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Előterjesztés 
Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi 
programokról. Az Ebktv. 31. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat öt-
évente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 
 
Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évtől rendelkezik hatályos helyi esély-
egyenlőségi programmal. 2013. évben új helyi esélyegyenlőségi program került elfo-
gadásra 88/2013. (VI. 27.) számú önkormányzati testületi határozattal. 2015. évben 
megtörtént a HEP felülvizsgálata, melyet a Püspökladány Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 105/2015. (X. 29.) számú határozattal elfogadott.  
 
Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése értelmében a helyi esélyegyenlőségi program idő-
arányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetle-
ges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség ese-
tén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést 
és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. 
 
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlő-
ségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. ren-
delet) 1. § (1) bekezdése szerint „A települési önkormányzat által készített helyi 
esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll.” 
 
A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében „A helyzetelemzésben meg kell ha-
tározni 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 Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint „Az intézkedési tervben meg kell hatá-
rozni, hogy a helyzetelemzésben feltárt esélyegyenlőségi problémák felszámolása 
érdekében milyen beavatkozásokra, intézkedésekre van szükség.” 
A HEP helyzetelemzésének tartalmi elemeit, valamint intézkedési tervét a helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 
5.) EMMI rendelet 2. és 3. sz. melléklete tartalmazza. 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átvizsgálása során megállapításra került, 
hogy az Intézkedési Tervben kitűzött célok megvalósulása folyamatos, ezért 
annak felülvizsgálata, módosítása nem szükséges. 
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A fentieket figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t  
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013-2018. évekre vo-
natkozó 2015. évben felülvizsgált, hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programját az 
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény 31.§ (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének, a kétévente előírt áttekin-
tésnek eleget tett, a program határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését el-
fogadja, megállapítja, hogy felülvizsgálat nem szükséges, így a Helyi Esélyegyenlő-
ségi Programot változatlan formában helybenhagyja. 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dombi Imréné  polgármester 
        
 
Püspökladány, 2017. június 22. 
 
 
         
         D o m b i  Imréné 
              Polgármester 



HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM INTÉZKEDÉSI TERVE (2013-2018) 
 
 A B C D E F G H I J 
Intézke-
dés 
sorszá-
ma 

Az intézkedés 
címe, megneve-
zése 

A helyzetelemzés 
következtetései-
ben feltárt esély-
egyenlőségi prob-
léma megnevezé-
se 

Az intézkedés-
sel elérni kívánt 
cél 

A célkitűzés 
összhangja 
egyéb straté-
giai dokumen-
tumokkal 

Az intézke-
dés tartal-
ma 

Az intézke-
dés felelőse 

Az intézke-
dés megva-
lósításának 
határideje 

Az intézkedés 
eredményes-
ségét mérő 
indikátor(ok) 

Az intézke-
dés megva-
lósításához 
szükséges 
erőforrások  
(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 
 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntartható-
sága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
1 Szociális  Szol-

gáltatástervezési 
Koncepció felül-
vizsgálata 

Nem tartalmaz a 
ro-
mák/mélyszegénys
égben élők esély-
egyenlőségét elő-
segítő konkrét 
intézkedéseket 
 

Konkrét intézke-
dési terv 

Szociális  Szol-
gáltatástervezé
si Koncepció 

A szociális 
szolgálta-
tástervezési 
koncepció 
felülvizsgá-
lata 

Polgármester 2014.12.31. 
MEGVALÓ-
SULT 

Szociális  
Szolgáltatás-
tervezési Kon-
cepció 

Polgármes-
teri Hivatal 

szakmai együtt-
működés 

2 Romákra vonat-
kozó adatgyűjtés 
 

Adathiány Adatfeldolgozás, 
adatelemzés 

IVS Adatgyűjtő 
és elemző 
munkacso-
port  
 

Polgármester 2014.12.31 
MEGVALÓ-
SULT 

munkaterv humán erő-
forrás 

Társadalmi 
együttműködés 

3 Foglalkoztatás-
hoz kapcsolódó 
pályázatfigyelés 

Magas a pályakez-
dők és a nyugdíj 
előtt állók munka-
nélkülisége 

A munkanélküli-
ségi arány csök-
kentése az érin-
tett csoportoknál 

 Pályázati 
lehetőségek 
figyelése és 
lehetőség 
szerinti 
részvétele 
 

Polgármester 2018.12.31. 
folyamatban 

Képzések 
eredményes-
sége 

Humán, 
pénzügyi 
erőforrás 

Pályázati forrás-
ból 

4 Úthálózat minő-
ségének folya-
matos karbantar-
tása, javítása 
Külterületi ke-
rékpárút fejlesz-
tése 
Autóút, autópá-
lya 

Úthálózat minősé-
gének javítása 

A munkanélküli-
ség arányának 
csökkentése 

ITS  Pályázati 
lehetőségek 
figyelése és 
lehetőség 
szerinti 
részvétele 

Polgármester 2018.12.31. 
folyamatban 

Külterületi 
kerékpárutak, 
utak 

Pénzügyi 
erőforrás 

Pályázati forrás-
ból 
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 A B C D E F G H I J 
Intézke-
dés 
sorszá-
ma 

Az intézkedés 
címe, megneve-
zése 

A helyzetelem-
zés következte-
téseiben feltárt 
esélyegyenlősé-
gi probléma 
megnevezése 

