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Bevezetés 

 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Kisar 
Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban 2013.06.28. 39/2013(VI.28.) Ökt. rögzítette az 
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények működtetését. Vállalta továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 
intézményfenntartóira.  
Jelen dokumentum a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatának elvégzését írja le. 
 

Célok 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
 
Kisar település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
- a diszkriminációmentességet,  
- szegregációmentességet, 
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-
értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 
tematikus munkacsoportokat. 
 
 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  



 

 

 

A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A 

program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének szempontjai” fejezete és  

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) 
EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a 

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.) 
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) 
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) 

előírásaira. 

A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége    

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 

(Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) bekezdése 

szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, 

amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell 

vizsgálni. Utóbbi bekezdés szó szerint: 

„(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 település bemutatása 

 

A település életében a HEP elfogadásától a felülvizsgálatig eltelt időszakban számos változás történt. 

A község állandó lakosságának száma 1060 főről, 1117 főre növekedett. A települést elhagyók száma 

és a településre beköltözők száma nem jelentős, a különbség nagy részét a természetes születések 

egyenlítik ki. A hivatal épületének felújítása, energetikai korszerűsítése befejeződött. Közösségi tér, 

látogató központ épült, amely a település megszépülését eredményezte.  A csapadékvíz elvezető 

hálózat felújítása is megtörtént. 

Célok 

 

Kisar település Önkormányzatának célja, hogy elemezze a településen élő hátrányos helyzetű 

csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő 

célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint 

a szociális helyzetre. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 

1. A szociális területet lefedő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (Gyvt.) jelentős változáson ment keresztül. 

A 2013. évi LXXV. törvény és a 197/2013.(VI.13.) Kormányrendelet módosította fenti 

jogszabályokat. A törvénymódosítás értelmében 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési 

segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnt, és 

önkormányzati segéllyé olvadt össze. A törvény felhatalmazása szerint a települési önkormányzatnak 

legkésőbb 2013. december 31- éig kellett megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, 

kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. 

2. A hatáskörök a szerint kerültek módosításra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület 
hatáskörét a jegyzőre átruházza. 

3. Az önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre 
számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kellett 
szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 130%-ánál (37.050.-Ft). (2013. évben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összege 28.500.-Ft). Ettől eltérően a megállapított jogosultsági értékhatár magasabb: család 



esetén 150% (42.750.-Ft), illetve egyedülálló személy esetén 200 % (57.000.-Ft) és gyermekét 
egyedül nevelő személy esetén 175 % (49.875.-Ft). 

Kinek a részére nyújt a testület önkormányzati segélyt? 

4. A korábban a közoktatásról szóló törvényből a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 
tényének megállapítása a Gyvt. szabályozása értelmében 2013. szeptember 1. napjától a 
jegyző feladata. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében 3 körülményből (szülők alacsony 
iskolázottsága, alacsony foglalkoztatottsága, illetve a gyermek elégtelen lakókörnyezete) 
legalább 1 fennáll, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához pedig a fenti 3 
körülményből legalább kettőnek kell fennállnia. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 
megállapítása a gyermekek részére a köznevelés területén kedvezményeket, támogatásokat, 
jogosultságokat biztosít. 
 

5. Az étkeztetés esetében a Szt. 62.§(1) bekezdése határozza meg a szociális rászorultság 
szempontjait, melyek között szerepel a hajléktalanság is, mint rászorultsági szempont.  

 
6.  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős 

mértékben átalakult.  
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek.  
A helyi önkormányzatok felelőssége növekedett a helyi közösség szociális biztonságának 
erősítésében, a szociális segélyek biztosításában.  
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az 
ellátások a következőek:  
- aktív korúak ellátása,  

- időskorúak járadéka,  
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),  
- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),  

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.  
 
A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érintette, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is 
a járási hivatalok állapították meg.  
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által 

nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lett, amelynek jogosultsági feltételeit, 

típusait az önkormányzatok határozhatják meg. 

