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Tisztelt Képviselő-testület! 

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. „A helyi esélyegyenlőségi program 
időarányos megvalósulását, illetve a 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 HEP felülvizsgálatának folyamata: 

• A helyzetelemzés felülvizsgálata: adatok frissítése, adathiányok pótlása 

• Az adatok elemzéséhez kapcsolódóan következtetések levonása, 

• Beazonosított problémák felülvizsgálata: a korábban beazonosított probléma 
aktualitásának vizsgálata, korábban nem azonosított probléma beazonosítása. 

• A felülvizsgált problémáknak megfelelően a fejlesztési lehetőségek megfogalmazása. 

• Az intézkedések felülvizsgálata: A felülvizsgálat időszakában tervezett intézkedések 
megvalósulásának vizsgálata történik, amely arra vonatkozik, hogy sikerült-e 
megvalósítani az adott intézkedést, ha igen, hogyan, ha nem, miért.  

 

Békés Város helyi esélyegyenlőségi programját a 2015. március 01. napi hatállyal a 
szociális ellátásokban történt nagymértékű változás miatt szükséges felülvizsgálni. A 
felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy a 2013-ban tett következtetések ma is érvényesek, 
az adatok továbbgördítése a tendenciákat csak megerősítette.  
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Három ponton érzékeltünk olyan változást, ami alapján új intézkedések meghozatalára tettünk 
javaslatot: 

1. A szociális törvény változásai miatt és a lakáshitelesek érzékelhető gondjainak 
megoldására; 

2. a tankötelezettségi korhatár módosításából eredően a kiskorúak csellengése, 
lemorzsolódása várható megnövekedésének ellensúlyozására, 

3.  illetve az elöregedő lakónépesség ellátási szükségleteinek változásából eredő 
ellátási módosításokra. 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati 
javaslatok elfogadását. 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és 
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§ (4) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a HEP kétévente előírt áttekintésének 
eleget tett, és a felülvizsgálatot elvégezte. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013-2018 évre szóló Helyi 
esélyegyenlőségi programot és intézkedési tervet, a határozat 1. melléklete 
szerinti módosítással elfogadja. 

 

Határid ő:              értelem szerint 

Felelős:                  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2015. június 18. 

 

Izsó Gábor 
polgármester 

 .....................................  
Jogi ellenjegyző 

 .....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 
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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, Békés Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programban A továbbiakban 
HEP) 245/2013. (VI. 27.) számú határozatával 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 
 
Békés Város 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) és az egyházi intézményfenntartókkal.  

 
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. 
 
 
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  
                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési 
terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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� a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
� a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
� a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: 

Flt.) 
� a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a 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.” 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

A település bemutatása 

 

A város demográfiai helyzete 2013-ban is a csökkenő és öregedő népesség képét mutatta. A 2015. január 1-jei 
állapot ezeket a tendenciákat megerősíti. A  lakónépesség 2013 óta  20588 főről 20047-re csökkent, a 14 év alattiak 
száma 394 fővel csökkent, a 65 év felettieké pedig 167 fővel nőtt. Az átlagéletkor a külterületen élők körében a 
legmagasabb. 

 

Célok 

 

A 2013-ban elfogadott HEP céljai alapvetően helyesek voltak, újrafogalmazásukra nincs szükség. A lakónépességét 

megtartani képes, élhető város koncepciója a település minden lakójára kiterjedően érvényes nemre, fajra, vallásra 

stb. való tekintet nélkül. A hátrányos helyzetűek esetében az egyenlő esélyek biztosításához azonban pozitív 

intézkedésekre is szükség van ennek érvényesüléséhez. 

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 (a 
továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) jelentős változáson ment keresztül. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) módosításáról szóló 2013. évi LXXV. törvény, valamint az 
önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról szóló 197/2013. (VI.13.) Korm. 
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rendelet 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-ig kellett megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, 
kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. 
 

2. Az Mötv. 41.§ (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület hatáskörét a jegyzőre átruházza. E 
felhatalmazás alapján a jegyző látja el a feladat- és hatáskört az alábbi ügycsoportok vonatkozásában: 

• önkormányzati lakásfenntartási támogatás, 

• önkormányzati ápolási díj, 

• önkormányzati gyógyszerköltség támogatás, 

• önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás. 
 
3. Az önkormányzati segély 2014. január 1-től 2015. február hó 28-ig volt az Szt. alapján szabályozott kötelező 

ellátás, amely megállapításánál a 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.  
Önkormányzati segélyt Békés Város Önkormányzata eseti jelleggel készpénzben, természetben, illetve 
kamatmentes kölcsön formájában nyújtott a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, 
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére. 
Önkormányzati segélyt lehetett igényelni elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra  
is. Önkormányzati segély akkor volt nyújtható, ha az egy főre számított havi jövedelem nem haladta meg 
család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő esetén az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.  Kamatmentes kölcsön formájában önkormányzati segély 
– a visszafizetés biztonsága miatt – akkor volt nyújtható, ha az egy főre számított jövedelem elérte vagy 
meghaladta család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülálló 
kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.  
 

4. 2013. augusztus hó 31. napjáig a halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó szabályokat a 
nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 27. §-a 
tartalmazta. E jogszabály rendelkezési szerint a szülő gyermeke halmozottan hátrányos helyzetének 
megállapítását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tekintetében hozott jogerős határozat 
bemutatásával a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat 
jegyzőjétől írásban tett nyilatkozatával kérhette. Hátrányos helyzetűnek (2 „H”-s) minősült az a gyermek, akit 
a gyámhatóság védelembe vett, vagy a jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságát megállapította. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű (3 „H”-s) volt az a gyermek, 
akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője - óvodás gyermek esetén 3 éves korában, tanuló esetén a 

tankötelezettség beállásának időpontjában - legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 
tanulmányait fejezte be sikeresen.  
 
2013. szeptember hó 1. napjától a Gyvt. 67/A. §-a, és a gyámhatóságokról, valamint a Gyer. 83/A. §-a rögzíti 
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításának szabályait. E jogszabályhelyek értelmében 
hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

• a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét 
szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata 
alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú 
iskolai végzettséggel rendelkezik, 

• a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 
bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény igénylésekor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként 
nyilvántartott személy, 
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• a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a 
településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben 
vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol 
korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 
 

Halmozottan hátrányos helyzetű 

• az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében 
a hátrányos helyzetnél meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, 

• a nevelésbe vett gyermek, 

• az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 
 

A jegyző, mint I. fokú gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 
egyidejűleg, kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező 

időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének 
fennállását. A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető, ebben az esetben a 
feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény időtartamára állapítható meg. 

A nevelésbe vett gyermek, illetve az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló 
fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását a járási gyámhivatal állapítja meg, majd erről szóló 
jogerős határozatát megküldi a nyilvántartást vezető gyámhatóság, a jegyző részére.     

Nyilvántartásunk alapján, a hatályos jogszabályok szerint 2013. december hó 31-én 173 gyermek minősült 
hátrányos-, 341 gyermek minősült halmozottan hátrányos helyzetűnek. Az akkor már nem hatályos szabályozás 
szerint, e kondíciókkal legfeljebb 2014. augusztus hó 30. napjáig további 784 gyermek hátrányos-, 550 gyermek 
halmozottan hátrányos helyzetűnek minősült. 2014. december hó 31-én 284 gyermek minősült hátrányos-, 509 
gyermek minősült halmozottan hátrányos helyzetűnek.  

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 növekszik 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 érinti, 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, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az 
önkormányzatok határozzák meg. 

 
AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK:  
I. Aktív korúak ellátása  
(jogszabályi háttér: Szt. 33. § - 37/C. §, az átmeneti rendelkezések vonatkozásában: Szt. 134. §, Szt. 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 
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keretében kétféle támogatás állapítható meg, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres 
szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.  
Az 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.  
 
I.1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályai nem változtak, a támogatás havi összege – a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-a – 22 800 Forint. 
 
I.2. A rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnt, a korábban erre a támogatásra jogosult 
személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot. Az új rendszer bevezetésének lépései a következők:  

• A 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 lesz jogosult.  

• Új ellátási formaként egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra váltak jogosulttá azok a 
személyek, akik az Szt. szabályai szerint egészségkárosodottnak minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük 
felügyeletét másképp biztosítani nem tudják.  

• Ha vállalták a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget 
(álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi központtal), akkor foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra váltak jogosulttá a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és azok, akik az 
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján voltak jogosultak 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 vállalta, akkor az aktív korúak 
ellátására való jogosultságát meg kellett szüntetni.  
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Az újonnan bevezetett egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) összegének számítása a 
rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján történik, a családi jövedelemhatár megváltozott 
összegének figyelembe vételével.   
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 öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 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 öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  92%-a: 26 
220 Ft.)  
Az Szt. 2015. február 28-ig hatályos 37/A. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély akkor volt megállapítható 
és folyósítható - kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő személyeket - ha a személy 
nyilatkozatában vállalta 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 gondoskodott.  
A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnt 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. 
2014. december hó 31-én városunkban 984 fő aktív korúak ellátásában részesülő volt, ebből 815 fő foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra, 169 fő rendszeres szociális segélyre volt jogosult.   
A rendszeres szociális segélyre való jogosultság felülvizsgálatát követően 44 fő egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásra, 94 fő foglakoztatást helyettesítő támogatásra vált jogosulttá. 2015. március hó 6-
án a Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatalához 1063 ügyirat került átadásra. 850 fő foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban részesült (ebből az ellátás folyósítása 239 fő vonatkozásában szünetelt), 44 fő 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesült, 169 ügy folyamatban volt.       
 
