




























































































































10/2022. (I.21.) határozat értelmében a III./6-tal kiegészített táblázat
A B C D E F G H I J

Intézkedés 

sorszáma

Az intézkedés címe, 

megnevezése

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal

Az intézkedés 

tartalma
Az intézkedés felelőse

Az intézkedés 

megvalósításán

ak határideje

Az intézkedés 

eredményessé

gét mérő 

indikátor(ok)

Az intézkedés 

megvalósításá

hoz szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága

III./1 adatgyűjtés Kevés az adat
A probléma 

mélyebb feltárása

Sárbogárd Város 

Önkormányzatának 

felülvizsgált és 

aktualizált 

Szociális 

Szolgáltatástervezé

si Koncepciója

Információk 

gyűjtése

Családgondozók PH 

munkatársai,  

Sárbogárd Város 

jegyzője

2022.12.31 adattáblák Humán

Folyamatos 

tevékenységgel 

biztosítható

III./2

Információk 

közvetítése a nők 

részére a 

foglalkoztatást segítő 

programokon való 

részvételre. 

Foglalkoztatók 

információval 

történő ellátása, 

érzékenyítése: 

részmunkaidős és 

távmunka 

lehetőségek 

vonatkozásában.

Magas a 

munkanélkü-liség 

– 13,5% - a nők 

körében

Egyre több nő vesz 

részt a 

foglalkoztatást 

segítő 

programokon

Gazdasági program 

2019-2024 évekre

Információk 

gyűjtése és 

közvetítése

Sárbogárd Város 

jegyzője
2022.12.31

A 

programoko

n részt vevő 

nők száma

Humán

Folyamatos 

tevékenységgel 

biztosítható

III. A nők esélyegyenlősége

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/File/Hatarozatok/2022/0121/10_2022_0121.pdf


III./3.

A Polgármesteri 

Hivatalban dolgozó 

kisgyermekes és gyes-

en levő 

köztisztviselők 

munkakörének 

felülvizsgálata

A 

foglalkoztatásban 

felmerülő 

esélyegyenlőség 

vizsgálata 

célcsoporton belül

Az esetleges 

egyenlőtlenségek 

megszüntetése

Sárbogárd Város 

Önkormányzatának 

felülvizsgált és 

aktualizált 

Szociális 

Szolgáltatástervezé

si Koncepciója

Munkakörök 

célirány 

szerinti 

felülvizsgálat

a

Pályázati referens 2022.12.31

Elkészült 

vélemény, 

értékelés, a 

munkakörök 

felülvizsgála

ta

Humán

Folyamatos 

tevékenységgel 

biztosítható

III./4.

TOP-5.1.2-15-FE1- 

Helyi foglalkoztatási 

együttműködések 

Sárbogárd Járásban

magas a tartós 

munkanélküliek 

aránya  a térség 

gazdasági mutatói 

alacsonyak

A térség gazdasági 

fellendülése, 

foglalkoztatottsági 

szintjének és a 

lakosság 

életszínvonalának 

növelése

Fejér  Megyei 

Paktum pályázat

Képzési és 

foglalkoztatás 

programok

Önkormányzat 

konzorciumi partner
2024.12.31

munkanélkül

iek 

számának 

csökkenése

humán

Folyamatos 

tevékenységgel 

biztosítható 

Belső/külső 

ellenőrzéssel

III./5.

TOP-5.2.1-15-FE1 A 

társadalmi 

együttműködés 

erősítését szolgáló 

helyi szintű komplex 

programok

Pusztaegres 

településrészén 

lévő szegregátum 

társadalmi-

gazdasági 

leszakadási És a 

nemi 

esélyegyenlőség 

megteremtése

A leszakadó 

területeken élő nők 

foglalkoztatási és 

képzési társadalmi 

integrációja

Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégia, Anti-

szegregációs 

Program Közösségi 

Beavatkozási Terv

Támogató 

csoport 

létrehozása 

Közösségi 

mediációs 

szolgáltatás

Polgármester  

Szakmai vezető a 

Csal.Seg vezetője

2022.12.31

A női 

munkavállal

ás erősítése, 

a nők 

szakképzése

Humán, 

pénzügyi és 

technikai

Folyamatos 

tevékenységgel 

biztosítható 

Belső/külső 

ellenőrzéssel

III./6.

Bölcsőde fejlsztése, 

bővítése, 0-3 éves 

gyermekek nappali 

ellátásának 

fejlesztése

a nők munkaerő-

piaci helyzetét 

befolyásoló 

tényező a 

gyermekek nappali 

elhelyezése

a gyermekek 

napközbeni 

ellátásának 

fejlesztésével a nők 

foglalkoztatásásna

k elősegítése

Sárbogárd Város 

Önkormányzatának 

felülvizsgált és 

aktualizált 

Szociális 

Szolgáltatástervezé

si Koncepciója,

Pályázati 

lehetőségek 

keresése, 

páyázatok 

megvalósítása 

és beadása

Polgármester  2022.12.31

A női 

munkavállal

ás erősítése, 

a nők 

szakképzése

Humán, 

pénzügyi és 

technikai

Folyamatos 

tevékenységgel 

biztosítható 

Belső/külső 

ellenőrzéssel