 
AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK:  
 
I. Aktív korúak ellátása  
(jogszabályi háttér: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a 
továbbiakban: Szt.), 33.§-37/C.§, az átmeneti rendelkezések vonatkozásában: 134.§, 134/B.§)  
Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, amely olyan 
személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az 
öregségi nyugdíjminimum 90%-a (25 650 Ft) alatt van, és a családnak nincs a törvényi értékhatárt 
meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás állapítható meg, a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépő 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.  
A jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-től a járási hivatal 
hatáskörébe került. Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a járási 



hivatal jogosult. A kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármesteri hivataloknál, amelyek azt 
továbbítják a járási hivatalok részére.  
Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra jogosultak körei 
esetenként változtak.  
I.1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem várható változás azon kívül, hogy a 
támogatást a járási hivatal állapítja meg. 
A támogatás havi összege – 2014-hez hasonlóan – 22 800 Ft.  
 
 
I.2. Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnt. A korábban erre a 
támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhettek jogosultságot.  
Az új rendszer bevezetésének lépései a következők:  
 A jelenleg  rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultságát a jegyző 
2015. január 1. és 2015. február 28. között felülvizsgálta.  

 A  felülvizsgálat eredményeként a jegyző határozatban megállapította, hogy az ügyfél 2015. 
március 1-től milyen ellátásra lett jogosult.  

 Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lettek jogosultak 
azok a személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert egészségkárosodottnak 
minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudják.  

 Ha vállalják a  foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési 
kötelezettséget (álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi központtal), 
akkor foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, 
és azok, akik az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján jogosultak jelenleg 
rendszeres szociális segélyre.  

 Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő vagy  az önkormányzat rendeletében meghatározott 
feltételek alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy az együttműködést nem vállalja, 
akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni.  
 
 



 
 
Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) összegét a 
rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell majd kiszámítani, egyedül a 
családi jövedelemhatár összege változik:  
Az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi 
összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át. (A nettó 
közfoglalkoztatási bér 90%-a, tehát az EGYT maximuma 2015. évben 46 662 Ft.)  
A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok 
összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának szorzatával. (2015. 
február 28-ig az önym. 90%-áig kellett kiegészíteni a család jövedelmét. Az új szabályok szerint egy 
egyedülálló személy esetében a családi jövedelemhatár összege 26 220 Ft, mert a fogyasztási egység 
arányszáma:1, az önym. 92%-a: 26 220 Ft.)  
Az Szt. 2015. február 28-ig hatályos 37/A. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély akkor 
állapítható meg és akkor folyósítható – kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő 
személyeket – ha a személy nyilatkozatában vállalja az együttműködési kötelezettséget a települési 
önkormányzat által erre kijelölt szervvel. Az Szt. alapján az együttműködés intézményi feltételeiről a 
települési önkormányzat elsősorban a családsegítő szolgálat útján gondoskodik.  
A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés 
szerepe az aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában. Az 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális 
élethelyzetük miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülő személyek pedig az állami foglalkoztatási szervvel kötelesek együttműködni. 
.  
 
 
 
 
 
 



II. Lakásfenntartási támogatás  
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (1)-(2) bekezdés)  
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerültek a szociális törvényből. Ettől az 
időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.  
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett  benyújtani.  
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a lakásfenntartási 
támogatást, a következőképpen alakult:  
 Ha az ellátásra való jogosultságot 2014.  december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a korábbi 
szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a lakásfenntartási támogatásra.  

 Ha a hatóság 2015. január 1-ét követően döntött a támogatásra való jogosultságról, akkor a 
lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig lehet biztosítani.  
 
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.  
III. Adósságkezelési szolgáltatás  
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (4) bekezdés)  
Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-étől kikerültek a szociális törvényből. Ettől 
az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.  
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik részére 2015. március 1. előtt került megállapításra az 
adósságkezelési szolgáltatás, a szolgáltatást a korábbi szabályok alapján kell nyújtani.  
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási 
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek számára.  
 
