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1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés melléklete szerint elfogadja 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlıségi Programját, az alábbi módosításokkal 
kiegészítve: 
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 
4 

Hány településrıl járnak be a gyermekek 3 

Óvodai férıhelyek száma 366 

Óvodai csoportok száma 15 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6.30 h-tól 17.30.h-ig 
A nyári óvoda-bezárás idıtartama: () aug 19 - aug 31 

Személyi feltételek Fı Hiányzó létszám 
Óvodapedagógusok száma 29 0 
Ebbıl diplomás óvodapedagógusok száma 29 0 

Gyógypedagógusok létszáma  2 0  

Dajka/gondozónı 15 0 

Óvodai csoportok száma 15 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6.30 h-tól 17.30.h-ig 
A nyári óvoda-bezárás idıtartama: () aug 19 - aug 31 

Személyi feltételek Fı Hiányzó létszám 
Óvodapedagógusok száma 29 0 
Ebbıl diplomás óvodapedagógusok száma 29 0 

Gyógypedagógusok létszáma  2 0  

Dajka/gondozónı 15 0 
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- lehetıség szerint az úthálózat fejlesztése. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézkedés címe: Az alacsony iskolázottságúak képzésének és foglalkoztatásának, megélhetésének 
elısegítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A regisztrált álláskeresık közel 50%-a alacsony iskolai végzettséggel (általános iskola 
vagy annál alacsonyabb iskolai végzettség) rendelkezik, nehezen tudnak elhelyezkedni az 
elsıdleges munkaerıpiacon.  

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és rövid-
, közép- és hosszútávú 
idıegységekre bontásban 

Célunk a településünkön élı álláskeresık számára általános iskolai végzettség és képzési 
szakképzési lehetıségek feltárása, a foglalkoztatásuk elısegítése. Pályázatokon, 
segélyszervezeteken, önkormányzaton, alapítványokon keresztül a rászorulók segítése 
lehetıség szerint ruházattal, élelmiszerrel, vetımag és palánta biztosításával. 
Rövid távú: 2013.07-08. hó: Igényfelmérés a helyi munkáltatók, foglalkoztatók körében, 
igényfelmérés az álláskeresık körében, közfoglalkoztatottak minél nagyobb számban 
történı foglalkoztatása 
Közép távú: 2013.09.-2015.06.hó: Az álláskeresık képzésbe kapcsolódásának elısegítése 
Hosszú távú: 2013.09-2018.03.31.:Foglalkoztatás elısegítése, a munkáltatók tájékoztatása 
a foglalkoztatáshoz kapcsolódó  kedvezményekrıl, támogatásokról  

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

1. 2013.07.-08. hó: Igényfelmérések elvégzése, összegzése 
2. 2013.07.-08. hó: -2014.08.31.: Kapcsolatfelvétel a Mővelıdési Ház és Könyvtárral, a 
Munkaügyi Központtal és a felnıttképzı intézményekkel 
3. 2013.09.-2015.06.: Képzések szervezésének támogatása 
4. 2013.09-2018.03.31.:Foglalkoztatás elısegítése 

Résztvevık és 
felelıs 

Felelıs: Polgármester 
Önkormányzat, Munkaügyi Központ,  

Partnerek Helyi munkáltatók, Mővelıdési Ház és Könyvtár, Türr István Képzı és Kutató Intézet,  

Határidı(k) pontokba 
szedve 

1. 2013.09-2014.02.28. 
2. 2014.03.01-2014.08.31. 
3. 2014.09.01-2017.02.28. 
4. 2017.03.01-2018.03.31. 

Eredményességi mutatók 
és annak 
dokumentáltsága, forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

1. 2 db Igényfelmérı kérdıív (munkáltatók, álláskeresık számára) 
2. 1 db összegzés 
3. 1 db képzési ajánlat, tájékoztató 
4. Jelenléti ívek a képzésrıl 
5. 1 db Együttmőködési nyilatkozat a helyi munkáltatókkal 

Az intézkedési terv eredményei fenntarthatóak, a képzésen résztvevık új szakmai 
ismereteikkel képesek lesznek az elhelyezkedésre, a helyi munkáltatók érdekeltek a 
foglalkoztatásukban. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A tartós munkanélküliek nem vállalják a képzésben való részvételt – az elhelyezkedés 
feltételeinek, a munkáltatók elvárásainak pontos megismertetésével érdekeltté válnak. 

Szükséges erıforrások Önkormányzat és Családsegítı Szolgálat: szervezés biztosítása, kapcsolatok fenntartása 



2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a Helyi 
Esélyegyenlıségi Program aláírására. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. június 27. 
 
 
 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 
 

Kmf. 
 

Basky András sk.      Dr. Balogh László sk. 
   polgármester        jegyzı  
 
 
A kivonat hiteles: 


