
Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 25-i testületi ülésére 

 

4. Napirend 

 

Tisztelt Képviselők! 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi programját 

felülvizsgálta, és a következők szerint módosítja: 

 

1. A HEP 4.5. pontja (Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 

meghatározása) helyébe a következő  táblázat lép: 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A gyermekek és fiatalok fokozott 

mozgásigényének és szabadidős 

tevékenységének kielégítését célzó 

sportöltöző, sportpálya a településen nincs. 

Az elkövetkező öt évben pályázati források 

felhasználásával sportpálya és sportöltöző 

építése. 

A településen nincs elegendő és megfelelő 

minőségű, fedett buszváró, ezért szükséges 

ezek építése, korszerűsítése 

Fedett buszváró, buszöböl építése, felújításra 

szoruló buszvárók korszerűsítése, pályázati 

források felhasználásával. 

A településen az EU-s normáknak megfelelő 

játszótér karbantartása szükséges 

Az önkormányzat célul tűzi ki, hogy 

megfelelő pályázati források elnyerését 

követően a településen élő felnőtt lakosság 

önkénteseivel együttműködve, a meglévő 

játszóteret karbantartja, bővíti. 

Szülők munkába állását elősegítő óvodai 

nyitva tartás kialakítása 

óvodai nyitva tartás felülvizsgálata, nyári 

szünet lerövidítése 

A gyermekek, fiatal felnőttek hasznos 

időtöltését elősegítő terület nincs a község 

területén 

Park kialakítása, kerékpár gyakorló pálya 

kialakítása pályázati forrás igénybe vételével 

Hátrányos helyzetű gyermekek 

felsőoktatásban való továbbtanulásának 

nehézsége 

A hátrányos helyzetű gyermekek 

felsőoktatásban való továbbtanulásának 

segítése a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben  

Hátrányos helyzetű gyermekek középfokú 

oktatásban való továbbtanulásának 

nehézsége  

A hátrányos helyzetű gyermekek középfokú 

oktatásban való továbbtanulásának segítése 

a Hátrányos helyzetű Tanulók Arany János 

Tehetséggondozó Programja révén  

Bölcsődés korú gyermekek napközbeni 

elhelyezése nem megoldott a településen 

Minibölcsőde létrehozása 

 
2. Az 1. A HEP IT részletei fejezet A helyzetelemzés megállapításainak összegzése, Gyermekek 

célcsoport rész, a következővel egészül ki: 



  

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek 

meghatározása  

rövid címmel 

Gyermekek 
3 év alatti kisgyermekek elhelyezése 

nehéz 

Pályázat útján minibölcsőde 

létrehozása  

 
3. A HEP IT részletei, A beavatkozások megvalósítói rész táblázat, Gyermekek célcsoportja a 

következő sorral egészül ki:   

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Gyermekek Pályázat útján minibölcsőde létehozása 
polgármester, képviselő-testület, 

önkormányzat, pályázatkészítő, kivitelező 

 
 

4. A II. gyermekek esélyegyenlősége pont kiegészül a következő 8. ponttal: 
8.  

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
3 év alatti kisgyermekek elhelyezése nehéz   

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A településen jelenleg nincs olyan szervezeti keret, mely a kisgyermekek 

elhelyezését lehetővé tenné. Ezért az önkormányzat célul tűzi ki 

minibölcsőde létrehozását. 

R: pályázati lehetőségek feltárása. Pályázatírás  

K: pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció beszerzése, pályázatírás 

H: megvalósítás, minibölcsőde működtetése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- pályázati határidő figyelése,  

- pályázatkészítés 

- kivitelező kiválasztása, munkák megkezdése 

 

Résztvevők és 

felelős 
önkormányzat, polgármester, pályázatkészítő, kivitelező 

Partnerek gyermekek, kivitelező cég, önkormányzat  

Határidő(k) 

pontokba szedve 

R: 2017. november 30.  

K: 1 év  

H: 5 év  



Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Kisgyermekek napközbeni elhelyezési lehetősége javul. Kisgyermekes 

anyák munkába állási lehetősége javul.  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Pályázat kedvezőtlen bírálata. Pénzügyi forrás hiánya 

Szükséges 

erőforrások 
Önerő, pályázati támogatás 

 
 

5. A HEP 3. melléklete II. gyermekek esélyegyenlősége a következő 8. sorral egészül ki: 
 

 



 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezés

e 

A 

helyzetelem

zés 

következteté

seiben 

feltárt 

esélyegyenl

őségi 

probléma 

megnevezés

e 

Az 

intézkedésse

l elérni 

kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósítá

sának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredményes

ségét mérő 

indikátor(ok

) 

Az 

intézkedés 

megvalósítá

sához 

szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei

nek 

fenntartható

sága 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

8. Minibölcsőd

e 

létrehozása 

3 év alatti 

kisgyermek

ek 

elhelyezése 

nem 

megoldott 

Minibölcsőd

e 

létrehozása, 

bölcsődés 

korú 

gyermekek 

elhelyezése 

költségvetés

, gazdasági 

program  

Pályázatkés

zítés, 

kivitelező 

kiválasztása, 

szerződéskö

tés, 

kivitelezés 

megvalósítá

sa 

 

Polgármeste

r, tervező, 

kivitelező, 

műszaki 

ellenőr 

R: 1 év 

K: 3 év 

H: 5 év 

napközbeni 

ellátást 

igénybe 

vevő 

gyermekek 

száma 

Önerő, 

pályázati 

forrás, saját 

alkalmazott 

hosszú 

távon 

fenntartható 

 
6. A HEP további részei változatlanok maradnak. 

 
Vaszar, 2017. július 25. 
 
 Varga Péter polgármester 


