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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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

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 alapján:  

„(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.” 
   
Fentieknek megfelelően a Képviselő-testület Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját 2015. június 25-i ülésén áttekintette, és 80/2015. (VI.25.) határozatában 
foglaltaknak megfelelően azt elfogadta. 
 
A jelenlegi áttekintésnél 

a.) igénybe vettük a HEP felülvizsgálatához kapcsolódóan a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság mentorhálózatának szolgáltatásait, és HEP-be 
beépítettük az általuk rendelkezésünkre bocsátott táblázatokat; 

b.) áttekintettük a 2013. év óta bekövetkezett jogszabály változásokat, melyek átvezetésre 
kerültek. 



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.  

 
 

Fentiekben foglaltak figyelembevételével a TOP-4.3.1.-15. azonosító számú „Leromlott 
városi területek rehabilitációja” és a TOP-5.2.1.-15. azonosító számú „A társadalmi 
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű programok” elnevezésű, és már benyújtott 
pályázatokhoz kapcsolódóan a Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási Főosztályának 
adataira támaszkodva a pályázatokkal összhangban 

-  a HEP 3.5. pontja kiegészítésre került a szegregált településrész helyzetének 
elemzésével, illetve  

- a HEP Intézkedési Tervének a helyzetelemzés megállapításainak összegzésénél, és 
a beavatkozások megvalósítói alcímnél a problémák beazonosítása, a fejlesztési 
lehetőségek, valamint az intézkedésbe bevont partnerek meghatározása 
megjelölésre került. Az előterjesztésben a jogszabályi változásokat, kiegészítéseket 
vastagon szedett dőlt betűkkel jeleztük. 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program a nagy terjedelmére tekintettel papír alapon nem kerül 
kiküldésre csak e-mail formátumban, valamint a honlapon az előterjesztések anyagai között 
tekinthető meg. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésére és annak 
elfogadására.  
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1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját áttekintette, és az előterjesztés mellékletében foglaltaknak 
megfelelően elfogadja.  
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