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Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 105/2018. (X. 25.) számú 
határozatával elfogadta a község „Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018” dokumentumát. 

A HEP időarányos megvalósulását két évente  felül kell vizsgálni és ha szükséges, azt 
módosítani kell. 

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. ( XII. 27.) Korm. rendelet 6. § és 8. § (3) bekezdése szerint: 

(1) a települési önkormányzat vizsgálja felül a helyi esélyegyenlőségi programot. 
(2) a felülvizsgálatnak ki kell terjednie 

a) arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is fennálló-e, 
b) a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére, 

(3) Ha a felülvizsgálat alapján szükséges, a települési önkormányzat 
a) módosítja a helyi esélyegyenlőségi programot, vagy 
b) új helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 

(4) A felülvizsgálatot az SZGYF által működtetett esélyegyenlőségi mentori hálózat 
munkatársai segítik. 
„ A helyi esélyegyenlőségi programok kétévente esedékes felülvizsgálatába és az új 
helyi esélyegyenlőségi program elkészítésébe, valamint az esélyegyenlőségi 
programok részét képező intézkedési terv végrehajtását az Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Jegyzője nyomon követi. 

A dokumentum helyzetelemzést tartalmazó fejezeteit a felelősök és megvalósításban 
közreműködők folyamatosan figyelemmel kísérték, a feltárt problémák megvalósítása 
tekintetében dokumentálásra kerültek a beavatkozások, megvalósításra tett intézkedések. A 
hivatal áttekintette az Intézkedési Tervben meghatározott feladatok teljesülését. A civil 
szervezetek képviselői, önkormányzati fenntartású intézmények vezetői, a HEP fórum tagjai 
áttekintették az Intézkedési Tervben megfogalmazott feladatok teljesülését. 

A 2018. évben elfogadott 5 évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programban 13 intézkedés 
került megfogalmazásra.  

A nemzetiségre vonatkozó adatokkal kapcsolatban fontos, csak önkéntes nyilatkozat alapján 
lehet valakiről nyilvántartani azt, hogy milyen nemzetiséghez tartozik. Az önkormányzati 
adatgyűjtés során is csak akkor lehet pl. roma származásúként figyelembe venni valakit, ha a 
személy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon és formában önkéntes nyilatkozatot 
tett. 

A felülvizsgálat során a helyzetelemzésben egy új probléma „az első COVID járvány hatása 
a településen”  feltárása megtörtént, fejlesztési lehetőséget nem tártunk fel.  

 

Az első COVID járvány hatása Alattyán településen: 

A koronavírus járvány kezelése az önkormányzat erőforrásainak bevonásával, a lakosság 



összefogásával, együttműködésével történt/történik.  Az önkormányzat felhívta az idősek 
védelmére a figyelmet, kérte, hogy ne hagyják el lakóhelyüket, tartózkodjanak otthon. Az 
intézményekben és a faluban elmaradtak a rendezvények. A vendéglátóhelyek (kocsmák 
)működése is korlátozásra került.  Az országosan bevezetett intézkedések Alattyán 
lakosságának mindennapjait is megváltoztatták. Az elmúlt hónapokban számos óvintézkedés 
betartása szükséges településünkön is. Mindannyiunk közös érdeke, hogy a lakosok felelősen 
gondolkodjanak és betartsák az előírásokat.  

Az óvodai intézmény működése a járványhelyzetben: 
 
A koronavírus miatt kialakult rendkívüli helyzet miatt intézkedési tervet készítettünk.  
Március 17-től április 20-ig az óvoda zárva tartott.  
A pedagógusok részletesen kidolgozott heti tervet küldtek a szülőknek, melyeket példákkal, 
magyarázatokkal, képekkel tűzdeltek meg az érthetőség kedvéért. Felülvizsgálatra került a 
Házirend és a Pedagógiai Program. A dokumentumokat aktualizáltuk, kiegészítettük azokat 
elsősorban a tehetséggondozás, és a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése terén. 
Lehetőséget biztosítottunk a szülőknek, hogy nyomtatott feladatlapokat kapjanak az óvodából 
a fejlesztés érdekében. A gyógypedagógiai ellátás szintén on-line formában valósult meg, 
ezzel a megoldással az esélyegyenlőség sem szenvedett csorbát. Voltak olyan kollégák, akik 
on-line továbbképzésen vettek részt, ezzel bővítették szakmai tudásukat.  
A dajkák és a pedagógiai asszisztens teljes körű nagytakarítást végeztek az óvodában. 
Segítséget nyújtottak a szociálisan rászoruló gyermekek számára biztosított étel kiosztásában. 
Maszkok varrásában is részt vettek dolgozóink. 

