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0. Település szintű probléma
1

Utcák bővítése

Meglévő utcák bővítése, Vonzóbbá, lakhatóbbá
új építési telkek
tenni Szőcöt. Családok
településre való vonzása.
kialakítása. Domb utca
összekötése a főúttal.
Kerékpár út
megtervezése. Poros utak
aszfaltozása.

Meglévő utcák bővítése, új
Németh Balázs 2024. 12. 31.
építési telkek kialakítása. Domb polgármester (kedd)
Folyamatos
utca összekötése a főúttal.
Kerékpár út megtervezése. Poros
utak aszfaltozása.

önerő+pályázat

2

Vízelvezető árkok
karbantartása,
betonozása

A település árkainak
rendbetétele, szükség
esetén kibetonozása.

A település árkainak
rendbetétele, szükség esetén
kibetonozása.

önerő+pályázat

Az esővíz megfelelő
elvezetése.

Németh Balázs 2024. 12. 31.
polgármester (kedd)
folyamatos

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Kompetenciáknak
megfelelő
munkahelyek
teremtése

A településen lévő
A településen kevesebb
Pályázati
Tájékoztatók segítségével
Önkormányzat, 2024. 12. 31.
munkanélküliek számának munkanélküli legyen, így lehetőségek,
fórumok, előadások
kijelölt személy (kedd)
csökkentése, akár helyi életkörülményük és anyagi gazdasági program szervezése.Kapcsolatteremtés és erre a célra
szinten megvalósítható helyzetük is javul.
annak kiépítés, együttműködés
kialakítása a foglalkoztatókkal.
munkalehetőségekkel.
Továbbá segítségnyújtás
és tanácsadás
munkahelyek teremtése
céljából.

A kijelölt és
érdeklődő felek
minimum 15%-a
köteles részt venni
ezen eseményeken.

2

Szakképzetlenség
csökkentése
oktatások
segítségével

A településen lévő
munkaerő folyamatos
fejlődését elősegítheti a
munkájára irányuló
tréning. Tanfolyamok,
melyek során újabb
ismeretekre tehet szert,
melyet munkájában tud
kamatoztatni.

Rendszeres
1 fő szervező, 1-2 Siker esetén
szervezés. Fotók
fő oktató, előadó, rendszeres
terem biztosítása szervezés.
igazolásával
visszacsatolás a
képzések sikeréről.
2-3 fő bevonásának
segítségével.

II. A gyermekek esélyegyenlősége

A településen lévő
Gazdasági program,
pályázat figyelése
munkaerő nem minden
esetben tudja képezni
magát, mert az anyagi
helyzete nem engedi meg
vagy van más olyan ok, ami
ezt nem teszi lehetővé. De
ha segítséget kapnak
oktatásokon, akkor azt a
munkájuk során tudják
alkalmazni és ez
előrelépést jelenthet.

Tárgyi és személyi feltételek
megteremtése. Előadások és az
előadók megszervezése,
igényfelmérés készítése.

Megbízott
személy, aki az
ügy felelőse,
önkormányzat,
iskola

2024. 12. 31.
(kedd)
Egy része
megvalósulva.
Folyamatos

Terem biztosítása, Folyamatos
mentor jelenlét.
1 fő oktató vagy
előadó, 1 fő
kapcsolattartó és
szervező.

1

Gyermekek
elhelyezésének
elősegítése

A dolgozó szülők nem
mindig tudják megoldani
gyermekük elhelyezését,
főleg nyáron, mikor a
legtöbb kisiskolás otthon
van, de a szülő dolgozik.

2

Civil szervezetek
létrehozása
fiatalok, gyermekek
bevonásával

Civil szervezetek
létrehozása fiatalok,
gyerekek bevonásával,
rendezvények szervezése.

Napközis táborok
Közoktatási
megszervezésével vagy
esélyegyenlőség
kisebb délutáni programok, terv
játszóházak
megszervezésével,
segítségével a gyerekek
felügyeletének megoldása.

Miután a feltételek biztosítva
vannak, ezek a táborok vagy
délutáni foglalkozások
rendszeres időközönként
működjenek.

A környező
óvoda, iskola
bevonásával

2024. 12. 31.
(kedd)
folyamatos

A felmért
gyerekeknek
biztosított
táborokban vagy
programokban a
jelentkezők 90%-a
részt vesz.

