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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

Tárgy: Nagylózs Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálata 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyenlőbánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról 

(atovábbiakban: HEP). Az Ebktv. 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat 

ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.  

 

Az Ebktv. 31. § (4) bekezdés alapján: „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.”  

 

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 57/2013.(VI.19.) önkormányzati 

határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A felülvizsgálat során 

áttekintésre kell, hogy kerüljenek azok az intézkedések, amelyeket az elmúlt két évben 

terveztek megvalósítani, továbbá mód van a még megvalósításra váró intézkedések 

pontosítására, ütemezésére.  

 

Az Ebktv. értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenete 

kétféle lehet: 

 

1.) Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy 

felülvizsgálat nem szükséges. Ebben az esetben a képviselő-testületnek szükséges 

arról határoznia, hogy az Ebktv-ben foglaltaknak megfelelően, a HEP kétévente előírt 

áttekintésének eleget tett, a HEP-et változatlan formában elfogadta. A 

képviselőtestület határozatát fel kell tölteni a HEP-ek elkészítésének és felülvizsgálat 

nyomon követésének támogatására létrehozott szoftver(hep.tkki.hu) dokumentumai 

közé, ahogyan azt a nyilatkozatot is, amely arra vonatkozik, hogy felülvizsgálat nem 

történt.  

 

2.) A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról. Ez esetben 

össze kell hívni a HEP fórumot, amelyen a képviselő-testület javaslata alapján 

kidolgozásra kerül a HEP módosítása.  

 

2013. július 1-jétől minden hazai, EU társfinanszírozású, vagy egyéb, pályázat útján 

elnyerhető forráshoz úgy juthat hozzá a település, ha rendelkezik a testület által elfogadott 

HEP-pel, továbbá be tudja mutatni az abban tervezett intézkedések és pályázni kívánt 

fejlesztés közötti összhangot is.  

 



 

 

 

 

 

A Nagylózs Község Önkormányzat HEP Intézkedési Tervében kitűzött célok:   

 

1.) Szociális ellátások népszerűsítése 

 

Az intézkedés rövid távú célja a szociális ellátások „népszerűsítése”, az ellátásokról történő 

felvilágosítás, szóróanyag készítése. 2014. január 1-től új szociális rendelet megalkotására 

került sor, mely tartalmi elemeiről az önkormányzat honlapjáról, és a köztisztviselőktől kapott 

részletes, személyes tájékoztatás alapján értesülhettek az érintettek.  

A hatályos szociális rendelet főbb célkitűzéseiről a családgondozókat is tájékoztatjuk, mint a 

rászoruló családokkal szorosabb kontaktusban lévő személyeket.  

Középtávú cél: az egészségügyi szolgáltatókkal történő kapcsolattartás folyamatos, a 

településen új háziorvos kezdte meg munkáját 2015 januárjában A háziorvos és lakosság közt 

újszerű és intenzív információáramlás kezdődött meg, felhasználva az internet nyújtotta 

lehetőségeket. 

A hosszú távú cél megvalósítása érdekében - a szociális ellátást igénybe vevők számának 

növelése -, az alábbi intézkedések történtek.  

2015. március 1. napjától életbe lépett a szociális segélyezés új rendszere. A szociális 

ellátásokról szóló törvény 2015. március 1. napjától már nem tartalmaz szabályozást a 

lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás méltányossági ápolási díj, 

méltányossági közgyógyellátás vonatkozásában. 

Az önkormányzat a továbbiakban a települési támogatás keretében biztosítja a fentiekben 

felsorolt szociális pénzbeli ellátásokat. E támogatás keretében önkormányzatunk számos 

támogatandónak ítélt élethelyzetre nyújt, helyi rendeletében foglaltak szerint - segítséget.  

A jogszabály alkotási törvényi felhatalmazásban foglaltak szerint annak eldöntése, hogy e 

támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén, mekkora összegű 

támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. 

Figyelembe véve a helyi esélyegyenlőségi tervünkben szereplő szociális ellátásokra 

vonatkozó célkitűzést, a támogatási körök és jogosultsági feltételek meghatározásakor a 

képviselő-testület figyelemmel volt arra, hogy minél szélesebb körben tudjon segítséget 

nyújtani a rászoruló személyeknek, hisz a törvény által megszabott egyetlen kötelezettség az 

volt, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére 

nyújtson  rendkívüli települési támogatást. 



Az Önkormányzat szociális tűzifajuttatásban részesítette 2014. évben a szociális rendeletében 

meghatározott feltételeknek megfelelő családokat, ezzel is szélesítve a szociális ellátások 

körét. 

 

A pénzbeli szociális ellátások mellett az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások keretében biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást, a családsegítést, a 

családgondozókkal folyamatosan kapcsolatot tart, fő feladatának a prevenciót tekinti. 

Biztosítja továbbá a gyermekek napközbeni ellátását, a szociális étkeztetést és a házi-segítség 

nyújtást. 

