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Intézkedé

s 

sorszáma 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseibe

n feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 
A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokk

al 

A cél 

kapcsolódása 

országos 

szakmapolitik

ai 

stratégiákhoz 

Az intézkedés tartalma Az intézkedés 

felelőse 
Az intézkedés 

megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításáho

z szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatóság

a 

Önkormányzatok 

közötti 

együttműködésbe

n megvalósuló 

intézkedés 

esetében az 

együttműködés 

bemutatása 

0. Település szintű probléma 

1 Településszintű 

intéázkedések 
Településszinten 

adódó problémák 

kezelése 

Településszintű 

problémák 

megoldása 

nem releváns nem releváns Művelődési Ház felújítása, 

Fácános utca felújítása, 

Közösségszervező 

alkalmazása és 

eszközbeszerzés, 

strandfejlesztés I. ütem, 

strandfejlesztés II. ütem, 

felelős állattartás, orvosi 

ügyelet finanszírozása, 

kültéri fitneszpark 

kialakítása, Erzsébet királyné 

utca felújítása, kerékpárút 

felújítása, orvosi eszközök 

beszerzése 

esélyegyenlősé

gi referens 
2028. 01. 01. 

(szombat) 

nem releváns 

pályázatok száma, 

beruházással 

érintett 

lakosságszám 

költségvetési 

rendelet, 

képviselő-

testületi 

határozat szerint 

karbantartás, 

folyamatos 

felújító munkák 

nem releváns 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Digitális Tudás A digitális 

írástudás hiánya 

akadályozza a 

munkanélküliek 

munkaerőpiacon 

történő 

elhelyezkedését. 

Az érintett 

célcsoport 

felzárkóztatása, 

digitális ismeretek 

bővítése. 

nem releváns nem releváns Kapcsolatfelvétel a helyi 

vállalkozókkal/munkaadókk

al, kapcsolatfelvétel e 

témában a munkaügyi 

központtal, a lakosság/az 

érintettek tájékoztatása 

helyben a lehetőségekről, 

pályázatok figyelése, 

források felkutatása. 

esélyegyenlősé

gi referens, 

munkaadók, 

munkaügyi 

központ 

2028. 03. 10. 

(péntek) 

nem releváns 

programban 

résztvevő 

célcsoport száma, 

munkába való 

visszatérés aránya 

előadói 

tiszteletdíj, 

eszközök 

beszerzése 

nem releváns nem releváns 

2 Rezsiválság 

okozta terhek, 

eladósodás 

csökkentése 

Lakosság körében 

várható a 

rezsiválság miatti 

terhek növekedése 

és ennek 

következményeké

nt az eladósodás. 

Tájékoztatás. nem releváns nem releváns Családsegítő Szolgálat 

helyben tájékoztatja a 

lakosságot megkeresésre. 

Helyi lapban, közösségi 

média felületén minél 

szélesebb körben és minél 

több információt 

megosztani. 

Közfoglalkoztatási 

programban való részvétel, 

esélyegyenlősé

gi mentor 
2025. 03. 31. 

(hétfő) 

nem releváns 

előadások száma, 

megkeresések 

száma 

nem releváns nem releváns nem releváns 



nyugdíj előtt álló 

munkavállalók segítése. 

Családsegítő Szolgálat 

részére eszközbeszerzési 

pályázaton való részvétel. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Sport és 

szabadidő eltöltés 

lehetőségének 

bővítése 

A lakosság, 

különösen a 

gyermekek és 

fiatalok körében a 

sport és szabadidő 

lehetőségek 

bővítése. 

A különböző 

korosztályok 

számára sportolási 

lehetőség 

biztosítása, 

különböző 

mozgásformákkal. 

nem releváns nem releváns A Bogdány mozdul évi 

rendezvényei: kerékpáros 

kirajzás, gyalogos 

teljesítménytúra, futónap 

szervezése. Minél szélesebb 

célcsoport bevonása, 

különböző generációk 

együtt sportolásának 

biztosítása. 

esélyegyenlősé

gi mentor, 

Bogdány 

mozdul 

2025. 03. 31. 

(hétfő) 

nem releváns 

Bogdány mozdul 

rendzvényeinek 

száma, Fitt 

Magyaroszág 

programok 

A szervezés 

kiadásának 

biztosítása. 

Évről évre 

fenntartható 

rendezvények 

megszervezése. 

nem releváns 

2 Gyermekek, 

fiatalok közösségi 

tereinek bővítése 

A lakosság 

számára, 

különösen a 

gyermekek és 

fiatalok számára 

közösségi terek 

biztosítása. 

Közösségi terek 

feltérképezése, 

esetlegesen új terek 

kialakítása. 

nem releváns nem releváns Erzsébet parkban közösségi 

kert kialakítása. Játszóterek, 

óvodai és iskolai terek 

szinten tartása. Régi óvoda 

épület felújítása, új óvoda 

épület megépítése, új 

óvodai játszóudvar 

kialakítása pályázati 

támogatásból. Óvoda utca 

felújítása – a gyerekek 

közlekedési útvonalának 

biztonságossá tétele. 

esélyegyenlősé

gi mentor 
2028. 03. 31. 

