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Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
(Ebktv.) törvény 31. § (1) bekezdése szerint, a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi
esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében kétévente át kell
tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni.
Kismaros település Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját a képviselő testület
(2019.02.11)-én fogadta el, amely időponttól számított első kétéves felülvizsgálati határidő 2021.
évben válik esedékessé.
Az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata megtörtént, a dokumentum az előterjesztés mellékletét
képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a felülvizsgált esélyegyenlőségi tervet fogadja el.

Kismaros, 2021. július 02.

Neubauer Rudolf
polgármester

Határozati javaslat:

…../2021.(VII…..) Kt. Határozat
helyi esélyegyenlőségi program
2021. évi felülvizsgálatának elfogadásáról
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évben felülvizsgált helyi
esélyegyenlőségi tervet az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, esélyegyenlőségi referens

Helyi
Esélyegyenlőségi
Program Felülvizsgálata
Kismaros Község Önkormányzata

2021.

I.

Tartalomjegyzék

Fedlap

1. oldal

I.

Tartalomjegyzék

2. oldal

II.

Bevezetés

3. oldal

III.

A 2018. évben elfogadott HEP IT

3-23. oldal

IV.

A HEP Intézkedési Tervében rögzített intézkedések megvalósításának bemutatása 24-28. oldal

V.

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban újonnan rögzített intézkedés bemutatása

29. oldal

VI.

A HEP felülvizsgálat elfogadásának módja, dátuma

30-31. oldal

II.

Bevezetés

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyelőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 31. §-a rendelkezik a
helyi esélyegyenlőségi programokról. A tv. 31. §. (1) bek. szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre
szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogadott el, amelyet a 31. §. (4) bek. értelmében:
„A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a tv 31.§(2) bekezdésében meghatározott
helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új
helyzetnek megfelelően kell módosítani.”
A HEP helyzetelemzése és a HEP részét képező Intézkedési Terv felülvizsgálata megtörtént és ez az anyag
azokkal a fejezetekkel, részekkel foglalkozik ahol jelentősebb változások történtek az eredeti HEP elfogadása
óta. Az eredetileg elfogadott HEP-pel együtt érvényes.

III.

A 2018. évben elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve

1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

1.) Az 59 év feletti regisztrált
Romák
munkanélküliek száma Kismaroson 2012
és/vagy
és 2017 évek között megközelítőleg a
mélyszegénynyolcszorosára emelkedett (0,75 főről 6,25
ségben élők
főre).

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
1.a)
Kapcsolatfelvétel
az
illetékes
Munkaügyi Központtal, tájékozódás a
továbbképzés, átképzés lehetőségeiről,
induló aktuális képzésekről. Képzések
helyben
történő
megszervezésének
támogatása.
1.b) A munkanélküliséggel érintett
lakosság
tájékoztatása
az
aktuális
továbbképzés, átképzés lehetőségeiről, a
részvétel feltételeiről.
1.c) Folyamatos kommunikáció, közvetítés
a felek között.
1.d) Az átképzésben, továbbképzésben
részt vevő személyek eredményeinek
folyamatos
nyomon
követése,
informálódás
az
esetleges
elhelyezkedésükről.

2.)
Kismaros
periférikus
részén
Romák
(Börzsönyliget, külterület) élők által
2.) börzsönyligeti és külterületi úthálózat
és/vagy
használt utak minősége a legtöbb helyen
felújítása, járda-, és kerékpárút hálózat
mélyszegény- nem megfelelő, a biztonságos közlekedést
kiépítése
ségben élők
segítő járda-, kerékpárút hálózat nincs
kiépítve

1.) Egészségtelen életmód, kevés mozgás

1.) Egészséges életmód népszerűsítése,
sport-, egyéb mozgást népszerűsítő
programok szervezése

Gyermekek

2.) Sportcsarnok felújítása

2.) A gyermekek testneveléséhez, valamint
a hobbi szinten, illetve versenyszerűen
sportolók sporttevékenységéhez korszerű,
modern, jól felszerelt helyszín biztosítása

1.) Gyermekek számának folyamatos
1.) Iskola épület bővítése
növekedése következményeként iskola
épület bővítésének szükségessége.
Nők

2.) Kevés óvodai férőhely
3.) Kevés bölcsődei férőhely

2.) Óvoda bővítése
3.) Bölcsőde létesítése

4.) Jelzőrendszer kialakítása, cselekvési
4.)
Családon
belüli
erőszakos
terv
kidolgozása,
kapcsolatfelvétel
cselekmények számának emelkedése
illetékes szervezetekkel
1.) Idősek bentlakásos otthonának
1.) Idősek bentlakásos otthona intézmény
létesítése
hiánya
Idősek

Fogyatékkal
élők

2.) Helyi közlekedés megoldásaként
2.) Közlekedési nehézségek (helyi-térségi
önkormányzati
szállító
gépjármű
intézmények megközelítési nehézsége)
vásárlása
1.)
Egyes
intézmények
akadálymentességének
teljes,
vagy 1.) Intézmények akadálymentesítése
részleges hiánya
2.) Szakellátáshoz történő szállítás
2.) Szakellátáshoz történő hozzájutás megoldásaként önkormányzati szállító
akadályai, közlekedési nehézségek
gépjármű vásárlása

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
1.) Az 59 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma Kismaroson
2012 és 2017 évek között megközelítőleg
a nyolcszorosára emelkedett (0,75 főről
6,25 főre).

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Mosoly Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
Családi Bölcsőde
Művelődési Ház és IKSZT
Felelős: polgármester

Romák
és/vagy
mélyszegény- 2.)
Kismaros
periférikus
részén
ségben élők
(Börzsönyliget, külterület) élők által Kismaros Község Önkormányzata
használt utak minősége a legtöbb helyen Magyar Közút Zrt.
nem
megfelelő,
a
biztonságos Felelős: Képviselő-testület, polgármester
közlekedést segítő járda-, kerékpárút
hálózat nincs kiépítve

Művelődési Ház és IKSZT
Vilcsek Gyula Általános Iskola
Kis Morgó Óvoda
1.) Egészségtelen életmód, kevés mozgás
Felelős: Művelődési Ház vezető
Óvodavezető
Iskolaigazgató
Gyermekek

Vilcsek Gyula Általános Iskola
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ
Kismaros Község Önkormányzata
2.) Sportcsarnok felújítása
Felelős: Polgármester
Iskolaigazgató
Tankerület igazgató
Kismaros Község Önkormányzata
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ
1.) Gyermekek számának folyamatos
Vilcsek Gyula Általános Iskola
növekedése következményeként iskola
Felelős:
Képviselő-testület,
épület bővítésének szükségessége.
polgármester,
tankerület
igazgató,
iskolaigazgató
Kismaros Község Önkormányzata,
Kis Morgó Óvoda
2.) Kevés óvodai férőhely

Nők

Felelős: Képviselő-testület, óvodavezető
Kismaros Község Önkormányzata,

3.) Kevés bölcsődei férőhely

Felelős: Képviselő-testület

Vilcsek Gyula Általános Iskola
Kis Morgó Óvoda
Járási Gyámhivatal
Megyei Anyaotthon
Verőcei Rendőrőrs
4.)
Családon
belüli
erőszakos Települési védőnői szolgálat
Felelős: Mosoly Család- és Gyermekjóléti
cselekmények számának emelkedése
Szolgálat, Családi Bölcsőde
Érintett civil szervezetek

1.)
Idősek
bentlakásos
intézmény hiánya
Idősek

Fogyatékkal
élők

otthona

Kismaros Község Önkormányzata
2.) Közlekedési nehézségek (helyi- Felelős: Képviselő-testület, polgármester
térségi
intézmények
megközelítési
nehézsége)
1.)
Egyes
akadálymentességének
részleges hiánya

intézmények
teljes, vagy

Kismaros Község Önkormányzat
Felelős: Képviselő-testület, polgármester

2.) Szakellátáshoz történő hozzájutás
akadályai, közlekedési nehézségek

Az intézkedési területek részletes kifejtése
1.)
Intézkedés címe:

Az 59 év feletti regisztrált munkanélküliek számának csökkentése

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Az 59 év feletti regisztrált munkanélküliek száma Kismaroson 2012 és 2017
évek között megközelítőleg a nyolcszorosára emelkedett (0,75 főről 6,25
főre).
Rövidtáv: Kapcsolatfelvétel az illetékes Munkaügyi Központtal,
tájékozódás a továbbképzés, átképzés lehetőségeiről, induló aktuális
képzésekről. Képzések helyben történő megszervezésének támogatása. A
munkanélküliséggel érintett lakosság tájékoztatása az aktuális
továbbképzés, átképzés lehetőségeiről, a részvétel feltételeiről.
Középtáv: Továbbképzés, átképzés megszervezése, lebonyolítása
Hosszútáv: Regisztrált, és tartós munkanélküliek számának csökkentése.
1.) Kapcsolatfelvétel az illetékes Munkaügyi Központtal, tájékozódás a
továbbképzés, átképzés lehetőségeiről, induló aktuális képzésekről.
Képzések helyben történő megszervezésének támogatása. 2.) A
munkanélküliséggel érintett lakosság tájékoztatása az aktuális
továbbképzés, átképzés lehetőségeiről, a részvétel feltételeiről. 3.)
Folyamatos kommunikáció, közvetítés a felek között. 4.) Az átképzésben,
továbbképzésben részt vevő személyek eredményeinek folyamatos
nyomon követése, informálódás az esetleges elhelyezkedésükről.
Mosoly Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családi Bölcsőde
Művelődési Ház és IKSZT
Felelős: polgármester

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
felelős
Partnerek

Mosoly Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családi Bölcsőde
Munkaügyi Központ illetékes Kirendeltsége

Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Megvalósítás határideje: 2023.12.31.
Rövidtáv: Igényfelmérést követően továbbképzésre, átképzésre igényt
tartók száma.
Középtáv: Továbbképzésen, átképzésen részt vevő személyek száma.
Hosszútáv: Regisztrált munkanélküliek számának alakulása
Fenntarthatóság: Monitoring tevékenység. A képzéseken történő részvételt
követően munkába álló személyekkel folyamatos kapcsolattartás.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Kockázat: kevés jelentkezői igény a továbbképzésen, átképzésen történő
részvételre.
Csökkentés módja: Hatékony marketing, folyamatos kommunikáció a felek
között

Szükséges
erőforrások

Humán erőforrás

2.)
Intézkedés címe:

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Kismaros periférikus részén élők életminőségének javítása, illetve a
településközpontban található intézmények könnyebb elérhetősége
érdekében Kismaros külterülete és Börzsönyliget út-, kerékpárút és
járdahálózatának fejlesztése
Kismaros külterületi részére, valamint Börzsönyligetre az utóbbi években
egyre többen költöznek ki állandó jelleggel. A külterület, és Börzsönyliget
úthálózatának jelentős hányada nehezen járható, az ott lakók részéről
jelentős igény merül fel a frekventáltan használt utak felújítására,
kerékpárút-, és járdahálózat kiépítésére
Rövidtáv: Pályázatok folyamatos figyelése, megfelelő pályázat
kiválasztása, pályázat benyújtása
Középtáv: Támogatott pályázat megvalósítása, kivitelező kiválasztása,
beruházás megvalósítása
Hosszútáv: A felújított utak, megépített kerékpárút és járdák
állagmegőrzésének biztosítása
1.) Folyamatos pályázatfigyelői tevékenység útfelújítással kapcsolatban 2.)
Pályázat elkészítése, támogatott pályázat esetén a kivitelezési munkák
szakszerű lebonyolítása.

Résztvevők és
felelős

Kismaros Község Önkormányzata
Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Partnerek

Kivitelező

Határidő(k)
pontokba szedve

Megvalósítás határideje: 2023.12.31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),

Rövidtáv: Benyújtott pályázatok száma
Középtáv: Beruházás megvalósulásának készültségi foka (%)
Hosszútáv: Felújított utak száma, leaszfaltozott úthálózat hossza. Megépült
kerékpárút, és járdahálózat hossza.

valamint
fenntarthatósága

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Fenntarthatóság: Kismaros Község Önkormányzata a mindenkori éves
költségvetéséből biztosítaná a felújított utak, járdák és kerékpárút
állagmegőrzéséhez szükséges anyagi forrásokat.
a.)A tárgyban pályázási lehetőségek hiánya
b.) Nem megfelelően elkészített, elutasított pályázat.
c.) Nem megfelelő kivitelező kiválasztása.
d.) Projekt megvalósításának ellehetetlenülése
A.) Pályázati lehetőségek folyamatos figyelése
B.) Pályázat hozzáértő személyek bevonásával történő elkészítése
C.) Megfelelő kivitelező közbeszerzési eljárás keretében történő
kiválasztása
D.)
Szakértő
projektmenedzsment
biztosítása,
beruházás
megvalósulásának mindenre kiterjedő, folyamatos ellenőrzése.

Szükséges
erőforrások

Anyagi erőforrás. Humán erőforrás (pályázat megírásához, kivitelezés
lebonyolításához).

Intézkedés címe:

Egészséges életmód népszerűsítése

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A gyerekek 90 százalékánál ortopédiai elváltozások figyelhetők meg
leginkább. Leggyakoribb deformitások a gerincferdülés, a hanyagtartás és
a lúdtalp. Sajnálatos módon megjelent és évről évre egyre nagyobb
számmal jelentkezik a belgyógyászati elváltozások közül az elhízás, a
magas vérnyomás és a cukorbetegség. A tanulók mozgásszegény
életmódja, a rengeteg tévézés, a hosszú ideig tartó számítógépezés mindmind magában hordozza a probléma elmélyülését. A gyerekek közül
nagyon kevesen sportolnak rendszeresen.

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

Rövidtáv: Sportrendezvények, egészséges életmódot népszerűsítő
programok szervezése.
Középtáv: Programokon, rendezvényeken részt vevő személyek számának
növekedése.
Hosszútáv: Csökkenjen az ortopédiai elváltozások, valamint a leírásban
felsorolt belgyógyászati elváltozások száma.

3.)

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
felelős

1.) rendszeres sportrendezvények, sportesemények megrendezése a
településen 2.) Egészséges életmód programok szervezését támogató
pályázatok nyomon követése. 3.) Pályázat elkészítése, benyújtása.
Támogatás esetén a pályázatban bemutatott programok szakszerű
lebonyolítása. 4.) Változások dokumentálása, nyomon követése.
Művelődési Ház és IKSZT
Vilcsek Gyula Általános Iskola
Kis Morgó Óvoda
Felelős: Művelődési Ház vezető, oktatási intézmények vezetői

Partnerek

Fortuna SC sportegyesület, Torony SE

Határidő(k)
pontokba szedve

Megvalósítás határideje: 2023.12.31.

Eredményességi
mutatók és annak

Rövidtáv: Egészséges életmóddal-, sportrendezvényekkel kapcsolatos
programok megvalósítására beadott pályázatok száma.

dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Szükséges
erőforrások

Középtávon:
Életmód
változással
kapcsolatos
sportrendezvényeken résztvevők száma.
Hosszútáv: Ortopédiai, belgyógyászati elváltozások
csökkenése.

programokon,
esetszámainak

Fenntarthatóság: Sportesemények, életmód programok folyamatos
szervezése, megtartása.
a.)A tárgyban pályázási lehetőségek hiánya
b.) Nem megfelelően elkészített, elutasított pályázat.
c.) Kevés résztvevő a megszervezett programokon.
A.) Pályázati lehetőségek folyamatos figyelése
B.) Pályázat hozzáértő személyek bevonásával történő elkészítése
C.) Programok hatékony meghirdetése, megfelelő lekommunikálása.
Anyagi erőforrás (pályázati önrész) Humán erőforrás (saját alkalmazottak)

4.)
Intézkedés címe:

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

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

A gyermekek testneveléséhez, valamint a hobbi szinten, illetve
versenyszerűen sportolók sporttevékenységéhez korszerű, modern, jól
felszerelt helyszín biztosítása a meglévő sportcsarnok felújítása által.
A gyerekek 90 százalékánál ortopédiai elváltozások figyelhetők meg
leginkább. Leggyakoribb deformitások a gerincferdülés, a hanyagtartás és
a lúdtalp. Sajnálatos módon megjelent és évről évre egyre nagyobb
számmal jelentkezik a belgyógyászati elváltozások közül az elhízás, a
magas vérnyomás és a cukorbetegség. A tanulók mozgásszegény
életmódja, a rengeteg tévézés, a hosszú ideig tartó számítógépezés mindmind magában hordozza a probléma elmélyülését. A gyerekek közül
nagyon kevesen sportolnak rendszeresen.
A település sportcsarnokának csarnok része elavult konstrukció, teljes
felújítást igényel. A létesítmény fenntartási költsége rendkívül magas, a
fűtési rendszer korszerűsítése is szükséges.

Rövidtáv: Pályázatok folyamatos figyelése, megfelelő pályázat
kiválasztása, pályázat benyújtása
Középtáv: Támogatott pályázat megvalósítása, kivitelező kiválasztása,
beruházás megvalósítása Hosszútáv: Sportcsarnok épületének felújítása.
1.) Folyamatos pályázatfigyelői tevékenység általános iskola intézmény
bővítésével kapcsolatban 2.) Pályázat elkészítése, támogatott pályázat
esetén a kivitelezési munkák szakszerű lebonyolítása.

Résztvevők és
felelős

Kismaros Község Önkormányzat, Vilcsek Gyula Általános Iskola,
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
Felelős: Képviselő-testület, tankerület igazgató

Partnerek

Kivitelező

Határidő(k)
pontokba szedve

Megvalósítás határideje: 2023.12.31.

Eredményességi
mutatók és annak

Rövidtáv: Benyújtott pályázatok száma
Középtáv: Beruházás megvalósulásának készültségi foka (%)

dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Hosszútáv: Sportcsarnok fenntartási költsége, a csarnokban igénybe vehető
sportágak száma.
Fenntarthatóság: Az intézmény folyamatos fenntartásához szükséges
források biztosítása.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

a.)A tárgyban pályázási lehetőségek hiánya
b.) Nem megfelelően elkészített, elutasított pályázat.
c.) Nem megfelelő kivitelező kiválasztása.
d.) Projekt megvalósításának ellehetetlenülése
A.) Pályázati lehetőségek folyamatos figyelése
B.) Pályázat hozzáértő személyek bevonásával történő elkészítése
C.) Megfelelő kivitelező közbeszerzési eljárás keretében történő
kiválasztása
D.)
Szakértő
projektmenedzsment
biztosítása,
beruházás
megvalósulásának mindenre kiterjedő, folyamatos ellenőrzése.

Szükséges
erőforrások

Anyagi erőforrás (önrész a pályázathoz) Humán erőforrás (pályázat
megírásához, kivitelezés lebonyolításához) Technikai feltételek biztosítása.

Intézkedés címe:

Idősek bentlakásos otthonának létesítése

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Kismaroson jelenleg nem működik idősek bentlakásos ellátását biztosító
intézmény. A 64 évesnél idősebb személyek száma 2012-től 2017-ig 19%kal emelkedett. Az idős személyek szakszerű ellátásának, közösségi
szerveződésének biztosítása indokolja az intézmény létrehozását.