 

 

2.) Oktatási intézmények népszerűsítése 

 

Alsó tagozatos iskola tanulói létszámának növelése, hosszú távú fenntarthatóság 
 

Az önkormányzat településfejlesztési koncepciójának fő céljai közt szerepel az építési telkek 

kialakítása, mely sikeresen lezárult. Kedvezményes árú építési telkek értékesítése kezdődött el  

2013. évben, majd 2015. évben – mivel már az összes kialakított telek talajmechanikai 

szempontból is beépíthető - , megkezdődött a telkek intenzív értékesítése. 

 

A fiatalok párok, családok letelepedését célozta meg a fenti intézkedéseivel az önkormányzat, 

melyhez egyenes arányban kapcsolódik a gyermeklétszám növekedése majd ezáltal az alsó 

tagozatos tanulói létszám növekedése, és annak hosszú távú fenntarthatósága. 

Az önkormányzat annak ellenére, hogy az iskola fenntartását és működtetését is átadta, 

fontosnak tartja az iskola épületének és környezetének állagmegóvását, a gyermekek hasznos 

szabadidő eltöltésének biztosítását rendezvények és programok szervezésével, melyben a 

helyi civil szervezetek is aktívan részt vállalnak. 

Pénzbeli szociális ellátásokkal – újszülöttek -, tankönyv támogatás -,  is segíti az 

önkormányzat a szülőket. 

 

Az óvoda kapacitásnövelése, bővítése lezárult. A korábban 40 főt befogadó intézmény, ma 68 

gyermek óvodai nevelését tudja ellátni. 

 

 

3.) Rugalmas munkaidő népszerűsítése 

 

Ezzel az intézkedéssel azt a célt kívánjuk elérni, hogy minél több munkáltató vezesse be a 

rugalmas munkaidőt a női munkavállalóknál, a munkaidő meghatározása igazodjon a 

gyermekek ellátásához. 

 

Önkormányzatunk az elő írtakon túl is biztosítja a rendkívüli családi események 

(gyermekszületés, gyermek ballagása stb.) esetére a szabadságot (a rendes szabadságkeret 

terhére).  

A gyermekes munkavállaló napi munkaidő-beosztásánál figyelembe veszi a gyermekgondozó 

és oktatási intézmények nyitva tartását, az egyéb gyermekkel kapcsolatos kötelezettségeket. 

(szülői értekezlet) Ezek érdekében lehetőség szerint – eseti- , rugalmas munkaidőt biztosít. 

 

 

 

 



4.) Egyedülálló idősek életének nyomon követése 

 

Az egyedül álló idősek biztonságérzetének megteremtése céljából a településen kiemelt 

figyelmet fordítunk a bűnmegelőzésre, a lakosság tájékoztatására.  

Amennyiben az idős ember váratlan vagy vészhelyzetbe kerül, részére már másnap tudjuk 

biztosítani a szociális étkeztetést, az ebéd házhoz szállítását, mely lehetőséget ad a napi 

személyes találkozásra a leginkább rászorulók esetében. 

A házi segítség nyújtást végző intézmény, megfelelő számú képzett ápolóval rendelkezik, 

hogy az igény bejelentésétől számítva rövid időn belül elkezdődhessen a gondozás. 

 

5.) Fogyatékkal élők számának megismerése 

 

A rövid távú célként a háziorvossal és a családsegítővel a kapcsolatfelvétel megtörtént, mely 

megfelelő alapot nyújt ahhoz, hogy az elkövetkező években közösen, együtt gondolkodva és 

dolgozva elkészüljön egy adatbázis a településünkön fogyatékkal élőkről, mely biztosítja a 

folyamatos segítségnyújtás lehetőségét. 

 

 

Az Intézkedési Tervben meghatározott célok határideje 2018. december 31. Fentiek alapján 

látható, hogy az Intézkedési Tervben kitűzött célokat folyamatosan végrehajtjuk, ezért nem 

javaslom a HEP módosítását. Amennyiben egy későbbi pályázati kiírás vonatkozásában 

szükségessé válik a HEP módosítása, azt bármikor napirendre tűzhetjük.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozati 

javaslat elfogadására. 

 

  

Nagylózs, 2015. május 29.  

       Szigeti Éva 

      polgármester  

Határozati javaslat 

 

Nagylózs Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (.......) határozata 

 

1.) Nagylózs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlőbánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdés alapján a 

Nagylózs Község Önkormányzat által 2013. június 19-én elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot áttekintette és felülvizsgálatát nem tartja szükségesnek.  

 

2.) Nagylózs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.) 

pontban meghatározott nyilatkozat megtételére.  

 

Felelős: 1.) -2.) pontok esetében:  Szigeti Éva -  polgármester  

Határidő: 1.) pont esetében: azonnal  

    2.) pont esetében: 2015. június 10.  

 

 

 

 



 

 

 