 



IV. Méltányossági közgyógyellátás  
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (3) bekezdés)  
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerültek a szociális törvényből, ettől 
az időponttól kezdődően biztosítása nem lett kötelező.  
Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett benyújtani.  
A korábban hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát az ellátásra való jogosultság egy éves 
időtartamban fennáll az alábbi esetekben:  
 Ha az ellátásra való jogosultságot 2015.  március 1-jét megelőzően megállapították, vagy  

 Ha az ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás 2015. február 28-án folyamatban volt.  
 
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások 
viseléséhez.  
 
V. Méltányossági ápolási díj  
Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező.  
A méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek a szociális törvényből.  
A 2015. március 1-ét megelőzően megállapított ellátások az önkormányzat mérlegelésétől függően 
biztosíthatóak 2015. március 1-jét követően, települési támogatás formájában.  
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét betöltött 
tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.  
 
VI. Önkormányzati segély  
(jogszabályi háttér: Szt. 45.§)  
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési 
támogatás lett.  
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben 
szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, 
hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében 
milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben 
az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.  
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási 
gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást 
veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, 
hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.  
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja fel:  
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen  
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,  
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy 
részére,  
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,  
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.  
Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni. 5  
 



A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, 
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét 
legkésőbb 2015. február 28-áig kellett megalkotnia.  
 

7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) szociális szolgáltatásokat érintő módosítások 

 Az intézményi térítési díj szabályainak változása 

 A támogatott lakhatás szabályainak módosítása 

 Belépési hozzájárulás bevezetése a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben 

 Az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok módosítása 

 A területi lefedettséget figyelembevevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás 
szabályainak módosítása 

 Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésének racionalizálása 

 Lakóotthoni átalakulás kötelezettségének hatályon kívül helyezése 

 Támogatott lakhatás célcsoportjainak változása 

 Térítési díj visszamenőleges megállapítása kivételes esetben 

 Jogorvoslati rend pontosítása 

 A falu és tanyagondnoki szolgáltatás egyes szabályainak módosítása 

 A 150 fős korlátra vonatkozó szabályok 

 Egyházi kiegészítő támogatás megtérítésére vonatkozó szabály pontosítása 

 Jelzálogjog bejegyzés szabályának pontosítása 
 

8. Az Szt.-hez kapcsolódó kormányrendeletek legfontosabb változásai  

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 
módosításai 

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) 
Korm. rendelet módosításai 

 A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. 
(VII. 30.) Korm. rendelet módosításai 

 Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. 

 A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó 
rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat - és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. 
rendelet módosításai 

 

9. Az Szt.-hez kapcsolódó miniszteri rendeletek legfontosabb változásai  
 

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) 
SZCSM rendelet módosításai. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 
módosításai 

 A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 
módosítása 
 



1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Kisar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a 

települési támogatások rendszeréről. 

Új bevezetett rendszeres települési támogatás : 

Lakhatási támogatás: Lakhatási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló személy, aki a 

háztartása által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásait viseli. A lakhatási 

támogatás a villanyáram-, a víz-, szennyvíz és a gázfogyasztás, valamint a szemétszállítás díjához 

nyújtható. Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó 

havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és 

a háztartásban élők összjövedelmének 30%-át meghaladják a lakás fenntartásával járó költségek, 

továbbá a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 

Gyógyszertámogatás: Gyógyszertámogatásra jogosult az a nagykorú személy, akinek az esetében 

vényköteles havi rendszeres gyógyító ellátás költsége ( a továbbiakban: gyógyszerköltség) 

- a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

20%-át meghaladja és 

- a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 200%-át és 

- közgyógyellátási igazolványra nem jogosult valamint 

a kérelmezőnek és családjának vagyona nincs. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

Széchenyi 2020.  

 

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét 

éves periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a most 

induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes 

tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba 

fejlődik majd tovább. 