Az intézkedés-
sel elérni kí-
vánt cél 

A célkitűzés 
összhangja 
egyéb straté-
giai dokumen-
tumokkal 

Az intézke-
dés tartalma 

Az intézke-
dés felelőse 

Az intézke-
dés megva-
lósításának 
határideje 

Az intézkedés 
eredményes-
ségét mérő 
indikátor(ok) 

Az intézke-
dés megva-
lósításához 
szükséges 
erőforrások  
(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntartható-
sága 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 
1 Akadálymentesí-

tés 
részlegesen aka-
dálymentesített 
épületek 
 

épületek aka-
dálymentesítése 
 
 

IVS, Pedagó-
giai Programok 

Oktatási-
nevelési in-
tézmények 
épületeinek 
akadálymen-
tesítése 

Polgármester 2018.12.31. munkaterv érintettek 
együttműkö-
dése, pénz-
ügyi erőfor-
rás 

érintettek 
együttműködése 

III. A nők esélyegyenlősége 
1 Nemekre érzé-

keny adatgyűjtés 
Adathiány Adatfeldolgozás, 

adatértékelés 
Szociális Szol-
gáltatástervezé
si Koncepció 

Adatgyűjtő és 
elemző mun-
kacsoport 

Polgármester 2014.12.31. 
MEGVALÓ-
SULT 

jegyzőkönyv, 
munkaterv 

humán erő-
forrás 

Társadalmi 
együttműködés 

2 Képzések a tele-
pülésen élő nők 
számára 

Magas női mun-
kanélküliség ará-
nya 

Az arány csök-
kentése 

Szociális Szol-
gáltatástervezé
si Koncepció 

Készségfej-
lesztő, szocia-
lizációs tré-
ningek, foglal-
koztathatóság
ot elősegítő 
képzések 

Polgármester 2014.12.31. 
MEGVALÓ-
SULT 
2018.12.31. 

Képzések 
eredményes-
sége 

humán erő-
forrás  

Társadalmi 
együttműködés 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 
1 Idősekre vonat-

kozó adatgyűjtés 
Adathiány Adatfeldolgozás, 

adatértékelés 
Szociális Szol-
gáltatástervezé
si Koncepció 

Adatgyűjtő és 
elemző mun-
kacsoport 

Polgármester 2014.12.31. 
MEGVALÓ-
SULT 

Jegyzőkönyv, 
munkaterv 

Humán erő-
forrás 

Társadalmi 
együttműködés 

2 Átmeneti elhe-
lyezést nyújtó 
intézmény 

Nincs a települé-
sen 

Idősek számára 
a személyes 
gondoskodás 
keretébe tartozó 
átmeneti elhe-
lyezést nyújtó 
intézmény 
 

Szociális Szol-
gáltatástervezé
si Koncepció 

Idősek szá-
mára a sze-
mélyes gon-
doskodás 
keretébe 
tartozó átme-
neti elhelye-
zést nyújtó 
intézmény 
 

Polgármester 2018.12.31 munkaterv pályázati 
forrás, pénz-
ügyi forrás, 
humán erő-
forrás 

Társadalmi 
együttműködés 
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 A B C D E F G H I J 
Intézke-
dés 
sorszá-
ma 

Az intézkedés 
címe, megneve-
zése 

A helyzetelem-
zés következte-
téseiben feltárt 
esélyegyenlősé-
gi probléma 
megnevezése 

Az intézkedés-
sel elérni kí-
vánt cél 

A célkitűzés 
összhangja 
egyéb straté-
giai doku-
mentumokkal 

Az intézke-
dés tartalma 

Az intézke-
dés felelőse 

Az intézke-
dés megva-
lósításának 
határideje 

Az intézkedés 
eredményes-
ségét mérő 
indikátor(ok) 

Az intézke-
dés megva-
lósításához 
szükséges 
erőforrások  
(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

3 Ápolást-
gondozást nyúj-
tó intézmény 

Nincs a települé-
sen 

Idősek számára 
a személyes 
gondoskodás 
keretébe tartozó 
ápolást-
gondozást nyúj-
tó intézmény 
 

Szociális Szol-
gáltatástervez
ési Koncepció 

 Polgármester 2018.12.31. 
folyamatban 

  Társadalmi 
együttműködés 

4 Közbiztonság 
javítása 

Az idősek bizton-
ságának javítása 

Biztonságos 
környezet kiala-
kítása 

Bűnmegelőzé-
si Koncepció 

Település 
határában 
kamera rend-
szer kiépítése 

Polgármester 2018.12.31. 
folyamatban 

Felszerelt 
biztonsági 
rendszer 

Pénzügyi 
erőforrás 

Pályázati forrás-
ból 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
1 Fogyatékkal élő 

személyekre 
vonatkozó adat-
gyűjtés 

Adathiány Adatfeldolgozás, 
adatértékelés 

Szociális Szol-
gáltatástervez
ési Koncepció 

Adatgyűjtő és 
elemző mun-
kacsoport 

Polgármester 2014.12.31. 
RÉSZBEN 
MEGVALÓ-
SULT 
2018.12.31. 

Jegyzőkönyv Humán erő-
forrás 

Társadalmi 
együttműködés 

 


