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 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 105/2013. (VI.27.) határozatával 
fogadta el Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban: HEP). Az 
elfogadott Esélyegyenlőségi Program - a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a helyi 
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 
szóló kormányrendelet alapján készült el amely - 5 évre szól, tehát a 2013-2018. közötti 
időszakra.  
 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény (Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. Az Ebktv. 31. § 
(2) és (4) bekezdése a következők szerint rendelkezik:  

„(2) A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, 
a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, 
foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló 
intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex 
kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv 
elfogadása során figyelembe kell venni a települési kisebbségi önkormányzatok véleményét. 
A helyi esélyegyenlőségi programot a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által 
meghatározott részletes szabályok alapján kell elkészíteni. A programalkotás során 
gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által 
készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv 
és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 

 
„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) 

bekezdésben 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 felülvizsgálatának egyik alapját olyan dokumentumok képezik, amelyek elkészítése 
jelenleg is folyamatban van. A felülvizsgálathoz elengedhetetlen, hogy a végleges 
településfejlesztési stratégiák (Megyei szintű fejlesztési tervek) elkészüljenek, valamint a 
további célok, fejlesztési lehetőségek meghatározásra kerüljenek. A célok meghatározása  
2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési ciklussal párhuzamosan valósuljon meg, mivel a 



fejlesztések alapdokumentuma a Gazdasági Program mellett a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program is.  
 
A Türr István Képző és Kutató Intézet által - Ferdinandy Katalin esélyegyenlőségi 
osztályvezető által jóváhagyott - kiadott útmutató kitér arra, hogy a pályázati felhívásra 
beadott pályázatok esetében nem elegendő a HEP megléte.  Be kell mutatni a HEP-ben 
tervezett intézkedéseket és a pályázat útján elérendő fejlesztési cél közötti összhangot, tehát 
azt, hogy a pályázati támogatással elérendő cél olyan probléma megoldásához járul hozzá, 
vagy olyan problémát old meg, amely a HEP helyzetelemzésében is szerepel, és amelynek 
megoldására intézkedést terveztek.  
 
 
Fentiek megléte és összhangja tehát elengedhetetlen a felülvizsgálathoz.  
 

II. A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósult elemei 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglalt intézkedési tervek részeként több területen is 
megvalósult az esélyegyenlőséget növelő intézkedés városunkban. Ezek a teljesség igénye 
nélkül az alábbiak: 
- Férőhelybővítés a Meserét Lajosmizsei Napköziotthonos Óvodában 2013. szeptember 1-

jétől 
- Infokommunikációs akadálymentesítés a Meserét Óvodában az új épületrészben 
- Fogyatékkal élők részére akadálymentes parkolóhely kialakítása a Meserét Óvodánál és a 

Városháza előtt  
-  Rehabilitációs járadékban részesülők foglalkoztatása az intézményeknél  

Meserét Óvoda   1 fő  2014.06.02.-2015.08.31. 
Közös Önkormányzati Hivatal   1 fő  2014.07.01.-2015.08.31. 
Intézmények Gazdasági Szervezete 2 fő 2015. évben 
Egészségügyi, Gyermekjóléti Int.  2 fő 2015. évben 

- Gyermekbarát ügyfélváró kialakítása a Városházán 
- Központi közlekedési lámpáknál jelzőrendszer fejlesztése 
- Közfoglalkoztatással egybekötött alapkompetencia képzés (3 csoport – 82 fő) 2013. 

december 1 - 2014. március végéig – ebből 20 fő általános iskolai végzettséggel sem 
rendelkezett és regisztrált álláskeresők voltak a Munkaügyi Központnál  

- 42 fő szakmai képzésen vett részt /motorfűrészkezelő, kisgépkezelő, mezőgazdasági 
munkás, parkgondozó, targoncavezető, számítógépkezelő/ 2014. decembertől 2015. 
március 30-ig, ők regisztrált álláskeresők voltak a Munkaügyi Központnál. 

- A Türr István Képző és Kutató Intézet koordinálásával - az Országos Roma 
Önkormányzat pályázatával - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján a TÁMOP-2.3.D.3-136/1-2013.-
0001 „Foglalkoztatási Szövetkezet – Híd a munka világába kiemelt projekt” 
felnőttképzési szerződés keretében –  szociális gazdaság általános képzés tanfolyamon 
három turnusban 11fő – 16 fő – 18 fő vett részt.  

 
A HEP megvalósulását nagy mértékben meghatározza a humán-, és pénzügyi –erőforrás, ezért 
is rendkívül fontos az I. pontban meghatározottak betartása.     
 
A 2013. évben elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program megtekinthető a 
www.lajosmizse.hu/varosfejlesztes oldalon. 
 



Kérem a T. Képviselő-testületet a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésére és 
elfogadására.  
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Határozat 

 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját áttekintette és módosítás nélkül a 2.) pontban foglalt 
kiegészítéssel elfogadja.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az előterjesztésben felsorolt „A Helyi Esélyegyenlőségi Program 
megvalósult elemei” a HEP megfelelő pontjaihoz beépítésre kerüljenek. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. június 25. 
 
Lajosmizse, 2015. június 10.      
 
        Basky András sk. 

polgármester  
 
 

 
 