Április 22-től ügyeletet tartottunk az óvodában a dolgozó szülők érdekében. A létszámot 
minden nap jelentettük az Oktatási Hivatalnak és az Emberi Erőforrások Minisztériumába is. 
Azok számára, akik nem igényelték az ellátást, továbbra is on-line formában juttattuk el az 
aktuális anyagot a fejlesztéshez.  

Május 25-től teljes létszámmal működtünk. 

Fokozott figyelmet fordítottunk és fordítunk arra, hogy a napi fertőtlenítések megvalósuljanak. 
A gyermekeknek megtanítottuk, hogy köhögés, tüsszentés után mossanak kezet. Felhívtuk a 
szülők figyelmét arra, hogy beteg gyermeket ne hozzanak óvodába és tájékoztatást kaptak 
arról is, hogy mi a teendő, ha tüneteket észlelnek. Október 1-je óta lázméréssel és a szülők 
távoltartásával (csak az ajtóig kísérhetik gyermekeiket) is biztosítjuk a megelőzést. Az őszi 
szünet idejére rendkívüli szünetet rendeltünk el, melynek célja a fertőtlenítő nagytakarítás 
megvalósítása.  
A rendezvényeinket elhalasztottuk, illetve szabad téren szerveztük. 
Intézkedéseinknek köszönhetően megbetegedés nem történt az intézményben.erevich Aladár 
Általános Iskola int Gerevich Aladár  általános iskolai tagintézménye során  2020. március 26-
tól   
Gerevich Aladár Általános Iskola működése az első COVID járvány idején: 

Intézményünk az Alsójászsági Általános Iskola Gerevich Aladár Általános Iskolai 



Tagintézménye a COVID járvány első hulláma során 2020. március 16-tól online oktatásra tért 
át. Az egyik legnagyobb közösségi oldal, a Facebook segítségével hoztunk létre közösségi 
csoportoldalakat, melyeken keresztül kommunikáltunk tanulóinkkal a Kréta oldal mellett, 
illetve egyéb online felületek a Skype, a messenger segítették a közvetlen kommunikációt. 
Minden osztályhoz az órarendjének megfelelően juttattuk el a tananyagot, illetve tartottunk 
online tanórákat. A fejlesztésre szoruló diákok (sajátos nevelési igény, tanulási, beilleszkedési, 
magatartási zavarral küzdők) számára továbbra is biztosítottak voltak a fejlesztő foglalkozások 
az online lehetőségek keretein belül szintén az órarendnek megfelelően. Ugyancsak napi 
szinten, online működött tovább a szociális, kulturális hátránnyal rendelkező tanodás 
diákokkal való kapcsolattartás. Azon tanulóinkhoz, akik nem rendelkeztek megfelelő technikai 
eszközzel (okostelefon, számítógép, laptop) írott formában, postai úton vagy személyes 
megkeresés által heti rendszerességgel juttattuk el a feladatokat. Fejlesztés, oktatás nélkül 
egyetlen diák sem maradt. A járvány első hullámának ideje alatt ügyeletet is tartottunk az 
intézményben, de egyetlen család sem igényelte a személyes felügyeletet. A rendszer 
működése többnyire eredményes volt. Intézményünk a tapasztalatok alapján felkészült a 
digitális oktatásra. A járvány jelenléte okán az intézményünkben fokozott figyelmet fordítunk 
az előírások betartására, betartatására (maszkhasználat, kézfertőtlenítés, rendszeres fertőtlenítő 
takarítás, távolságtartás, a szülők, tanulók tájékoztatása).   

A háziorvosi alapellátás működése az első COVID járvány idején: 

A tavasz óta óta tartó COVID járvány alatt a következő intézkedéseket alkalmazzuk: 

- védőeszköz használat (gumikesztyű, sebészi maszk, kézfertőtlenítő, orvosi eszközök és 
berendezések, nyílászárók sűrű fertőtlenítése. 