A fiatalok, gyerekek összefogása. Németh Balázs 2024. 12. 31.
polgármester (kedd)
folyamatos

Környező iskola
Tárgyi eszközök
épülete, vagy a
biztosítása,
helyi művelődési személyi feltételek
ház, 1 terem,
megteremtése és
oktatók, nevelők, biztosítása.
étkezés napi 3-szor.

önerő+pályázat

III. A nők esélyegyenlősége
1

Munkanélküli nők
képzése

A női munkaerő
fejlesztése képzésekkel. A
női munkanélküliség
csökkentése.

A nők
munkanélküliségének
csökkentése, oktatások
segítségével az esélyek
növelése egy-egy
munkahely
megpályázásához.

Gazdasági program Képzések szervezése vagy olyan Pedagógus, civil
előadások lebonyolítása, melyek szervezetek
bevonásával
segítséget nyújtanak a
munkahelyek megválasztásában
esetleg olyan szervezetek
előadásai, akik munkaerőt
toboroznak.

2024. 12. 31.
(kedd)
Elvégezve
Megvalósult.

Képzésekre való
jelentkezések.

Azon idősek, akik
érdeklődnek az internet és
a számítógép, de az okos
telefonok iránt is,
lehetőséget kapjanak azok
megismerésére és
használatának
elsajátítására.

Szociális rendelet és Egy jól felszerelt teremben az
pályázati lehetőség idősek oktatása, számítógép
esetleg
használat és a mobil
felnőttoktatás,
alkalmazások megismerése és
iskola bevonásával. előnyük bemutatása.

2024. 12. 31.
(kedd)
Egy része
megvalósult.
Folyamatos

Szolgáltatásbővítés 1 fő
nagyobb létszám és pályázatfigyelő, 1
érdeklődés esetén. fő oktató, 1 terem
és PC felszerelés.

1 terem, 1-2 fő
pedagógus vagy
előadó, oktató,
számítógépes és
internetes
hozzáférés oktatási
célzattal.

Képzésekre való
jelentkezés,
folyamatos
mentor jelenléte,
3-4 fő
bevonásával

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Képzések
szervezése idősek
számára

A digitális írástudás
alacsony szintjének
kiküszöbölése céljából.

2

Idősek megfelelő
időtöltésének
elősegítése

Idősek - falubeli és idősek Az idős korosztály lelki és
otthonában élők - részére testi egészségének
rendezvények tartása. Pl. megőrzése, támogatása.
mentálhigiénés
programok, felolvasó
estek, zenés estek, idősek
napi programok.

Idősek - falubeli és idősek
otthonában élők - részére
rendezvények tartása. Pl.
mentálhigiénés programok,
felolvasó estek, zenés estek,
idősek napi programok.

Könyvtár,
pedagógusok
bevonása

Németh Balázs 2024. 12. 31.
polgármester (kedd)
Folyamatos

Folyamatos
érdeklődés,
jelentkezés a
hirdetett
képzésre,
előadásra.

önerő+pályázat

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Járda és
útburkolatok
felújítása,
karbantartása

A meglévő de már
rosszabb állapotban lévő
járdák, útburkolatok
portalanítása, javítása.
Kátyúzás.

Gazdasági program Pályázati lehetőségek keresése,
A rosszabb járdák és
útburkolatok javítása,
majd a sikeres pályázat után az
utak javítása, karbantartása.
portalanítása és annak
karbantartása, a könnyebb
közlekedés érdekében,

Önkormányzat
és civil
szervezetek
bevonása

2024. 12. 31.
(kedd)
Egy része
megvalósult.
Folyamatos.

A még le nem
1 fő pályázati
figyelő, önerő
burkolt utak vagy
járdák portalanítása.

Folyamatos
javítás,
karbantartás

tolószékesek és
járókeretesek számára.
2

Temetőben
temetőközlekedési
útvonalak
kialakítása térkő
burkolattal.

Sírok és ravatalozó
A fogyatékkal élők
könnyebb megközelítése temetőben történő
végett térkő burkolattal könnyebb közlekedése.
történő út kialakítása a
temetőben.

Sírok és ravatalozó könnyebb
Németh Balázs 2024. 12. 31.
polgármester (kedd)
megközelítése végett térkő
folyamatos
burkolattal történő út kialakítása
a temetőben.

önerő+pályázat