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

Rövidtáv: Pályázatok folyamatos figyelése, megfelelő pályázat
kiválasztása, pályázat benyújtása
Középtáv: Támogatott pályázat megvalósítása, kivitelező kiválasztása,
beruházás megvalósítása
Hosszútáv: Idősek bentlakásos otthona intézmény létrehozása Kismaroson

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1.) Folyamatos pályázatfigyelői tevékenység idősek bentlakásos otthona
intézmény létrehozásával kapcsolatban 2.) Pályázat elkészítése, támogatott
pályázat esetén a kivitelezési munkák szakszerű lebonyolítása. 3.) Építési
beruházás megvalósításával párhuzamosan gondoskodás a humán
erőforrás biztosításáról (pályázatok kiírása humán erőre) 4.) Technikai
feltételek biztosítása. 5.) Intézmény működésének beindítása, folyamatos
nyomon követése.

Résztvevők és
felelős

Kismaros Község Önkormányzat
Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Partnerek

Kivitelező

Határidő(k)
pontokba szedve

Megvalósítás határideje: 2023.12.31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

Rövidtáv: Benyújtott pályázatok száma
Középtáv: Beruházás megvalósulásának készültségi foka (%)
Hosszútáv: Idősek bentlakásos otthona intézmény száma. 64 évnél idősebb
nappali ellátásban részesülő személyek száma.

5.)

(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Szükséges
erőforrások

Fenntarthatóság: Kismaros Község Önkormányzata a mindenkori éves
költségvetéséből biztosítaná az intézmény fenntartásához, folyamatos
működéséhez szükséges anyagi forrásokat.
a.) A tárgyban pályázási lehetőségek hiánya
b.) Nem megfelelően elkészített, elutasított pályázat.
c.) Nem megfelelő kivitelező kiválasztása.
d.) Projekt megvalósításának ellehetetlenülése
A.) Pályázati lehetőségek folyamatos figyelése
B.) Pályázat hozzáértő személyek bevonásával történő elkészítése
C.) Megfelelő kivitelező közbeszerzési eljárás keretében történő
kiválasztása
D.)
Szakértő
projektmenedzsment
biztosítása,
beruházás
megvalósulásának mindenre kiterjedő, folyamatos ellenőrzése.
Anyagi erőforrás. Humán erőforrás (pályázat megírásához, kivitelezés
lebonyolításához, idősek bentlakásos otthona intézményének jogszabályi
feltételeknek megfelelő működtetéséhez) Technikai feltételek biztosítása.

6.)
Intézkedés címe:

Idősek közlekedési lehetőségeinek javítása szállító jármű beszerzése által.

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Az intézkedés célja, hogy a Kismaroson élő idős, mozgásukban korlátozott,
egyedülálló, segítség nélkül maradt személyek szolgáltatásokhoz történő
hozzájutását megkönnyítsük a szállításuk megoldásával.
Rövidtáv: Pályázatok folyamatos figyelése, megfelelő pályázat
kiválasztása, pályázat benyújtása
Középtáv: Támogatott pályázat megvalósítása, gépjárműbeszerzés
megvalósítása
Hosszútáv: A Kismaroson élő mozgásukban korlátozott idős személyek
közlekedésének
segítése,
megoldása
személyszállító
gépjármű
beszerzésével.

Résztvevők és
felelős

Kismaros Község Önkormányzat
Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Partnerek

-

Határidő(k)
pontokba szedve

Megvalósítás határideje: 2023.12.31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

1.) Személyszállító gépjármű vásárlása.

Rövidtáv: Benyújtott pályázatok száma
Középtáv: Projekt megvalósulásának készültségi foka (%)
Hosszútáv: Kismaros Község Önkormányzat tulajdonában
személyszállító gépjárművek száma.

álló

Fenntarthatóság: Kismaros Község Önkormányzata a mindenkori éves
költségvetéséből finanszírozná a gépjármű működtetési, és karbantartási
költségeit.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

a.)A tárgyban pályázási lehetőségek hiánya
b.) Nem megfelelően elkészített, elutasított pályázat.
c.) Szerződő partner, beszállító nem megfelelő kiválasztása.
A.) Pályázati lehetőségek folyamatos figyelése
B.) Pályázat hozzáértő személyek bevonásával történő elkészítése
C.) Szerződő fél, beszállító körültekintő kiválasztása, döntés meghozatala
előtt a piac felmérése.

Szükséges
erőforrások

Anyagi erőforrás (költségvetés)

Intézkedés címe:

Általános iskola épületének bővítése.

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A nyilvántartások, védőnői tájékoztatás alapján megállapítható, hogy
Kismaroson évről évre nő a gyermekek létszáma. A folyamatos létszám
növekedés következtében a helyi Vilcsek Gyula Általános Iskolában
tanterem bővítés válik szükségessé.

7.)

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

Rövidtáv: Pályázatok folyamatos figyelése, megfelelő pályázat
kiválasztása, pályázat benyújtása
Középtáv: Támogatott pályázat megvalósítása, kivitelező kiválasztása,
beruházás megvalósítása Hosszútáv: Vilcsek Gyula Általános Iskola
épületének bővítése.
1.) Folyamatos pályázatfigyelői tevékenység általános iskola intézmény
bővítésével kapcsolatban 2.) Pályázat elkészítése, támogatott pályázat
esetén a kivitelezési munkák szakszerű lebonyolítása. 3.) Építési beruházás
megvalósításával párhuzamosan gondoskodás a humán erőforrás
biztosításáról (pályázatok kiírása humán erőre)
Kismaros Község Önkormányzat, Vilcsek Gyula Általános Iskola,
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
Felelős: Képviselő-testület, tankerület igazgató

Partnerek

Kivitelező

Határidő(k)
pontokba szedve

Megvalósítás határideje: 2023.12.31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Rövidtáv: Benyújtott pályázatok száma
Középtáv: Beruházás megvalósulásának készültségi foka (%)
Hosszútáv: Általános iskola tantermeinek száma.
Fenntarthatóság: Az intézmény folyamatos fenntartásához szükséges
források biztosítása.
a.)A tárgyban pályázási lehetőségek hiánya
b.) Nem megfelelően elkészített, elutasított pályázat.
c.) Nem megfelelő kivitelező kiválasztása.
d.) Projekt megvalósításának ellehetetlenülése
A.) Pályázati lehetőségek folyamatos figyelése

B.) Pályázat hozzáértő személyek bevonásával történő elkészítése
C.) Megfelelő kivitelező közbeszerzési eljárás keretében történő
kiválasztása
D.)
Szakértő
projektmenedzsment
biztosítása,
beruházás
megvalósulásának mindenre kiterjedő, folyamatos ellenőrzése.
Szükséges
erőforrások

Anyagi erőforrás (önrész a pályázathoz) Humán erőforrás (pályázat
megírásához, kivitelezés lebonyolításához) Technikai feltételek biztosítása.

Intézkedés címe:

Óvoda intézményének bővítése Kismaroson

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A nyilvántartások, védőnői tájékoztatás alapján megállapítható, hogy
Kismaroson évről évre nő a gyermekek létszáma. A folyamatos létszám
növekedés következtében a helyi Kis Morgó Óvodában folyamatos
férőhely hiány alakult ki, mely indokolja a meglévő intézmény bővítését, új
óvodai csoportok indítását.

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

Rövidtáv: Pályázatok folyamatos figyelése, megfelelő pályázat
kiválasztása, pályázat benyújtása
Középtáv: Támogatott pályázat megvalósítása, kivitelező kiválasztása,
beruházás megvalósítása
Hosszútáv: A jelenleg rendelkezésre álló óvoda intézmény épületének
bővítése, a jelenlegi férőhelyhiány megszüntetése.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1.) Folyamatos pályázatfigyelői tevékenység óvoda intézmény bővítésével
kapcsolatban 2.) Pályázat elkészítése, támogatott pályázat esetén a
kivitelezési munkák szakszerű lebonyolítása. 3.) Építési beruházás
megvalósításával párhuzamosan gondoskodás a humán erőforrás
biztosításáról (pályázatok kiírása humán erőre)

Résztvevők és
felelős

Kismaros Község Önkormányzata, Kis Morgó Óvoda
Felelős: Képviselő-testület, polgármester, óvodavezető

Partnerek

Kivitelező

Határidő(k)
pontokba szedve

Megvalósítás határideje: 2023.12.31.

8.)

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Rövidtáv: Benyújtott pályázatok száma
Középtáv: Beruházás megvalósulásának készültségi foka (%)
Hosszútáv: Kismarosi Kis Morgó Óvodában működő óvodai csoportok
száma, lejelentett férőhelyek számának alakulása.
Fenntarthatóság: Kismaros Község Önkormányzata a mindenkori éves
költségvetéséből biztosítaná az intézmény fenntartásához, folyamatos
működéséhez szükséges anyagi forrásokat.
a.)A tárgyban pályázási lehetőségek hiánya
b.) Nem megfelelően elkészített, elutasított pályázat.
c.) Nem megfelelő kivitelező kiválasztása.
d.) Projekt megvalósításának ellehetetlenülése
A.) Pályázati lehetőségek folyamatos figyelése
B.) Pályázat hozzáértő személyek bevonásával történő elkészítése
C.) Megfelelő kivitelező közbeszerzési eljárás keretében történő
kiválasztása

D.)
Szakértő
projektmenedzsment
biztosítása,
beruházás
megvalósulásának mindenre kiterjedő, folyamatos ellenőrzése.
Szükséges
erőforrások

Anyagi erőforrás. Humán erőforrás (pályázat megírásához, kivitelezés
lebonyolításához, plusz óvodai csoport működtetéséhez) Technikai
feltételek biztosítása.

Intézkedés címe:

Bölcsődei intézmény létesítése Kismaroson

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Jelenleg Kismaros Községben egy családi bölcsőde intézmény működik két
hétfős csoporttal. A gyermekek létszámának évről évre történő folyamatos
növekedése indokolja egy önkormányzati intézmény létrehozását,
működtetését.