(péntek) 

nem releváns 

intézkedések 

száma 
Költségvetési 

tétel, képviselő-

testületi 

határozat. 

Pályázatok 

beadása. 

A terek 

karbantartása, 

felújítása. 

nem releváns 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Családsegítés Családok - különös 

tekintettel 

kisgyermekes, 

egyedülálló anyák, 

munkanélküliséget 

sújtott családok 

stb. - segítése helyi 

szinten 

Családsegítés helyi 

szinten, közösségi 

terek és 

lehetőségek 

kialakítása. 

Munkaerőpiaci 

programok 

felkutatása. 

nem releváns nem releváns 1 fő családsegítő 

alkalmazása a polgármesteri 

hivatalban 

esélyegyenlősé

gi referens, 

családsegítő 

2028. 03. 10. 

(péntek) 

nem releváns 

családsegítésbe 

bevont esetek 

száma, létrejött 

közösségek száma 

1 fő családsegítő 

munkabére 
nem releváns nem releváns 

2 Munka és család A családi élet és a 

munkába való 

visszatérés 

összeegyeztetése. 

Minél 

gördülékenyebb 

legyen a visszatérés 

a munka világába, 

minél kevesebb 

konfliktus adódjon a 

család életében. 

nem releváns nem releváns Baba-mama klub, 

előadások, lakossági 

tájékoztatók tartása. 

esélyegyenlősé

gi mentor 
2028. 11. 17. 

(péntek) 

nem releváns 

előadások száma, nem releváns nem releváns nem releváns 



IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Tevékeny időskor, 

élethosszig 

tanulásra 

ösztönzés 

Magas az egyedül 

élők aránya, 

generációk közötti 

kapcsolat 

nehézsége. 

Idősek aktívan és 

mozgásban tartása, 

elmagányosodásána

k megakadályozása. 

nem releváns nem releváns Idősek bevonása óvodai-

iskolai programokba, ill. 

művelődési programok 

ajánlása számukra. 

Számítógépes-internetes 

tanfolyam megszervezése 

igény esetén. 

esélyegyenlősé

gi referens, 

családsegítő, 

nyugdíjas klub 

2028. 03. 10. 

(péntek) 

nem releváns 

tanfolyam száma, 

programban 

résztvevők száma, 

idősek 

bevonásával 

megvalósult 

programok száma. 

tanfolyam 

megbízási díja, 

eszközbeszerzés 

nem releváns nem releváns 

2 Közösségi 

programok 

elősegítése 

A lakosság, 

különösen az 

idősebbek számára 

közösségi 

programok 

szervezése, 

bevonása a helyi 

kulturális életbe. 

Idősebb korosztály 

bevonása a helyi és 

térségi 

programokba. 

nem releváns nem releváns Helyi, térségi programok 

feltérképezése, eljuttatása 

az idősebbek részére. 

esélyegyenlősé

gi mentor 
2028. 12. 23. 

(szombat) 

nem releváns 

programok száma nem releváns nem releváns nem releváns 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Akadálymentesíté

s 
Akadálymentes 

szempontok 

érvényesítése a 

beruházásoknál 

Éves terveknél 

akadálymentesítési 

szempont tervezése 

nem releváns nem releváns A célcsoport bevonása a 

tervezés fázisába. Beadott 

út- és épületpályázatok 

tervezésénél 

akadálymentesítési 

szempontok, és 

rehabilitációs szakmérnök 

bevonása. Fácános utca, 

Erzsébet királyné és Óvoda 

utcák felújítása után 

akadálymentesített utcák 

kialakítása. Strand 

vizesblokk épület. strandhoz 

vezető terek és óvodaépület 

akadélymentesítése. 

esélyegyenlősé

gi referens 
2028. 03. 10. 

(péntek) 

nem releváns 

akadálymentesíte

tt út, járda, 

intézmény száma 

költségvetési 

tervezést igényel 
nem releváns nem releváns 

2 Ügyintézési 

nehézségek, 

ismerethiány 

A hivatali és egyéb 

hatósági 

ügyintézés során 

adódnak 

nehézségek. 

Ügyintézésben 

nyújtott segítség, 

tanácsadás, 

Szentendrei 

Fogyatékosságügyi 

Tanácsadókkal 

kapcsolatfelvétel 

nem releváns nem releváns tanácsadás, tájékoztatás esélyegyenlősé

gi mentor, 

hivatali 

ügyintézők 

2028. 09. 16. 

(szombat) 

nem releváns 

tanácsadások 

száma 
nem releváns tájékoztatók 

száma 
nem releváns 

3 Fogyatékkal élők 

foglalkoztatása 
Fogyatékkal élők 

foglalkoztatása, 

szociális ellátások 

korlátozottsága, 

lakóotthonok, 

elhelyezési 

fogyatékkal élő 

segítése 
nem releváns nem releváns Tájékoztatók, elhelyezési 

lehetőségek időben történő 

felkutatása/kérelmek 

benyújtásában segítség 

esélyegyenlősé

gi mentor 
2028. 09. 15. 

(péntek) 

nem releváns 

tájékoztatók 

száma 
nem releváns nem releváns nem releváns 



lehetőségek 

hiánya 

 


