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Előterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2018. május 17-i ülésére 
 

Tárgy: „Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023.” elfogadása   
 
Ikt.sz: LMKOH/1309-14/2018.    
 
Tisztelt Képviselő – testület! 

Lajosmizse Város Önkormányzata a 2013-2018. időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját 105/2013.(VI.27.) határozatával fogadta el.  

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
(továbbiakban: Eb.tv.) 31. §-a a következők szerint rendelkezik: „31.§ (1) A község, a város és a 
főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat) ötévente öt éve szóló 
helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.”   

Az Eb. tv. 31. § (2) bekezdése alapján 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.  

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani: 

- az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének 
érvényesülését segítő intézkedésekre,  

- az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni 
fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,  

- a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,  

- olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányát, 
illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. 

Fenti pontok, valamint a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011.(XII.27.) kormányrendelet rendelkezései, a helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet 
szabályai jelentős mértékben meghatározzák a Helyi Esélyegyenlőségi Program tartalmi 
követelményeit.  

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 Napközi otthonos Óvodában  
- Infokommunikációs akadálymentesítés a Meserét Óvoda új épületrészben 
- Fogyatékkal élők részére akadálymentes parkolóhely kialakítása a Meserét Óvodánál és a 

Városháza előtt  
-  Rehabilitációs járadékban részesülők foglalkoztatása az intézményeknél  
- Gyermekbarát ügyfélváró kialakítása a Városházán 
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- Központi közlekedési lámpáknál jelzőrendszer fejlesztése 
- Közfoglalkoztatással egybekötött alapkompetencia képzés -  82 fő – ebből 20 fő általános iskolai 

végzettséggel sem rendelkezett és regisztrált álláskeresők voltak a Munkaügyi Központnál  
- 42 fő szakmai képzésen vett részt /motorfűrész-kezelő, kisgépkezelő, mezőgazdasági munkás, 

parkgondozó, targoncavezető, számítógép-kezelő/  
- A Türr István Képző és Kutató Intézet koordinálásával - az Országos Roma Önkormányzat 

pályázatával szociális gazdaság általános képzés tanfolyamon 45 fő vett részt.  

Lajosmizse Városban az esélyegyenlőség megvalósulását segítő,  az esélyegyenlőséget megteremtő, 
pályázati forrásból megvalósuló  programok (Önkormányzati, Intézményi, Civil) jelentős része most 
indul vagy már folyamatban van, de még nem zárult le. 

 A programok a következők:  

I. Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex 
programok Lajosmizsén 

Projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31. 
A projekt tartalmának a bemutatása: A projekt keretében személyre szabott egyéni 
fejlesztési tervek alapján, komplex módon javulna a mélyszegénységben élők életszínvonala. A 
programok között szerepelnek szociális beilleszkedést segítő tréningek, alkotóműhely 
működtetése, sport- és szabadidő tábor szervezése, foglalkoztatás elősegítése szakmaszerzéssel, 
pszicho-dráma foglalkozás, egészségügyi programok szervezése, preventív jellegű 
szolgáltatások, jogi tanácsadás biztosítása, bűnmegelőzési programok szervezése. 
 
 

II. Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak 
felújítása és közösségi ház létrehozása 

Projekt azonosító száma: TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 
 A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.05.31. 
 A projekt tartalmának a bemutatása: A pályázat keretében felújításra kerül hat darab 
 szociális  bérlakás a hozzákapcsolódó ingatlan rendezésével, továbbá közösségi ház 
 kialakítását  tartalmazza a projekt, közterületen történő környezetrendezéssel és  járda- 
 makadámút építésével kiegészítve.  
 
III. „Közös értékeink-sokszínű társadalom” - Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület 

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.4-16-2017-00056  
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.04.01. 
 A projekt tartalmának a bemutatása: Fő tevékenységeink: a roma gyermekek és 
fiatalok oktatása, nevelése; identitásuk erősítése, a különböző roma nyelvek 
elsajátíttatása; felnőttoktatás – képzések szervezése, lebonyolítása; a kultúra ápolása; a 
közösségi élet fellendítése, a roma emberek életkörülményeinek javítása, jogaik 
védelme; a romák munkaerő-piaci reintegrációját elősegítő tevékenységek szervezése és 
működtetése, a drogmegelőzés és az egészséges életrevaló nevelés köré szerveződnek. 
 

