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Tisztelt Polgármester Úr!
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a
továbbiakban: Ebktv.) 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló
helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. Az Ebktv. 31. § (4) bekezdés alapján: „A helyi
esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben 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.”
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020-2025. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi
Programot a 11/2020.(II.13.) önkormányzati határozatával fogadta el. Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése
szerinti felülvizsgálat 2022. évben lesz esedékes.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program HEP Fórum működésére vonatkozó rendelkezései szerint a Fórum
legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. A Fórum működését megfelelően
dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról
készített beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A járványügyi helyzetre való tekintettel HEP fórumot 2021. évben sajnos nem tudtunk összehívni,
ezért a polgármester úr levélben (mellékletként csatolva) fordult a HEP Intézkedési tervében megjelölt
felelősökhöz, és írásban kért tőlük beszámolót az IT-ben foglalt feladatok végrehajtásának állásáról.
A beérkezett beszámolók alapján Dobronyi Szilvia HEP referens a csatolt Jegyzőkönyvben foglalta
össze az IT végrehajtásának állását, így 2021. évben ez a jegyzőkönyv képezi az Intézkedési terv
megvalósulásáról készített beszámolót.
Kérem a Polgármester Urat, hogy a határozati javaslat szerint hozzon döntést az Intézkedési terv
megvalósulásáról készített beszámoló elfogadásáról.
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Határozati javaslat
Tárgya: A Helyi Esélyegyenlőségi Program (2020-2025) Intézkedési Tervének megvalósulásáról
készített beszámoló elfogadása.
Maglód Város Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett, és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről
szóló 2021. évi I. törvénnyel meghosszabbított veszélyhelyzetre figyelemmel, Maglód Város
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva – A Helyi Esélyegyenlőségi
Program (2020-2025) Intézkedési Tervének megvalósulásáról készített beszámoló elfogadása
tárgyában a következő döntést hozom:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program (2020-2025) Intézkedési Tervének megvalósulásáról készített
beszámolót elfogadom.
Határidő: azonnal
Felelős: Tabányi Pál polgármester
Maglód, 2021. június 14.
Margruber János
jegyző
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Jegyzőkönyv

amely készült Maglód Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program
(2020-2025) Intézkedési Tervének Felülvizsgálatáról
A jegyzőkönyv Maglód Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (20202025) Intézkedési Tervében (IT) foglalt intézkedések végrehajtásáért

felelős

személyek

beszámolói alapján készült.
Az intézkedések megvalósulásának felülvizsgálatáról szóló beszámolók megtétele a jelenlegi
járványügyi helyzetre való tekintettel nem HEP fórumon való személyes részvétel keretében,
hanem elektronikus formában történtek.
Jelen felülvizsgálat alapját képező beszámolókat készítették:
Mayerné Lénárd Aranka, a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ

intézményvezető

helyettese

A Maglódi Polgármesteri Hivatal részéről: Tabányi Pál polgármester, Szabó Tímea,
Potocska Györgyné
Suhaj Éva, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője
Homok Zoltán, Maglódi Művelődés Háza és a Szeberényi Lajos Városi Könyvtár
könyvtárvezetője

Tóth Zoltán, a Pest Megyei Rendőrfökapitányság Monori
Rendőrőrs

mb.

őrnagy

mb.

Rendőrkapitányság

Maglódi

őrsparancsnoka

Napirend: Az Intézkedési Tervben foglalt feladatok
(részletesen: 1. sz. melléklet)
A mélyszegé11ységbe11 élők és a romák
L

Előadó:

esélyegye11/ősége

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása

Mayerné Lénárd Aranka
Szabó Tímea

2. Elszegényedés enyhítése, csökkentése

Mayerné Lénárd Aranka
Suhai Éva

1.

II.

A gyermekek esélyegye11/ősége

1.

Ejszaki csellengés megszüntetése

2. Nyári gyermekellátás

IIL

Mayerné Lénárd Aranka
Tóth Zoltán
Mayerné Lénárd Aranka
Potocska Györnvné

Nők esélyegye11/ősége

1
Melléklet

1/22. oldal

HEP Fórum jegyzőkönyv és polgármeseri levél

Ikt. szám: I/73-44/2021.

Tárgya: A Helyi Esélyegyenlőségi Program (2020-2025) Intézkedési Tervének megvalósulásáról készített beszámoló elfogadása.

1.
2.

Részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzése a helyi
vállalkozók körében
Kiegyensúlyozott anyák

3. Ne bántsd a nőt

IV.

Mayerné Lénárd Aranka
Homok Zoltán
Mayerné Lénárd Aranka

Az idősek esélyegye11lősége
1. Egyedül

2.
3.

élő idős

emberek segítése

Vasárnapi étkeztetés
Kriminalisztikai veszélyeztetettség csökkentése

v.

4. Akadálvmentes honlap
Fogyatékkal élők esélyegyenlősége

VL

Egyéb észrevételek, javaslatok, vállalások az /T-hez

!)

1.

Tabányi Pál polgármester

Akadálvmentesítés

Mayerné Lénárd Aranka
Szabó Tímea
Homok Zoltán
Maverné Lénárd Aranka
Mayerné Lénárd Aranka
Szabó Tímea
Tabánvi Pál polgármester

Tabánvi Pál polgármester
Homok Zoltán
Dobronyi Szilvia HEP
referens

napirendi pont tárgya: A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége,
ezen belül a közfoglalkoztatás továbbfolytatása, valamint az elszegényedés
enyhítése, csökkentése, mint az Intézkedési Tervben ezen témához megfogalmazott
feladatok, és azok megvalósulására tett intézkedések

Dobro11yi Szilvia HEP referens: A mélyszegénységben

témakörben a Helyi

Esélyegyenlőségi

élők

és romák

esélyegyenlősége

Program (2020-2025) Intézkedési Tervében két

intézkedési terv - 1. A közfoglalkoztatás továbbfolytatása, 2. Az elszegényedés enyhítése,
csökkentése - meghozatalára került sor, melyek megvalósításának határideje 2021. 12. 31.,
illetve 2022. 12. 31. Jelen felülvizsgálat során, az IT-ben foglalt témaköröket, (napirendi
pontok) és az azokon belül hozott intézkedési feladatokat a 2020-as évtől kezdődően egyenként
elemezzük, és azt vizsgáljuk, milyen lépéseket sikerült tenni az intézkedések felelőseinek.
1) Közfoglalkoztatás továbbfolytatása, munkanélküliek számának csökkentése
Beszámoló Mayerné Lénárd Aranka Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat és Központ

intézményvezető helyettese részéről:

A Covid járvány következtében többen elveszítették munkahelyüket, így anyagi-szociális
helyzetük még tovább romlott. Nekik segítettünk a foglalkoztatási osztály felé a
munkanélküliség

regisztrációjában.