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

Rövidtáv: Pályázatok folyamatos figyelése, megfelelő pályázat
kiválasztása, pályázat benyújtása
Középtáv: Támogatott pályázat megvalósítása, kivitelező kiválasztása,
beruházás megvalósítása
Hosszútáv:Bölcsőde intézményének létrehozása, működtetése Kismaroson

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1.) Folyamatos pályázatfigyelői tevékenység bölcsődei intézmény
létrehozásával kapcsolatban 2.) Pályázat elkészítése, támogatott pályázat
esetén a kivitelezési munkák szakszerű lebonyolítása. 3.) Építési beruházás
megvalósításával párhuzamosan gondoskodás a humán erőforrás
biztosításáról (pályázatok kiírása humán erőre) 4.) Intézmény
működésének beindítása, folyamatos nyomon követése.

Résztvevők és
felelős

Kismaros Község Önkormányzata
Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Partnerek

Kivitelező

Határidő(k)
pontokba szedve

Megvalósítás határideje: 2023.12.31.

9.)

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Rövidtáv: Benyújtott pályázatok száma
Középtáv: Beruházás megvalósulásának készültségi foka (%)
Hosszútáv: Bölcsőde intézmények száma Kismaroson.
Fenntarthatóság: Kismaros Község Önkormányzata a mindenkori éves
költségvetéséből biztosítaná az intézmény fenntartásához, folyamatos
működéséhez szükséges anyagi forrásokat.
a.)A tárgyban pályázási lehetőségek hiánya
b.) Nem megfelelően elkészített, elutasított pályázat.
c.) Nem megfelelő kivitelező kiválasztása.
d.) Projekt megvalósításának ellehetetlenülése
A.) Pályázati lehetőségek folyamatos figyelése
B.) Pályázat hozzáértő személyek bevonásával történő elkészítése
C.) Megfelelő kivitelező közbeszerzési eljárás keretében történő
kiválasztása
D.)
Szakértő
projektmenedzsment
biztosítása,
beruházás
megvalósulásának mindenre kiterjedő, folyamatos ellenőrzése.

Szükséges
erőforrások

Anyagi erőforrás. Humán erőforrás (pályázat megírásához, kivitelezés
lebonyolításához, bölcsőde intézményének jogszabályi feltételeknek
megfelelő működtetéséhez) Technikai feltételek biztosítása.

Intézkedés címe:

Családon belüli erőszakos cselekmények számának csökkentése

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

A Váci Rendőrkapitányság Verőcei Rendőrőrse adatszolgáltatása során
megállapításra került, hogy 2016. évről 2017. évre a családon belüli
erőszakos cselekmények száma 2-ről 9-re emelkedett.

10.)

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Rövidtáv: Kapcsolatfelvétel a partnerekkel, egyeztetés a beazonosított
problémáról
Középtáv: Jelzőrendszer, és cselekvési terv kidolgozása, konfliktuskezelési
tréning szervezése, tájékoztatók szerkesztése
Hosszútáv: Családon belüli erőszakos cselekmények számának csökkenése
1.) Kapcsolatfelvétel a partnerekkel, egyeztetés
problémáról
2.) Jelzőrendszer, és cselekvési terv kidolgozása
3.) Konfliktuskezelési tréning szervezése

Partnerek

Határidő(k)
pontokba szedve

Megvalósítás határideje: 2023.12.31.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

beazonosított

Felelős: Kismaros Község Önkormányzat, Mosoly Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat, Családi Bölcsőde
Vilcsek Gyula Általános Iskola
Kis Morgó Óvoda
Járási Gyámhivatal
Megyei Anyaotthon
Verőcei Rendőrőrs
Települési védőnői szolgálat
Érintett civil szervezetek

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

a

Rövidtáv: Sikeres kapcsolatfelvétel a partner szervezetekkel,
információáramlás elindulása. Veszélyeztetett családok felderítése.
Középtáv: Jelzőrendszer létrehozása, eredményes működtetése. Cselekvési
terv kidolgozása. Konfliktuskezelési tréningen résztvevők száma.
Hosszútáv: Családon belüli erőszakos cselekmények számának
csökkenése.
Fenntarthatóság: Az intézkedés fenntartása nem igényel komoly anyagi
ráfordítást. Folyamatos kapcsolattartás, információáramlás szükséges az
intézkedésben résztvevő partnerek között. Éves megbeszélések szervezése.
a.) Partner szervezetek elzárkózása az intézkedésben foglaltak
megvalósításától
b.) Elégtelen információáramlás
c.) Nem működő cselekvési terv megalkotása
d.) Cselekvési tervben foglaltak be nem tartása
e.) Érdektelenség a megszervezett konfliktuskezelési tréning iránt

A.) Elhivatott szakemberek bevonása a program megvalósításába
B.) Kialakított jelzőrendszeres segélyszolgálat igénybevétele lehetőségéről
megfelelő, széleskörű tájékoztatás
C.) Meghirdetett konfliktuskezelő programról széleskörű tájékoztatás
D.) A program megvalósításának, és az elért eredményeknek a szakszerű
utánkövetése
Szükséges
erőforrások

Humán erőforrás

Intézkedés címe:

Kismaros Község
akadálymentesítése

11.)

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Önkormányzat

intézményeinek

teljes-komplex

Kismaros Község Önkormányzat intézményei egy jelentős részének
jelenleg még nincsen megoldva komplex akadálymentesítése. Az
intézkedés
keretében
az
intézmények
teljes,
komplex
akadálymentesítésének megvalósítására törekszünk.
Rövidtáv: Pályázatok folyamatos figyelése, megfelelő pályázat
kiválasztása, pályázat benyújtása
Középtáv: Támogatott pályázat megvalósítása, kivitelező kiválasztása,
beruházás megvalósítása
Hosszútáv: Kismaros Község Önkormányzat intézményeinek teljes,
komplex akadálymentesítettsége a fogyatékkal élők részére történő
maximális elérhetőség biztosítása érdekében
1.)
Folyamatos
pályázatfigyelői
tevékenység
intézmények
akadálymentesítésével kapcsolatban 2.) Pályázat elkészítése, támogatott
pályázat esetén a kivitelezési munkák szakszerű lebonyolítása.

Résztvevők és
felelős

Kismaros Község Önkormányzat
Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Partnerek

Akadálymentesítéssel érintett intézmény vezetője, kivitelező

Határidő(k)
pontokba szedve

Megvalósítás határideje: 2023.12.31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Rövidtáv: Benyújtott pályázatok száma
Középtáv: Beruházás megvalósulásának készültségi foka (%)
Hosszútáv: Önkormányzati intézmények akadálymentesítettségének
mértéke.
Fenntarthatóság: A beruházás(ok) megvalósítását követően a fenntartás
nem igényel komoly anyagi ráfordítást. Kismaros Község Önkormányzata
a mindenkori éves költségvetéséből biztosítaná a karbantartáshoz
szükséges forrásokat.
a.)A tárgyban pályázási lehetőségek hiánya
b.) Nem megfelelően elkészített, elutasított pályázat.
c.) Nem megfelelő kivitelező kiválasztása.
d.) Projekt megvalósításának ellehetetlenülése
A.) Pályázati lehetőségek folyamatos figyelése
B.) Pályázat hozzáértő személyek bevonásával történő elkészítése
C.) Megfelelő kivitelező közbeszerzési eljárás keretében történő
kiválasztása

D.)
Szakértő
projektmenedzsment
biztosítása,
beruházás
megvalósulásának mindenre kiterjedő, folyamatos ellenőrzése.
Szükséges
erőforrások

Anyagi erőforrás (pályázati önrész, költségvetés).

Intézkedés címe:

Szakellátáshoz történő szállítás megoldásaként önkormányzati szállító
gépjármű vásárlása

12.)

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Kismaros Községben jelenleg nem megoldott a fogyatékkal élő személyek
szakellátáshoz történő szállításának szervezett keretek között zajló
szállítása. Az intézkedés keretében személyszállító gépjármű beszerzésével
kívánjuk megkönnyíteni a fogyatékos személyek számára a
szolgáltatásokhoz történő hozzájutást.
Rövidtáv: Pályázatok folyamatos figyelése, megfelelő pályázat
kiválasztása, pályázat benyújtása
Középtáv: Támogatott pályázat megvalósítása, gépjárműbeszerzés
megvalósítása
Hosszútáv: A Kismaroson élő mozgásukban korlátozott idős személyek
közlekedésének
segítése,
megoldása
személyszállító
gépjármű
beszerzésével.
1.) Személyszállító gépjármű vásárlása.

Résztvevők és
felelős

Kismaros Község Önkormányzat
Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Partnerek

-

Határidő(k)
pontokba szedve

Megvalósítás határideje: 2023.12.31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Szükséges
erőforrások

Rövidtáv: Benyújtott pályázatok száma
Középtáv: Projekt megvalósulásának készültségi foka (%)
Hosszútáv: Kismaros Község Önkormányzat tulajdonában
személyszállító gépjárművek száma.

álló

Fenntarthatóság: Kismaros Község Önkormányzata a mindenkori éves
költségvetéséből finanszírozná a gépjármű működtetési, és karbantartási
költségeit.
a.)A tárgyban pályázási lehetőségek hiánya
b.) Nem megfelelően elkészített, elutasított pályázat.
c.) Szerződő partner, beszállító nem megfelelő kiválasztása.
A.) Pályázati lehetőségek folyamatos figyelése
B.) Pályázat hozzáértő személyek bevonásával történő elkészítése
C.) Szerződő fél, beszállító körültekintő kiválasztása, döntés meghozatala
előtt a piac felmérése.

Anyagi erőforrás (költségvetés)

2. Összegző táblázat – A 2018. évben elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

Intézkedé
s
sorszáma

A

B

Az
intézkedés
címe,
megnevezé
se

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

D

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

A célkitűzés
összhangja
egyéb
stratégiai
dokumentu
mokkal

E

Az intézkedés tartalma

F

Az
intézkedés
felelőse

G

Az intézkedés
megvalósításána
k határideje

H

I

J

Az intézkedés
eredményességét
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

Az 59 év
feletti
regisztrált
munkanélkül
iek számának
csökkentése

Az 59 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma
Kismaroson 2012 és 2017
évek
között
megközelítőleg
a
nyolcszorosára
emelkedett (0,75 főről
6,25 főre).