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 lehet benyújtani. Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. 
március 1. előtt kérelmezték a lakásfenntartási támogatást, a következőképpen alakul:  

• 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 dönt a támogatásra való jogosultságról, akkor a lakásfenntartási 
támogatást csak 2015. február 28-ig lehetett 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)  
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A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerültek a szociális törvényből, ettől az időponttól 
kezdődően biztosítása nem kötelező. Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án 
lehet benyújtani.  
Az átmeneti rendelkezések értelmében 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.  
 
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  
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás. E támogatás 
keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre 
nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban állt, hogy a települési támogatás megállapításának, 
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól 2015. február hó 28-ig 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 lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,  

• a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,  

• a gyógyszer-kiadások viseléséhez,  

• a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.  
 

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  
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• 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. 

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény több szakaszában 
is módosította az Szt. rendelkezéseit. 2015. március hó 1. napjától a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
rendszere jelentős mértékben átalakult, az állam és a települési önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai 
élesen elválasztásra kerültek. Ezen időponttól az Szt. nem tartalmaz szabályozást: 

• a lakásfenntartási támogatás, 

• az adósságkezelési szolgáltatás, 

• a méltányossági ápolási díj és 

• az adósságkezelési szolgáltatás  
vonatkozásában, biztosításunk nem kötelező feladat a települési önkormányzat részére.  

Az Szt. 2015. március hó 1. napjától hatályos 45. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az e törvény 
rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben 
meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. A települési támogatás bevezetésével az 
önkormányzatoknak az „öngondoskodás” útjára kellett lépniük, anyagi lehetőségeikhez mérten kézen kell fogniuk a 
rászorult lakosokat.  

Annak eldöntése, hogy az önkormányzat a települési támogatás keretében mely feltételek teljesülése esetén, milyen 
célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. 
Egyetlen kötelezettség, 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.  

Az Szt. csak az állam által kötelezően nyújtott ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza, amely ellátások 
nyújtása a járási hivatalok feladat- és hatáskörébe tartozik. E körbe tartozik az időskorúak járadéka, az aktív korúak 
ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás), az ápolási díj, 
az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 

Az Szt. 134/E. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2015. február 28-áig 
megalkotja a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta új 
szociális rendeletét, amely megalkotása során célul tűztük ki, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok alapján 
ellátásban részesülők köre és az ellátások tartalma lehetőleg megmaradjon, és a jelenleg ellátásra jogosultak 
számára minimalizáljuk azt a változást, ami az új alapokra helyezett szociális támogatási rendszerből származik. 
Békés Város Önkormányzata a lehetőségeihez mért legmagasabb összeget fordította a szociális ellátások 



11 
 

biztosítására, amely keretei között a központi jogszabály által megszüntetett ellátásokkal nagyban egyező ellátásokat 
vezette be 2015. március hó 1. napjától 

• a megszűnő lakásfenntartási támogatás helyett önkormányzati lakásfenntartási támogatás, 

• a megszűnő méltányossági ápolási díj helyett önkormányzati ápolási díj, 

• a megszűnő méltányossági közgyógyellátás helyett önkormányzati gyógyszerköltség támogatás, 

• a megszűnő adósságkezelési szolgáltatás helyett önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás  
vehető igénybe, a feltételek teljesítése esetén. Az önkormányzati segély változatlan néven került szabályozásra, a 
települési támogatás egyik jogcímeként, illetve külön jogcímen lett nevesítve a kamatmentes kölcsön formájában 
biztosított önkormányzati segély. 

A rendelet megalkotása során célul tűztük ki, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok alapján ellátásban részesülők 
köre és az ellátások tartalma lehetőleg megmaradjon, és a jelenleg ellátásra jogosultak számára minimalizáljuk azt a 
változást, ami az új alapokra helyezett szociális támogatási rendszerből származik. Békés Város Önkormányzata a 
lehetőségeihez mért legmagasabb összeget fordította a szociális ellátások biztosítására, amely keretei között a 
központi jogszabály által megszüntetett ellátásokkal nagyban egyező ellátásokat szabályozott. A települési támogatás 
keretein belül Békés Város Önkormányzata 2015. március hó 1. napjától 

• a megszűnő lakásfenntartási támogatás helyett önkormányzati lakásfenntartási támogatás, 

• a megszűnő méltányossági ápolási díj helyett önkormányzati ápolási díj, 

• a megszűnő méltányossági közgyógyellátás helyett önkormányzati gyógyszerköltség támogatás, 

• a megszűnő adósságkezelési szolgáltatás helyett önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás  
jogcímen vehető igénybe szociális ellátás. Az önkormányzati segély változatlan néven került szabályozásra, a 
települési támogatás egyik jogcímeként, illetve külön jogcímen nevesítve lett a kamatmentes kölcsön formájában 
biztosított önkormányzati segély. 

Az önkormányzati lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 
lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez 
nyújtott hozzájárulás. Rendszeres kiadás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szociális 
jellegű önkormányzati bérlakás lakbére. Az önkormányzati lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás 
formájában, a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz nyújtható, amelyek megfizetésének 
elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Az önkormányzati lakásfenntartási 
támogatás főbb ismérvei: 

• a jövedelemhatár mértéke: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-a,  

• a jövedelemvizsgálat során figyelembe vett személyek köre: háztartás, 

• a jövedelemvizsgálat során figyelembe vett személyek beszámításának mértéke: egy fogyasztási egységre jutó 
jövedelem számítása, 

• a támogatás mértéke: differenciált, minimum 2000 Forint/hó, maximum 6.000 Forint/hó, 

• a támogatás rendszeressége: havi rendszeresség, 

• jogosultság időtartama: határozott idő, 1 év,  

• felülvizsgálat: nincs. 

• az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 
támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.   

 
Az a hozzátartozó, akinek 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása, gondozása okán 2012. december hó 
31. napjáig elbírált kérelem alapján méltányossági ápolási díj került megállapításra, és jogosultsága 2014. március hó 
1. napján fennáll, ezen időponttól önkormányzati ápolási díjban részesül. Az önkormányzati ápolási díj főbb 
ismérvei: 

• új ellátásként nem állapítható meg, 2012. december hó 31. napjáig elbírált kérelem alapján kerül biztosításra 
annak a személynek, akinek jogosultsága 2015. március hó 1. napján fennáll, 

• a jövedelemhatár mértéke (a felülvizsgálat során): a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-
a, egyedül élő esetén annak 150%-a, 

• a jövedelemvizsgálat során figyelembe vett személyek köre: család, 

• a jövedelemvizsgálat során figyelembe vett személyek beszámításának mértéke: egy főre jutó jövedelem 
számítása, 

• a támogatás mértéke: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-a, 
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• a támogatás rendszeressége: havi rendszeresség, 

• jogosultság időtartama: határozatlan idő,  

• felülvizsgálat: évente legalább egyszer, 

• a méltányossági ápolási díj helyébe lépő önkormányzati ápolási díj a társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok 
alkalmazásában ápolási díjnak minősül, mert az önkormányzati rendeletben szabályozott havi összege eléri az 
ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 80%-át. Az ellátottak részére 
a társadalombiztosítási jogosultság a nyugdíjra jogosító szolgálati időt, illetve az egészségügyi szolgáltatásra 
való jogosultságot jelenti.  

 
Az önkormányzati gyógyszerköltség támogatás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota 
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. Az 
önkormányzati gyógyszerköltség támogatás főbb ismérvei: 

• a gyógyszerköltség összegének megállapításához - mivel feladat- és hatáskörrel 2015. március hó 1. napjától 

nem rendelkezik - szakhatóság nem kereshető meg, ezt a feladatot gyógyszertár látja el, 

• a jövedelemhatár mértéke: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 210%-a, egyedül élő esetén 
annak 250%-a, 

• a jövedelemvizsgálat során figyelembe vett személyek körének meghatározása: család, 

• a jövedelemvizsgálat során figyelembe vett személyek beszámításának mértéke: egy főre jutó jövedelem 
számítása, 

• a támogatás mértéke: differenciált, a gyógyító ellátástól függően 3.000 Forint/hó vagy 6.000 Forint/hó, 

• a támogatás rendszeressége: havi rendszeresség, 

• jogosultság időtartama: határozott idő, 1 év,  

• felülvizsgálat: nincs. 
 
Békés Város Önkormányzata a szociálisan hátrányos helyzetben lévő, eladósodott, de fizetőkészséget mutató 
családok adósságterheinek enyhítése és lakhatási feltételeik megőrzése, körülményeik javítása céljából az e 
rendeletben foglalt feltételekkel önkormányzati adósságkezelési szolgáltatást nyújt. Az önkormányzati 
adósságkezelési szolgáltatás főbb ismérvei:   

• a jövedelemhatár mértéke: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-a, egyedül élő esetén 
annak 200%-a, 

• a jövedelemvizsgálat során figyelembe vett személyek körének meghatározása: háztartás, 

• a jövedelemvizsgálat során figyelembe vett személyek beszámításának mértéke: egy főre jutó jövedelem 
számítása, 

• a támogatás mértéke: differenciált, a kezelendő adósság 50%-a,  de legfeljebb 100.000 Forint,  

• a támogatás rendszeressége: havi rendszeresség, 

• jogosultság időtartama: határozott idő, 12 hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 6 
hónappal meghosszabbítható,  

• felülvizsgálat: nincs. 
 

