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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 ahelyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) 
EMMI rendelet rendelkezéseivel, Magy Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban 2013-ban34/2013. 
(VI.28.) határozatban foglaltak alapján 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, annak módosításait tartalmazza. 
 

Célok 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Magy  település 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).  
 
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 

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 

                                                             
1
 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési 

terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  



 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (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 Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 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 a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (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 

 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL 
HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL 
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul. Az állam 
és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. 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, 
-ápolásidíj(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 lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az 
önkormányzatok határozhatják meg. 
AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK: 
1. Aktív korúak ellátása (jogszabályi háttér: 1993. évi III. törvény aszociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a 
továbbiakban: Szt.), 33.§ -37/C.§, az átmeneti rendelkezések vonatkozásában: 134.§, 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 (25650 Ft) alatt van, és a családnak nincs a törvényi értékhatárt meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása 
keretében kétféle támogatás állapítható meg, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres 



szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. 
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása2015. március1-tőla járási hivatal 
hatáskörébe kerül. 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. Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra jogosultak körei 
esetenként változni fognak.  
1.1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem várható változás azon kívül, hogy a támogatást a 
járási hivatal fogja megállapítani. A támogatás havi összege –2014-hez hasonlóan – 22800 Ft. 
1.2. Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnik. 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 felülvizsgálja.  

A felülvizsgálat eredményeként a jegyző határozatban megállapítja, hogy az ügyfél 2015. március 1-től milyen 
ellátásra lesz jogosult. 

Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak azok a 
személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert egészségkárosodottnak minősülnek, vagy 14 év 
alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudják. 

Ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget 
(álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a foglalkoztatási osztállyal), akkor foglalkoztatást 
helyettesítő támogatást kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat 
rendeletében meghatározott feltételek alapján jogosultak jelenleg 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 vállalja, akkor az aktív korúak ellátására 
való jogosultságát meg kell szüntetni. Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás (EGYT) összegét a rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell majd 
kiszámítani, egyedül a családi jövedelemhatár összege változik: 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 46662 
Ft. ) Ha az EGYT-re jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot 
állapítottak meg, az EGYT összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét. (Ebben az esetben az EGYT maximuma 23862 Ft.)  
Az új szabályok szerint egy egyedülálló személy esetében a családi jövedelemhatár összege 26220 Ft, mert a 
fogyasztási egység arányszáma:1, az önym. 92%-a: 26220 Ft.) 
Az Szt. 2015. február 28-ig hatályos 37/A. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély akkor állapítható meg 
és akkor folyósítható –kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő személyeket –ha a személy 
nyilatkozatában vállalja 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 gondoskodik. 
1. A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik 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.  
2. Lakásfenntartási támogatás (jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (1)-(2) bekezdés)A 
lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerülnek 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 lehet biztosítani. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében 
biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.  
3.Adósságkezelési szolgáltatás (jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (4) bekezdés) Az 
adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-étől kikerülnek 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. 
4. Méltányossági közgyógyellátás (jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (3) bekezdés) A 
méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerülnek a szociális törvényből, ettől az időponttól 
kezdődően biztosítása nem lesz kötelező. Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-
án lehet benyújtani. 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 van.  
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez.  
5. Méltányossági ápolási díj Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező. A 
méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek 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.  
6. Önkormányzati segély (jogszabályi háttér: Szt. 45.§) Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. 
március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk 
támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat 
kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról 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) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,  
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez, 
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 
Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 
támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.  
A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig 
kell megalkotnia.2 
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1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások helyi szabályairól szóló 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet. 

A települési támogatásokról szóló 2/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása 

 

Széchenyi 2020.  
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 következő 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.  

