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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. § (1) bekezdése értelmében, a község, a 

város és a főváros kerületeinek önkormányzata öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi 

programot fogad el. 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a 2018-2023 időszakra vonatkozó Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: HEP) a 253/2018. (VI. 28.) Kt. 

határozattal fogadta el. 

 

A Ebktv. 31. § (4) bekezdése szerint a helyi esélyegyenlőségi program időarányos 

megvalósulását, illetve a helyzetelemzésben meghatározott helyzet esetleges 

megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi 

esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az 

intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. 

 

A HEP első felülvizsgálata a 2020. évben megtörtént, a Képviselő-testület a 

változtatásokkal egységes szerkezetű dokumentumot a 164/2020. (X. 30.) Kt. 

határozatával fogadta el. 

 

A 2022. évben a HEP második – érvényességi idején belüli utolsó – felülvizsgálata 

vált aktuálissá. A felülvizsgálat első lépéseként az önkormányzat áttekintette a 2018-

ban elfogadott és 2020-ban felülvizsgált anyagot és módosítási javaslatokat 

fogalmazott meg mind a helyzetelemzés (szöveges rész), mind az intézkedési terv 

(táblázat) vonatkozásában. 

 

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 6. 

§ (1) bekezdése értelmében, a települési önkormányzat vizsgálja felül a helyi 

esélyegyenlőségi programot.  

 

A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése szerint, a felülvizsgálatnak ki kell terjednie 

a) arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, 

b) a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére, 

c) a módszertani útmutatónak való megfelelőségre. 

 

A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján, a helyzetelemzésben meg kell határozni a 

településen élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a 

mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők teljes 

lakossághoz viszonyított képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, szociális és 

területi mutatóit, az adott település esélyegyenlőtlenségi problémáit. 

  

A Belügyminisztérium honlapján közzétett módszertani útmutató alapján felülvizsgált 

helyzetelemzés módosításait az indokolta, hogy a HEP 2018-as elfogadása óta az 

önkormányzat új szociális ellátásokra vonatkozó rendeletet fogadott el (a szociális 



 

 

 

ellátásokról szóló 8/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet), a Platán Otthon és az 

Arany Sziget Idősek Otthona 2020. január 1. napjától a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület fenntartásába került át, valamint több 

intézményátszervezést is végrehajtott az elmúlt években. 

 

A Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése értelmében, az intézkedési tervben meg kell 

határozni, hogy a helyzetelemzésben feltárt esélyegyenlőségi problémák felszámolása 

érdekében milyen beavatkozásokra, intézkedésekre van szükség.  

 

Az intézkedési tervben – táblázati formában - meghatározott célkitűzésekhez minden 

esetben tartozik egy, a cél megvalósítására rendelkezésre álló határidő. Az intézkedési 

tervben javasolt módosítások általában határidő hosszabbítások voltak (általában a 

támogatott projekt változása miatt), de több esetben csak az került rögzítésre, hogy a 

programelem határidőre megvalósult vagy nem valósult meg. 

 

A HEP módosításokkal egységes szerkezetű munkapéldánya 2022. november 4. 

napján – online egyeztetés céljából – elektronikus úton megküldésre került 

mindazoknak, akik a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti tárgykörökben 

tapasztalatokkal rendelkeznek és véleményükkel segíthetik a felülvizsgálat tárgyilagos 

lefolytatását (HEP Fórum tagjai). 

 

A megkeresettek számára a munkaanyag véleményezésére 2022. november 14. napjáig 

volt lehetőség, az addig beérkezett érdemi észrevételek, javaslatok a dokumentumban 

átvezetésre kerültek. 

 

A HEP 2022. évben történt felülvizsgálatának eredményeként született anyag az 

előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadását! 

 

Határozati javaslat 

a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018-ban elfogadott Helyi 

Esélyegyenlőségi Program időarányos megvalósulását, illetve a helyzetelemzést 

áttekintette, a Programot felülvizsgálta, és a felülvizsgálat alapján módosított 

Programot a melléklet szerint elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a felülvizsgált 

Helyi Esélyegyenlőségi Program közzétételéről. 

 

Határidő: 2020. november 15.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda  

      Pintér Szilárd 
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