Rövidtáv: Kapcsolatfelvétel
az illetékes Munkaügyi
Központtal, tájékozódás a
továbbképzés,
átképzés
lehetőségeiről,
induló
aktuális
képzésekről.
Képzések helyben történő
megszervezésének
támogatása.
A
munkanélküliséggel érintett
lakosság tájékoztatása az
aktuális
továbbképzés,
átképzés lehetőségeiről, a
részvétel feltételeiről.
Középtáv: Továbbképzés,
átképzés
megszervezése,
lebonyolítása

Szociális
és
gyermekvédel
mi koncepció

1.)
Kapcsolatfelvétel
az
illetékes
Munkaügyi
Központtal, tájékozódás a
továbbképzés,
átképzés
lehetőségeiről,
induló
aktuális
képzésekről.
Képzések helyben történő
megszervezésének
támogatása.
2.)
A
munkanélküliséggel érintett
lakosság tájékoztatása az
aktuális
továbbképzés,
átképzés lehetőségeiről, a
részvétel feltételeiről. 3.)
Folyamatos kommunikáció,
közvetítés a felek között. 4.)
Az
átképzésben,
továbbképzésben részt vevő
személyek
eredményeinek
folyamatos nyomon követése,
informálódás az esetleges
elhelyezkedésükről.

polgármester

2023.12.31.

Rövidtáv:
Igényfelmérést
követően
továbbképzésre,
átképzésre igényt
tartók száma.
Középtáv:
Továbbképzésen,
átképzésen
részt
vevő
személyek
száma.
Hosszútáv:
Regisztrált
munkanélküliek
számának
alakulása

Humán erőforrás

Monitoring
tevékenység.
A
képzéseken történő
részvételt követően
munkába
álló
személyekkel
folyamatos
kapcsolattartás.

Gazdasági
koncepció

1.)
Folyamatos
pályázatfigyelői tevékenység
útfelújítással kapcsolatban 2.)
Pályázat
elkészítése,
támogatott pályázat esetén a
kivitelezési
munkák
szakszerű lebonyolítása.

Képviselőtestület,
polgármester

2023.12.31.

Rövidtáv:
Benyújtott
pályázatok száma
Középtáv:
Beruházás
megvalósulásának
készültségi
foka
(%)
Hosszútáv:
Felújított
utak

Anyagi erőforrás.
Humán erőforrás

Kismaros Község
Önkormányzata a
mindenkori
éves
költségvetéséből
biztosítaná
a
felújított
utak,
járdák
és
kerékpárút
állagmegőrzéséhez

Hosszútáv: Regisztrált, és
tartós
munkanélküliek
számának csökkentése.

2

Kismaros
periférikus
részén élők
életminőségé
nek javítása,
illetve
a
településköz
pontban
található

Kismaros
külterületi
részére,
valamint
Börzsönyligetre
az
utóbbi években egyre
többen költöznek ki
állandó
jelleggel.
A
külterület,
és
Börzsönyliget
úthálózatának jelentős

Rövidtáv:
Pályázatok
folyamatos
figyelése,
megfelelő
pályázat
kiválasztása,
pályázat
benyújtása
Középtáv:
Támogatott
pályázat
megvalósítása,
kivitelező
kiválasztása,
beruházás megvalósítása

intézmények
könnyebb
elérhetősége
érdekében
Kismaros
külterülete és
Börzsönylige
t
út-,
kerékpárút és
járdahálózatá
nak
fejlesztése

hányada
nehezen
járható, az ott lakók
részéről jelentős igény
merül fel a frekventáltan
használt
utak
felújítására, kerékpárút-,
és
járdahálózat
kiépítésére

száma,
leaszfaltozott
úthálózat hossza.

Hosszútáv: A felújított utak,
járdák
és
kerékpárút
állagmegőrzésének
biztosítása

Megépült
kerékpárút,
járdahálózat
hossza.

szükséges
forrásokat.

anyagi

és

3
II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

2

Egészséges
életmód
népszerűsítés
e

A gyermekek
testneveléséh
ez, valamint a
hobbi
szinten,
illetve

A
gyerekek
90
százalékánál ortopédiai
elváltozások figyelhetők
meg
leginkább.
Leggyakoribb
deformitások
a
gerincferdülés,
a
hanyagtartás
és
a
lúdtalp.
Sajnálatos
módon megjelent és
évről évre egyre nagyobb
számmal jelentkezik a
belgyógyászati
elváltozások közül az
elhízás,
a
magas
vérnyomás
és
a
cukorbetegség.
A
tanulók mozgásszegény
életmódja, a rengeteg
tévézés, a hosszú ideig
tartó
számítógépezés
mind-mind
magában
hordozza a probléma
elmélyülését. A gyerekek
közül nagyon kevesen
sportolnak rendszeresen.
A
gyerekek
90
százalékánál ortopédiai
elváltozások figyelhetők
meg
leginkább.
Leggyakoribb
deformitások
a

Rövidtáv:
Sportrendezvények,
egészséges
életmódot
népszerűsítő
programok
szervezése.
Középtáv:
Programokon,
rendezvényeken részt vevő
személyek
számának
növekedése.

Egészségterv.

1.)
rendszeres
sportrendezvények,
sportesemények
megrendezése a településen
2.)
Egészséges
életmód
programok
szervezését
támogató pályázatok nyomon
követése.
3.)
Pályázat
elkészítése,
benyújtása.
Támogatás
esetén
a
pályázatban
bemutatott
programok
szakszerű
lebonyolítása. 4.) Változások
dokumentálása,
nyomon
követése.

Művelődési
Ház vezető,
oktatási
intézmények
vezetői

2023.12.31.

Rövidtáv:
Egészséges
életmóddal-,
sportrendezvények
kel
kapcsolatos
programok
megvalósítására
beadott pályázatok
száma.
Középtávon:
Életmód
változással
kapcsolatos
programokon,
sportrendezvények
en
résztvevők
száma.
Hosszútáv:
Ortopédiai,
belgyógyászati
elváltozások
esetszámainak
csökkenése.

Anyagi erőforrás
(pályázati önrész)
Humán erőforrás
(saját
alkalmazottak)

Sportesemények,
életmód
programok
folyamatos
szervezése,
megtartása.

Egészségterv,
gazdasági
koncepció.

1.)
Folyamatos
pályázatfigyelői tevékenység
általános iskola intézmény
bővítésével kapcsolatban 2.)
Pályázat
elkészítése,
támogatott pályázat esetén a

Képviselőtestület,
tankerület
igazgató

2023.12.31.

Rövidtáv:
Benyújtott
pályázatok száma
Középtáv:
Beruházás
megvalósulásának

Anyagi erőforrás
(önrész
a
pályázathoz)
Humán erőforrás
(pályázat
megírásához,

Az
intézmény
folyamatos
fenntartásához
szükséges források
biztosítása.

Hosszútáv: Csökkenjen az
ortopédiai
elváltozások,
valamint
a
leírásban
felsorolt
belgyógyászati
elváltozások száma.

Rövidtáv:
folyamatos
megfelelő
kiválasztása,
benyújtása

Pályázatok
figyelése,
pályázat
pályázat

versenyszerű
en sportolók
sporttevéken
ységéhez
korszerű,
modern, jól
felszerelt
helyszín
biztosítása a
meglévő
sportcsarnok
felújítása
által.

gerincferdülés,
a
hanyagtartás
és
a
lúdtalp.
Sajnálatos
módon megjelent és
évről évre egyre nagyobb
számmal jelentkezik a
belgyógyászati
elváltozások közül az
elhízás,
a
magas
vérnyomás
és
a
cukorbetegség.
A
tanulók mozgásszegény
életmódja, a rengeteg
tévézés, a hosszú ideig
tartó
számítógépezés
mind-mind
magában
hordozza a probléma
elmélyülését. A gyerekek
közül nagyon kevesen
sportolnak rendszeresen.

Középtáv:
Támogatott
pályázat
megvalósítása,
kivitelező
kiválasztása,
beruházás
megvalósítása
Hosszútáv:
Sportcsarnok
épületének felújítása.

kivitelezési
munkák
szakszerű lebonyolítása.

készültségi
foka
(%)
Hosszútáv:
Sportcsarnok
fenntartási
költsége,
a
csarnokban
igénybe
vehető
sportágak száma.

kivitelezés
lebonyolításához)
Technikai feltételek
biztosítása.

Rövidtáv:
Benyújtott
pályázatok száma
Középtáv:
Beruházás
megvalósulásának
készültségi
foka
(%)
Hosszútáv:
Általános
iskola
tantermeinek
száma.

Anyagi erőforrás
(önrész
a
pályázathoz)
Humán erőforrás
(pályázat
megírásához,
kivitelezés
lebonyolításához)
Technikai feltételek
biztosítása.

A
település
sportcsarnokának
csarnok része elavult
konstrukció,
teljes
felújítást
igényel.
A
létesítmény fenntartási
költsége
rendkívül
magas, a fűtési rendszer
korszerűsítése
is
szükséges.

3
III. A nők esélyegyenlősége
1

Általános
iskola
épületének
bővítése.

A
nyilvántartások,
védőnői
tájékoztatás
alapján megállapítható,
hogy Kismaroson évről
évre nő a gyermekek
létszáma. A folyamatos
létszám
növekedés
következtében a helyi
Vilcsek Gyula Általános
Iskolában
tanterem
bővítés
válik
szükségessé.

Rövidtáv:
folyamatos
megfelelő
kiválasztása,
benyújtása

Pályázatok
figyelése,
pályázat
pályázat

Középtáv:
Támogatott
pályázat
megvalósítása,
kivitelező
kiválasztása,
beruházás
megvalósítása
Hosszútáv: Vilcsek Gyula
Általános Iskola épületének
bővítése.