Békés Város Önkormányzata a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére - rendkívüli települési támogatás 
keretében – eseti jelleggel, készpénzben vagy természetben önkormányzati segélyt nyújt. Önkormányzati 
segély nyújtható elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra. 
Önkormányzati segély nyújtható, ha az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg család esetén az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át, ha a kérelmező vagy családtagja a rendeletben meghatározott vagyonnal 
rendelkezik, kivéve, ha kritikus élethelyzet áll fenn.         
Békés Város Önkormányzata a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére pénzügyi szolgáltatási 
tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújt önkormányzati segély. Kamatmentes 
kölcsön formájában önkormányzati segély - a visszafizetés biztonsága miatt - akkor nyújtható, ha az egy főre 
számított jövedelem eléri vagy meghaladja család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
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összegének 130 %-át, egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150%-át.  
 
2. Stratégiai környezet bemutatása 
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 jelen 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 
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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 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 190/2015. (IV. 29.) határozatával fogadta el a város 2015 – 2019-re 
vonatkozó gazdasági programját,  191/2015. (IV. 29.) számú határozatával pedig Békés Város Ifjúsági Koncepcióját. A 
dokumentumok számos esélyegyenlőségi rendelkezést is tartalmaznak. A 2008-ban elfogadott Integrált 
Városfejlesztési Stratégia utódjaként az előkészítés szakaszában van az Integrált Területfejlesztési Stratégia, melynek 
antiszegregációs fejezetét a HEP felülvizsgálata során felhasználtuk. 
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Békés város és Tarhos község hozta létre 2006-ban a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulást. A többszöri 
változás eredményeként jelenleg a társulás a fenntartója a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, illetve a Békés 
Városi Szociális Szolgáltató Központ intézményeknek. Mindkettőnek tagintézménye működik Tarhoson, így az 
esélyegyenlőség végrehajtásában a társulásra jelentős szerep hárul. 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 

kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az azokat az adattáblákat, melyek a helyzetelemzés 
alapjául szolgálnak. A táblák eredetileg a 2008-2011. közötti adatokat tartalmazták. A kitöltés forrásaként szolgáló 
Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer  (a továbbiakban TEIR -  https://www.teir.hu/ ) 
adattáblái 2013-ig vannak adatokkal feltöltve, ezeket a táblázatokon továbbvezettük. Ahol helyi információkból 
dolgoztunk, a 2014. év adatait is figyelembe tudtuk venni.  

A mintegy 50 oldalnyi kiegészített táblázat a 2013-as megállapításokat nem módosította. A jogszabályváltozások 
következtében módosult feltételekkel kitöltött táblázatok összeghasonlításra nem alkalmasak, illetve egyéb 
adatokból megállapítható, hogy lényegi változás nem következett be (a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetűek száma feltétel-szigorodás következtében csökkent, de a családok egy főre eső jövedelme alapján 
nyújtható kedvezményekben közel azonos számú gyermek részesül.)  Két ponton következett be említendő változás: 

• A regisztrált álláskeresők száma a 2012-es 1797 (12,8 %) fővel szemben főleg a közfoglalkoztatás 
növelése következtében 2013-ra 1094-re (7,9  %) csökkent.  

• Az integrált területfejlesztési stratégia a korábbi időszak 50 %-os mutatóival szemben 35 %-os küszöböt 
állapít meg a szegregátumok tekintetében, emiatt a szegregátumok száma 7-re nőtt a városban a korábbi 
néggyel szemben. Lélekszámban ez a város lakosságának 8,5 %-át közvetlenül érinti. 

Az elvárt adatok egy része teljesíthetetlen. Különösen igaz ez azokra az esetekre, amikor mondjuk a  munkaügyi   
hivatal nyilvántartja az 55 év feletti munkanélkülieket, de azt már nem, hogy közülük ki él szegregátumban. Ugyanez 
a gond minden nem önkormányzattól származó adattal.  

A TEIR által nyilvántartott rendőrségi adatok alkalmatlanok pl. a nők elleni és általában a családon belüli erőszak 
bármilyen kimutatására, így e téren megbízható információkkal továbbra sem rendelkezünk. Egyedül a fiatalkorú 
bűnelkövetők arányára van rálátásunk, ezt az ifjúsági koncepcióban elemeztük ki. 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége  

 

A romák számának meghatározására csak néhány önkéntes adat áll rendelkezésünkre. Egyik a 2011. évi népszámlálás 

nemzetiségre vonatkozó kérdéssora. Ennek adatai: 

Népszámlálás 2011 Békés 

Népesség - számolt 20393 

magyar 18210 

cigány 1402 

német 75 

román 58 

szlovák 81 
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A másik a nemzetiségi önkormányzati választásokra regisztráltak száma. Ez a szavazójoggal rendelkezőkre szolgáltat 
adatokat. 

Nemzeti-
ségek száma 

Cigány Német Román Szlovák 
fő % fő % fő % fő % 

Nemzetiségi
választói 
névjegyzék 
adatai 2014. 

868 4,2 47 0,2 35 0,2 46 0,2 

 

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

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Megvalósulás 

A díjhátralékkal rendelkezők 
számának folyamatos 
emelkedése 

Adósságkezelési tanácsadás 
prevenció 

 
Folyamatosan megvalósul  

A célcsoport egészségügyi 
állapota az átlagosnál 
rosszabb, rossz a 
szűrővizsgálatok 
látogatottságának aránya 

Rendszeres prevenciós 
szűrővizsgálatok 
népszerűsítése a 
mélyszegénységben élők és a 
romák között 

 
 
Folyamatosan megvalósul 

 

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

beazonosított új problémák 
 

fejlesztési tervek 
 

lakáshitel törlesztő-részlet nem fizetése 
miatt nagy a kockázata az otthonok 
elvesztésének  

kellő időben felvenni a kapcsolatot 
tájékoztatás érdekében a Nemzeti 
Eszközkezelővel, szükség esetén jogi 
segítségnyújtás biztosítása, ügyintézés 
menetében segítségnyújtás   

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

A 2013-ban feltárt problémák és fejlesztési tervek megvalósulásáról az alábbi tájékoztatás ad tájékoztatást. 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési tervek 
 

megvalósulás 

HHH-s gyermekek 
motiválatlansága 

1. Családok motiválása, 
bevonása óvodai 
programokba 

2. egyéni és csoportos 
foglalkozások: vízhez 
szoktatás, 
színházlátogatás, 

Integrált pedagógiai 
rendszert támogató 
normatíva megszűnt, így az 
intézményen kívüli 
tevékenységek (2. pont) 
száma és rendszeressége 
csökkent. 
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játszóházak 

HHH-s gyermekek iskolai 
sikertelensége 

1. Óvoda-iskola átmenet 
elősegítése 
intézmények közötti 
programokkal 

Rendszeres és folyamatos 

HHH-s gyermekek iskolák 
közötti aránya rendkívül 
eltérő 

1. Problémák jelzése a 
fenntartók felé 

2. Iskolába járás 
megkönnyítése 

1. Az iskolák közötti 
HHH-s arányok 
lényegesen  nem 
javultak. 

 
2. Az önkormányzat a 

diákbérletek 
támogatására évi 4 – 
4,5 millió forintot 
fordít. Az igénylők 75-
80 %-a hátrányos 
helyzetű. A város 
buszkísérőket 
alkalmaz. 

HH-s és HHH-s gyermekek 
szabadidős tevékenységhez 
jutásának támogatása 

Ingyenes úszásoktatás 
biztosítása 3. osztályos 
tanulók számára 

Folyamatosan megvalósul. 

Szociálisan rászoruló fiatal 
felnőttek kis számban 
vesznek részt 
felnőttoktatásban. 

Érettségit adó felnőttoktatás 
támogatása. 

Nem volt rá igény. 

 
A köznevelési törvény a tankötelezettségi kort 16 éves korra szállította le, ami újabb problémákat vet fel a fiatalok 

körében: a 16-18 éves korosztály „kallódását”. Az elfogadott ifjúsági koncepció az ifjúsági közösségi tér 

szükségességét vetette fel (de a helyszínre nem tett javaslatot), az ITS antiszegregációs fejezete ifjúsági iroda 

működtetésére sarkallja az önkormányzatot.  A májusi képviselő-testületi ülésen a Vásárszél utca 6. sz. alatti állami 

tulajdonú (volt szakmunkásképző intézet) iskolaépület visszaigényléséről döntött a képviselő-testület, célként Ifjúsági 

centrum létrehozását fogalmazta meg.  A tervek sikeressége részben az állami akarattól (ingatlan visszaadása), 

részben a pályázati lehetőségektől függ. Önerőből  a működtetés is jelentős összegbe kerül. 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége felülvizsgálata során településünkön 

beazonosított új problémák 
 

fejlesztési tervek 
 

Iskolaelhagyó, lemorzsolódó fiatalok 
csellengése 

1. Vásárszél u. 6. sz. alatti ingatlan 
visszaigénylése 

2. Ifjúsági Centrum kialakítása  
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége felülvizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek megvalósulás 

Az 55 év feletti munkanélküli 
nők száma magas, a 
munkaerő-piacon való 
elhelyezkedésük nagyon 
nehéz 

Az 55 év feletti nők 
foglalkoztatásának 
biztosítása, növelése 

A közfoglalkoztatás és a 
szociális szövetkezet 
működése során az 
önkormányzat folyamatos 
figyelmet fordít a célcsoport 
alkalmazására.   