(információ,

adminisztráció,

ügyintézés

segítése,

fénymásolás, szkennelés ... )
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Továbbá segítséget nyújtunk önéletrajzok megírásához, internetes álláskereséshez, nyomon
követjük a megyében meghirdetett álláslehetőségeket, melyeket faliújságunkon kifüggesztünk.
Szükség esetén hozzásegítjük ügyfeleinket ahhoz, hogy az állásinterjúkra el tudjanak jutni: a
szükséges útiköltségre anyagi támogatást biztosítunk.
Szabó Tímea beszámolója a Polgármesteri Hivatal részéről:
Az elmúlt

időszakban

közfoglalkoztatási jogviszonyban roma

nemzetiségű

nem vett részt,

egyrészt azért, mert a foglalkoztatási hivatal által kiközvetített személy vagy nem
romaszármazású volt, vagy ha igen, az megromlott egészségi állapota miatt nem tudta a
felajánlott munkát ellátni. Arra vonatkozóan, hogy a településen hány
álláskereső

fő

roma származású

van nincs adatunk.

Az önkormányzat által nyújtott települési támogatási formák kapcsán elmondható, hogy egy
négy tagból álló család vette igénybe a települési lakhatási adósságkezelési támogatást 2020.
évben, az elmaradt

közműszámláik

rendezéséhez segítségként. Ebben az esetben a hátralék

keletkezésének oka volt, hogy a

családfő

igénybevételekor viszont már mindkét

szülő

munkaviszonya

megszűnt.

A támogatás

bejelentett munkaviszonnyal rendelkezett és

rendelkezik a mai napig.
Szintén az önkormányzati támogatások szempontjából egy négy tagú család van, aki évek óta
folyamatosan részesül települési lakásfenntartási támogatásban, illetve a mindkét

szülő

egyik nagykorú gyermek települési gyógyszertámogatásban. Ezen családban a
megromlott egészségi állapotuk miatt megváltozott

munkaképességű

és az

szülők

személyek ellátásában

részesülnek. Mindkét szülő alacsony iskolázottságú, de ezzel szemben a fiatalabbik gyermekük
az elmúlt évben tett sikeres érettségi vizsgát,

idősebbik

gyermekük pedig

főiskolai

tanulmányokat folytat.

2) Elszegényedés enyhítése, csökkentése:

Mayerné Lénárd Aranka Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
intézményvezető helyettes:

Nyomon követjük a településen

élő,

nehéz anyagi körülmények között

élőket,

müködtetjük a

helyi krízishelyzetet-és veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszert. Együttműködünk a helyi
önkormányzat szociális osztályával. Alkalmanként élelmiszer adományokat

gyűjtünk

(karácsony, járványhelyzet) és állítunk össze a családoknak, egyedülállóknak. A koronavírus
első

hulláma alatt 86 csomag tartós élelmiszerrel segítettünk így.
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Ruhaadományok fogadása a járvány idején szünetelt, de alkalmankénti új, bontatlan
adományokat (Auchan áruháztól)

ágyneműket, lepedőket,

tisztító-és tisztálkodó szereket,

valamint babaápolási eszközöket (pelenka) adtunk ügyfeleinknek.
Pénzadományokat is közvetítettünk, amelyekkel pl. elmaradt közüzemi számlákat, internet
díjat, gyógyszerek kiváltását, gyermekek iskolai étkeztetését, levél feladását segítettük, illetve
elhanyagolt állapotban levő kliensünknek nadrágot vásároltunk.

Suhaj Éva, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjének beszámolója a témával
kapcsolatban:
A településen működő Maglódi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (és több maglódi civil
szervezet is) anyagilag, ingyenes ruhaosztással, ingyenes tartós élelmiszerosztással,
adománygyűjtéssel,

és adományosztással, folyamatosan, és rendszeresen támogatja az

esélyegyenlőtlenségben

is érintett célcsoportokat, hétköznapokon és ünnepnapok alkalmával

egyaránt. (pl. 2020.december 6„ Mikuláscsomag és tartós élelmiszer osztás).
2019-ben buszos kirándulásokat,

fözőtanfolyamokat,

és egyéb színes programokat

szerveztünk. Évek óta visszük a romákat és nem csak romákat az ország különböző nevezetes
helyeire, busszal, vonattal, nemcsak egy napos, de több napos kirándulásokra, teljes ellátással,
mert vannak olyan családok, akik még nem voltak nyaralni, mert nem tehetik meg!
Júniusban családi napot, és 5 napos napközis tábort is tervezünk, az Üdvhadsereg segítségével,
Augusztus 28-án Szlovákiába vagyunk hivatalosak a Nemzetközi Piknik Roma Fesztiválra.
A roma

hagyományőrzésre

továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk: Cigány tánc, cigány nyelv

gyakorlása, folyamatos, régi roma ételek bemutatása roma és nem roma embereknek.
A pandémiás helyzetre való tekintettel pedig, segítünk felkészülni, jelentkezni az Covid elleni
védőoltásra.

II.

napirendi pont tárgya: A gyermekek

esélyegyenlősége,

feladatként két

intézkedés meghatározva: az éjszakai csellengés megszüntetése, valamint a nyári
gyermekellátás megoldása. Mindkét intézkedési terv megvalósításának határideje
lejárt.

1) Éjszakai csellengés megszüntetése:
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Mayerné Lénárd Aranka Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
intézményvezető helyettes

A

jelzőrendszerrel

beszámolója:

együttműködve

igyekeztünk informálódni

(rendőrség,

polgárőrség,

településőrök).

Prevenciós, heti

rendszerességű játszóházi

foglalkozásaink a járvány miatt beszüntettük.

A közösségi ház kialakítása a Maglódi KEF hosszú távú stratégiájában is szerepelt, azonban
ehhez nem kaptunk

megerősítést, tervezői

támogatást az önkormányzat

részéről.

Ennek

hiányában nem tudtunk erre pályázni.

A Pest Megyei
részéről

Rendőr-Főkapitányság

Tóth Zoltán

őrnagy

mb.

Monori

őrsparancsnok

Rendőrkapitányság

Maglódi

Rendőrőrs

beszámolója:

Maglód város területén 2020. évben nem volt tapasztalható a gyermek és fiatalkorú lakosság
körében az éjszakai csellengés. Ennek oka, hogy a pandémiás helyzet miatt, hosszú ideig
kijárási korlátozás volt érvényben 20 óra 00 perc és 05 óra 00 perc között. 2020. évben, a
rendelkezésre álló nyilvántartások szerint nem került sor rendőri intézkedésre felügyelet nélkül,
az utcán kóborló gyermekekkel szemben.
2) Nyári gyermekellátás:

Mayerné Lénárd Aranka Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
intézményvezető helyettes:

A szünidei iskolai étkeztetést az önkormányzattal közösen segítjük (Igényfelmérés,
tájékoztatás).
Nyári egyhetes tábort szerveztünk (prevenciós, önismereti, kreatív, egészségtudatos), melyen
hátrányos helyzetű tizenéves lányok vettek részt.
Nemcsak nyári:
Az online oktatáshoz laptopok, táblagép, okostelefon felajánlásokat kértünk, fogadtunk és
közvetítettünk, számítástechnikai szakembert kértünk a működtetésükhöz.
Fokozottan odafigyeltünk arra, hogy a pandémia alatt a megélhetési gondokkal küzdő családok
gyermekei legalább napi 1 meleg étkezéshez hozzájussanak az intézmények bezárása után is.
Így tájékoztattuk őket, hogy hozzák el az ebédet, ételhordót vásároltunk, alkalmanként önkéntes
segítséget biztosítottunk az elszállításhoz.
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Maglód Város Szociálisan Rászoruló Gyermekeiért és Családjaikért Alapítványban tisztséget
betöltőként

is segítettük a gyermekek étkezési díjainak befizetését.