- elektronikus receptírás 
- távkonzultáció 
- a betegek vizsgálata előzetes orvosi megbeszélés alapján történik szigorú triage 

rendszerben 
- több esetben COVID-tesztet kértünk 
- elkezdtük az influenza oltások igény szerinti beadását. 

A mindenkori eljárásrendelet betartásával végezzük munkánkat. 
 

A koronavírus járvány első hullámának hatása a Védőnői Szolgálat működésére: 

A koronavírus járvány első hulláma a szolgálat működését alapvetően nem befolyásolta, 
inkább kissé átalakította. Az intézményben a járvány idején is folyt a gondozás, de az alapvető 
szabályok betartása mellett. A gondozottak időpontra érkeztek, egy gyermeket egy szülő 
kísérhetett be.  

A járvány első hullámában a gondozottak elbizonytalanodtak a sok kapott információ között, 
sokszor inkább megnyugtatás, útbaigazítás miatt kerestek fel. A távkonzultációs lehetőség nem 
volt újdonság, de voltak olyan élethelyzetek is, ahol elkerülhetetlen volt a személyes találkozás 
is. 



A koronavírus járvány hatása a művelődési házban: 

2020. március 17-én az intézményt bezártuk a lakosság részére. Elkezdtük az intézmény 
fertőtlenítését. Minden helyiségben alaposan, megfelelő tisztítószerekkel fertőtlenítettünk. 
Elkezdtük a védőmaszkok gyártásának szervezését. A polgármester Jánoshidáról vásárolt 
alapanyagokat, amelyeket önkéntes lakosokkal varrtunk meg. Minden lakos részére  biztosítva 
lett egy-egy maszk. A könyvtárban a régi könyvek selejtezése történt és a lakosság részére 
ablakpárkány akciót hirdettem. Miden nap a lakosság elvitte olvasni az ingyen könyveket. 
Június elejétől már az udvaron tudtunk foglalkozásokat tartani, majd mindenki örömére június 
20. után a lakosság számára újra megnyílt az intézmény. Több alkalommal osztottunk 
rászoruló lakosoknak élelmiszer csomagot. 3 alkalommal július, augusztus és szeptemberben 
ingyenesen covid szűrés volt az intézményben: 

Koronavírus járvány első hullámának hatása az Idősek Klubja intézményben: 

A szociális alapszolgáltatási intézményekben a kormány 2020. 03. 14. napjával látogatási 
tilalmat rendelt el. A szabályozás következtében az intézmény működési rendje átalakult. A 20 
fő nappali ellátottakat otthonukban „gondoztuk”.  

Szórólapon, ellátottainknak megküldött tájékoztatókban, közösségi felületeken közzétettük 
elérhetőségeinket.  

Telefonos ügyeletet tartottunk. Hívásra házhoz vittük a szükségleteket. A Rendelkezés 
kiterjedt az egész lakosságra, mely értelmében nem csak gondozottainkat, hanem a településen 
élő segítséget kérőket is el kellett látnunk.  

A telefonos igényeket rögzítettük, és a feladatokat megosztottuk egymás között. Házhoz vittük 
a bevásárlást, gyógyszereket, csekkbefizetéseket. Ügyintézéseket végeztünk a részükre: pl: 
időpont egyeztetés halaszthatatlan egészségügyi állapot miatt, vagy e-receptek intézése. 

A megnövekedett feladatok mellett, fokozottan kellett figyelnünk az óvintézkedések 
betartására. Nehézséget jelentett az intézménynek, hogy a koronavírus első hullámában 
hiánycikkek voltak a védőfelszerelések, és a fertőtlenítőszerek gumikesztyűk. Korlátozott 
mennyiségben álltak rendelkezésünkre, sajnálatos módon kormányzati szinten nem 
biztosítottak az állami intézményeknek vedőfelszerelést, a prioritásban az egészségügyi 
intézmények, kórházak álltak. Mivel ellátottaink legnagyobb arányban idősek, és a vírus 
tekintetében ők a legveszélyeztetettebbek, bizonytalanságban végeztünk munkánkat, nehogy a 
segítséggel betegítsük meg őket.  