 



 
 

2014-2020 időszak Operatív programok: 

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) 

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 

Koordinációs OP (KOP) 

Környezet és Energetikai Hatékonyság OP (KEHOP) 

Terület és Településfejlesztési OP (TOP) 

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 

„Vidékfejlesztés, halászat” OP 

 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal 

A HEP 2.1 pontja az alábbiakkal egészül ki:  

- Magy Község Önkormányzatának 2015-2019-es gazdasági programjáról szóló 10/2015. (V.7.) önkormányzati 
rendelet 

 
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 



A HEP 2.2 pontja az alábbiakkal egészül ki:  

Magy Község Önkormányzata 2015. január 1-től csatlakozott a Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatalhoz, a 

Hivatal székhelye: 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Tagönkormányzatai: Ramocsahza, Nyírkércs, Nyíribrony és Magy 

települések. A székhelyen állandó kirendeltség működik Nyírkércs, Nyíribrony és Magy településeken.  

A HEP 2.3 pontja az alábbiakkal egészül ki:  

A közösség megtartó ereje a lelki élet gyakorlásához szükséges gyülekezethez tartozás, a hit megélése ennek nem 

csak szakrális, de gyakorlati helyszíne a magyi templom (belterület 2/1 hrsz), melyet a római-, a görög katolikus és a 

református felekezet is használ. Jelenleg a templom erősen leromlott állagú megközelíthetősége csak épek számára 

biztosított, parkolóval nem rendelkezik. Magy község Önkormányzata támogató tevékenységével elő kívánja segíteni 

a templom külső és belső felújítását, parkoló kialakítását és akadálymentesítését. A templom maga kiváló közösségi 

tér is melyet jelenleg az állapotából adódóan csak korlátozottan tud használni valamennyi felekezethez tartozó és 

felekezeten kívüli. 

38. oldal 3 pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:  

Integrációs 'soft' és infrastrukturális elemek, melyek új épületegyüttes építésével lehetővé tenné az integrációra kész 

lakosok integrált lakókörnyezetbe költözését, emellett olyan közösségi tér építése, amely lehetővé teszi 

közösségfejlesztő és  társadalmi  bevonást  erősítő  programok, melyek  egyidejűleg  elősegítik  a  helyi  közösségek 

elfogadását, a szociális integráció megvalósulását. 

 



 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége       

 

A HEP 3. pontja az alábbiakkal egészül ki:  

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma * 

Magy 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Baktalórántházai járás 

2013 év 2014 év 2015 év 2016 01.hó 

Hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás támogatása 
12 30 22 16 

Országos közfoglalkoztatási program 

támogatása 
3 4 8 9 

Járási startmunka mintaprogram 

támogatása összesen: 
34 27 72 48 

-- Mezőgazdaság 13 24 46 9 

-- Belvízelvezetés 15 1 - - 

-- Mezőgazdasági földutak 

karbantartása 
5 2 1 - 

-- Bio- és megújuló 

energiafelhasználás 
- - - - 

-- Belterületi közutak karbantartása 1 0 25 39 

-- Illegális hulladéklerakók 

felszámolása 
- - - - 

-- Téli és egyéb értékteremtő 

közfoglalkoztatás 
- - - - 

-- Helyi sajátosságokra épülő 

közfoglalkoztatás 
- - - - 

Mindösszesen: 48 61 103 73 

Közfoglalkoztatási mutató 6,99% 8,95% 15,14% 10,67% 

Ellátásban nem részesülő 

álláskeresők száma zárónapon 
80 64 53 41 

Álláskeresési ellátásban részesülő 

álláskeresők száma zárónapon 
7 8 10 13 

Foglalkoztatás helyettesítő 

támogatásban részesülő álláskeresők 

száma zárónapon 

76 74 57 57 

Regisztrált álláskeresők száma 

zárónapon 
163 146 120 111 

Nyilvántartott álláskeresők relatív 

mutatója 
23,60% 21,39% 17,62% 16,30% 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%+ 
 



 

A HEP 3.7 a) pontja a következőkkel egészül ki:  

a) közösségi élet színterei, fórumai 
 
A közösségi élet jelentős fórumai a városi rendezvények, a közmeghallgatások. A közösségi élet színterei sokrétűek, 
ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, az oktatási, szociális intézmények, templomok, a temető, a civil 
szervezetek, a sportegyesületek, az azonos érdekekre, érdeklődésre létrejött szerveződések és folytathatnánk a sort.  
 

A közösség megtartó ereje a lelki élet gyakorlásához szükséges gyülekezethez tartozás, a hit megélése ennek nem 

csak szakrális, de gyakorlati helyszíne a magyi templom (belterület 2/1 hrsz), mely közösségi térként is funkcionál 

melyet a római-, a görög katolikus és a református felekezet is használ. 