Potocska Györgyné beszámolója a Polgármesteri Hivatal részéről:

Nyári szünetben nyári napközis tábort szervez az önkormányzat a Vermesy Péter Általános
Iskola és Alapfokú
végétől július

Művészeti

Iskolával közösen. Minden évben 6 turnus indul, a tanítási év

utolsó napjáig.

Sajnos az augusztusi gyermekfelügyelet továbbra sem megoldott.
2020. évben a COVID-19 járvány miatt csak 5 turnus

szerveződött.

A kb. 70 gyermek

részvétele helyett csak kb. 40. gyermek vett részt a nyári napközis táborban.
Probléma volt a nehéz helyzetben
történő

lévő

gyermekek tanítási szünetekben

(őszi,

téli, tavaszi)

egyszeri meleg étellel való ellátása. A 328/2011.(XII.29.) Kormányrendelet alapján az

önkormányzatnak napi egyszeri meleg ételt kell biztosítania a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben

részesülő

hátrányos, illetve halmozottan hátrányos gyermekek részére, az

ellátás ingyenes. A Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján ezen
ellátást minden, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

részesülő szülő

gyermeke részére. Az igénybejelentést az önkormányzat gyámügyi
igénybejelentő

lapok kitöltésében a Gyermekjóléti és

megigényelheti

előadójánál

Családsegítő

kell leadni. Az

Szolgálat családgondozói

segítenek.
A nyári

szünidő

alatt a napi egyszeri meleg ételt 43 napra biztosítja az önkormányzat a

gyermekek számára.
Az elmúlt öt évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
gyermekek száma egyre csökkent. Míg pár évvel

ezelőtt

részesülő

családok, illetve

50-55 család részesült ebben a

kedvezményben 2020. évben ez a szám 17 családra csökkent. Ebből 7 családban a szülő egyedül
neveli gyermekét, jellemzően anya és gyermek vagy gyermekek.
Ez egy nagyon alacsony szám ahhoz viszonyítva, hogy Maglód városában 2020. évben 2667 fő
volt a 18 év alatti gyermek létszáma, 42
III.

napirendi pont tárgya: A

fővel

több mint 2019. évben.

nők esélyegyenlősége:

A

Nők esélyegyenlőségével

kapcsolatban három intézkedés terv fogalmazódott meg a HEP-ben. Ezek közül
kettő

- a

Részmunkaidős

foglalkoztatás ösztönzése a helyi vállalkozók körében,
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illetve a Kiegyensúlyozott anyák 2025. 12.31-i határidővel, egy pedig, a Ne bántsd
a nőt címmel 2022. 07.01-i megvalósítási határidővel szerepel az IT-ben.

1)

Részmunkaidős

foglalkoztatás ösztönzése a helyi vállalkozók körében

Tabányi Pál polgármester beszámolója a témával kapcsolatban:

A Maglódon

működő

kisebb-nagyobb vállalkozások folyamatosan hirdetik

részmunkaidős

munkakörre szóló állásajánlataikat, különféle feladatkörökbe, és nem csak állandó, hanem
szezonális munkára is. Hirdetéseiket a város honlapján is megjelentetjük. Ezekre nem csak
kisgyermekes munkavállalók, hanem nyugdíjasok, nyugdíj

előtt

álló munkanélküliek

jelentkezését is várják.
Konkrét terv a helyi vállalkozók anyagi és/vagy eszmei ösztönzésére a kisgyermekes
munkavállalók foglakoztatására még nem került kidolgozásra. Ennek megvalósítása, az
esetleges tárgyalások megkezdése azonban sürgetőbbé vált, tekintettel arra, hogy a járványügyi
helyzet miatt többen elveszítették munkahelyüket.
A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ segítséget tud nyújtani
a munkanélküliség regisztrációjában, önéletrajzok megírásában, nyomon követik a megyében
meghirdetett

álláslehetőségeket,

amelyet kifüggesztenek, és nem utolsó sorban anyagi

támogatással segítenek az állásinterjúkra való eljutásban is.
2) Kiegyensúlyozott anyák
Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ:
Szabadidős

programok: a pandémia miatt elmaradt a Maglódi Mesefalu, amely közösségépítő,

a szülők és gyermekek együtt eltöltött mesés, játékos, kreatív együttjátszására ad

lehetőséget.

A Drogellenes Világnapi programunkon szülők és gyermekek közösen vehettek részt.
Pszichológusi tanácsadást biztosítunk ingyenesen azoknak az anyáknak és gyermekeiknek, akik
ezt igény lik.
A Maglódi Művelődés Háza és a Szeberényi Lajos Városi Könyvtár beszámolója a témával
kapcsolatban:
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2020. márciustól új

időszámítás kezdődött

az életünkben, megjelent a COVID vírus, a

pandémiás helyzet mindenki számára új kihívást jelentett. A vírushelyzet romlásának
következtében 2020. március 16-tól be kellett zárnunk a művelődési házat és a könyvtárat is.

A

művelődési

ház és a könyvtár a tavalyi év során egészen pontosan a

következő

időszak(ok)ban volt zárva: 2020.03.16.-2020.06.22-ig és 2020.11.11-2020.12.31-ig. Így csak
egyszerűsített

Fentieknek

szolgáltatásaink

megfelelően

személyes, HEP-hez

működtek,

látogatókat azonban továbbra sem fogadhattunk.

nyilván kevesebb volt a személyes találkozás, ennek

köthető

megfelelően

a

tevékenység hatásfoka is változott. A tavalyi évben

megnövekedett az online térben megvalósuló programjaink száma. A rendeletek folyamatosan
szabályozták nyitva tartásunk

szintjeit, jelenleg védettségi

igazolvánnyal

vagyunk

látogathatóak, így a teljes nyitás még nem jellemezheti munkákat, ugyanakkor 2021. májusának
első felétől egyé1ielműen

megfelelően

több a személyes találkozás látogatóinkkal, olvasóinkkal. Ennek

a HEP-ben megfogalmazott, ránk vonatkozó feladataink és azok megvalósítása

jelenleg párhuzamos és növekvő mind az online térben és mind a személyes találkozások révén
IS.

A kiegyensúlyozott anyák szerepkörének segítése:

A művelődési házban és a könyvtárban számos olyan program valósult meg mely a helyi és a
térségben élő kisgyermekes anyák életminőségét javítják és csökkentik az esélyegyenlőtlenség
negatív tendenciáit. A zárva tartás alatt számos az online térben megvalósuló programmal, pl.
jelmezverseny,

kokárdakészítő

verseny, húsvéti

tojásfestő

verseny, stb. vártuk az anyákat, a

kisgyermekes családokat.

művelődési

házban,

a

pandémián

kívüli

időszakban

baba-mama

klubbal,

babafoglalkozásokkal és babaszínházzal vártuk látogatóinkat. Ezek a foglalkozások,

előadások

mind arra voltak hivatottak, hogy a sajátos élethelyzetű, kisgyermekes anyák,

közössége

A

szülők

egymást segítve is növelje, erősítse az elégedett anyai szerepkör kialakulását.

A könyvtárban növeltük a bababarát terek méretét, egyfajta könyvtári, gyermek- és játszó
helyiség került kialakításra, ahol az anyák és kisebb gyermekeik is otthonosan,
körülmények

között

tölthetik

el

szabadidejüket,

olvashatnak,

vehetik

megfelelő

igénybe

szolgáltatásainkat.
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3) Ne bántsd a

nőt!

Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ:
erőszak

A családon belüli
erőteljesebben

a home office munkarend és az iskolai online oktatás alatt

megjelent. Az esetek felderítésében nélkülözhetetlen a jelzőrendszer tagjainak

az eredményes

együttműködése,

amelyet

időről

időre

szorgalmazunk.

Jelzőrendszeri

értekezleteinken felhívjuk a figyelmet a fokozott odafigyelésre, a jelzés fontosságára. A
vírushelyzet miatt az észlelés nehezített volt az oktatási-nevelési intézmények bezárása, a
személyes találkozások korlátozása vagy hiánya miatt (pi

védőnői

látogatások, tanár-diák

találkozások, óvodai és bölcsődei figyelem hiánya). „
Az elmúlt évben egy bántalmazott anya és gyermeke kimenekítésében konkrét segítséget
nyújtottunk, valamint ügyintézésben, rendszeres pszichés, segítségnyújtásban részesítettük
őket,

valamint ingyenes jogi tanácsadást is igénybe vettek.

Tervezzük nevelési, pszichológiai témájú előadások, beszélgetések megszervezését a szülők és
szakemberek számára.
napirendi pont: Az idősek esélyegyenlősége témakörben megállapított problémák,

IV.

mint az Egyedül

élő

idős

emberek segítése, a Vasárnapi étkeztetés, és a

Kriminalisztikai veszélyeztetettség csökkentése és az ezekre hozott intézkedések.

1) Egyedül élő

idős

emberek segítése:

Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ beszámolója az
intézkedési tervezhez:
Egyedül

élő idősek

feltérképezése a háziorvosok, az önkormányzat, szociális szakemberek, és

a posta segítségével.
Tájékoztató, felhívó anyagok készítése és közzététele a helyi forgalmasabb intézményekben, a
médiákban, az interneten az igénybe vehető segítség módjáról a pandémia alatt.
Idősek

ellátásának megszervezése: élelmiszervásárlás, gyógyszer, postai befizetések, egyéb

ügyintézések. Élelmiszer csomagok összeállítása és eljuttatásának megszervezése.
Tájékoztató anyag készítése és ügyintézés a szociális étkeztetésről, a hozzájutás segítése.
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A veszélyeztetett korosztály ellátása ingyenesen mosható textil maszkokkal - települési
összefogás keretében (2

db/fő)

Ápolásra, gondozásra szoruló idősek ellátásának megszervezése (házi segítségnyújtás, tartós
intézményi elhelyezés ... )

Szabó Tímea beszámolója a témával kapcsolatban a Maglódi Polgármesteri Hivatal részéről:
Az elmúlt év folyamán kialakult járványhelyzet miatt az
elsősorban

a programok szervezése került

előtérben,

való gondoskodást. Ezzel

segítségnyújtás eszközeinek,

egyidejűleg

lehetőségeinek

emberek segítésében nem

hanem az állam által

miszerint az önk01mányzatok feladatává tette az egyedül
idősekről

idős

élő

történt meg az

előírt

feladat,

vagy akár házastársával
ő

élő

védelmük kidolgozása és a

megteremtése. Ennek keretében

elsőkörben

a 70

év feletti időskorú lakosság feltérképezése történt meg, majd folyamatosan kiterjedt ez a feladat
a 70 év alatti lakosságra is. A segítségnyújtást az önkormányzat
szolgálattal, valamint önkéntes
meglévő

segítők

a házi gondozói

bevonásál oldotta meg. A házi gondozói szolgálat a

ellátotti létszám mellett további 32

járványidőszaka

elsősorban

fő

részére nyújtott rendszeres segítséget a

alatt. A segítségnyújtás keretében

jelentősen

megnövekedett a szociális

étkezést igénylők létszáma is. 2020. január l-jén szociális étkezésben részesülők száma: 74

fő

volt, ami a járványhelyzet alatt 110 főre is megemelkedett.

Homok Zoltán, a Maglódi
könyvtárvezetőjének

Művelődés

Háza és a Szeberényi Lajos Városi Könyvtár

beszámolója a témával kapcsolatban:

A Szeberényi Lajos Városi Könyvtár egyben Digitális Jólét Pont is melynek tevékenysége sok
esetben szociális és egyéb

jellegű

problémák feltárását, fogadását, megoldását is jelenti. A

2020-2021 közötti helyzet növelte tehát a telefonos, internetes, online megkereséseket és
feladatokat, mely kéréseket sok esetben ily módon tudtunk teljesíteni.
A pandémia egy kicsit a városi intézmények egymás közötti kommunikációját is gyengítette,
bár az elektronikus, online kommunikáció és az egymáshoz való közelség némileg áthidalta azt,
így ennek ellenére a

művelődési

ház és a könyvtár szorosan

együttműködött

a

Családsegítő

szolgálattal.

Részvételünk a „Napi 100 jó szó" programban
„A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben kiemelt fontosságú a különösen
veszélyeztetett, 65 év feletti polgárok támogatását célzó összefogás, hiszen az

idősebb
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korosztályhoz tartozó honfitársaink egy részét nem csupán a betegség fizikai, testi kockázatai
fenyegetik, hanem az elzártságból adódó lelki elmagányosodás is. A „Napi 100 jó szó"
mozgalom célja, hogy a DJP Hálózat Mentorainak önkéntes segítségével a fokozottan
veszélyeztetett korosztály segítséget kapjon az online térben

történő

kapcsolattartásban." írta

Gál András Levente, a Digitális Jólét Program szakmai vezetője.

megfelelően

Fentieknek
Program

idősügyi

művelődési

könyvtárunk, a

felhívásához, mely tehát „Napi 100 jó szó" néven vált ismertté. Vállalásunk

lényege az volt, hogy telefonon kerestük meg

idősebb

látogatóinkat, olvasóinkat, akik nagy

idős

egyedül volt otthonában és számukra

örömmel és meghatódva fogadták hívásunkat: sok
jól esett az

ház is csatlakozott a Digitális Jólét

érdeklődés,

a hosszabb beszélgetés, és az hogy gondoltuk rájuk. Naponta 15-20

személyt hívtunk fel, volt akit egy hónapban többször is.
Fontos tapasztalat volt, hogy bár mi kerestük meg Őket, mégis rögtön megfogalmazták aktuális
problémájukat, gondolataikat. Ha komolyabb
javasoltuk a

Családsegítő

nehézségekről

számoltak be, minden esetben

szolgálattal való kapcsolatfelvételt és információkat,

elérhetőséget

szolgáltattunk számukra. Fentieket fotóval kísért bejegyzésekkel, beszámolókkal folyamatosan
kommunikáltuk a Pest megyei DJP mentorok facebook oldalán.

2) Vasárnapi étkezés:

Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ beszámolója:
Mind a vasárnapi, mind a diabetikus étkezés tekintetében az elmúlt év folyamán az ellátotti
körben az igényfelmérés megtörtént, illetve az erre vonatkozó tárgyalások is

megkezdődtek

a

kiszállítást biztosító céggel.
3) Kriminalisztikai veszélyeztetettség csökkentése:

Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ:
A házi segítségnyújtás, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás népszerűsítése, tájékoztatás a
szolgáltatásról. Fokozott

együttműködést

alakítottunk ki a helyi házi

gondozónőkkel,

a

háziorvosokkal.
Együttműködüuk

a rendőrséggel, polgárőrséggel, szükség esetén kérjük a segítségüket.