Közoktatásfejlesztési
koncepció,
gazdasági
koncepció

1.)
Folyamatos
pályázatfigyelői tevékenység
általános iskola intézmény
bővítésével kapcsolatban 2.)
Pályázat
elkészítése,
támogatott pályázat esetén a
kivitelezési
munkák
szakszerű lebonyolítása. 3.)
Építési
beruházás
megvalósításával
párhuzamosan gondoskodás
a
humán
erőforrás
biztosításáról
(pályázatok
kiírása humán erőre)

Képviselőtestület,
tankerület
igazgató

2023.12.31.

Fenntarthatóság:
Az
intézmény
folyamatos
fenntartásához
szükséges források
biztosítása.

2

3

4

Óvoda
intézményén
ek bővítése
Kismaroson

Bölcsődei
intézmény
létesítése
Kismaroson

Családon
belüli
erőszakos
cselekménye
k számának
csökkentése

A
nyilvántartások,
védőnői
tájékoztatás
alapján megállapítható,
hogy Kismaroson évről
évre nő a gyermekek
létszáma. A folyamatos
létszám
növekedés
következtében a helyi Kis
Morgó
Óvodában
folyamatos
férőhely
hiány alakult ki, mely
indokolja a meglévő
intézmény bővítését, új
óvodai
csoportok
indítását.

Jelenleg
Kismaros
Községben egy családi
bölcsőde
intézmény
működik
két
hétfős
csoporttal. A gyermekek
létszámának évről évre
történő
folyamatos
növekedése
indokolja
egy
önkormányzati
intézmény létrehozását,
működtetését.

A
Váci
Rendőrkapitányság
Verőcei
Rendőrőrse
adatszolgáltatása során
megállapításra
került,
hogy 2016. évről 2017.
évre a családon belüli
erőszakos cselekmények
száma
2-ről
9-re
emelkedett.

Rövidtáv:
Pályázatok
folyamatos
figyelése,
megfelelő
pályázat
kiválasztása,
pályázat
benyújtása
Középtáv:
Támogatott
pályázat
megvalósítása,
kivitelező
kiválasztása,
beruházás megvalósítása
Hosszútáv:
A
jelenleg
rendelkezésre álló óvoda
intézmény
épületének
bővítése,
a
jelenlegi
férőhelyhiány
megszüntetése.

Rövidtáv:
Pályázatok
folyamatos
figyelése,
megfelelő
pályázat
kiválasztása,
pályázat
benyújtása
Középtáv:
Támogatott
pályázat
megvalósítása,
kivitelező
kiválasztása,
beruházás megvalósítása

Szociális
és
gyermekvédel
mi koncepció,
gazdasági
koncepció

1.)
Folyamatos
pályázatfigyelői tevékenység
óvoda intézmény bővítésével
kapcsolatban 2.) Pályázat
elkészítése,
támogatott
pályázat esetén a kivitelezési
munkák
szakszerű
lebonyolítása. 3.) Építési
beruházás megvalósításával
párhuzamosan gondoskodás
a
humán
erőforrás
biztosításáról
(pályázatok
kiírása humán erőre)

Képviselőtestület,
polgármester,
óvodavezető

2023.12.31.

Rövidtáv:
Benyújtott
pályázatok száma
Középtáv:
Beruházás
megvalósulásának
készültségi
foka
(%)
Hosszútáv:
Kismarosi
Kis
Morgó Óvodában
működő
óvodai
csoportok száma,
lejelentett
férőhelyek
számának
alakulása.

Anyagi erőforrás.
Humán erőforrás
(pályázat
megírásához,
kivitelezés
lebonyolításához,
plusz
óvodai
csoport
működtetéséhez)
Technikai feltételek
biztosítása.

Fenntarthatóság:
Kismaros Község
Önkormányzata a
mindenkori
éves
költségvetéséből
biztosítaná
az
intézmény
fenntartásához,
folyamatos
működéséhez
szükséges anyagi
forrásokat.

Szociális
és
gyermekvédel
mi koncepció,
gazdasági
koncepció.

1.)
Folyamatos
pályázatfigyelői tevékenység
bölcsődei
intézmény
létrehozásával kapcsolatban
2.)
Pályázat
elkészítése,
támogatott pályázat esetén a
kivitelezési
munkák
szakszerű lebonyolítása. 3.)
Építési
beruházás
megvalósításával
párhuzamosan gondoskodás
a
humán
erőforrás
biztosításáról
(pályázatok
kiírása humán erőre) 4.)
Intézmény
működésének
beindítása,
folyamatos
nyomon követése.

Képviselőtestület,
polgármester

2023.12.31.

Rövidtáv:
Benyújtott
pályázatok száma
Középtáv:
Beruházás
megvalósulásának
készültségi
foka
(%)
Hosszútáv:
Bölcsőde
intézmények száma
Kismaroson.

Anyagi erőforrás.
Humán erőforrás
(pályázat
megírásához,
kivitelezés
lebonyolításához,
bölcsőde
intézményének
jogszabályi
feltételeknek
megfelelő
működtetéséhez)
Technikai feltételek
biztosítása.

Kismaros Község
Önkormányzata a
mindenkori
éves
költségvetéséből
biztosítaná
az
intézmény
fenntartásához,
folyamatos
működéséhez
szükséges anyagi
forrásokat.

Szociális
és
gyermekvédel
mi koncepció

1.)
Kapcsolatfelvétel
a
partnerekkel, egyeztetés a
beazonosított problémáról
2.)
Jelzőrendszer,
és
cselekvési terv kidolgozása
3.) Konfliktuskezelési tréning
szervezése

Kismaros
Község
Önkormányz
at,
Mosoly
Családés
Gyermekjóléti
Szolgálat,
Családi
Bölcsőde

2023.12.31.

Rövidtáv: Sikeres
kapcsolatfelvétel a
partner
szervezetekkel,
információáramlás
elindulása.
Veszélyeztetett
családok
felderítése.
Középtáv:
Jelzőrendszer
létrehozása,

Humán erőforrás

Az
intézkedés
fenntartása
nem
igényel
komoly
anyagi ráfordítást.
Folyamatos
kapcsolattartás,
információáramlás
szükséges
az
intézkedésben
résztvevő
partnerek között.
Éves

Hosszútáv:Bölcsőde
intézményének létrehozása,
működtetése Kismaroson

Rövidtáv: Kapcsolatfelvétel
a partnerekkel, egyeztetés a
beazonosított problémáról
Középtáv: Jelzőrendszer, és
cselekvési terv kidolgozása,
konfliktuskezelési tréning
szervezése,
tájékoztatók
szerkesztése
Hosszútáv: Családon belüli
erőszakos
cselekmények
számának csökkenése

eredményes
működtetése.
Cselekvési
terv
kidolgozása.
Konfliktuskezelési
tréningen
résztvevők száma.
Hosszútáv:
Családon
belüli
erőszakos
cselekmények
számának
csökkenése.

megbeszélések
szervezése.

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

2

Idősek
bentlakásos
otthonának
létesítése

Idősek
közlekedési
lehetőségeine
k
javítása
szállító jármű
beszerzése
által.

Kismaroson jelenleg nem
működik
idősek
bentlakásos
ellátását
biztosító intézmény. A 64
évesnél
idősebb
személyek száma 2012től
2017-ig
19%-kal
emelkedett. Az idős
személyek
szakszerű
ellátásának,
közösségi
szerveződésének
biztosítása indokolja az
intézmény létrehozását.

Rövidtáv:
Pályázatok
folyamatos
figyelése,
megfelelő
pályázat
kiválasztása,
pályázat
benyújtása
Középtáv:
Támogatott
pályázat
megvalósítása,
kivitelező
kiválasztása,
beruházás megvalósítása

Az intézkedés célja, hogy
a Kismaroson élő idős,
mozgásukban
korlátozott, egyedülálló,
segítség nélkül maradt
személyek
szolgáltatásokhoz
történő
hozzájutását
megkönnyítsük
a
szállításuk
megoldásával.

Rövidtáv:
Pályázatok
folyamatos
figyelése,
megfelelő
pályázat
kiválasztása,
pályázat
benyújtása
Középtáv:
Támogatott
pályázat
megvalósítása,
gépjárműbeszerzés
megvalósítása

Hosszútáv:
bentlakásos
intézmény
Kismaroson

Szociális
és
gyermekvédel
mi koncepció,
gazdasági
koncepció.

1.)
Folyamatos
pályázatfigyelői tevékenység
idősek bentlakásos otthona
intézmény
létrehozásával
kapcsolatban 2.) Pályázat
elkészítése,
támogatott
pályázat esetén a kivitelezési
munkák
szakszerű
lebonyolítása. 3.) Építési
beruházás megvalósításával
párhuzamosan gondoskodás
a
humán
erőforrás
biztosításáról
(pályázatok
kiírása humán erőre) 4.)
Technikai
feltételek
biztosítása. 5.) Intézmény
működésének
beindítása,
folyamatos nyomon követése.

Képviselőtestület,
polgármester

2023.12.31.

Rövidtáv:
Benyújtott
pályázatok száma
Középtáv:
Beruházás
megvalósulásának
készültségi
foka
(%)
Hosszútáv: Idősek
bentlakásos
otthona intézmény
száma. 64 évnél
idősebb
nappali
ellátásban
részesülő
személyek száma.

Szociális
és
gyermekvédel
mi koncepció.

1.) Személyszállító gépjármű
vásárlása.

Képviselőtestület,
polgármester

2023.12.31.