Magyarország a következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel. Az 

összes forrás 60%-át a Gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a 

foglalkoztatottság elősegítése is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd 

munkahelyteremtésre, háromszor több a kutatás-fejlesztésre és innovációra, energiahatékonyságra 

és az infokommunikációs szektor fejlesztésére pedig a korábbi dupláját használhatjuk fel.  A teljes 

pénzügyi keret legalább 15 százalékát közvetlenül a kis- és középvállalkozások megerősítésére 

fordítják majd, és a pályázati rendszerben is több változásra számíthatunk.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása 



 
 

 

 

2014-2020 időszak Operatív programok: 

 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs  OP (GINOP) 

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 

Terület és Településfejlesztési OP (TOP) 

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 

Környezet és Energetikai Hatékonyság OP (KEHOP) 

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 

Koordinációs OP (KOP) 

„Vidékfejlesztés, halászat” OP 

 



 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 

A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban 

változott meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Az 

önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati 

feladatok (gazdálkodás, igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) 

teszik ki, amelyet a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) 

bekezdése tartalmazza az önkormányzat számára a kötelezően ellátandó feladatokat 2013. évben az 

önkormányzat 100%-os konszolidációja megtörtént, így megteremthető a gazdasági stabilitás, a 

működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlya. A normatív finanszírozást, a feladat 

ellátási finanszírozás váltotta fel. 

2.2  A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

A település igazgatási és közoktatási feladatait társulásos formában látja el. Az igazgatási feladatokat 

továbbra is a kisari székhelyű Kisari Közös Önkormányzati Hivatal ( Kisar, Penyige , Tivadar tartozik 

hozzá) működteti. 

Kisar, Tivadar Önkormányzatok Óvodai társulása. 

2.3  A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

 

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból , valamint a helyi 

nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Természetesen azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás 

nincs és nem is lehet, ott a KSH adatokból indultunk ki. 

A felülvizsgálat készítése során releváns adathiány nem volt. Azonban a településünk nem 

rendelkezik adattal arra vonatkozóan, hogy lenne olyan lakott lakás, mely elégtelen lakhatási 

körülményeket biztosítana. Továbbá a lakosság eladósodottságának mértékéről sem rendelkezünk 

adattal. Hajléktalan nincs nyilvántartva. 

 

 

 

 

 



3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége     

 

A nemzetiségre vonatkozó adatokkal kapcsolatban kiemelendő: CSAK önkéntes nyilatkozat alapján, 

lehet valakiről nyilván tartani azt, hogy milyen nemzetiséghez tartozik. Az önkormányzati adatgyűjtés 

során is csak akkor lehet pl.: roma származásúnak figyelembe venni valakit, ha a személy, a 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon és formában önkéntes nyilatkozatot tett. Ilyen 

nyilatkozatot településünkön senki nem tett. 

Érdemi változás a 2 év alatt nem történt! 

Az önkormányzat célja az, hogy minél nagyobb számban bevonja őket a közmunkaprogramba, illetve 

olyan pályázatok felkutatásában segítsen, amelyek lehetőséget nyújtanak az otthoni gazdálkodás 

megalapozásában. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Magas a munkanélküliek aránya Munkahelyek számának emelésének elősegítése, 

közfoglalkoztatás 

  

  

  

  

  

 
1. számú táblázat - Lakónépesség száma 
az év végén 

 
  Fő Változás 

2007 1088   

2008 1077 99% 

2009 1048 97% 

2010 1062 101% 

2011 1054 99% 

2012 1013 96% 

2013 1045 103% 

2014 1073 103% 

2015 1117 104% 

2016   0% 

2017   ######## 

 
 
 



3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok 
száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák 

aránya az aktív korú 
roma/cigány 

lakossághoz képest 

2010         

2011         

2012         

2013 100       

2014 130       

2015 126       

2016         

2017         

 
3.4.2. számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

év 
Feltárt veszélyeztetett lakhatási 

helyzetek száma 
Hajléktalanok száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 0 0 

2016     

 
 
 