Ingyenes jogi tanácsadást biztosítunk.
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Szabó Tímea beszámolója a Maglódi Polgármesteri Hivatal részéről:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos ellátásként van a településen. A szolgáltatást
igénybe

vevők

nem csak azért igényelték a szolgáltatást, hogy ha esetleges rosszullét esetén

riasszanak, hanem kriminalisztikai szempontból is biztonságot nyújt részükre, hogy a nap 24
órájában bármikor segítséget tudnak hívni.
4) Akadálymentes honlap
Tabányi Pál polgármester beszámolója a témával kapcsolatban:

Egy új, jövőbe mutató rendszer kidolgozásával szerettünk volna a lakosság segítségére lenni,
megkönnyíteni az információk elérését és a tájékozódást, ezért egy ingyenesen

letölthető

-

HolMiApp elnevezésű -, telefonos applikációt indított Maglód Város Önkormányzata.
A mai hagyományos kommunikációs sémák vagy nem tudják a település összes lakóját elérni
vagy teljesen offline érik el a lakosságot. A fiatalok már nem olvasnak papír alapú újságot,
mindent online érnek el, a weboldalak helyett a forgalom a mobil felületre, a közösségi
weboldalakra, illetve a mobil alkalmazások irányába mozdul el. A mai felgyorsult világban az
információt mindenki azonnal szeretné,

lehetőleg

formában. Ezért döntöttünk egy mobiltelefoma
Fejlesztő

a számára a legkönnyebben feldolgozható

letölthető

Kft. által fejlesztett HolmiApp applikáció gyors

bővíthetőségi lehetőségeivel

applikáció indítása mellett. A K&K
működésével,

hasznos funkcióival,

kiemelkedik a versenytársai közül.

A felületen megtalálhatóak többek közt az
• aktuális hírek, információk, események, rendezvények, menetrendek, rendelési

idők,

térkép ... stb
Előnye

egy weblappal szemben, hogy nagyon gyorsan lehet pl. az ügyintézések menetén

gyorsítani, az azonnali tárcsázás és levélküldés funkciókkal a kontakt személy közvetlenül az
applikáción keresztül elérhető, nem kell hosszasan keresgélni egy-egy
Az események megtekintésekor látható lesz annak
nyitvatartási

idő,

időpontja,

elérhetőséget.

szöveges leírás, képek, linkek,

videók, telefonszám, e-mail cím és térkép.

Új információk, aktuális hírek feltöltésekor az alkalmazás azonnal jelzést küld, így biztosan
nem marad le senki az újdonságokról.
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Könnyen kezelhetö keresöjével nem csak a helyi információkat találjuk meg gyorsan, hanem a
környékbeli települések eseményeit is láthatják. Az applikáció a felhasználó által megtekintett
minden adatot a telefon adatbázisába menti, ezért az alábbi többlet funkcionalitást nyújtja:
• adatok gyors megjelenítése, • offline (internet nélküli)

működés

lehetösége. • csak azok az

adatok frissülnek, amik módosultak • a telefonon mentett adatok között rendkívül gyorsan keres
• online keresés lehetösége a szerveren az összes elérhetö adatban.
A felhasználó az általa fontosnak tartott információkat (pi: orvosi rendelö elérhetösége, nyitva
tartások, stb.) egy külön listába tudja rendezni úgy, hogy azokat bárhonnan bármikor elérheti.
Az applikáció letölthetö innen:

https://play.google.com/store

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ •Android rendszert használó telefonra tölthetö le, a Google Play
áruházban a keresöbe beírni: HolmiApp: • letöltés, majd megnyitás; • az ÁSZF és Adatvédelmi
nyilatkozat kipipálása, ezután Továbblépés-gomb; • az elfogadás után felugrik egy ablak, ahol
a település választása ablakba jutunk (amelyet bal oldalon alul szintén a Menü sorban a
„Település választása" pontra kattintva bármikor kiválaszthatunk), itt a megfelelö település
(Maglód) kiválasztása; • az alkalmazás ezen a ponton megnyílik és használatra kész, a
kezdölapon láthatók a településen választható modulok; • ezek után már csak a beállítások
vannak hátra: a jobb felsö sarokban lévö Beállítások-ikonra kattintva:+ Feliratkozás a település
összes felugró értesítésére. Ez azért fontos, hogy megkapjuk a legfrissebb maglódi híreket.
Ezen alkalmazás bevezetésével célunk az volt, hogy minél szélesebb kör számára, minél
egyszerűbb

V.

módon legyen elérhetö a városi honlap.

napirendi pont: A fogyatékkal

élők esélyegyenlősége

1) Akadálymentesítés
Az elmúlt évben sikert sikerre halmozott városunk beruházások tekintetében.
Megépült ugyanis az új Városi Egészségügyi Központ, melynek ünnepélyes átadására 2020.
szeptemberében került sor, decemberben pedig kormány határozat született egy többfunkciós
Sportcsarnok építéséréröl és beruházásának elökészítésére közel 50 millió forint összeg
biztosításáról. Végül, de nem utolsó sorban, idén az új 12 tantermes iskola építése is
megkezdödött. Természetesen a mai modem elvárásoknak megfelelöen, mindhárom épület
akadálymentesített.
13
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2017. végén az Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében
végre

lehetőségünk

című

pályázat keretében

nyílt arra, hogy kiléphessünk a Rákóczi utcai

lehetőséget

szűkös,

kaptunk, és

zsúfolt, zsákutca

végén elhelyezkedő, néhány parkolóval rendelkező, tovább nem bővíthető egészségházból. 197
448 222,- Ft támogatási összeggel, mely mellé 10 392 012,- Ft önrészt vállaltunk, de végül
126.400.000 Ft önkormányzati hozzájárulással valósult meg a VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT.
Nagyot álmodtunk! Átadhattuk az orvosoknak, asszisztenseknek és legfőképp a maglódi
lakosoknak. Mintegy 3500 nm-es telken, egy 405 nm-es intézmény 24
amivel

elsőként

férőhelyes

parkoló,

szembesülünk. Az intézmény belül két részre, házorvosi és fogorvosi részre

van osztva. 4 háziorvosi

rendelő

kapott helyet, mindegyik

rendelő

külön asszisztenciával,

vetkőzővel. Mivel a IV. körzet háziorvosa Márton Éva a Katona József utcai rendelőben marad,

így ezzel

lehetőségünk

is nyílt egy 5. körzet kialakítására. A háziorvosi

rendelők

mellett

mintaadó és vérvételi helyiség is található, ahol Únyi Zsuzsanna belgyógyász főorvos doktornő
fog rendelni péntek
lehetőség

van

délelőttönként.