Rövidtáv:
Benyújtott
pályázatok száma
Középtáv: Projekt
megvalósulásának
készültségi
foka
(%)
Hosszútáv:
Kismaros Község
Önkormányzat
tulajdonában álló
személyszállító

Idősek
otthona
létrehozása

Hosszútáv: A Kismaroson
élő
mozgásukban
korlátozott idős személyek
közlekedésének
segítése,

Anyagi erőforrás.
Humán erőforrás
(pályázat
megírásához,
kivitelezés
lebonyolításához,
idősek bentlakásos
otthona
intézményének
jogszabályi
feltételeknek
megfelelő
működtetéséhez)
Technikai feltételek
biztosítása.

Anyagi erőforrás
(költségvetés)

Fenntarthatóság:
Kismaros Község
Önkormányzata a
mindenkori
éves
költségvetéséből
biztosítaná
az
intézmény
fenntartásához,
folyamatos
működéséhez
szükséges anyagi
forrásokat.

Fenntarthatóság:
Kismaros Község
Önkormányzata a
mindenkori
éves
költségvetéséből
finanszírozná
a
gépjármű
működtetési,
és
karbantartási
költségeit.

megoldása személyszállító
gépjármű beszerzésével.

gépjárművek
száma.

3
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

2

3

Kismaros
Község
Önkormányz
at
intézményein
ek
teljeskomplex
akadályment
esítése

Szakellátásho
z
történő
szállítás
megoldásaké
nt
önkormányz
ati
szállító
gépjármű
vásárlása

Kismaros
Község
Önkormányzat
intézményei egy jelentős
részének jelenleg még
nincsen
megoldva
komplex
akadálymentesítése. Az
intézkedés keretében az
intézmények
teljes,
komplex
akadálymentesítésének
megvalósítására
törekszünk.

Rövidtáv:
Pályázatok
folyamatos
figyelése,
megfelelő
pályázat
kiválasztása,
pályázat
benyújtása
Középtáv:
Támogatott
pályázat
megvalósítása,
kivitelező
kiválasztása,
beruházás megvalósítása

Kismaros
Községben
jelenleg nem megoldott a
fogyatékkal
élő
személyek
szakellátáshoz
történő
szállításának szervezett
keretek
között
zajló
szállítása. Az intézkedés
keretében
személyszállító
gépjármű beszerzésével
kívánjuk megkönnyíteni
a fogyatékos személyek
számára
a
szolgáltatásokhoz
történő hozzájutást.

Rövidtáv:
Pályázatok
folyamatos
figyelése,
megfelelő
pályázat
kiválasztása,
pályázat
benyújtása
Középtáv:
Támogatott
pályázat
megvalósítása,
gépjárműbeszerzés
megvalósítása

Gazdasági
koncepció.
Szociális
és
gyermekvédel
mi koncepció

1.)
Folyamatos
pályázatfigyelői tevékenység
intézmények
akadálymentesítésével
kapcsolatban 2.) Pályázat
elkészítése,
támogatott
pályázat esetén a kivitelezési
munkák
szakszerű
lebonyolítása.

Képviselőtestület,
polgármester

2023.12.31.

Rövidtáv:
Benyújtott
pályázatok száma
Középtáv:
Beruházás
megvalósulásának
készültségi
foka
(%)
Hosszútáv:
Önkormányzati
intézmények
akadálymentesített
ségének mértéke.

Anyagi erőforrás
(pályázati önrész,
költségvetés).

A
beruházás(ok)
megvalósítását
követően
a
fenntartás
nem
igényel
komoly
anyagi ráfordítást.
Kismaros Község
Önkormányzata a
mindenkori
éves
költségvetéséből
biztosítaná
a
karbantartáshoz
szükséges
forrásokat.

Gazdasági
koncepció.
Szociális
és
gyermekvédel
mi koncepció

1.) Személyszállító gépjármű
vásárlása.

Képviselőtestület,
polgármester

2023.12.31.

Rövidtáv:
Benyújtott
pályázatok száma
Középtáv: Projekt
megvalósulásának
készültségi
foka
(%)
Hosszútáv:
Kismaros Község
Önkormányzat
tulajdonában álló
személyszállító
gépjárművek
száma.

Anyagi erőforrás
(költségvetés)

Kismaros Község
Önkormányzata a
mindenkori
éves
költségvetéséből
finanszírozná
a
gépjármű
működtetési,
és
karbantartási
költségeit.

Hosszútáv:
Kismaros
Község
Önkormányzat
intézményeinek
teljes,
komplex
akadálymentesítettsége
a
fogyatékkal élők részére
történő
maximális
elérhetőség
biztosítása
érdekében

Hosszútáv: A Kismaroson
élő
mozgásukban
korlátozott idős személyek
közlekedésének
segítése,
megoldása személyszállító
gépjármű beszerzésével.

IV. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében rögzített intézkedések
megvalósításának bemutatása
1. Célcsoport: Romák és/vagy mélyszegénységben élők
1.1 Intézkedés 1. címe: Az 59 év feletti regisztrált munkanélküliek számának csökkentése
A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése: Az
59 év feletti regisztrált munkanélküliek száma Kismaroson 2012 és 2017 évek között
megközelítőleg a nyolcszorosára emelkedett (0,75 főről 6,25 főre).
Intézkedés megvalósításának aktuális állása: Megvalósítás folyamatban van. Kismaros
Község Önkormányzata évek óta részt vesz a hosszútávú közfoglalkoztatási programban.
2021. év márciusától a program tovább folytatódik, melynek keretében az önkormányzat
jelenleg 4 főt foglalkoztat. Az alkalmazott négy főből egy fő idősebb 59 évnél.
A Kormány 2020. év márciusától a COVID koronavírus világjárványra való tekintettel a
40/2020. (III.11.), a 478/2020. (XI.3.) és a 27/2021. (I.29.) Kormányrendeleteivel Magyarország
egész területére veszélyhelyzetet hirdetett, és a jogszabályok által bevezetett korlátozó
intézkedések következtében az intézkedés megvalósítása ellehetetlenült.

1.2 Intézkedés 2. címe: Kismaros periférikus részén élők életminőségének javítása, illetve a
településközpontban található intézmények könnyebb elérhetősége érdekében Kismaros
külterülete és Börzsönyliget út-, kerékpárút és járdahálózatának fejlesztése
A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése:
Kismaros külterületi részére, valamint Börzsönyligetre az utóbbi években egyre többen
költöznek ki állandó jelleggel. A külterület, és Börzsönyliget úthálózatának jelentős hányada
nehezen járható, az ott lakók részéről jelentős igény merül fel a frekventáltan használt utak
felújítására, kerékpárút-, és járdahálózat kiépítésére
Intézkedés megvalósításának aktuális állása:
Az Önkormányzat a Börzsönyliget településrészen élők biztonságos gyalogos közlekedésének
megteremtése érdekében 2019 őszén megépíttette Börzsönyliget településrészt a
faluközponttal, Ófaluval összekötő járdát, ami a településközpont és a gyermek- és
egészségügyi intézmények jobb megközelítése érdekében kiemelkedő jelentőségű. A
beruházás teljes egészében önerős fejlesztés volt.
A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”
című kiírás keretében 2018 év végén sikerült felújítani, leaszfaltozni a Monostor utcát, ami
Börzsönyliget legforgalmasabb útját, a Gálhegyi utat tehermentesíti, valamint egy esetleges
baleset esetén elkerülő, alternatív útvonalként szolgál.
Évek óta pályázik a település a forgalmas gyűjtőútnak minősülő Héja utca felújítására (Magyar
Falu Program útfelújításokra lehívható kiírásain keresztül például), eddig sajnos sikertelenül.

Tavaly év végén viszont a Kánya utca felújítására a település vis maior pályázata támogatást
nyert el, melynek kivitelezése a nyár folyamán kezdődik (támogatói okirat száma: BMVIS/5422/2020).
2. Célcsoport: A gyermekek esélyegyenlősége
2.1 Intézkedés 1. címe: Egészséges életmód népszerűsítése
A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése: A
gyerekek 90 százalékánál ortopédiai elváltozások figyelhetők meg leginkább. Leggyakoribb
deformitások a gerincferdülés, a hanyagtartás és a lúdtalp. Sajnálatos módon megjelent és
évről évre egyre nagyobb számmal jelentkezik a belgyógyászati elváltozások közül az elhízás,
a magas vérnyomás és a cukorbetegség. A tanulók mozgásszegény életmódja, a rengeteg
tévézés, a hosszú ideig tartó számítógépezés mind-mind magában hordozza a probléma
elmélyülését. A gyerekek közül nagyon kevesen sportolnak rendszeresen.
Intézkedés megvalósításának aktuális állása: A Művelődési Ház és IKSZT intézményben
2020. márciusáig az alábbi rendezvények kerültek folyamatosan megrendezésre: néptánc négy
csoporttal, karate, bébitorna, óvodás és kisiskolás balett, pilates torna, nyugdíjas asztalitenisz.
Prevenciós szűrővizsgálatok: vérnyomásmérés, vércukorszintmérés, BMI testtömegindex,
Voll-féle állapotfelmérés. A Kormány 2020. év márciusától a COVID koronavírus
világjárványra való tekintettel a 40/2020. (III.11.), a 478/2020. (XI.3.) és a 27/2021. (I.29.)
Kormányrendeleteivel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett, és a
jogszabályok által bevezetett korlátozó intézkedések következtében az intézkedés további
megvalósítása ellehetetlenült.