IV.  „Meserét” Lajosmizsei Napközi Otthonos  Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén 
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 

 A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.01. 
A projekt tartalmának a bemutatása: A pályázat keretében átalakításra kerül az 
óvodai intézményben a medence pancsoló medencévé, a belső terasz csúszásmentes 
járólappal történő  burkolása.  Elkészül a székhely óvoda biztonságos külső kerítésének 
elkészítése, új alappal, előre gyártott fém elemekkel, új kapurendszerre.  

 
V.  Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára a helyi közművelődés eredményességéért  

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16 
 A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.07.31. 
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A projekt tartalmának a bemutatása: Legfontosabb cél, a helyi nevelési és oktatási 
intézmények tanulóinak, és óvodásainak  az intézményen kívüli kompetencia növelése, 
ismeret-tudás gyarapítása, nem formális és informális tanulási alkalmakon történő 
megvalósítása. A pályázat a helyi köznevelés hatékony támogatásával növeli a 
kulturális szolgáltatások, tevékenységek, programkínálatát, különös tekintettel 
hozzájárul a szociokulturális és területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.  

Fenti programok, projektek kivétel nélkül hozzájárulnak az esélyteremtéshez vagy a teljes projekt 
keretében vagy a projekt részelemeként. Ezen célkitűzések már a korábbi öt évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programban is a célterületek megvalósítandó feladatai között szerepeltek, a 
problémák beazonosítása és a fejlesztési lehetőségek meghatározása között meghatározásra kerültek.  

Az elkészített Helyi Esélyegyenlőségi Program első lépéseként Helyi Esélyegyenlőségi Fórumot 
tartottunk 2018. februárban, ahol polgármester úr vázolta a fejlesztési irányvonalakat, amelyeket meg 
kívánt határozni a helyi programban. Ezen fórumon részt vettek mindazok, akik a HEP elkészítésében 
is részt vettek (HEP-RÉTE oldalak).  

Az összeállítást követően HEP-Fórum összehívására került sor 2018. május 7-én, ahol a korábbi - 
elkészítésben is részt vevő kollégákon túl – a Lajosmizsei Védőnők vezetője,   a Mozgáskorlátozottak 
Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoportja vezetője és vezető helyettese is részt vett. A 
Fórumon ismertetésre került a „Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023.”, valamint a módosítási 
javaslatok megvitatására is sor került. A Fórum egyhangúlag javasolja elfogadásra a dokumentumot. 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 25/2018.RNÖH. 
határozatával  támogatja és elfogadásra javasolja az elkészített dokumentumot. 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben 
foglaltaknak megfelelően a helyi esélyegyenlőségi programot a települési önkormányzati 
köztisztviselők és közalkalmazottak készítették el. 
 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, 
Lajosmizse Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség 
érdekében szükséges feladatokat. 
  A Program elkészítéséhez az adatok forrásának alapjául az Országos Területfejlesztési és 
Területrendezési Információs Rendszer (TeIR), Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisa 
szolgált valamint a helyi adatgyűjtések. 
  Az Eb. törvény 31. § (6)-(7)  bekezdései alapján, a  települési önkormányzat az államháztartás 
alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott 
egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban 
csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi 
programmal rendelkezik. 
A települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása az államháztartás 
alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott 
egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban 
csak akkor részesülhet, ha a társulást alkotó települési önkormányzatok mindegyike az e törvény 
rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. 
 
 
Az előterjesztés mellékletét képező Helyi Esélyegyenlőségi Terv annak nagy terjedelme miatt papír 
alapon nem kerül kiküldésre, megtekinthető a www.lajosmizse.hu/Települési 
Önkormányzat/Képviselő-testületi dokumentumok között.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselő-testület elé: 
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Határozat 

 
………/2018.(……) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
elfogadása 
      Határozat-tervezet 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint elfogadja 
a „Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023” dokumentumot, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 

 
Lajosmizse, 2018. május 9. 

    
 Basky András sk. 

               polgármester   