Nehéz a visszatérés, a 
munkába állás a gyermeket 
vállaló anyák esetében 

Segítő programok nők 
számára, korszerű ismeretek 
megszerzését célzó képzések 

A BVSZSZK családbarát 
munkahelyet alakított ki,  
az önkormányzat 
intézményeiben a célcsoport 
segítése a szakmaszerzésre, 
utána munkaszerződéssel 
való foglakoztatás 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége felülvizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

megvalósulás 

Idősek elmagányosodása 
Idősek számára aktivitást 
megőrző programok 
szervezése 

Rendszeres és folyamatos, a 
Békés Városi Szociális 
Szolgáltató Központ 
folyamatosan valósít meg e 
tárgykörbe tartozó 
programokat (24 órás 
foglalkozás,idősek világnapja, 
kirándulás, a Dánfoki gasztro-
komplexumban 100 fős főzés 

Az idősek informatikai 
jártasságának hiánya 

Az idősek informatikai 
jártasságának javítása 

A közművelődési 
intézmények képzésein 
megjelennek idős személyek 
is, tehát folyamatosan 
megvalósul, igény a külföldön 
élő gyermekkel és unokával 
való kapcsolattartás során a 
skype-olásra és az e-mail 
levelezésre mutatkozik.  
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége felülvizsgálata során településünkön 
 

beazonosított új problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

egyre több a demens személy, akinek 
életviteléhez segítségnyújtás szükséges 

nappali ellátó rendszer átalakítása, biztonságos 
bútorok és  balesetmentes környezet biztosítása, 
mentálhigiénés fejlesztés  

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége felülvizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek megvalósulás 

Akadálymentesítés hiánya 
az intézmények 

akadálymentesítése 

két új intézmény épült, melyek 

akadálymentesek,  

a hajléktalanok átmeneti 

szállást biztosító épületek 

felújításra kerültek (5 épület) 

A honlapon a hangos és a vakok 

és gyengén látók számára 

szükséges verziók elérésének 

hiánya, e-önkormányzat hiánya 

Az önkormányzat 

honlapjának fejlesztése 

Nem valósult meg, intézkedés 

történt új honlap létrehozására, 

a tárgyalások folyamatban 

vannak. 

 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége felülvizsgálata során településünkön 
 

beazonosított új problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

szociális foglalkoztatás létének megmaradása 
(a jelen állapot szerint 2015. dec. 31-ig lesz)  

akkreditáltatni telephelyként a Derűs-házat, 
illetve a hajléktalanok nappali melegedőjét, hogy 

akkreditált szociális foglalkoztatást lehessen 
végezni 

2016. december 31.  
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi 
felelősségvállalása 

 

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.): 

• A nevelés-oktatás területén a fenntartói kör teljesen átalakult az elmúlt 5 évben: óvodát tart fent az 
önkormányzat, a pünkösdi és a református egyház, általános iskolát az állam, a református és a 
pünkösdi egyház, középiskolát az állam (akitől a katolikus egyház veszi át a fenntartói szerepet) és a 
református egyház.  

• Az idősek ellátásában a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója a város mellett a 
legnagyobb szolgáltató.  Civil szervezetek között a nyugdíjas egyesületek vannak legnagyobb számban 
jelen. Tagjaik szociális problémáinak megoldásában segédkeznek, mellette kulturális igényeik 
kielégítését igyekeznek kielégíteni. 

• A szociális foglalkoztatásban a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ mellett a Szent Lázár 
Alapítvány tölt be kiemelkedő szerepet.  

• A fogyatékkal élők ellátása sokszereplős területe a szociális munkának. A városban működik pedagógiai 
szakszolgálat. A többi gyermekkel együtt nevelhető-oktatható gyermekeket valamennyi óvoda és iskola 
fogadja. Az alternatív ellátásra szoruló sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását a Tisza Kálmán 
Szakképző Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye látja el az óvodától a speciális 
szakiskoláig. Az Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület, a Napraforgók Rehabilitációs Közhasznú 
Egyesület, a mozgáskorlátozottak egyesületei stb. az érdekképviseletet biztosítják, mellette a szociális 
munka egy részét is ellátják. 

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

Az önkormányzat az oktatási rendszer átalakulásában és a működtetés során is koordináló szerepet vállalt az 
oktatás területén: az illetékes önkormányzati bizottság állandó meghívottjai az egyes fenntartók és 
intézmények, akik be is számolnak tevékenységükről. A szociális területen ugyancsak az illetékes bizottság 
vállalta az egyeztető szerepet: folyamatosan tájékoztatást kér a szolgáltatóktól munkájukról, értékeli 
tevékenységüket és felhívja a figyelmet a hiányosságokra. A nemzetiségi önkormányzatok képviselői 
tanácskozási joggal valamennyi bizottsági ülésen jelen vannak. Az önkormányzatnak a civil szervezetek 
támogatásáról szóló rendelete a Civil Tanácsot javaslattevő jogkörrel ruházta fel, ahol az esélyegyenlőség 
megvalósításában közvetlenül érdekelt szervezetek 4 fővel (44 %) képviseltetik magukat. Az egyes ágazatok 
szakmai konferenciái a város valamennyi érdekelt szervezetét bevonják a munkába (pl. járási hivatal, 
rendőrség, gazdálkodó szervezetek).  Különösen hatékony az együttműködés az ifjúsági szektorban és a 
közművelődés területén.  

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

Békés Város Önkormányzata tagja és székhelye a Békési Kistérségi Társulásnak. A 9 település önkéntes 
társulása elsősorban térségi fejlesztési együttműködésekben jelent partnerségi viszonyt. 
Ugyancsak tagja és székhelye Békés a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásnak. A társulás a Békési 
Kistérségi óvoda és Bölcsőde, valamint a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ közös fenntartását végzi, 
ezáltal az esélyegyenlőségi programok végrehajtásában mindkét településen érintett.  

 
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége: 

Békés városában német, roma, román és szlovák nemzetiségi önkormányzat működik. Feladatuknak 
elsődlegesen a hagyományápolást tekintik, a szociális problémák megoldásában azonban mindenkor partnerek.  
A legnagyobb lélekszámmal bíró Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat a közfoglalkoztatási programban való 
részvétellel a munkanélküliség csökkentésében is szerepet vállal. 

 
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége: 
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A városban működő több mint 120 civil szervezet változatos tevékenységet folytat. A szociális, egészségügyi, 
nyugdíjas szervezetek alaptevékenységként végzik a rászorultak segítését. A két legnagyobb szervezet a Magyar 
Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszója, amely naponta 427 fő részére szociális étkeztetést, 290 fő részére 
házi segítségnyújtást biztosít, illetve a Szent Lázár Alapítvány, ahol szociális foglalkoztatás keretein belül 50 fő 
feljesztő-felkészítő foglalkoztatását, 40 fő munka-rehabilitációs foglalkoztatását látják el, 55 fő bevonásával 
akkreditált foglalkoztatást végez, a pszichiátriai betegek ellátásában is jelentős részt vállalnak a város szociális 
ellátórendszerében.   
Kimondottan a rászoruló gyermekek hétvégi étkeztetésére jött létre a Hétkrajcár Egyesület.  
A TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0038 „Remény-Híd” – Békésen élő hátrányos csoportok felzárkóztatása 
megnevezésű projektben Békés Város Önkormányzata, mint főpályázó a Magyar Pünkösdi Egyház Országos 
Cigánymisszójával, a Reményhír Alapítvánnyal és a Türr István Képző és Kutató Intézettel együttműködve 
dolgozik azon, hogy a projekt megvalósulásával csökkenjen a szegregált körülmények között élők aránya, 
javuljon a célcsoport életminősége, lakáskörülménye, jövedelmi és szociális helyzete.  
Cél a kapcsolatépítés, a szegregátumban élő felnőttek és gyermekek szemléletformálása, megfelelő 
viselkedésminták kialakítása, negatív szocializációs hatások csökkentése, a szabadidő hasznos eltöltése, jól 
funkcionáló, egészséges közösség építése. Hosszú távú cél, hogy a célcsoport szociális kompetenciája olyan 
mértékben javuljon, amely növeli társadalmi szerepvállalásukat, munkaerő-piaci integrációjukat és hozzájárul a 
stigmatizáció csökkentéséhez.  
A konstrukció a hátrányos helyzetű, szegregált lakókörnyezetben élő személyek fenntartható társadalmi 
integrációjának elősegítését, életminőségének javítását szolgálja komplex beavatkozási eszközrendszerrel. A 
komplex megvalósítást segítő részcélok a szegregált lakókörnyezetben élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése, 
beleértve a szociális, közösségi, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő-piaci szolgáltatásokat. Cél, hogy 
javuljon a bevont személyek képzettségi szintje, ezért a projekt keretében piacképes, a célcsoport által 
elsajátítható, mindennapi tevékenységként is hasznos képzések zajlanak.  
A projekt fejlesztéseiben érintett célcsoport: 

• 30 fő óvodás korú gyermek, 

• 90 fő iskolai tanulmányokat folytató fiatal, 

• 60 fő aktív korú személy.  
A 2013. szeptember hó 1-től induló projekt 2015. november hó 30-án zárul. E hosszú időszakban a 
tevékenységek egymásra épülnek, folyamatosak, a programelemek rendszerszemléletben épültek fel. A 
szegregátumban élők előtt egy új minta jelent meg, ami alkalmas a szükséges változások elindítására, a bevont 
személyek lehetőségeitől, motivációjától függően.    