Külön prevenciós helyiséget is kialakítottunk, ahol

betegségmegelőző előadások,

programok szervezésére. Ez a

egység üvegajtóval van leválasztva a két fogorvosi

rendelőtől,

ezzel is

rendelőn

kellett osztozzon, most két külön

rendelőben

háziorvosi

elősegítve,

érkezőkkel.

egészséges páciensek ne egy váróban üljenek a betegrendelésre
eddig egy

felnőtt

hogy az

A két fogorvos

külön raktárhelyiségekkel, 1

röntgen helyiséggel, sokkal komfortosabban tudják fogadni és ellátni a hozzájuk érkezőket. Az
íves épületben, a hosszú azonban széles váróban a hatalmas ablakfelületeknek

köszönhetően

világos, tágas, mégis árnyékolt helyen várakozhatnak az ide érkezők.
Az épület természetesen akadálymentes. Bízunk benne, hogy ez a szívvel lélekkel megálmodott
és megvalósított intézményt mind az orvosok, asszisztensek, mind a betegek a legnagyobb
megelégedéssel használják majd.
Az alap infrastruktúrát megteremtettük, a színvonalas helyszín biztosításával, most már az
orvosokon a sor, hogy belakják az épületet és sikeres gyógyító munkát folytassanak a maglódi
betegek megelégedésére.
Az új Egészségház

előtt,

a könnyebb

megközelíthetőség

érdekében akadálymentesített

gyalogos átkelőhely került kiépítésre.
Az akadálymentesítést, a fogyatékkal

élők esélyegyenlőségének

növelését a városvezetés a

beruházásokat is tekintve, mint ahogy eddig is, a jövőben is kiemelten szem

előtt

tartja.
14
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napirendi pont: Egyéb észrevételek, javaslatok, vállalások az IT-hez:

Homok Zoltán, a Maglódi Művelődés Háza és a Szeberényi Lajos Városi Könyvtár részéről:
Egyéb, a HEP-hez kapcsolódó vállalásaink: a szülők és a diákok online tér-beli problémáinak
megoldása:

idősek

Az

célcsoportja mellett természetesen a családok,

szülők,

diákok élethelyzete is

megváltozott. Tapasztalataink szerint leginkább a tanulás online térbe való

áthelyeződése,

az

ehhez szükséges eszközök hiánya, végül pedig az eszközök használatához szükséges tudás
hiánya voltak azok a tényezők, melyekre megoldást kellett találnunk.
A

Családsegítő-és

Gyermekjóléti Szolgálat kérésére a pandémiás

időszak

alatt nehéz

körülmények között élő családokat látogattunk meg, ahol főként informatikai jellegű problémák
megoldásában nyújtottunk segítséget. Ez felajánlott eszközök beüzemelését, laptopok
gyorsítását, karbantartását jelentette, ill. az online tanulásban való segítségnyújtást mind a
gyermekek, mind a
online felület,

eltérő

szülők

részére. Ezzel kapcsolatos tapasztalatunk az volt, hogy a számos

struktúra ugyancsak megnehezíti a diákok és a szülők dolgát. Viszont ezek

a felületek nem igazán voltak választhatóak így ennek

megfelelően

ún. informatikai

kényszereket szültek, általában ezen problémák megoldása volt az egyik legfőbb feladat.

Célkitűzések

a HEP-ben megfogalmazott célok és tevékenységek hatékonyságának javítása

érdekében:

Látogatónknak, olvasóinak lenne arra igénye, hogy szakmai beszélgetéseket tartsunk, bizonyos
központi témákat feldolgozva. Szóbeli ígéretet kaptunk arra, hogy a Vecsés és Környéke
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ esetleg szakembereket (pszichológus, szociál
pedagógus, jogász ... ) is tudna ehhez biztosítani.
érdeklődők

Valószínűleg

számos embert érdekelnének a

következő

témák, ahol

lehetőséget

arra, hogy kötetlen de mégis szakmai beszélgetés valósulhasson meg.

és szakemberek számára biztosítanánk helyszínt és

Ilyen témák lehetnének:
-Digitális Médiaműveltség
-Családon belüli

erőszak,

Szülőknek

kihez fordulhatok

-Kamasz lett a gyermekem, lennének kérdéseim,
-stb.
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Összefoglalva a 2020-as, 2021-es év tapasztalatait úgy gondoljuk, hogy a pandémiás időszak
esélyegyenlőségi

ellenére is sikerült fenntartanunk a megvalósítanunk a helyi
elvárt feladatainkat. Hisszük, hogy a
tudja segíteni a HEP-ben
olvasók

felmerülő

kitűzött

művelődési

ház és a könyvtár számos ponton képes és

célokat, tevékenységeket, felismerve a hozzánk látogatók,

sajátos problémáit. Közös munkavégzésünk, feladataink összehangolása

nagyobb hatékonyságot tesz

lehetővé,

melyet a visszajelzések szerint, a nehézségek ellenére is

pozitív eredményként tudunk értékelni.

Művelődésszervezőként,

könyvtárosként és minden

feladatkörben azon dolgozunk, hogy helyi- és kistérségi szinten növeljük az
minden társadalmi csoportban
enyhülésével,

történő

a fokozatosság

célkitűzéseinket,

Művelődési

esélyegyenlőség

eredményes megvalósulását. A pandémiás

elve mellett szeretnénk

hosszú távon az

kérjük a Maglódi

programban

elkövetkezendő

erősíteni,

fenntartani

időszak

ebbéli

években is erre törekszünk. Tisztelettel

Háza és a Szeberényi Lajos Városi Könyvtár beszámolójának

elfogadását.

Dobronyi Szilvia HEP referens:

Jelen felülvizsgálat

során tett beszámolók alapján megállapítható,

gyermekellátással kapcsolatban feltárt

esélyegyenlőségi

hogy

a nyári

problémákra tett intézkedések nem

teljeskörűek.

Mivel ezen intézkedési terv megvalósításának határideje 2021. május 31-én lejárt, a feladat
meghosszabbított határidővel (2022. május 31.) benne marad az Intézkedési Tervben, az alábbi
módosítással, kiegészítéssel:
Az intézkedés tartalma: (E oszlop):
Közösségi ház létrehozása (támogatás az önkormányzat részéről)
Augusztusi gyermekfelügyelet megvalósítása
A célkitűzések összhangja egyéb stratégiai dokumentummal (D oszlop): KEF

Rendőri

intézkedésre az éjszakai csellengés megszüntetésével kapcsolatban ugyan nem került

sor, és a járványügyi helyzetre való tekintettel a kijárási tilalom miatt sem voltak

csellengő

gyerekek a településen, egy közösségi ház létrehozásával a jövőben - és a pandémia helyzet
teljes

megszűnése

után - ez a probléma nagy

valószínűséggel

szinte teljesen felszámolható

lenne. Egy közösségi ház létrehozása esetlegesen megoldás lehetne, helyszín biztosítása
szempontjából az augusztusi gyermekfelügyelet megvalósítására is.

Igény lenne továbbá az alábbi feladatok megvalósítására:
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szakmai beszélgetések
Családsegítő

részéről:

terveznek

szülők

beszélgetések megszervezését a
Könyvtárvezető

pszichológiai

témájú

előadások,

és szakemberek számára, amelyet a

is jelzett az alábbi témákkal kapcsolatban:

Digitális Médiaműveltség
Családon belüli

nevelési,

erőszak,

Szülőknek

kihez fordulhatok

Kamasz lett a gyermekem, lennének kérdéseim
Miután a

Nők esélyegyenlősége

témakör, 2. Kiegyensúlyozott anyák intézkedési terv E

oszlopában (az intézkedés tartalma) szerepel a megfogalmazott feladatok között a
„beszélgetőkör"

létrehozása, új feladatként ezt nem szükséges felvenni az IT-be. A

megvalósítás határideje ugyan 2025. 12. 31., a beszámolók és az elmúlt

időszak

járványhelyzetére való tekintettel javasolt az érintett felek között az ezzel kapcsolatos
egyeztetések (MagHázban, Könyvtárban hely és alkalom biztosítása stb.) mihamarabbi
megkezdése.