A házigondozás esetében belső szabályzatot hoztunk, mely értelmében megállapodtunk az 
ellátottakkal és hozzátartozókkal, hogy lakáson belül nem végzünk gondozást a veszélyhelyzet 
ideje alatt. Az együttműködés értelmében a kapuban, utcaajtókban adtuk át a kért 
szükségleteket.  

A megelőzés és a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében a kollektívát „A” és „B” 
csoportra osztottuk. Úgy véltük, ha valaki megbetegszik a gondozó közül, akkor az egész 
szakmai team karanténba kerül, és a szociális szolgáltatás a településen ellátatlan marad. A 



megváltozott munkarend áprilistól június végéig tartott.  

Összegezve küzdelmes időszakon vagyunk túl. A járványveszély okozta megnövekedett 
feladatainkat tovább nehezítette, hogy a szolgáltatási helyszínünket el kellett hagynunk.  

Átköltöztünk egy kis alapterületű önkormányzati bérlakásba. Itt összezsúfolódott az 
idősellátás, a családsegítség és a szegregációs pályázat. A gyakorlati munkát szigorú 
adminisztrációval párhuzamosan kell végezni.  A többszöri költözés, a zsúfoltság 
mindennapos nehézséget okoz a szakmai dokumentációk vezetésében.  

A veszélyhelyzetet a kormány június 18-ával feloldotta. Jelenleg aktív idősgondozást 
végezhetünk a megfelelő távolságtartás és a maszkhasználat betartásával. Helyben étkeztetésre 
továbbra sincs lehetőségünk. Minden ellátottunk házhoz szállítással, vagy a kiosztóhelyen 
elvitellel kapja meg a napi egyszeri meleg ebédet.  

Bizakodóak vagyunk, mert márciustól napjainkig a településen nem volt ellátottaink körében 
megbetegedés. 

 

A fejlesztési lehetőségek a korábbi megállapításokkal azonosak. 

Romák és /vagy mélyszegénységben élők 

1. Határozott időre szóló közfoglalkoztatási szerződések, közmunkások munkaerőpiacra 

juttatásának segítése. 

Határidő lejárt. 

Jól működő intézkedés, a továbbiakban folytatni, fenntartani kell.  

Határidő: 2022. december 31. 

2. A településen a háziorvosi álláshely betöltetlen. 

A háziorvosi álláshely betöltése folyamatban van.  

3. Szülői szerep erősítését célzó tréningek 

A pályázatban résztvevő célcsoport tagok bevonása a programokba folyamatosan történik. 
Különféle foglalkozások során törekszünk, hogy a résztvevők, szülők szerepeit, 
felelősségvállalását erősítsük. A foglalkozások során törekszünk, hogy a bevont személyek 
nevelési elképzeléseiket gyermeknevelési feladataik sikeres megvalósítására vonatkozó 
kompetenciák kialakítása fejlődjön. Megvalósult. 

Szegregált településrészen élők 

4. Nem megfelelő étrend, életmód, (elhízás, lelki problémák) 

Az intézkedés folyamatos. Jellemző az egészségtelen táplálkozás, elhízás. Ezen problémák 
megoldásának segítése érdekében  olyan programot szerveztünk, ahol lehetőség nyílt  az 
egészséges életmód népszerűsítésére. A résztvevők kipróbálhattak szezonális  alkalmakhoz 
kapcsolódó egészséges ételeket.  A főző klub foglalkozások alkalmával a gyerekeket is 



bevontuk egészséges ételek elkészítésébe. Az elhízás elleni küzdelem  illetve az egészséges 
életmód népszerűsítése során fontos szerepe  van a mozgásnak, ennek érdekében  
sportfoglalkozások, játékos mozgáselemet bevonására is sor került.  

A Művelődési Házban rendezett programokon a szegregált élethelyzetben élők is részt 
vesznek, amely az egészséges életmódra nevel. Egészségnapok, szűrő vizsgálatok, főzőklub, 
mozgásos tevékenység formák (50-80 fő változó létszámmal) 

Jól működik, a  kitűzött cél megvalósítása érdekében  ezeket az intézkedéseket az 
önkormányzat folyamatosan biztosítsa, a kitűzött célok megvalósítása érdekében, fenntartása 
továbbra is indokolt. 