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

A város gazdálkodó szervezeteinek jövedelemtermelő képessége alacsony, így közadakozásra kevés forrásuk 
marad. Ezzel együtt a Békés-Drén Kft. hozta létre és működteti folyamatosan a Családért Alapítványt, a 
Hétkrajcár Egyesület támogatói között szinte minden céget megtalálunk és más értelmes célokra is szívesen 
adakoznak, erejükhöz mérten. 
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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 8. pontban ismertetett eljárásrendet követjük a felülvizsgálat során is azzal a kiegészítéssel, hogy az 
esélyegyenlőségi terv készítésével párhuzamosan folyó Integrált Területfejlesztési Stratégia antiszegregációs 
munkacsoportja ülései egyben az esélyegyenlőségi terv előkészítését is szolgálják. 

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását 
szolgáló eszközök bemutatása:  

A 2013-ban készült esélyegyenlőségi terv jelenlegi honlapunkon is elérhető és külön felhívásban kértünk egy 
megadott e-mail címre  észrevételeket. A készülő önkormányzati honlapon esélyegyenlőségi fórumot tervezünk.   
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

1. A HEP IT részletei 

 

Intézkedés címe: Otthonok elvesztésének megelőzése  

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

lakáshitel törlesztő-részlet nem fizetése miatt egyre több család veszíti el 
otthonát 

Célok:  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Az azonnali adatgyűjtést követően a lakáshitelesek megkeresése, számukra  

segítségnyújtás az ügyintézésben,végső esetben  a lakások visszabérlésében. 

Középtávú cél, hogy minden rászoruló kapjon segítséget. 

A hosszú távú cél az otthonok megőrzése. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Adatfelmérés  

2. Kapcsolatfelvétel a Nemzeti Eszközkezelővel 

3. Jogi segítségnyújtás 

4. Segítség a visszabérlés iránti ügyintézés során 

Résztvevők és 

felelős 

Résztvevők:  

1. Békés Város Önkormányzata  

2. Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 

Felelős:  

1. Önkormányzat:  

2. BVSZSZK:  

Partnerek 
1. Nemzeti Eszközkezelő 

2. Jogi segítségnyújtást biztosító ügyvéd 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

1. Adatgyűjtés 2015. december 31-ig és folyamatos 

2. Tanácsadás 2016. január 1-től és folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

1. A Nemzeti Eszközkezelő  a városban található, végrehajtás alatt álló 

ingatlanokról adatokat szolgáltat. 

2. Az érintett családok segítő programba való bevonása 

3. A célcsoport határidőre törleszti a bérleti díjat 

4. Egy család sem veszíti el otthonát  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Negatív magatartás az adósok részéről – az előnyök feltárásával aktív részvételre 

ösztönzés 

Szükséges erőforrások kapcsolattartás költségei  
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Intézkedés címe: Ifjúsági iroda működtetése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

2015-ben 223 16 éves tankötelezettsége szűnik meg, a ténylegesen 

lemorzsolódók száma még nem ismert.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Elsődleges feladat ifjúsági iroda létrehozása a célok megvalósítása érdekében. Az 

ifjúságsegítő programok kidolgozásával valósulhat meg a távlati cél:   az 

iskolarendszerű oktatásból kimaradó kiskorúak számára ifjúságsegítő 

szolgáltatás biztosítása a szakmához jutás és munkába állás segítése érdekében. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

5. Adatfelmérés 

6. Ingatlanigénylés 

7. Intézményalapítás 

8. Intézményműködtetés 

Résztvevők és 

felelős 

Résztvevők:  

3. Békés Járási Hivatal  

4. békési középiskolák 

Felelős:  

3. Önkormányzat: Ifjúsági iroda létrehozása 

4. BVSZSZK: ifjúsági iroda működtetése 

Partnerek  

Határidő(k) pontokba 

szedve 

3. Ifjúsági iroda létrehozása: 2016. 12.31. 

4. Ifjúsági iroda működtetése: 2017. jan. 1-től folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Ifjúsági iroda létrehozása 2016. december 31-ig  

ifjúságsegítő programok kidolgozása 

a célcsoport igénybe veszi a szolgáltatásokat 

a magas fenntartási költségek miatt folyamatos működési célú pályázatokra van 

szükség. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

1./ Az ingatlant nem sikerül megszerezni – a célnak megfelelő másik ingatlan 

keresése. 

2./ Nem sikerül az ingatlan-felújításhoz pályázatot találni – saját erő biztosítása 

3./ Nem sikerül működési pályázatot találni – saját erő és civil társadalom 

bevonása. 

Szükséges erőforrások Kb. 25 millió forint felújítási költség, évi kb. 8-12 millió forint működési költség. 

 

  



25 
 

 

Intézkedés címe: Demens személyek biztonságos életvitelének segítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

egyre több a demens személy, akinek életviteléhez segítségnyújtás szükséges 

 
 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

rövidtávú cél: biztonságos bútorok és balesetmentes környezet biztosítása 
középtávú cél: mentálhigiénés fejlesztés 
hosszú távú cél: nappali ellátó rendszer átalakítása,   

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. bútorok iránti szükséglet felmérése, bútorbeszerzés  

2. balesetmentes környezet kialakítása 

3. mentálhigiénés fejlesztés folyamatos biztosítása 

4. családtagok bevonása 

Résztvevők és 

felelős 

Résztvevők:  

1. Békés Város Önkormányzata 

2. Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 

Felelős:  

1. Önkormányzat: saját erő biztosítása 

2. BVSZSZK: tárgyi eszközök beszerzése, mentálhigiénés fejlesztés 

biztosítása  

Partnerek a demens személyek családtagjai  

Határidő(k) pontokba 

szedve 

1. rövidtávú cél: folyamatos, 2015. december 31. 
2. középtávú cél: 2016. december 31. 
3. hosszú távú cél: 2017. december 31.   

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

a célcsoport személyi szükségleteihez igazodó, biztonságos környezet kialakítása   

a célcsoport hozzátartozói részt vesznek a fejlesztésekben 

a folyamatos eszközpótlás miatt pályázati lehetőségek keresése 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nem sikerül a folyamatos eszközpótláshoz pályázatot találni – intézményi saját 

erő 

Szükséges erőforrások 
pályázati források felkutatása, saját erő felhasználása  

 

 

  



26 
 

 

Intézkedés címe: Szociális foglalkoztatás létének megmaradása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A jelen állapot szerint 2015. december 31-ig lesz szociális foglalkoztatás.   
 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Akkreditáltatni telephelyként a Derűs-házat, illetve a hajléktalanok nappali 
melegedőjét, hogy ott akkreditált szociális foglalkoztatást lehessen végezni. 
 

2016. december 31. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Akkreditálás megszerzése 

2. Szociális foglakoztatásban való részvétel biztosítása 

Résztvevők és 

felelős 

Résztvevők:  

1. Békés Város Önkormányzata 

2. Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 

Felelős:  

1. Önkormányzat: tulajdonosi és fenntartói kötelezettségek teljesítése 

2. BVSZSZK: a szociális foglalkoztatás folyamatos működtetése 

Partnerek Egészségügyi és szociális szervezetek 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

1. Akkreditáció: 2015. december 31. 

2. Szociális foglakoztatás biztosítása: 2016. január 1-től folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

1. Akkreditációs okmány, működési engedély 

2. a célcsoport igénybe veszi a szolgáltatásokat 

 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nem lehet normatívát igénybe venni – civil szervezetek bevonása a 

működtetésbe 

Szükséges erőforrások 
Akkreditációs költségek saját forrásból; normatív támogatás esetén 

folyamatosan működtethető tevékenység. 
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Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata  
 

Mélyszegénységben élők és romák. 

1. Intézkedés 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

dokumentumok 

indikátorok 

Lejárt/nem 

lejárt 

határidő 

Az IT jelenlegi 

állapota 

folyamatban 

lévő/befejezett

/tervezett 

Eredmény Módosítás 

Adósságkezelé-

si tanácsadás 

prevenció 

A díjhátralékkal 

rendelkezők 

számának 

folyamatos 

emelkedése 

A 

díjhátralékkal 

rendelkezők 

számának 

folyamatos 

csökkentése 

Havonta 

háztartásvezet

ési 

tanácsadás, 

pályázati 

források 

felkutatása 

Rövid távú cél: 
2014. június 

30. 
Közép távú cél: 

2014. 
december 30. 

Hosszú távú 

cél: 2015. 

december 30. 

Rövidtávon: 
programokon való 

részvétel magas 
számban való 

biztosítása 
Középtávon: 

statisztika 
csökkenése 

Hosszútávon: 

adósságállomány 

megszűnése 

nem lejárt 

határidő 

folyamatban 

lévő 

A célcsoport a programokon 

részt vett.  A felülvizsgált 

időszakban 213 esetben 

nyújtottunk segítséget a 

„Hálózat a közösségért” 

pályázat benyújtása során. 