A HEP 3.7 b pontja a következőkkel egészül ki:  

b) közösségi együttélés jellemzői  

 

Jellemző a településre a különböző csoportok által közösen használt közösségi terek, mint például a magyi templom, 

melyet a három történelmi felekezet római-, görög katolikus és református közösen használ.  

 

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A célcsoportot érintő új beazonosított problémák, fejlesztési lehetőségek: 

új beazonosított probléma fejlesztési lehetőség 

a település valamennyi korosztályának igényeit kielégítő 

közösségi funkciók kiszolgálását szolgáló közösségi tér hiánya 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér létrehozása a 

településen 

 

 

 

 

 



4. A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége       

 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 

szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

Az önkormányzat közvetlenül vagy civil szervezettel történő együttműködés keretén belül biztosítja a településen élő 

hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való 

hozzáférését. A hozzáférés biztosításába bevonja a falugondnoki szolgálatot. 

Jelenleg a településen nincs olyan integrált, a lakosság teljes korosztályának lehetősége biztosító közösségi tér, mely 

többek között a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek részére 

az egészségfejlesztési, sport, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés fizikai terét meg tudná 

teremteni. 

 

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A célcsoportot érintő új beazonosított problémák, fejlesztési lehetőségek: 

új beazonosított probléma fejlesztési lehetőség 

a település valamennyi korosztályának igényeit kielégítő 

közösségi funkciók kiszolgálását szolgáló közösségi tér hiánya 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér létrehozása a 

településen 

 

 



5. A nők helyzete, esélyegyenlősége       

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A település helyi képviselő-testülete 5 főből áll, ennek 40 %-a nő (2 fő). Az óvodában, iskolában és hivatalban a 

foglalkoztatottságuk munkakörükhöz kapcsolódóan felülreprezentált. 

A munkavállalási korúak számán belül kiugró különbségek a nemek szerint nincsenek. A településen kevésbé érhető 

tetten a foglalkoztatásban érvényesülő hátrányos megkülönböztetés. 

A közfoglalkoztatási programok során alkalma nyílik az önkormányzatnak bevonni a munkavállalókat a 

foglalkoztatásba és a képzési programokba mind a férfiak, mind a nők lehetőséget kapnak a szakképzettségek 

megszerzésére. 

 

 

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A célcsoportot érintő új beazonosított problémák, fejlesztési lehetőségek: 

új beazonosított probléma fejlesztési lehetőség 

a település valamennyi korosztályának igényeit kielégítő 

közösségi funkciók kiszolgálását szolgáló közösségi tér hiánya 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér létrehozása a 

településen 

 

 



 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége       

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való 

hozzáférés 

 

2015. január 1-jén a 60 év felettiek száma 187 fő, ami a teljes lakosság 21,5 %-a. A település elöregedő tendenciát 

mutat. 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A településen élő hagyományos paraszti gazdálkodó családban felnövő lakosok konzervatív értékrendet mutatnak, 

hagyományaikhoz, vallásukhoz hűek. Az özveggyé válók gyakran megrokkant egészségi állapotban lévő idősek lelki 

megújulását, feltöltődését a valláson keresztül az egyház biztosítja. A településen működő felekezetek által végzett 

szolgálat nagyrészt csökkenti, esetenként megakadályozza az idős személyek elmagányosodását. 

 

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A célcsoportot érintő új beazonosított problémák, fejlesztési lehetőségek: 

új beazonosított probléma fejlesztési lehetőség 

A felekezetek által használt templom állagának romlása és 

használatának korlátozottsága 
a templom épületének felújítása 

 

 

 

 



 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége       

 

A HEP 7.3. pont b) alpontja a következők szerint egészül ki:  

Közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

A tömegközlekedési rendszerek akadálymentességét az önkormányzatnak a fenntartókkal közösen ajánlott felmérni 

és az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek nem megfelelő eszközöket, épületeket és szolgáltatásokat 

akadály mentesíteni szükséges. 

