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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az esélyegyenlőség alapja Magyarország Alaptörvénye XV. cikkének (2) bekezdése: 
 
„Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, 
nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, 
nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 
különbségtétel nélkül biztosítja.” 
 
Az Országgyűlés tekintettel az Alaptörvény II. és XV. cikkére, az ország nemzetközi 
kötelezettségeire és az európai közösségi jog vívmányaira megalkotta az Egyenlő 
Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt 
(továbbiakban: Ebktv).  
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésén a 
237/2013. (VI.27.) számú határozatával elfogadta Dombóvár Város Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban: HEP) 2013-2018 évre, melyet 2015. 
októberben felülvizsgált és aktualizált. A Képviselő-testület a 256/2017. (V.25.) Kt. 
határozatával változatlan formában elfogadta.   
 
Az Ebktv.31.§ (1) bekezdése alapján települési önkormányzat ötévente öt évre szóló 
helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 
 
Az Ebktv. 31.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján a települési önkormányzat az 
államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi 
megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés 
alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e 
törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal 
rendelkezik.  
 
A jelenleg folyamatban lévő pályázataink elszámolásához is elengedhetetlen, hogy 
hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programmal rendelkezzünk. 
 
A HEP-ban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – 
különös tekintettel a mélyszegénységben élők, a romák, a gyermekek, a nők, az idősek 
és a fogyatékkal élő személyek – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és 
szociális helyzetéről. A helyzetelemzés során feltárt problémák kezelésére intézkedési 
tervet kell elfogadni. 
 
A helyzetelemzésének elkészítéséhez szükséges adatokat az Országos 
Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerből (TeIR), a Központi 
Statisztikai Hivatal adataiból, valamint helyi adatgyűjtéssel a Hivatalnál, az 
önkormányzati intézményeknél, társhatóságoknál rendelkezésre álló adatokból 
készítettük. 
 



A HEP intézkedési tervében az egyes célcsoportoknál beazonosított problémákat a 
helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. 
(VI.5.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében megadott formátumú összegző 
táblázatba foglaltuk össze. 
 
 Az intézkedések többségének végrehajtására több esetben pályázati forrásból kerül 
megvalósításra. Az intézkedési terv összehangolására HEP Fórumot hívtunk össze. A 
Fórumon hangzottak el problémák, fejlesztési javaslatok, amelyeket beépítettünk a 
HEP-be. 
 
Kérem a Képviselő-testülettől az új Helyi Esélyegyenlőségi Program (2018-2023) 
elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
az önkormányzat 2018-2023 évekre szóló helyi esélyegyenlőségi programjáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja 
a 2018-2023. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját.  
 
Határid ő: azonnal – az önkormányzat honlapján történő közzétételre  

azonnal – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz történő 
továbbításra  
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