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Tárgy: Sárbogárd Város Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának (2019-2024) 

felülvizsgálata 

 

 

 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi 

esélyegyenlőségi program (a továbbiakban: HEP) elkészítését az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. 

§-a írja elő a települési önkormányzatok számára. 

 

A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat 

ötévente, öt év időtartamra fogad el. Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi 

területeket és a HEP célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 

szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: 321/2011. (XII. 27.) Korm. rend.) tartalmazza. 

Az Ebktv  31. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzatnak két évente át kell 

tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni a HEP-et. 

A HEP-et a települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítik el az 

Ebktv. 31. § (5) bekezdésének előírása alapján, elfogadása során figyelembe kell venni a 

települési nemzetiségi önkormányzatok véleményét. A programalkotás során törekedni kell a 

települési önkormányzat egyéb fejlesztési terveinek, koncepcióival történő összhangra. 

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a helyi esélyegyenlőségi 

program felülvizsgálata 6. § -ban foglaltak szerint az alábbiak szerint alakul: 

(1) A települési önkormányzat vizsgálja felül a helyi esélyegyenlőségi programot. 

(2) A felülvizsgálatnak ki kell terjednie 

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

b) a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére. 

(3) Ha a felülvizsgálat alapján szükséges, a települési önkormányzat 

a) módosítja a helyi esélyegyenlőségi programot, vagy 

b) új helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 

(4) A felülvizsgálatot az TEF által működtetett esélyegyenlőségi mentori hálózat munkatársai 

segítik. 

Tehát a jelenleg hatályos HEP esetében az első felülvizsgálat kiterjed a helyzetelemzés részre 

és az Intézkedési Tábla részre. 



I. A HEP helyzetelemzés részéről megállapítható - az elvégzett átvizsgálást követően -, hogy 

továbbra is helytálló, nem történt az adatokban nagymértékű változás, így ez esetben nem 

szükséges belenyúlni, módosítani rajta. A következő felülvizsgálat esedékességekor 

ismételten összevetésre kerülnek az adatok. 

 

II. A HEP Intézkedési Terve tekintetében az alábbiak kerültek megállapításra. 

 A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP 

célcsoportjai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők 

- romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők. Az Intézkedési Terv táblája a fenti öt 

célcsoport vonatkozásában tartalmaz célzott intézkedéseket. A célcsoportok tekintetében az 

eddig hatályban levő intézkedések felülvizsgálatra kerültek. Megvizsgáltuk ezen intézkedések 

realítását, megvalósulását, a ráfordított személyi és/vagy tárgyi feltételek mértékét, minőségét, 

megfelelőségét, a részeredményeket, az elvégzett intézkedések eredményességét, összevetésre 

került a tervezett és az elért eredmény is valamint a az elmaradtak orvoslására is 

megoldásokat kerestünk. 

Az intézkedések nagy részéről elmondható, hogy további, folyamatos feladatellátást 

igényelnek. Egy részük az időhiány, az emberi erőforrás és az ellátórendszer múlt évi és a 

jelenlegi pandémiás helyzet generálta nagyfokú túlterheltsége miatt maradt el. Bizonyos 

pályázatok határideje eltolódott, illetve a további fenntartási kötelezettséggel bír. 

A fenti összefoglaló alapján a felülvizsgálat eredménye alapján elkészítettük a módosított, 

realizált Intézkedési Tervet.  

A 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének 9. pontjára figyelemmel javasolt, 

hogy a HEP elkészítése széleskörű szakmai egyeztetés mellett történjen, bevonva a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok számára ellátást, szolgáltatást nyújtó önkormányzati, 

nemzetiségi önkormányzati, állami és civil szervezetek képviselőit, a szociális igazgatásról és 

a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. §-a által a 2000 fő feletti települések 

esetében előirt Szociálpolitikai Kerekasztal képviselőit. 

A szabályozás szerint fontos lenne, hogy a HEP felülvizsgálatát minden esetben HEP Fórum 

előzze meg, ebben az esetben is fontos az egyeztetés, és az intézkedések teljesülésének 

megvizsgálása, az elmúlt két év összegzése, a tapasztalatok megbeszélése, értékelése, az előre 

mozdító javaslatok írásba foglalása. A jelenlegi, súlyos járványügyi helyzetre tekintettel, a 

személyes részvétellel járó fórum megtartása nem lehetséges és nem vállalható kockázatokkal 

járhatna. 

 

A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjainak kiküldésre került a tájékoztató anyag és intézkedési 

tervezet, így lehetőséget biztosítottunk a javaslatok megtételére.  

A Kerekasztal tagjai a kiküldött anyagot megtekintették és érdemi változtatásra irányuló 

javaslat nélkül tudomásul vették, elfogadták. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljáró 

polgármester a „Sárbogárd Város Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának (2019-

2024) felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést megtárgyaltam és az alábbi döntést hoztam: az 



előterjesztésben foglaltakat megvalósításra alkalmasak tartom és elfogadom. A Helyi 

Esélyegyenlőségi Program módosított intézkedési tervét elfogadom. 

  

Az elfogadott Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságához és közzétételéhez szükséges 

intézkedések megtételéről gondoskodom. 

 

 

 

 

Felelős: Polgármester,  

Határidő: folyamatos 

 

Sárbogárd, 2021. 05.11. 

                                                                                            Dr. Sükösd Tamás 

                                                                                       polgármester 