Határidő: 2021. május 31. 

5. Közösségi szabályok figyelmen kívül hagyása, együttműködés hiánya, cél nélküli 

életvitel. 

Az intézkedés keretében családi napok kerültek megszervezésre a művelődési házban, ahol a 
közösségi életre való nevelés alappilléreire nagy gondot fordítva alakítjuk ki a rendezvényeket. 
Közösen az egész családnak biztosított a tartalmas időtöltés (100) fő. 

Szegregált településrészen élők részére tanfolyamok szervezésére került sor, munkavállalás 
elősegítése, álláskeresési ismeretek és technikák képzés, zöldség és gyümölcs feldolgozás, 
nyári szabadidős programok (vetélkedő, sportfoglalkozás, kézműves foglalkozás. 

Az intézkedés megvalósításra került. Bevont személyek 2x 22 fő tanfolyamon, 50 gyermek a 
nyár folyamán. Eredmény: hasznos és tartalmas szabadidő eltöltés. Jól működik, folyamatban 
van. 

Határidő: 2021. május 31. 

 
Gyermekek 

6. Koncentrációs képesség, önálló tanulás módszereinek hiánya 

Az intézkedés keretében tanulószoba, középiskolai előkészítő foglalkozások, módszertani 
segítség, egyéni és kiscsoportos fejlesztés, útravaló, ösztöndíjprogram került megvalósításra. 

Eredményeként sikeres középiskolai továbbtanulás, önálló tanulási képesség fejlődése, 
koncentrációs képesség fejlődése, motiváció. 
 Megvalósult. 
 
 

7. Arany János tehetséggondozó ösztöndíjprogram fenntartása 
Arany János tehetséggondozó ösztöndíjprogram fenntartása 

- Önkormányzatunk 2018. évtől csatlakozott az Arany János tehetséggondozó 
ösztöndíj pályázathoz. Cél a hátrányos helyzetű diákok középfokú intézményben 
való továbbtanulásának segítése.  Jelenleg négy gyermek vesz részt a programban. 



Újabb pályázó nem jelentkezett.  

- A tanulók részére a tanév alatt minden hónapban utalásra kerülnek az ösztöndíjak. 

- A tanulók várhatóan 2022-ben fejezik be tanulmányaikat az adott intézményben 

Hosszabb távon is szükséges segíteni a hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulását, 
fenntartása a továbbiakban is indokolt. 
Határidő : 2022. december 31. 
 

 

 

Nők 

8. Baba Mama Klub fenntartása kisgyermekes anyukák részére. A foglalkozásokon belül 

készségfejlesztéssel, táplálkozással kapcsolatos gyakorlati ismeretek. 

Az intézkedés keretében a Baba Mama foglalkozások 2018 őszétől indultak, heti szinten 
megvalósulnak. Állandó helyszín a Művelődési ház. A Klub esélyt ad a programban részt 
vevő, különösen 0-3 éves korú gyermekek valamint családjaik számára, hogy a gyermekek 
életének legkorábbi időszakában segítséget kapjanak a testi, értelmi, érzelmi és szociális 
fejlődésükhöz. A klub segíti az édesanyákat a gyermeknevelésben, és az anyává, szülővé válás 
folyamatában. Egymástól tudást és tapasztalatot szereznek. 

A foglalkozások nyitottak a településen nem szegregátumban élő személyek/édesanyák és 
gyermekeik számára. 
A program megvalósult.  
 

9. Bölcsőde hiánya 

Nem valósult meg, fenntartása szükséges. 

Határidő: 2022. december 31. 

Idősek 

Infrastrukturális fejlesztés 

Nem valósult meg, fenntartása továbbra is indokolt. 
Határidő: 2021. december 31. 
 

10. Helyváltoztatás és mozgás esélyegyenlőségét segítő program. 

Nem valósult meg, fenntartása továbbra is szükséges. 

Határidő: 2022. január 31. 