 
3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – 
közlekedés 
 

  

elérhetősé

g átlagos 

ideje 

autóval 

autóbusz 

járatpáro

k száma 

munka-

napokon 

átlagos 

utazási idő 

autóbussz

al 

vonat járatok 

átlagos 

száma 

munkanapok

on 

átlagos 

utazási 

idő 

vonatt

al 

Kerékpár úton 

való 

megközelíthetős

ég 

átlagos 

utazási 

idő 

kerékpáro

n 

Legközeleb

bi centrum 

15 perc 4 20 perc         

Megye-

székhely 

70 perc 1 90 perc         

Főváros 3,3 óra 0 3,3 óra         

 
3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 
adósságcsökkentési támogatásban 

részesülők száma 

2008 142 0 

2009 141 0 

2010 156 0 

2011 205 0 

2012 206 0 

2013 202 0 

2014 206 0 

2015     

2016     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesítettek száma 

év 

rendszeres 

szociális 

segélyben 

részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás (álláskeresési 

támogatás) 

Azoknak a száma, 

akik 30 nap 

munkaviszonyt 

nem tudtak 

igazolni és az FHT 

jogosultságtól 

elesett  

Azoknak a 

száma, akiktől 

helyi 

önkormányzati 

rendelet alapján 

megvonták a 

támogatást 
fő 

15-64 

évesek 

%-ában 

fő 
munkanélküli

ek %-ában 

2008 89 12 99 73 0 0 

2009 37 5 98 59 0 0 

2010 9 2 101 59 0 0 

2011 13 3 106 72 6 0 

2012 13 3 73 56 8 0 

2013 13 3 85   2 0 

2014 11 2 127   4 0 

2015             



4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel. Az 

egyes részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy. a szociális és 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő 

intézkedéseit kell meghozni, amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek 

javításában. 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Helyi szintű szolgáltatások alacsony száma, 

hiánya 

Tehetséggondozás, pályaorientáció, szabadidős 

programok, kulturális programok szervezésének 

elősegítése. 

  

  

  

 

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők 
száma 

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma 
óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma 
iskola 1-8. 
évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 
jogosultak 

száma 1-13. 
évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2008 35 124 8 121 14 0 

2009 26 126 9 125 14 0 

2010 35 112 11 118 16 0 

2011 29 121 4 118 16 0 

2012 31 113 3 113 21 84 

2013         19   

2014         18   

2015         20 96 

2016             

2017             

 

 

 



5. A nők helyzete, esélyegyenlősége         

 

A településen munkalehetőséget a közmunkaprogram, valamint a helyben működő vállalkozások 

biztosítanak. Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén nem jelentkezik.  

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

    

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő     0 ######## ######## 

0-2 évesek           

0-14 éves 102 93 195 52% 48% 

15-17 éves 23 22 45 51% 49% 

18-59 éves 304 368 672 45% 55% 

60-64 éves 47 36 83 57% 43% 

65 év feletti 75 47 122 61% 39% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 

gyermekvédel

mi 

kedvezménybe

n részesítettek 

száma 

Ebből tartósan 

beteg 

fogyatékos 

gyermekek 

száma 

Kiegészítő 

gyermekvédel

mi 

kedvezménybe

n részesítettek 

száma  

Ebből 

tartósan 

beteg 

fogyatékos 

gyermekek 

száma 

Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek 

száma 

2008 109 2 0 0 0 

2009 108 2 0 0 0 

2010 208 2 0 0 0 

2011 218 3 0 0 0 

2012 209 3 0 0 0 

2013 195 3 0 0 0 

2014 203 3 0 0 0 

2015           

2016           

2017           

 

 

 

 

 

 



6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 
A községben jelentős az egyedül élő idős emberek száma, akinek családja távol él. Kiemelkedő célunk 
az elmagányosodott idősek bevonása a közösségi életbe, programok szervezése. 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Magas az egyedül élők aránya. Szolgáltatások, programok bővítése. 