A TÁMOP 533. pályázatban 

háztartási-gazdálkodási 

ismeretek oktatása történik, 

illetve az aktív korúak 

ellátásában és 

adósságkezelési 

szolgáltatásban részesülők 

részére is folyamatos 

foglalkozások szervezése a 

hátralék felhalmozásának 

megelőzése érdekében.     

hosszú távú 

cél: 2018. 

december 

31. 

A jogszabály- 

módosítások  

az adósságot 

felhalmozók 

támogatásba 

kerülését 

egyre hosz-

szabb idő 

után teszik 

lehetővé.   
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Szükségesnek látszik a célcsoport azon tagjainál az előrefizetős mérő felszerelését elősegíteni, akik a tanácsadó programokon való részvétel és az életvezetési tanácsadás 
ellenére újra vagy folyamatosan hátralékot halmoznak fel.    

2. Intézkedés  

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
megvalósítá-

sának 
határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
dokumentumok, 

indikátorok 

Lejárt/ne
m lejárt 
határidő 

Az IT jelenlegi 
állapota 

folyamatban 
lévő/befejezett/

tervezett 

Eredmény Módosítás 

Rendszeres 

prevenciós 

szűrővizsgálatok 

népszerűsítése a 

mélyszegénységbe

n élők és a romák 

között 

A célcsoport 

egészségügyi 

állapota az 

átlagosnál 

rosszabb, rossz a 

szűrővizsgálatok 

látogatottságának 

aránya 

Rövid: annak felmérése, 
hogy a célcsoportot 

milyen mértékben érinti 
a feltárt probléma 

Közép: szűrővizsgálatok 
népszerűsítése 
(prevenciós előadások, 
fórumok, szórólapok) 

Hosszú: a célcsoport 
legalább 30 %-a 

rendszeresen részt 
vegyen a különböző 
szűrővizsgálatokon 

Évente 

legalább 2 

alkalommal 

szűrővizsgála-

tokon való 

részvétel 

Szűrővizsgála-
tok 

időpontjáról 
tájékoztatók, 
kiadványok 

szerkesztése 

2015. 

december 31. 

Intézmények 

statisztikai adatai 

a megjelentek 

számáról 

 

nem lejárt 

határidő 

folyamatban 

lévő 

  

A TÁMOP-5.3.6-

11/1-2012-0038 

pályázat egészség-

ügyi programjai 

(pl.: Nem félek az 

orvostól!) 

eredményesen 

zajlanak. A TÁMOP 

615/2014. pályázat 

során kiemelt 

szerepet kapott az 

egészség-

prevenció. 

Határidő 

módosítás 

szükséges a 

tervezett célok 

elérése 

érdekében. 

Módosított 

határidő: 

2018. 

december 31. 

 

A folyamatos népszerűsítés ellenére jelenleg nem éri el a célcsoport létszáma a szűrővizsgálatokon a 30%-ot, és az is megállapítható, hogy az egyes szűrésen résztvevők sem 
vesznek részt minden olyan szűrésen, ami életkorukból vagy veszélyeztetettségükből számukra javasolt.  A programot folytatni kell a célcsoport ellátottságának javítása 
érdekében. 

3. Intézkedés 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következtetéseib

en feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumok

kal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 

eredményességé

t mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításáho

z szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatóság

a 
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Otthonok 

elvesztésének 

megelőzése 

lakáshitel 

törlesztő-részlet 

nem fizetése miatt 

egyre több család 

veszíti el otthonát 

A családok nem 

veszítik el 

otthonaikat 

Szociális 

Szolgáltatáster-

vezési Koncepció 

Jogi, pénzügyi, 

életviteli 

tanácsadás 

Békés Városi 

Szociális 

Szolgáltató 

Központ 

2016.01.01. és 

folyamatos 

A jogosultak 

részt vesznek a 

tanácsadáson 

kapcsolattartás 

költségei 

Folyamatos 

tevékenységgel 

biztosítható 

 

Gyerekek 

1. Intézkedés 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

dokumentumok 

Lejárt/nem 

lejárt 

határidő 

Az IT jelenlegi 

állapota 

folyamatban 

lévő/befejezett

/tervezett 

Eredmény Módosítás 

Halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

családjainak 

motiválása 

A halmozottan 

hátrányos helyzetű 

gyermekek 

intézményen kívüli 

aktivitása alig fele a 

jobb körülmények 

között élőkének 

A családok és 

elsősorban a 

gyermekek 

igényének 

felkeltése az 

intézményen 

kívüli 

művelődési, 

sportolási 

lehetőségek 

iránt 

Vízhez szoktatás: 
óvodás gyermekek 
évi 10 órás uszodai 

foglalkozása 
Jeles napok 

megünneplése az 

óvodában a 

családokkal együtt 

Színházlátogatás: 

óvodás gyermekek 

év 2 meseszínházi 

látogatása 

2013.  

szeptemberétől 

nevelési évenként 

Óvodák, iskolák 

pedagógiai 

programja, éves 

munkaterve, csoport 

és foglalkozási 

naplók 

nem járt le Folyamatos Az IPR normatíva 

megszűnésével a 

szakmai munka 

folyamatos, de a 

költségigényes 

programok 

megszűntek. 

  

Madtagfalvi ovis 

sportnap 

 

 

A normatív támogatás hiánya ellenére a meseszínházi látogatások rendszeresek, a kirándulásokra az egyes intézmények alapítványai pályáznak. A Madzagfalvi Napok 
keretében a városi sportpályán megtartott  ovis sportnap ugyancsak vonzó a gyermekek és a szülők számára. 
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2. Intézkedés 

 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

dokumentumok,  

Lejárt/nem 

lejárt 

határidő 

Az IT jelenlegi 

állapota 

folyamatban 

lévő/befejezett

/tervezett 

Eredmény Módosítás 

Halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
iskolakezdésének 

segítése 

A halmozottan 
hátrányos helyzetű 

gyermekek 
iskolakezdése késői 

A halmozottan 
hátrányos helyzetű 
gyermekek 6 éves 
korban érjék el az 

iskolaérettségi 
szintet 

IPR alkalmazása 

Óvoda-iskola 
átmenet segítése 

kölcsönös 
látogatással 

2013. 
szeptemberétől, 

nevelési 
évenként 

Együttműködési 
megállapodás óvoda-

iskola között, 

Óvoda pedagógiai 
programja,  

Óvoda éves munkaterve,  

foglalkozási naplók 

nem járt le Folyamatos Az 
iskolakezdés 
nem okoz 
törést a 
gyermek 
fejlődésébe
n 

 

 
 
A tanköteles tanulók nyilvántartása járási feladat lett a köznevelési törvény értelmében. Az óvodakötelesek nyilvántartásából azonban látjuk, hogy a nyári gyermekek nagy 
százaléka óvodában marad.  Ebben  a hátrányos helyzetű és a jó körülmények között élő gyermekek között kicsi az eltérés, nem a gyermek iskolaéretlensége az oka, hanem 
a szülő döntési lehetősége. 
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3. Intézkedés 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 
Az intézkedés tartalma 

Az intézkedés 

megvalósításán

ak határideje 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

dokumentumok,  

Lejárt/

nem 

lejárt 

határ-

idő 

Az IT jelenlegi 

állapota 

folyamatban 

lévő/befejezett

/tervezett 

Eredmény Módosítás 

Halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

arányainak 

javítása a 

város 

iskoláiban 

A halmozottan 

hátrányos helyzetű 

gyermekek aránya a 

város általános 

iskoláiban nagyon 

eltérő 

A halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek  

beiskolázási 

esélyegyenlőségé

nek elősegítése a 

lakókörnyezettől 

távolabbi iskolába 

jutás 

biztosításával 

Békés Város Önkormányzata 
illetékes bizottságán 

keresztül koordináló szerepet 
vállal az intézményfenntartók 

és az intézmények között 
Az óvodai mérések alapján 

javaslattétel a gyermek 
képességének leginkább 

megfelelő képzési formára 
annak lakóhelytől való 

távolságától függetlenül 
Helyi bérlet támogatása az 

iskolába járás megkönnyítése 
érdekében. 

Az önkormányzat már nem 
iskolafenntartó, ezért csak 
koordináló, kezdeményező 
szerepe lehet a beiskolázásban 

2013.  

szeptemberétő

l nevelési 

évenként 

BÉKÉS VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 

 

 9/2009. (III.27.) 

r e n d e l e t e 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI 

TANULÓK ÉS 

FELSŐOKTATÁSI 

HALLGATÓKÖSZTÖNDÍJÁR

ÓL 

 

évi kb. 350 határozat a 

jogosultság 

megállapításáról, 

nem 

járt le 

folyamatos A bérletet 

igénylők 75-

80 %-a 

szegregátum

ban lakik. 

 

26 gyermek 

(10 %) nem a 

szegregátum

hoz közeli 

iskolát 

választotta 

 

 

A Hatház városrészből a gyermekek kb. 10 %-a nem a közeli általános iskolába iratkozik be, hanem a helyi tömegközlekedést használva a másik két általános iskolába. 
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4. Intézkedés 

5.  