2.2 Intézkedés 2. címe: A gyermekek testneveléséhez, valamint a hobbi szinten, illetve
versenyszerűen sportolók sporttevékenységéhez korszerű, modern, jól felszerelt helyszín
biztosítása a meglévő sportcsarnok felújítása által.
A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése: A
gyerekek 90 százalékánál ortopédiai elváltozások figyelhetők meg leginkább. Leggyakoribb
deformitások a gerincferdülés, a hanyagtartás és a lúdtalp. Sajnálatos módon megjelent és
évről évre egyre nagyobb számmal jelentkezik a belgyógyászati elváltozások közül az elhízás,
a magas vérnyomás és a cukorbetegség. A tanulók mozgásszegény életmódja, a rengeteg
tévézés, a hosszú ideig tartó számítógépezés mind-mind magában hordozza a probléma
elmélyülését. A gyerekek közül nagyon kevesen sportolnak rendszeresen.
A település sportcsarnokának csarnok része elavult konstrukció, teljes felújítást igényel. A
létesítmény fenntartási költsége rendkívül magas, a fűtési rendszer korszerűsítése is
szükséges.
Intézkedés megvalósításának aktuális állása:
A Kormány 1692/2019. (XII. 10.) számú Korm.határozatában úgy döntött, hogy Kismaros is
szerepel azon Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei települések között, ahol a
köznevelési intézmények megújulnak. Településünk így egy új 16 tantermes iskolával
gazdagodik, amihez többek között egy sportcsarnok is épül. A jelenlegit lebontják, az új

sportcsarnokot pedig úgy tervezték, hogy a közösségi események, falurendezvények
befogadására is alkalmas legyen. A kivitelezés várhatóan 2022. őszén kezdődhet el.

3. Célcsoport: A nők esélyegyenlősége
3.1 Intézkedés 1. címe: Általános iskola épületének bővítése.
A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése: A
nyilvántartások, védőnői tájékoztatás alapján megállapítható, hogy Kismaroson évről évre nő
a gyermekek létszáma. A folyamatos létszám növekedés következtében a helyi Vilcsek Gyula
Általános Iskolában tanterem bővítés válik szükségessé.
Intézkedés megvalósításának aktuális állása:
A Vilcsek Gyula Általános Iskola folyamatos létszámnövekedését az Önkormányzat eddig
magánházakban kialakított tantermekkel, valamint konténertanterem/tantermek telepítésével
tudta kezelni. A fentiekben részletezett 1692/2019. (XII. 10.) számú Korm.határozatban
foglaltak szerint az új 16 tantermes iskola építésével remélhetőleg jó néhány évre megoldódik
a folyamatos helyhiány, valamint jelentősen korszerűsödik a településen működő köznevelési
intézmény.

3.2 Intézkedés 2. címe: Óvoda intézményének bővítése Kismaroson
A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése: A
nyilvántartások, védőnői tájékoztatás alapján megállapítható, hogy Kismaroson évről évre nő
a gyermekek létszáma. A folyamatos létszám növekedés következtében a helyi Kis Morgó
Óvodában folyamatos férőhely hiány alakult ki, mely indokolja a meglévő intézmény
bővítését, új óvodai csoportok indítását.
Intézkedés megvalósításának aktuális állása: Pályázati forrásból két új csoportszoba került
megépítésre a Kis Morgó Óvodában, mely beruházás következtében az óvodai férőhelyek
száma 120 főről 150 főre emelkedett. Az önkormányzat az építkezés befejezése után, az udvar
átalakítását jelentős mértékben támogatta. 2019-ben munkagépekkel rendezték a területet,
megtörtént a füvesítés, valamint egy kéteszközös lengőhinta és egy fészekhinta telepítése.
Az utóbbi néhány évben jelentős hangsúlyt fektet az Óvoda intézményvezetője és az
Önkormányzat a mindennapos mozgásfejlesztés biztosítására, a gyermekek természetes
mozgásigényének kielégítésére, és az ezekhez szükséges feltételek megteremtésére. A Magyar
Falu Program keretében 2020 tavaszán az óvoda udvara két nagyobb játékeszközzel, egy
kötélpiramissal és egy kéttornyú mászóvárral gyarapodhatott. Idén tavasszal pedig szintén a
Magyar Falu Program 2020-as kiírásának köszönhetően egy mozgásfejlesztő pálya
kialakítására kerül sor sakktábla és ugróiskola funkciókkal.
Rossz idő esetén is rendkívül fontos a mindennapos mozgás biztosítása, amelynek érdekében
az óvoda tornaszobáját bővítenénk. A koncepció már megvan, várjuk a megvalósításhoz
megfelelő pályázati kiírásokat.

3.3 Intézkedés 3. címe: Bölcsődei intézmény létesítése Kismaroson
A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése:
Jelenleg Kismaros Községben egy családi bölcsőde intézmény működik két hétfős csoporttal.
A gyermekek létszámának évről évre történő folyamatos növekedése indokolja egy
önkormányzati intézmény létrehozását, működtetését.
Intézkedés megvalósításának aktuális állása:
Kismaros Község Önkormányzata
a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018
számú
„Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest
megyében” című kiírásra benyújtott pályázata 326.487.497 Ft vissza nem térítendő támogatást
nyert el a kismarosi bölcsőde építésére.
A pályázatnak köszönhetően az eddigi 14 fő helyett 42 férőhelyes lesz a családi bölcsődei
forma helyett már bölcsőde formában működő intézmény.
A kivitelezés már megkezdődött, várhatóan 2022. év elején kerülhet sor a teljesen
akadálymentesített épület átadására.

3.4 Intézkedés 4. címe: Családon belüli erőszakos cselekmények számának csökkentése
A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése: A
Váci Rendőrkapitányság Verőcei Rendőrőrse adatszolgáltatása során megállapításra került,
hogy 2016. évről 2017. évre a családon belüli erőszakos cselekmények száma 2-ről 9-re
emelkedett.
Intézkedés megvalósításának aktuális állása: A Kormány 2020. év márciusától a COVID
koronavírus világjárványra való tekintettel a 40/2020. (III.11.), a 478/2020. (XI.3.) és a 27/2021.
(I.29.) Kormányrendeleteivel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett, és a
jogszabályok által bevezetett korlátozó intézkedések következtében az intézkedés
megvalósítása ellehetetlenült.

4. Célcsoport: Az idősek esélyegyenlősége
4.1 Intézkedés 1. címe: Idősek bentlakásos otthonának létesítése
A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése:
Kismaroson jelenleg nem működik idősek bentlakásos ellátását biztosító intézmény. A 64
évesnél idősebb személyek száma 2012-től 2017-ig 19%-kal emelkedett. Az idős személyek
szakszerű ellátásának, közösségi szerveződésének biztosítása indokolja az intézmény
létrehozását.
Intézkedés megvalósításának aktuális állása: Pályázati lehetőség hiánya miatt a
megvalósítás folyamatban.

4.2 Intézkedés 2. címe: Idősek közlekedési lehetőségeinek javítása szállító jármű beszerzése
által.
A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése: Az
intézkedés célja, hogy a Kismaroson élő idős, mozgásukban korlátozott, egyedülálló, segítség
nélkül maradt személyek szolgáltatásokhoz történő hozzájutását megkönnyítsük a szállításuk
megoldásával.
Intézkedés megvalósításának aktuális állása: Pályázati lehetőség hiánya miatt a
megvalósítás folyamatban.

5. Célcsoport: A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
5.1 Intézkedés 1. címe: Kismaros Község Önkormányzat intézményeinek teljes-komplex
akadálymentesítése.
A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése:
Kismaros Község Önkormányzat intézményei egy jelentős részének jelenleg még nincsen
megoldva komplex akadálymentesítése. Az intézkedés keretében az intézmények teljes,
komplex akadálymentesítésének megvalósítására törekszünk.
Intézkedés megvalósításának aktuális állása:
A PM_EUALAPELLATAS_2017/76. számú támogatási szerződésnek köszönhetően a
kismarosi egészségház a tavalyi év során egy korszerű új szárnnyal bővülhetett, amelynek
kialakításánál az akadálymentesség biztosítása elsődleges szempont volt. A bővítmény teljes
mértékben akadálymentesített. A műszaki tartalomcsökkenéssel érintett meglévő épület
felújítását az Önkormányzat az idei uniós pályázati kiírások terhére tervezné megvalósítani
5.2 Intézkedés 2. címe: Szakellátáshoz történő szállítás megoldásaként önkormányzati szállító
gépjármű vásárlása
A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése:
Kismaros Községben jelenleg nem megoldott a fogyatékkal élő személyek szakellátáshoz
történő szállításának szervezett keretek között zajló szállítása. Az intézkedés keretében
személyszállító gépjármű beszerzésével kívánjuk megkönnyíteni a fogyatékos személyek
számára a szolgáltatásokhoz történő hozzájutást.
Intézkedés megvalósításának aktuális állása: Pályázati lehetőség hiánya miatt a
megvalósítás folyamatban.

V. A Helyi Esélyegyenlőségi Programban újonnan rögzített intézkedés bemutatása
1. Célcsoport: Az idősek esélyegyenlősége
1.1 Intézkedés címe: Kismaros Község Egészségházának korszerűsítése és bővítése
A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése: A Kismaroson élő 64 évesnél idősebb személyek száma
2012-től 2020-ig folyamatosan (341 főről 456 főre, összesen 115 fővel, 33,7%-kal) emelkedett. Az idős személyek szakszerű-korszerű orvosi
ellátásának biztosítása indokolja az intézmény korszerűsítését-bővítését.
Intézkedés megvalósításának aktuális állása:
A PM_EUALAPELLATAS_2017/76. számú támogatási szerződésnek köszönhetően tavaly év végén adta át a kivitelező a felújított, új szárnnyal
bővült Egészségházunkat.

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Programba újonnan rögzített intézkedés Intézkedési Terve (HEP IT)
IV. Az idősek esélyegyenlősége ÚJ INTÉZKEDÉS FELVÉTELE AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMBAN
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VI. Elfogadás módja és dátuma

A Kismaros község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata megtörtént, a
cselekvési tervben rögzített intézkedések megvalósításának folyamata bemutatásra került.
Mindezekre tekintettel Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával kapcsolatosan elkészült iratanyagot (melynek
része az Intézkedési Terv) ………/2021.(.........) számú határozatával elfogadta.
Mellékletek:
…./2021.(…….) számú Kt. Határozat

Kismaros, 2021. ……………

Neubauer Rudolf
polgármester

A Kismaros Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a
Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak
venni.
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