Maglód, 2021. június 11.

q_!~ - .sri
Tabányi Pál
Polgármester

HEP referens
jegyzőkönyvvezető
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MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
2234 Maglód, Fő utca 12. ir (29)325- 111
Email : +36 (29) 526-098 maglodpmh@maglod.hu
~

Ügyintéző: Dobronyi Szilvia (Tel: (29)526-098, email: dobronyi.szilvia@maglod.hu)

Tárgy: A település 2020-2025. évekre vonatkozó HEP Intézkedési

Tervének felü lvizsgálata

Kedves Címzettek!
Tájékoztatlak benneteket, hogy Maglód Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felü lvizsgálata
céljából - a járványügyi helyzetre való tekintettel - HEP fórumot most nem tudunk összehívn i, ezért a
felülvizsgálat csak a program Intézkedési Tervének áttekintésére terjed ki, írásos beszámolótokra
alapozva.

Szíveskedjetek beszámolni - mellékletben kü ldöm Maglód Város Helyi Esé lyegyenlőségi
Programjának Intézkedési Tervét -, hogy az elmúlt időszakban a táblázatban foglalt feladatokra
vonatkozóan, milyen intézkedéseket sikerült tennetek, illetve az intézkedéseknek milyen
eredményei lettek.
Ha nem történt intézkedés, akkor arra vonatkozóan szeretnék kérni egy összefoglalót, miért nem , milyen
akadályokba ütköztetek, illetve a járványügyi helyzet miatt, miért nem valósultak meg lépések.
Az F oszlopban találhatók az intézkedés felelősei, ugyanakkor szeretnélek megkérni benneteket, hogy
ha bármelyik témához van hozzáfűznivalótok, észrevételetek, legyetek kedvesek megtenni.
A beszámolótok képezi most a HEP 202 1-es felü lvizsgálatát, azaz a HEP fórum jegyzőkönyvét.

A beszámolótokat legkésőbb 2021. június 11. péntek reggel 9 óráig küldjétek el nekem a
dobronyi.szilvia(@,maglod.hu email címre. (aláírt, szkennelt formában is és szerkeszthető
formában is.)
Maglód, 2021 . június 8.
Tabányi Pál polgármester úr megbízásából és nevében eljárva,

Köszönettel:
Dobronyi Szilvia /

• i,<.

HEP referens

Kapja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Melléklet

Irattár
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
Szabó Tímea (Polgármesteri Hivatal)
Potocska Györgyné (Polgármesteri Hivatal)
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
MagHáz, Könyvtár
Maglódi Rendő rőrs
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1.
A

e

B

D

E

F

3. melléklet a 2/2012. {VI. 5.) EMMI rendelethez

G

H

1

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges

A helyzetelemzés

Intézkedés

Az intézkedés

címe, megnevesorszáma
zése

következtetéseiben
feltárt
Az intézkedéssel
esélyegyenlőségi
elérni kívánt cél
probléma

A célkitazés
összhangja egyéb

Az intézkedés

Az intézkedés

stratégiai

tartalma

fele16se

dokumentumokkal

megvalósításána~

Az intézkedés
eredményességét

határideje

mérőindikátor(ok)

Az intézkedés

megnevezése
1. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1.

elentös a munkanélküliek száma,
Közfoglalkoztatás
ami tovább
ovábbfolytatása
generálja az
elszegényedést

Munkanélküliek
számának további
csökkenése

erőforrások

(humán, pénzügyi,

J
Az intézkedés
eredményeinek

fenntarthatósága

technikai)

költségvetés

Közfoglalkoztatás
ovábbfolytatása, helyi
oglalkoztatási lehetőségek
elkutatása, álláskereső
klub/tréningek tartása

Polgármesteri
Hivatal, Családés Gyermekjóléti
Szolgálat és
2021.12.31
Központ, Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat

a tréningen

munkanélküliek
!számának
csökkenése

humán, pénzügyi

megszerzett
udás hasznosul a
következő

esetben is

Védőnői

2.

Elszegényedés
enyhítése,
csökkentése

okozott odafigyelés,
'elzések továbbítása a
segítséget nyújtani tudó
::.zervek felé, ruha és
adománygyűjtés, osztás

Egyre inkább
Életminőségben
megjelennek az
·avulás elérése
elszegényedés jelei

:>zolgálat,
Polgármesteri
Hivatal (szoc. üi.),
2022.12.31.
Család- és
Gyermekjóléti
!Szolgálat és
Központ,

adományban
részesülő családok adatgyűjtő,
adományozók
!számának
koordináló személy körének bővítése
emelkedése

II. A gyermekek esélyegyenlősége
késő

este, éjszaka

~elügyelet nélküli

Késő

1.

estig, éjszaka,
elügyelet nélküli
Éjszakai csellengés
gyermekek
megszüntetése
előfordulása a
elepülésen

Késő

este, éjszaka
elügyelet nélkül
gyermekek ne
artózkodjanak,
csoportosuljanak
közterületen

polgárőrség,

közterületelügyelők fokozott

ITS
költségvetés

ellenőrzése, járőrözés
érfigyelő

kamera rendszer

korszerűsítése

közösségi ház kialakítása

Polgármesteri
Hivatal
Maglódi
Rendőrség,
polgárőrség

!gyermekek száma
közterületen
csökken

2020.10.31.

(polgárőrséghez,

polgármesteri
hivatalhoz
beérkezett jelzések,
:11.

ellenőrzések

1adatai
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Nyári
gyermekellátás

Nyári szünet idején
nem biztosított a
rendszeres melegételhez jutás és a
nyári gyermekfelü'1:yelet

Nyári szünet idején
biztosított legyen a
rendszeres meleg költségvetés
ételhez jutás és a
gyermekfelügyelet

nyári gyermekétkeztetés
megszervezése, nyári
napközi megszervezése

Polgármesteri
Hivatal, Családés Gyermekjóléti 2021.05.31 ..
!Szolgálat és
Központ

nyári napközit,
programszervező
gyermekétkeztetést
és lebonyolító
kérők igényeinek
munkatársak,
eljesítése (ill.
pénzügyi forrás,
·elentkezők
·átékok
összlétszáma) nő

nők esélyegyenlősége

1.

2.

A kisgyermekes,
vagy gyermeküket Nő a munká
Részmunkaidős
egyedül nevelő nők llilágába visszatérő
foglalkoztatás
roma nők, és az 50 nők száma
költségvetés
ösztönzése a helyi
lfeletti nők a
részmunkaidős
IT5
vállalkozók
!foglalkoztatás
részmunkaidős
körében
!foglalkoztatás kevés megvalósítása által
la településen

helyi vállalkozók (anyagi
és/vagy eszmei) ösztönzése
a kisgyermekes
munkavállalók
ifoglalkoztatására

!A magányérzet
kialakulásával
nemcsak az anya
Kiegyensúlyozott mentális állapota
romolhat, hanem
anyák
családi
konfliktusokhoz is
)Vezethet.