Az intézkedés címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

dokumentumok 

Lejárt/nem 

lejárt 

határidő 

Az IT jelenlegi 

állapota 

folyamatban 

lévő/befejezett/

tervezett 

Eredmény Módosítás 

Halmozottan 
hátrányos helyzetű 

gyermekek  
esélyegyenlőségének 

javítása a 
szolgáltatásokhoz 

jutás támogatásával 

A halmozottan 
hátrányos helyzetű 
gyermekek aránya 
a város általános 

iskoláiban nagyon 
eltérő 

A halmozottan 
hátrányos helyzetű 

gyermekek  a 
családdal nem 

jutnak el a 
szabadidő hasznos 
eltöltését biztosító 

helyekre 

Békés Város 
Önkormányzata 

ingyenes 
úszásoktatást 

biztosít 
(létesítmény és 

oktató) a 
hátrányos helyzetű 

gyermekek 
számára 

2013. 
szeptemberétől, 

nevelési 
évenként 

Békés város éves 
költségvetése 

oktatási 
szakfeladata 

 

Iskolai naplók 

nem járt le folyamatos A város minden 
általános iskolája 
3. évfolyama 18 
órás 
úszásoktatáson 
vesz részt a város 
finanszírozásában 

Határidő 
módosítás 
szükséges 
a tervezett 
célok 
elérése 
érdekében
. 
Módosított 
határidő: 

 
 
Békés Város Önkormányzata éves költségvetési rendeletében évi 1 millió Ft támogatást tervez az úszásoktatás megszervezéséhez. Ez az oktatók díjazására és az 
uszodahasználat fedezetére használható fel. 
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6. Intézkedés 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő dokumentumok, 

indikátorok 

Lejárt/nem 

lejárt 

határidő 

Az IT jelenlegi állapota 

folyamatban 

lévő/befejezett/tervezett 

Eredmény Módosítás 

Felnőttoktatás 

támogatása 

A szociálisan 

rászoruló rétegek kis 

számban vesznek 

részt érettségit adó 

felnőttoktatásban 

Szociális 

eszközökkel 

hozzásegíteni a 

rászorulókat az 

érettségi 

megszerzéséhez 

Békés Város 
Önkormányzata 

szociális 
támogatást 

nyújt az 
érettségi 

vizsgadíjakhoz 
a 

rászorulóknak. 

2013. 
szeptemberétől, 

nevelési évenként 

támogatások száma folyamatos folyamatban nem volt 

rá igény 

Fenntartásra 

érdemes cél 

 
Az érettségit adó felnőttoktatás 2010 táján népszerű volt Békésen, a helyi református gimnázium és egy erre szakosodott vállalkozás is folytatott ilyen irányú képzést.  A 
város 1-2 alakalommal a hátrányos helyzetű felnőtteket az érettségi díjak átvállalásával segítette hozzá a sikeres érettségi vizsgához. Az elmúlt két évben ilyen igény nem 
érkezett, de az évi maximum 2-3 lehetséges igénylő érdekében a célt érdemes továbbra is életben tartani. 
 

7. Intézkedés 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá-

hoz szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Ifjúsági iroda 
működtetése 

Tankötelezettség 
16 éves korra 
csökkentése 

Oktatásból 
lemorzsolódó, 

kimaradó 
kiskorúak 

Ifjúsági Koncepció,  
ITS 

Ifjúsági iroda 
alapítása, 

működtetése 

Békés Város 
Önkormányzata 

Békés Városi 
Szociális Szolgáltató 

Központ 

2017.01.01. Igénybevevők 
száma 

 

Ingatlanszerzés 
Ingatlanfelújítás 

Intézmény-
működtetés 

 

A magas működési 
költség miatt a saját 

forrást pályázati 
forrásból kell 
kiegészíteni 
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Nők 

1. Intézkedés 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseibe

n feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

Az intézkedés tartalma 

Az intézkedés 

megvalósítás

ának 

határideje 

Az intézkedés 

eredmé-

nyességét 

mérő 

dokumentu-

mok, 

indikátorok 

Lejárt/ne

m lejárt 

határidő 

Az IT jelenlegi 

állapota 

folyamatban 

lévő/befejezett/

tervezett 

Eredmény Módosí-

tás 

Az 55 év feletti 
nők 

foglalkoztatásána
k biztosítása, 

növelése 

Az 55 év feletti 
munkanélküli nők 
száma magas, a 

munkaerő-piacon 
való 

elhelyezkedésük 
nagyon nehéz 

Rövid: 
álláskeresés 

segítése 
Közép: 

munkahelyte-
remtés 

támogatása 
Hosszú: A 
célcsoport 

magas 
munkanélküli-
ségének 5 %-os 

csökkentése 

A Munkaügyi Központ 
állásadatainak, támogatási 

lehetőségeinek közzététele. 
A településre jellemző helyi 
mezőgazdasági adottságok 

lehetőségeinek kiaknázásával, 
marketingjének növelésével 

munkalehetőségek teremtése, 
melyek megélhetési 

lehetőséget biztosítanak a 
célcsoport számára. 

A sikeres középtávú célok 
elérését követően az elért 
eredmények fenntartása. 

014. 12. 31. 
2018. 
2023. 

jelenléti ív, 
statisztikák 

nem lejárt folyamatban 
lévő 

Az önkormányzat, 
kiemelt figyelmet 

fordítva a célcsoportra 
2013-ban 20 fő, 2014-
ben 18 fő 55 év feletti 

nőt foglalkoztatott, 2015-
ben május hó 31-ig  9 fő 

közfoglalkoztatása 
történt meg. 

A polgármesteri 
hivatalban és 

intézményeiben 4 fő 
munkavállaló felvétele a 

célcsoportból történt. 

 

 

 
 
Az általános munkanélküliségen belül a nyugdíj előtt állók és a pályakezdők helyzete a legkritikusabb.  Az 55 év felettiek aránya a munkanélkülieken belül  8 %-ról 12 %-ra 
nőtt, ami a nyugdíjkorhatár folyamatos emelkedésével van összefüggésben.  A munkahelyteremtés támogatásán túl az önkormányzat annyit tehet, hogy saját 
munkavállalóit védelemben részesíti, illetve a közfoglalkoztatásban a két kiemelt korosztályt előnyben részesíti.  
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2. Intézkedés 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

dokumentumok 

Lejárt/nem 

lejárt 

határidő 

Az IT jelenlegi 

állapota 

folyamatban 

lévő/befejezett

/tervezett 

Eredmény Módosítás 

Segítő 
programok nők 

számára, 
korszerű 

ismeretek 
megszerzését 

célzó képzések 

Nehéz a visszatérés, 
a munkába állás a 
gyermeket vállaló 
anyák esetében 

A nők munkába állásának 
segítése 

Közösségi programok 
szervezése, és elavult 

szakmák helyett korszerű 
ismeretek megszerzését 

célzó képzések szervezése 

 
Adatgyűjtés, 

igényfelmérés, 
Tájékoztatás, 

szervezés, 

Lebonyolítás 

 

 

 

2014. 
december 31 

jelenléti ív, 
statisztikák 

lejárt befejezett csekély Az intézkedés 
törlésre kerül. 

 
A munkába állás a munkahelyek számának változatlansága, helyenként csökkenése miatt nehéz a korábbi munkakörben is. A probléma önállóan nem oldható meg, az 
önkormányzat gazdasági programjának munkahelyteremtő célkitűzései keretében tárgyalható a problémakör. 
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Idősek 

 

1. Intézkedés 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél 
Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

megvalósí-

tásának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő dokumentumok 

Lejárt/nem 

lejárt 

határidő 

Az IT jelenlegi 

állapota 

folyamatban 

lévő/befejezett/

tervezett 

Eredmény Módosí-

tás 

Idősek számára 

aktivitást 

megőrző 

programok 

szervezése 

Idősek elmagá-

nyosodása 

Az egyedülálló, idős emberek 
programokba történő bevonása, a 
hovatartozás érzésének erősítése, 

életminőségének javítása 
Idősek igényeit kielégítő 

kulturális, szabadidős programok 
folyamatos szervezése 

Tájékoztatás a célcsoportot érintő 
helyi ellátásokról, szociális 

támogatásokról 

Adatgyűjtés, 
igényfelmérés, 
Tájékoztatás, 

szervezés, 

Lebonyolítás 

2016.12.31. Békés Városi Szociális 
Szolgáltató Központ, 

Egyházak, civil 

szervezetek 

dokumentációja 

nem járt le folyamatban évi 25-30 

program 

 

 
 
 
Az önkormányzat évi több mint 1 millió forinttal támogatja a szociális és a nyugdíjas kategóriában pályázó civil szervezeteket programjaik megvalósításában, intézményei 
munkatervében a célcsoport kulturális igényei kiemelten szerepelnek. 
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2. Intézkedés 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

megvalósítá- 

sának határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő dokumentumok 

Lejárt/nem 

lejárt 

határidő 

Az IT jelenlegi 

állapota 

folyamatban 

lévő/befejezett/

tervezett 

Eredmény Módosítás 

Az idősek 
informatikai 

jártasságának 
javítása 

Az idősek 
informatikai 

jártasságának hiánya 

Rövid: Felmérés készítése, 
kérdőívek, klubok, helyi 
eszközpark felmérése 

Közép: oktatás 
megszervezése, esetleges 

eszközhiány pótlása 

Hosszú: oktatás, 
felhasználói szint elérése 

Szórólapok, 
kérdőívek 
készítése 

Helyi eszköz, 
szakember, 

oktató 
biztosítása 

Felhasználói szint 
elérése 

Rövid: 1 év 

Közép: 2 év 

Hosszú: 3 év 

a nem 
csoportformációban, 
egyénenként zajló, az 

egyes személyek 
igénye szerinti oktatás 

nincs dokumentálva 

nem járt le folyamatban az idősek 
egyre több 
informatikai 
elemet 
sajátítanak 
el  

 

 
Az idősek igénye külföldön élő családtagjaikkal való kapcsolattartásra (skype, elektronikus levelezés) továbbá a napi hírek olvasására, internetes játékra terjedt ki.   A Püski 
Sándor Könyvtár ingyenes képzéseit azonban látogatták a célcsoportból. 
 