Fogyatékkal élők: 

11. Polgárőrség fenntartása a községben 



A Polgárőr Egyesület fő hangsúlyt fektet a lakosság, köztük az idősek, fogyatékkal élők 
értékeinek védelmére. Éjszakai járőrözést folyamatosan biztosítják. Jól együttműködik a 
rendőrséggel, a körzeti megbízottal. Biztosítják a helyi rendezvényeket, segítik a 
bűnmegelőzési tábor lebonyolítását. Minden reggel az iskola előtt a tanulók segítségével 
irányítják a forgalmat, ezzel biztosítják a balesetmentes áthaladást. 

Az intézkedés megvalósult, a folyamatos működés biztosított. 

Az intézkedés további fenntartása nem indokolt. 

12. Járdák folyamatos karbantartása, felújítása. 
A községben a 2019 és 2020. évben indult értékteremtő közfoglalkoztatás keretében a helyi 
sajátosság közfoglalkoztatási programban a lakosok igényeit figyelembe véve több utcában 
készült új járdaszakasz, illetve lettek elhelyezve előre gyártott járdalapok. 

Az intézkedés megvalósult, a munkát folyamatosan végzik, fenntartása nem indokolt. 

A HEP IT-ben megfogalmazott és a felülvizsgálat idejéig meg nem valósult intézkedések 
megvalósítása szükséges. 
 

A  321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-ának megfelelően lefolytatott vizsgálat alapján 
megállapítható, hogy a helyzetelemzésben feltártak Alattyán község vonatkozásában továbbra 
is helytállóak. 

Megállapítható hogy a lejárt határidejű intézkedések végrehajtásában előrelépések történtek, 
de a fenntartásuk továbbra is indokolt. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása a melléklet szerinti határidő hosszabbításokkal 
szükséges, illetve új esélyegyenlőségi program elfogadása Alattyán özség esetében nem 
szükséges. 

                      
 
        Huszár Arnold 
                     polgármester 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Melléklet a felülvizsgálat HEP-hez 
 

Romák és vagy mélyszegénységben élők 

1. Határozott időre szóló közfoglalkoztatási       Jól működő intézkedés 
szerződések, közmunkások munkaerőpiacra                 indokolt tovább folytatni 
jutásának segítése 
Határidő: 2022. december 31. 
  

2. Településen a háziorvosi álláshely betöltetlen.          Az intézkedés megvalósulása  
                                                                                                     folyamatban. 

Fenntartása nem indokolt. 

 

3. Szülői szerep erősítését célzó tréningek                       A foglalkozások  
        folyamatosan 

                                                                                       történtek, jól működött. 

      Megvalósult. 

 

Szegregált településrészen élők: 

1. Nem megfelelő étrend, életmód, (elhízás,            Jól működik,    
      lelki problémák)      folyamatban van.                                                  

Határidő: 2021. május 31. 

 

2. Közösségi szabályok figyelmen kívül                         Jól működik,  
hagyása, együttműködés hiánya, cél                              folyamatban van.  
nélküli életvitel. 
Határidő: 2021. május 31.  

 
            Gyermekek: 

1. Koncentrációs képesség, önálló                   Intézkedés   
       tanulás módszereinek hiánya     határideje:2020.12.31. 

Megvalósult.  

2. Arany János tehetséggondozó            Az intézkedés jól működő, tovább 
ösztöndíjprogram fenntartása                         kell folytatni és fenntartani.      
Határidő: 2022. december 31. 



 

 

 

Nők: 

1. Baba Mama Klub fenntartása                                    A klub folyamatosan működik,  
kisgyermekes anyukák részére                                  tovább kell folytatni. 

Megvalósult. 

2.  Bölcsőde hiánya                                                            Nem valósult meg. 
                                                                                      Fenntartása indokolt. 

Határidő: 2022. december 31. 

            Idősek 

1. Infrastrukturális fejlesztés                   Nem valósult meg. 
                                                                                                     Fenntartása indokolt 

                Határidő: 2021. december 31. 

2. Helyváltoztatás és mozgás                                        Nem valósult meg. 
esélyegyenlőségét segítő program                          Fenntartása indokolt.     

                 Határidő: 2022. december 31. 

Fogyatékkal élők: 

1. Polgárőrség fenntartása              Megvalósult. Jól működik. 
 
2. Járdák folyamatos karbantartása, javítása            Megvalósult,folyamatosan 
                                                                                               kiegészül.  
Fenntartása nem indokolt. 

 


