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ELŐTERJESZTÉS 

 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.07.28-án 

tartandó nyilvános ülésére 

 

Tárgy: Balatonszemes Községi Önkormányzat 2020-2025 évekre vonatkozó Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény (a továbbiakban Ebktv) 31. §-a rendelkezik arról, hogy  

- Magyarország települési önkormányzatainak ötévente, öt évre szóló helyi 

esélyegyenlőségi programot (a továbbiakban: HEP) kell elfogadniuk, melyet 

kétévente felülvizsgálnak. 

- A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós 

forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb 

programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt 

támogatásban csak akkor részesülhet, ha az Ebktv. rendelkezéseinek megfelelő, 

hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. 

 

A HEP célja a településen élő hátrányos helyzetű csoportok, azon belül elsősorban a nők, 

romák, gyermekek, idős emberek, fogyatékossággal élők, mélyszegénységben élők 

helyzetének feltérképezése, és a feltárt problémák komplex kezelésére szolgáló (más 

települési programokkal összehangolt) Intézkedési Terv megalkotása, a helyben érintett 

szereplők bevonásával, szükség szerint a települések közötti együttműködés kialakításával. 

 

Az Intézkedési Tervben az önkormányzat az egyes célcsoportok tekintetében, 

esélyegyenlőségi területenként megnevezi a feltárt problémát, bemutatja az egyes intézkedési 

feladatokat, azok elvárt eredményeit, fenntarthatóságát, a végrehajtáshoz szükséges 

legfontosabb erőforrásokat, a végrehajtás ütemezését, felelősét, a feladat megvalósításában 

résztvevő személyeket, szervezeteket, intézményeket. 

 

A települési önkormányzat kétévente áttekinti a HEP megvalósulását. 

- Az áttekintés során megvizsgálja, hogy a helyben élő hátrányos helyzetű csoportok 

helyzetében történt-e változás. 

- A felülvizsgálatnak ki kell terjednie a HEP helyzetelemzési részében foglaltak 

helytállóságára, a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek 

felmérésére. 

- A felülvizsgálat alapján – amennyiben az szükséges - az új helyzetnek megfelelően 

módosítja a HEP elemeit. 
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Balatonszemes település vonatkozásában a 2020-2025 évekre vonatkozó Intézkedési 

Tervben az alább felsorolt feladatok lettek nevesítve:  

 

1. A kiépített helyi szociális ellátórendszer megőrzése, az anyagi nehézségekkel élők, 

krízishelyzetben élők támogatása, adományok gyűjtése, szétosztása. 

2. Az önkormányzati bérlakás állomány bővítése az önkormányzat tulajdonában lévő 

épületek felújításával, bérlakássá alakításával, illetve erre vonatkozó pályázati 

lehetőség igénybevételével. 

3. A nyári szünidőben elsősorban a „kisiskolás” korosztály gyermekfelügyeletének, 

hasznos szabadidő eltöltésének megvalósítása felügyelt szünidei programokkal, nyári 

napközis és táborlehetőségek szervezésével. 

4. A település játszótereinek felújítása, fejlesztése: a régi, korszerűtlen, bővítésre szoruló 

játszótéri eszközök mai szabványoknak megfelelő játék és mozgáselemekre történő 

cseréje. 

5. Új és korszerű - a gyermekétkeztetési és szociális étkeztetés feladatai mellett külső 

étkeztetést is megvalósító -  konya és étterem létesítése. 

6. Az idősebb korosztály elmagányosodásának megakadályozása a település közösségi 

programjaiba történő bevonásával. 

7. A digitális szakadék csökkentése az „idősebb” korosztályra szabott informatikai 

tanfolyam szervezésével. 

8. A kisgyermekes nők részére családbarát foglalkoztatási lehetőségek, részmunkaidős 

vagy egyedi munkarend szerinti foglalkoztatási feltételek kidolgozása a 

közintézményekben. 

9. A közintézmények teljes körű fizikai akadálymentesítése mellett az információs és 

kommunikációs akadálymentesítés megvalósítása az önkormányzati honlap gyengén 

látók részére történő akadálymentesítésével. 

 

Ezen intézkedési terültek részletesebb kifejtése az előterjesztés mellékleteként csatolt Helyi 

Esélyegyenlőségi Program 79. oldalától kezdődően olvasható. 

 

A feladatok megvalósítására végső határidőként 2025 március-májusi időpontok lettek 

betervezve, azaz a jelenlegi ötéves HEP ciklus vége került meghatározásra, tehát lejárt 

határidejű feladat nincs az Intézkedési Tervben. 

Vannak feladatok amelyek folyamatosan teljesültek, teljesülnek: pl a helyi szociális 

ellátórendszer megőrizte támogatási rendszerét, szolgáltatásait. A játszóterek felújítása 

megvalósult. A korszerűbb, költséghatékonyabban működő konyha megvalósulni látszik. És 

vannak feladatok, amelyek megvalósulását akadályozta az elmúlt években szinte mindenre 

hatással levő pandémiás helyzet is. 

 

A HEP helyzetelemzési részében elemzett és bemutatott csoportok (lásd a csatolt 2020-2025 

évi HEP dokumentumot) oktatási, foglalkoztatási, lakhatási, egészségügyi és szociális 

területeket érintő ellátórendszerében a két évvel ezelőttihez képest Balatonszemesen nem 

történt jelentősebb változás. 

 

Mindezek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, annak megállapítását és 

elfogadását, hogy a 2020-2025 évi HEP és Intézkedési Tervének áttekintése megtörtént, 

annak helyzetelemzési része jelenleg is helytálló, az Intézkedési Tervében megfogalmazott 

feladatokon nem kíván módosítani. 
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Határozati javaslat: 

 

                            Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

……./2022. (VII……...)  Képviselő-testületi határozata 

 

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 2020-2025 

évi Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) és Intézkedési Tervének áttekintése megtörtént, 

annak Helyzetelemzési része jelenleg is helytálló, az Intézkedési Tervében megfogalmazott 

feladatokon nem kíván módosítani. 

 

Felelős: Németh Kornél Antalné polgármester 

Határidő: értelem szerint, azonnal 

 

 

Balatonszemes, 2022. június 28. 

 

 

 

                                    Németh Kornél Antalné            Jóváhagyta: Dr. Glöckler Ferenc 

                                                          polgármester                                                 jegyző 

 

 

 

Az előterjesztést készítette:    Fonainé Skerlecz Zsuzsanna   

                                                szociális ügyintéző                                                                                 

 
 
           
 


































































































































































