3. Intézkedés 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumen-

tumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatóság

a 

Demens 

személyek 

biztonságos 

életvitelének 

segítése 

egyre több a 

demens személy, 

akinek 

életviteléhez 

segítségnyújtás 

szükséges 

A nappali 

ellátórendszer 

átalakítása a 

demens 

ellátásra 

Szociális 

Szolgáltatáster-

vezési 

Koncepció 

Biztonságos környezet, 

mentálhigiénés 

fejlesztés, 

családtagok bevonása 

Békés Városi 

Szociális 

Szolgáltató 

Központ 

2017.12.31. ellátotti 

férőhelyek 

száma 

(szükség 

esetén) nő 

Eszközfejlesztés, 

humán erőforrás 

képzése pályázati 

forrásból, működtetés 

saját forrásból 

Folyamatos 



38 
 

 

Fogyatékkal élők 

1. Intézkedés 

Az intézkedés címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetései-

ben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

dokumentumok 

Lejárt/ne

m lejárt 

határidő 

Az IT jelenlegi 

állapota 

folyamatban 

lévő/befejezett

/tervezett 

Eredmény Módosítás 

Intézmények 

akadálymentesítése 

Akadálymen-

tesítés hiánya 

Az önkormányzat 

folyamatosan arra 

törekszik, hogy a 

közintézmények-

ben a teljes 

akadálymentesítés 

megtörténjen 

Adatgyűjtés, 
igényfelmérés, 

Tervezés 

Kivitelezés 

2015. december 

31 

Ingatlan aktiválás nem járt le Folyamatos  2 új 

akadálymen-

tes 

középület,  

5 meglévő 

épület 

felújítása, 

korszerűsí-

tése 

 

Határidő módosítás 

szükséges a tervezett 

célok elérése 

érdekében. Módosított 

határidő:2018. 

december 31. 

 

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és a Gyógyfürdő után a Földvár Bölcsőde és a Bóbita Tagóvoda két új akadálymentes épülettel bővítette a fogyatékkal élők számára 
elérhető közintézmények számát, továbbá a hajléktalanok átmeneti szállását biztosító 5 épület is akadálymentessé vált a felújítás, korszerűsítés után.  A felújítási pályázatok 
a meglévő (főleg a műemlék) épületek akadálymentesítését nem preferálták az elmúlt időszakban.  Forrás esetén ebbe az irányba kell folytatni a munkát.  
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2. Intézkedés 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

dokumentumok 

Lejárt/nem 

lejárt 

határidő 

Az IT jelenlegi 

állapota 

folyamatban 

lévő/befejezett

/tervezett 

Eredmény Módosítás 

Az 

önkormányzat 

honlapjának 

fejlesztése 

Az önkormányzati 

honlapon a hangos 

és a vakok és 

gyengén látók 

számára szükséges 

verziók elérésének 

hiánya, e-

önkormányzat 

hiánya 

Rövid: Közérdekű adatok 
teljes körű megjelenítése 

Közép: honlapon a hangos 
és a vakok és gyengén látók 
számára szükséges verziók 

elérése 

Hosszú: A jogszabályok 

által biztosított teljes 

elektronikus ügyintézés 

megteremtése 

Közérdekű 
adatok feltöltése 
és aktualizálása 

Pályázati 
lehetőségek 

felkutatása és a 
pályázatok 

megvalósítása 

 

Rövid: 2014. 

december 31. 

Közép:2015. 

december 31. 

Hosszú: 2018 

www.bekesvaros.h

u  

nem járt le folyamatban A helyi 

rendeletek 

elkészültek 

Határidő 

módosítás 

szükséges a 

tervezett célok 

elérése 

érdekében. 

Módosított: 

2016.12.31. 

 
A városi honlap újratervezése folyamatban van, melynek része az infokommunikációs akadálymentesítés. 
 

3. Intézkedés 
 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következteté-

seiben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu-

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sához szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntartható-

sága 

Szociális 

foglalkoztatás 

létének 

megmaradása 

Jelen állapot 

szerint 

2015.12.31-ig 

lesz szociális 

foglalkoztatás 

A szociális 

foglalkoztatás 

megőrzése 

Szociális 

Szolgáltatáste

rvezési 

Koncepció 

Szociális 

foglalkoztató-helyek 

akkreditálása, 

foglalkoztatás további 

biztosítása 

Békés Város 

Önkormányzata, 

Békés Város Szociális 

Szolgáltató Központ 

2016. 12.31. 

és 

folyamatos 

Szociális 

foglalkoztatás 

nem szűnik meg, 

férőhely nem 

csökken. 

Akkreditációs 

költségek 

Normatív 

támogatással 

folyamatosan 

működtethető 
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Összegzés 
 
 

 Intézkedés Határidő Megjegyzés/Felülvizsgálat eredménye 

1. Adósságkezelési tanácsadás 
prevenció 

2018. 12. 31. Részben teljesült, folyamatos fenntartás 
szükséges 

2. Rendszeres prevenciós 
szűrővizsgálatok népszerűsítése 

2018. 12. 31. Részben teljesült, folyamatos fenntartás 
szükséges  

3. Otthonok elvesztésének 
megelőzése 

2016. 01. 01., 
folyamatos 

A felülvizsgálat során megfogalmazódott új 
intézkedés 

4. HHH-s családjainak motiválása 2013. szeptem-
berétől, nevelési 

évenként 

Folyamatosan teljesül, fenntartása szükséges 

5. HHH-s gyermekek 
iskolakezdésének segítése 

2013. szeptem-
berétől, nevelési 

évenként 

Folyamatosan teljesül, fenntartása szükséges 

6. HHH-s gyermekek arányainak 
javítása a város iskoláiban 

2013. szeptem-
berétől, nevelési 

évenként 

Folyamatos nyomonkövetés és fenntartók 
tájékoztatása szükséges 

7. HHH-s gyermekek 
esélyegyenlőségének javítása a 
szolgáltatásokhoz jutás 
támogatásával 

2013.  
szeptemberétől,  

nevelési évenként 

Folyamatosan teljesül, fenntartása szükséges 

8. Felnőttoktatás támogatása  2013. szeptem-
berétől, nevelési 

évenként 

Igény hiányában nem teljesült, de a cél 
fenntartásra érdemes 

9. Ifjúsági iroda működtetése 2017. 01. 01. A felülvizsgálat során megfogalmazódott új 
intézkedés 

10. Az 55 év feletti nők 
foglakoztatásának biztosítása, 
növelése 

 
2023. 12. 31. 

Folyamatosan teljesül, fenntartása szükséges 

11. Segítő programok nők számára, 
korszerű ismeretek megszerzését 
célzó képzések 

 
2014. 12. 31. 

Lejárt határidő, az intézkedés törlésre került 

12. Idősek számára aktivitást megőrző 
programok szervezése  

 
2016. 12. 31. 

Civil szervezeteken és közművelődési 
intézményhálózaton keresztül folyamatosan 
teljesül 

13. Az idősek informatikai 
jártasságának javítása 

2016. 12. 31.  Civil szervezetek bevonásával folytatható. 

14. Demens személyek biztonságos 
életvitelének segítése 

2017. 12. 31. A felülvizsgálat során megfogalmazódott új 
intézkedés 

15. Intézmények akadálymentesítése 2018. 12. 31. Több közintézmény vonatkozásában teljesült, 
folytatása szükséges, új határidő tűzésével  

16. Az önkormányzat honlapjának 
fejlesztése 

2018. 12. 31. Folyamatban van 

17. Szociális foglalkoztatás létének 
megmaradása 

2016. 12. 31., majd 
folyamatos 

A felülvizsgálat során megfogalmazódott új 
intézkedés 

 
Dátum: 
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          Aláírások 

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 a város honlapján a 
dokumentum nyilvánosságra hozatala megtörtént, minden lakosnak megvan a lehetősége a testületi döntés előtt 
valamennyi bizottság nyilvános ülésen megtárgyalja témát, a nemzetiségi önkormányzatok tanácskozási joggal 
vesznek részt. 2015. június 11-én a Civil Tanács ülésén – a támogatások elosztásának elveiben - érvényesítésre 
kerültek az esélyegyenlőség szempontjai.  
 
HEP Fórumot hozunk létre, amely 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. 
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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.  

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
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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 végrehajtásáért az önkormányzat részéről az esélyegyenlőségi referensek felelnek:  

• 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 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.) 
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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. 

 Elfogadás módja és dátuma 

 
Békés Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt 
született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
Békés Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát (melynek része az 
Intézkedési Terv) megvitatta és határozatával elfogadta. 


