
Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata 2015. július 20-i rendkívüli  testületi ülésére 

 

Tisztelt Képviselők! 

Az önkormányzat 2013-ban megalkotta helyi esélyegyenlőségi programját, melyet 2 év után felül kell 
vizsgálni. Ezen felülvizsgálat keretében módosításra kerül az eddig elvégzett tevékenység, illetve az 
újonnan felmerült probléma. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket a módosítás és az egységes szerkezetű HEP elfogadására. 

 

Gecse, 2015. … 

 

Istenes Gyula  
polgármester  



Gecse Község Helyi Esélyegyenlőségi Program 

felülvizsgálata, módosítása 

Az Önkormányzat által a 83/2013.(X.10.) határozattal elfogadott helyi esélyegyenlőségi program 
felülvizsgálatához kapcsolódóan a következő módosítás szükséges. 

1. A Helyi Esélyegyenlőségi Program (a továbbiakban: HEP) 6.5 Következtetések: problémák 

beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása pontja a következővel egészül ki:

  

Falugondnoki szolgálat ellátása nehézségbe 

ütközik a jelenlegi gépjármű állapota miatt 

Az önkormányzat által gépjármű vásárlása a 

falugondnoki szolgáltatás ellátásnak javítása 

érdekében 

 

2. A HEP Intézkedési terve Idősek pontja a következővel egészül ki: 
 

 
Falugondnoki szolgálat ellátása 

nehézségbe ütközik a jelenlegi 

gépjármű állapota miatt 

Az önkormányzat által gépjármű 

vásárlása a falugondnoki szolgáltatás 

ellátásnak javítása érdekében 

 

3. A HEP beavatkozások megvalósítói fejezet idősek pontja a következővel egészül ki: 

 

 
Az önkormányzat által gépjármű 

vásárlása a falugondnoki szolgáltatás 

ellátásnak javítása érdekében 

Önkormányzat, kivitelező 

 

4. Az intézkedési területek részletes kifejtése fejezet a következővel egészül ki: 
a. I./1. pontja – megvalósult 
b. I/6. pontja – megvalósult 
c. II/1. pontja – megvalósult 
d. III/1. pontja – megvalósult 
e. IV./3.  

Intézkedés címe: 
Az önkormányzat által gépjármű vásárlása a falugondnoki szolgáltatás 

ellátásnak javítása érdekében 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

 Falugondnoki szolgálat ellátása nehézségbe ütközik a jelenlegi gépjármű 

állapota miatt, az ellátás javításra szorul 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás  

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

Településünkön az önkormányzat falugondnoki szolgálatot működtet, ennek 

keretében biztosítja az idősek ellátását egyes területeken, napi szinten a szociális 

étkeztetésben. A szolgálat működtetése nehézségekbe ütközik a jelenlegi 

gépkocsi rossz állapota miatt. Az önkormányzat ezért célul tűzi ki, hogy 

megfelelő pályázati források felhasználásával az elkövetkező 3 évben 

fokozatosan javítja a falugondnoki szolgáltatás ellátását új gépjármű 



időegységekre 

bontásban 

beszerzésével.  

R: Pályázati lehetőségek feltárása. 

K: Pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció beszerzése. Pályázatírás. 

H: Önkormányzati épületek akadálymentesítése, hőszigetelése. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Pályázatfigyelés, pályázatkészítés. 

Kivitelezés. 

Folyamatos ellenőrzés, karbantartás. 

Résztvevők és 

felelős 
Önkormányzat 

Partnerek Önkormányzat, kivitelező cég 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: 1 – 12 hónap, a megfelelő pályázat kiírásának függvényében. 

K: 2 év 

H: 5 év 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Az önkormányzat által beszerzett gépjármű, mely a falugondnoki szolgáltatást 

látja el. A lakosság szolgáltatáshoz történő kedvezőbb hozzáférése. A gépjármű 

megvásárlása révén az idősek szolgáltatáshoz való hozzájutásának feltételei 

javulnak.  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Pénzügyi forrás hiánya, korlátozott lehetőségek. 

Szükséges erőforrások Önerő, pályázati forrás 

 

 



 

5. A HEP Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve a következővel egészül ki: 
IV./3. 

3. Falugondnoki 
gépjármű vásárlása 

a jelenlegi 
gépjármű állapota 

nagyon rossz 

Új falugondnoki 
gépjármű 

beszerzése 

költségvetés, 
gazdasági program 

Pályázatfigyelés, 
pályázatkészítés. 

Kivitelezés. 

Folyamatos 

ellenőrzés, 

karbantartás. 

Polgármester, 
kivitelező cég 

R. 1-12 hónap 

K: 2 év 

H: 5 év 

A lakosság 
szolgáltatáshoz 

történő kedvezőbb 

hozzáférése. 

Önerő, pályázati 
forrás 

hosszú távon 
fenntartható  

   

6. A HEP további pontjai változatlanok maradnak. 

 

Gecse, 2015. június ….. 

 

 

 Istenes Gyula polgármester 


