyamatos
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Balatonújlak HEP új intézkedési tervei a felülvizsgálati fórumon elhangzott javaslatok
alapján:
Az intézkedési területek részletes kifejtése
Idősek célcsoport
Intézkedés címe:

Település lakosainak belvízvédelme
A jelenlegi csatornarendszer nem képes feladata ellátására, vagyis a lehulló,

Feltárt probléma
összegyűlt csapadékvizet az utcákról elvezetni és fogadni a telkekről kivezetett
(kiinduló értékekkel) felszíni vizeket. A nagyobb esőzések alkalmával a lezúduló csapadékvíz több
ingatlannál károkat okozott.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

R: Megfelelő felmérések, előkészületek a projekt sikeres megvalósítása érdekében
K: A projekt sikeres megvalósítása
H: A település csapadékvíz elvezetése miatt okozott problémák megszűnése

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. a lakóingatlanok belvízveszélyének csökkentése
2. utak védelme
3. a csapadékvíz megfelelő színvonalú elvezetése, a megépült hálózatok
rekonstrukciója
4. település belterületének védelmét szolgáló műszaki beavatkozások

Résztvevők és
felelős

Kéthely Község Önkormányzat és Balatonújlak Község Önkormányzat

Partnerek
Határidő(k) pontokba 1. Projekt kezdő időpontja: 2020. 05. 08.
2. Projekt tervezett befejezési dátuma:2021.12.31.
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

•

A pályázat megvalósítása után is akadnak majd problémák a csapadékvíz
elvezetésével kapcsolatban

Szakemberek, pályázati erőforrás
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
Gyermekek célcsoport
Intézkedés címe:

Biztonságban kerékpárral
A település nem rendelkezik kiépített kerékpárúttal, a 68-as főút rendkívül magas

Feltárt probléma
autós forgalma pedig nem teszi lehetővé a településen a biztonságos kerékpáros
(kiinduló értékekkel) közlekedést. A gyermek korosztály számára a nagy forgalom miatt veszélyes az
úttesten kerékpárral közlekedni.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

R: Megfelelő felmérések, előkészületek a projekt sikeres megvalósítása érdekében
K: A projekt sikeres megvalósítása
H: A kerékpáros közlekedés népszerűvé válása; minél többen használják és
válasszák ezt a közlekedési formát
1. a kerékpáros és gyalogos közlekedés előnybe részesítése
2. az alacsony szén-dioxid kibocsátással járó közlekedési stratégia megvalósítása
3. közlekedési biztonság javítása
4. közlekedési komfort megteremtése
Kéthely Község Önkormányzat és Balatonújlak Község Önkormányzat,
Balatonkeresztúr Község Önkormányzata és Balatonmáriafürdő Község
Önkormányzata

Partnerek
Határidő(k) pontokba 1. Projekt kezdő időpontja: 2020. 05. 08.
2. Projekt tervezett befejezési dátuma:2021.11.30.
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

•

A pályázat megvalósítása után sem fognak többen kerékpárral közlekedni,
hanem a lakosok továbbra is a gépjárművekkel való közlekedést fogják
előnyben részesíteni

Szakemberek, pályázati erőforrás
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ÖSSZEGZÉS:
Az IT-ben megfogalmazottak végrehajtása érdekében továbbra is fontos a pályázati
lehetőségek figyelemmel kísérése, az elért eredmények további fenntartása, a kitűzött célok
mielőbbi megvalósítása, amelyek feltételeit az anyagi lehetőségekhez mérten biztosítani
szükséges.
Fontos továbbá az intézmények, a lakosság, a civilszervezetek és a for-profit szereplők
hathatós együttműködése, a partnerség kialakítása és a közös felelősségvállalás az
esélyegyenlőség biztosítása céljából.

Kéthely, 2020. 09. 10.

Hosszúné Tóth Rita HEP referens

9

Elfogadás módja és dátuma
I. Balatonújlak község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája a
2020. szeptember 7.-én megtartott HEP felülvizsgálati fórumon megtörtént. Az itt született
észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.
II. Ezt követően Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felülvizsgált
Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és
……./2020. (IX.14.) számú határozatával elfogadta.
Mellékletek:
- képviselő-testületi határozat
- felülvizsgált HEP elkészítési jegyzék
- HEP fórum meghívó, jelenléti ív

2020. 09. 14. …………………………….
Jegyző

…………………………………..
Polgármester

Balatonújlak KözségÖnkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a
felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt
kívánnak venni.

2020. 09. 14.

……………………………………
Partner aláírás

2020. 09. 14.

……………………………………
Partner aláírás

2020. 09. 14.

……………………………………
Partner aláírás

2020. 09. 14.

……………………………………
Partner aláírás
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1
Balatonújlak
polgármestere
Balatonújlak
Képviselő
Testület
Balatonújlak
Sport
Egyesület
vezetője
Kéthelyi
Szociális
Szolgáltató
Központ
Kéthely
Óvoda
Kéthely
Általános Iskola

RÉTE

Háziorvos
Védőnő

Falugondnok

Szociális
ügyintéző
HEP referens

Aláírás 4
7
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Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös
munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt dokumentum
2
A jegyzék soronként jelöli a HEP felülvizsgálatának folyamatában résztvevő személyeket, intézményeket,
partnereket.
3
A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy
az adott személy, intézmény, partner a felülvizsgálatban részt vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
4
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP felülvizsgálati folyamatban.
1
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