Család- és
1Szabad1dos programok szer G
k.. •.
tvEezese,
•
b
. 1 Nk··r" yerme JO 1et1
,
•
„ esze geto o S:
Férőhelye~ K:.0 1ga 1at es
létrehozása.
2025.12.31.
k' 1 k' .
k ozpont,
1a a 1tasa vagy gyerme v,'d" "k
lf, I"
1
"k"dt t'
e ono'
e ugye et mu o e ese.
Könyvtár,MagHá,

!Az anyák
kiegyensúlyozottak,
elégedettek
legyenek
szerepkörükben

Családon belüli

3.

Ne bántsd a nőt!

Családon belüli
erőszak jelenléte

erőszak

megelőzése,

/visszaszorítása

•

Polg.Hiv,
!Adócsoport
vezető,

2025. 12.31.

polgármeste,
egyző

N

elzőrendszer tagjainak
1,ájékoztatása a különböző
lfokozatokról, hogy már a
lfjzikai bántalmazás előtt be
í'udjanak avatkozni,
iáldozatsegítés, érzékenyítés.

Család- és
Gyermekjóléti
!Szolgálat és
Központ

2022.07.01.

egyre több
kisgyermekes
munkavállaló tud
szervező személy,
visszatérni a munka
képzési támogatás,
llilágába, csökken
költségvetési ill.
az anyagi
pályázati források,
problémákkal
küzdő családok
zárna
családi
konfliktus
miatti gyám ügye~
száma csökken,
szervező
anyák pszichológusi munkatársak,
közösség
kezelésének száma gyermekfelügyelők,
kialakulása
a Család- és
költségvetési,
Gyermekjóléti
pályázati forrás
Szolgálat és
Központnál csökken
'elzések,
eljelentések,
eljárások száma
csökken

szociális munkás

öbb jelzés
érkezik,
kiszolgáltatottság
csökken

2.

2
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4.
A

e

B

A helyzetelemzés
következtetéseiben
Intézkedési ~z intézkedés
Az intézkedéssel
feltárt
sorszáma cime, megnevew esélyegyenlőségi
elérni kívánt cél
zése
probléma

0

F

E

G

H
Az intézkedés

A célkitüzés
összhangja egyéb

Az intézkedés

Az intézkedés

stratégiai

tartalma

felelőse

dokumentumokkal

Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításánal eredményességét

1

megv~.l~s~tásához 1
5

~~ se~esk
mérő indikátor(ok) (h er. orr~ 50 ..

határideje

.

uman, penzugyi,
technikai)

megnevezése

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

!IV. Az idősek esélyegyenlősége

!az egyedül élő, magányos
!nő

1.

a zárkózottság,
lmagányosodás
.
.
,
'd „ k { z elmaganyosodas,
1
Egyedül élő idős
rzese, az k ~se k
árkózottság
ITS
!emberek segítése kem .n_apra esze a érzésének
!költségvetés
tua 11s
""kk .
:rendezvényekről, cso enese

!

~zürőprogramokról,

2.

!Vasárnapi
~tkeztetés

Kriminalisztikai

3.

~

zociális

~asárnapi

zempontból igény étkeztetés
enne a vasárnapi megvalósítása
,étkeztetésre is

~Bűnelkövetők

költségvetés

Polgármesteri

idősek

számának
Hivatal
eltérképezése, időseknek
zociális csoport
zóló programok
Könyvtár,
népszerűsítése nyomtatott MagHáz
12025. 12.31.
ajtón keresztül
Gyömrő és
eljutásuk biztosítása
Környéke
szervezett formában (háztól- zoc.Szolg.Közpo
házig szállítás)
nt.

'pontos igényfelmérés
~árgyalások megkezdése
helyi kifőző konyhával

Polgármesteri
!Hivatal szociális
soport, Maglód
Projekt Kft.,
12022.12.31.
Gyömrő és
1
Környéke
1

Csökken az
elmagányosodás
!érzés az idősek
körében

l

nő

a

költségvetés,
pályázati forrás,
!human erőforrás

szociálisan!

~ászorult.ak

k~lts.égv~tési,_

,etkeztetesi ellátása palyazati forras

1

~zociális
~zolg.Közp.

Bűncselekmény

[áldozatává válás
~eszélyeztetettség zámára leginkább megelőzése, gyors ITS
!költségvetés
lcsökkentése
eszélyeztetett
1segítségnyújtás
korosztály
r._,eszélyhelyzetben

~

anácsadás,

zervezett
ájékoztatókon
részt vevők száma

tájékoztatás,
írások

igyelemfelkeltő

Polgármesteri
Hivatal,
készítése, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás
Családsegtő és
népszerüsítése, polgárőrség, yj. Szolg„
közterület-felügyelők
yömrő és
~okozott járőrözése
Környéke Szoc.
érfigyelő kamera rendszer
zolg.Kp.
'kiépítése
1

s.

nő, jelzőrendszeres

házi
2025.12.31.

~

15zervező,

egítségnyújtást

anácsadó személy,
száma nő, ~elzőrendszeres
hálózat bővítése
kriminalisztikai
.tatisztikában idős
smerők

'ldozatok

~

zárnának
sökkenése

3
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7.

A

B

e

D

E

F

G

H

A helyzetelemzés

Az intézkedés
Intézkedés
címe, megneveorszáma
zése

következtetéseiben
Az intézkedéssel
feltárt
esélyegyenlőségi

probléma

lérni kívánt cél

A célkitCizés
összhangja egyéb

Az intézkedés

stratégiai

tartalma

!Az intézkedés
!felelőse

dokumentumokkal

Az intézkedés

Az intézkedés

megvalósításána~

eredményességét

határideje

mérőindikátor(ok)

megnevezése

4.

l\kadálymentes
"árosi honlap

Minél szélesebb kör
A városi honlap
zámára elérhető
költségvetés
nem teljeskörűen legyen a városi
ITS
akadálymentesített honlap
(akadálymentesítés)

informatikai hiányosságok
eltérképezése, szükség
esetén külső informatikai
cég bevonása, honlap teljes
akadálymentesítése,
modernizálása

Polgármesteri
Hivatal
{informatika),
Polgármester

2021.12.31

akadálymentesített
honlap látogatói
számának
növekedése,
ügyfélelégedettségi
felmérés esetén
pozitív visszajelzés

1

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások

(humán, pénzügyi,
technikai)

1.

Az intézkedés

eredményeinek

fenntarthatósága

Honlap
!aktualizálása,
!fejlesztése során

költségvetés,
pályázati forrás,
~z
informatikus,
[akadálymentessé
[anyagi erőforrások
~folyamatos

az

biztosítása.

akadálymentesített
honlappal
kapcsolatban
V. A fogyatékkal

J

élők esélyegyenlősége

Akadálymentesítés

Minél szélesebb
_I
Nem teljeskörűen körű
akadálymentesek a, akadálymentesítés a ITS
városban, és a
költségvetés
közterületeink,
közintézményeink ogyaték típusától
üggöen

közterületek,
közintézmények
akadálymentesítése

!Polgármesteri
Hivatal

2025.12.31.

[akadálymentesített
közterületek
'költségvetési,
száma nö
pályázati forrás
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