  

  

  

  

  
3. számú táblázat - Öregedési index 
 

  
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index (%) 

2001 208 221 94,1% 

2008 128 207 61,8% 

2009 123 195 63,1% 

2010 114 200 57,0% 

2011 116 197 58,9% 

2012 116 185 62,7% 

2013 109 190 57,4% 

2014 106 177 59,9% 

2015 122 195 62,6% 

2016     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a 

mindennapi életük során. (lakhatás, közlekedés, munkalehetőség, kulturális és társadalmi élet, sport 

és szórakozás) 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 

sportprogramokhoz való hozzáférés 

Utak, járdák felújítása,akadályok megszüntetése 

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

társadalmi felelősségvállalása 

 

a)a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 

önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként 

bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 

Közfeladatot sem civil, sem egyházi szolgáltató nem lát el. 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség 

bemutatása 

 

Nemzeti önkormányzat nem működik a településen. 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

 

A térségben az önkormányzatok között hatékony és szoros együttműködés alakult ki. 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A településen nem működik nemzetiségi önkormányzat. 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A településen több civil szervezet együttműködve azon fáradozik, hogy a lakosság számára olyan 

közösségi teret teremtsenek meg, mely mindenki számára egyenlő esélyekkel hozzáférhetővé válik. 

f )for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 

Fontos feladat, mivel a vállalkozások közvetve, illetve közvetlenül a település fejlődését segítik, 

szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez juttatják az 

önkormányzatot. 

 

 

 

 

 



9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a)a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil 

szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 

folyamatába 

 

A HEP felülvizsgálati anyag az önkormányzat honlapján, www.kisar.hu közzétételre kerül. 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

 

A település vezetője évente beszámol az esélyegyenlőségi program megvalósulásáról, változásairól.  

 

 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 
 

1. A HEP IT részletei 

 

 

A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kisar.hu/


 

 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 98 

2009 99 

2010 82 

2011 61 

2012 65 

2013 65 

2014 66 

2015   

2016   

2017   

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 15 

2009 18 

2010 27 

2011 23 

2012 23 

2013 23 

2014 23 

2015   

2016   

2017   



 

  

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 
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2008 374               

2009 373               

2010 373               

2011 373               

2012 373               

2013 373               

2014 373               

 



Összegzés 

 

Megvalósítás 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 

településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 

során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 

elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 

szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 

iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 

részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében 

szereplő  vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente 

cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 

ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 

garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  

 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 

megvalósuljanak. 

 

 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e 
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 



- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 

aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 

megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, 

a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi 

Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 

 
 
 

 
 
 
 

HEP Fórum 

tagjai: 

munkacsoportok 
vezetői, 

önkormányzat, 
képviselője, 

partnerek képviselője

Romák/mély-
szegénységben 
élők esély-
egyenlőségével 
foglalkozó  
munkacsoport

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport



A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 
 
 

Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot 

készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a 

létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 

nyilvános fórumot hívunk össze.  

 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 
összehívása.  
 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 

elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 

intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat 

honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és 

intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 

hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 

szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

 
 
 
 



Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának végrehajtásáért az önkormányzat részéről Dr. 
Ugron László jegyző  felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak 

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP- ben foglaltakat.  
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének, Pataki Ildikó esélyegyenlőségi referens  feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 
összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak 
megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse 
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a 
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, 
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 
működtetése.) 
 
 
 



Érvényesülés, módosítás 

 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során 

kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül 

jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 

elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 

intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a 

beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 

képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 

személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 

elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 

illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 

megvalósításához. 

 
 

4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. Kisar Község Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatának  szakmai és társadalmi vitája 

megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 

beépítettük. 

 

III. Ezt követően Kisar Község  Képviselőtestülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát  

(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta203/2015. (XI.27.) önkormányzati határozatával 

elfogadta. 

 

Kelt: Kisar,2015.november.02. 

 

 

Dr. Jámbrikné Pintér Andrea           Dr. Ugron László  
polgármester        jegyző 