A fogyatékos személyek közlekedéshez való hozzáférhetőségének javítása érdekében javasolt áttekinteni, a 

közösségi közlekedésre vonatkozó helyi szabályozást menetrend, utazási kedvezmények, parkolás, stb.) 

A járdák, parkok, templom, temető, ravatalozóakadálymentesítése nem biztosított Magyon. 

 

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A célcsoportot érintő új beazonosított problémák, fejlesztési lehetőségek: 

új beazonosított probléma fejlesztési lehetőség 

A felekezetek által használt templom állagának romlása és 

használatának korlátozottsága, akadálymentesítettség hiánya 

A templom felújítása és akadálymentesítése valamint parkoló 

kialakítása 

 



 

A HEP 104. oldal 8. pont a) alpontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

a) 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.) Településen kevés civil szervezet van. Községi Sportegyesület Magy, 

valamint a Palásti László Közalapítvány (adószám: 18797679-1-15, székhely: 4556 Magy, Tompa Mihály út 2.) jeleníti 

meg a helyi civil összefogást. A Sportegyesület mint civil szervezet szervezésében megrendezésre került 2012-ben a 

Mikulás ünnepség a nagyszülők számára, illetve a falunap szervezése is. A Palásti László Közalapítvány 

közreműködésével a Jótékonysági bál került megrendezésre, minden évben valamint szervező tevékenységével 

keresi a lehetőséget a település valamennyi társadalmi csoportjának integrálására, együttműködésére, mind a 

kultúra, mind a sport, mind a szociális ellátások illetve a lelki élet színterén. A már többször emlegetett gyülekezeti 

együttműködésen túl (római,-, görög katolikus és református) a településen jelen lévő Hit Gyülekezetének tagjaival 

is. A településen működő óvodát és általános iskolát 2012. január 1-óta a Hit Gyülekezete tartja fenn.  

A HEP 104. oldal 8 pont b) alpontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

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

Az önkormányzat valamennyi településen működő civil szervezettel és egyházzal együttműködve látja el feladatát.  

Részt vesz a településen élő hitüket templomban is megélni kívánó lakosok megelégedésére a három felekezetet is 

kiszolgáló templom környezetének rendezetté tételében. Együttműködési megállapodást kötött a 2014. októbere 

óta működő Magy Község Roma nemzetiségi Önkormányzatával. Mindkét önkormányzat támogatja – anyagiakkal is -

a helyi Palásti László Közalapítványt. A települési önkormányzat az történelmi felekezetekkel együttműködve részt 

vesz a megyei egyházi emlékhelyek látogatásában – Máriapócs.  

A települési önkormányzat az alapítvánnyal együttműködve segíti a hátrányos helyzetű gyermekek nyári 

kirándulásait, sport és kulturális rendezvényekhez való hozzáférésüket, taneszközzel való ellátásukat.  

A települése működő általános iskola és óvoda fenntartásáról Magy Község Önkormányzatával kötött feladat ellátási 

megállapodás alapján a Hit Gyülekezete gondoskodik.  

 

A HEP 105. oldal 8 pont e) alpontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A helyi civil szervezetek közreműködnek a hátrányos helyzetű fiatalok és a lakosság egész vertikumára kiterjedően a 

sport egészséges életmód kialakításában, programok tájékoztatók, sportnap szervezésével.  

A Palásti László Közalapítvány tevékenységével és támogatásával elérhetővé teszi a hátrányos helyzetű fiatalok 

részére a településen a sakk oktatást, kulturális rendezvények támogatását.  Együttműködik a lakosság szociális 

ellátásokhoz való hozzáférésének biztosításához 9 személyes mikrobuszával. Minden évben jótékonysági bált 

szervez. A település egész a lakosságát érintően szervezi a Karácsonyi ünnepségét.  

Együttműködik a településen jelen lévő történelmi egyházakkal, római-, görög katolikus, és református. 

 

 

 



 

 

 

 



A HEP intézkedési terve az alábbi táblázattal egészül ki: 

Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 

probléma megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentum

okkal 

Az intézkedés 

tartalma 
Az intézkedés felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességé

t mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá

hoz szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei

nek 

fenntarthat

ósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

4 Többfunkciós 

közösségi tér 

biztosítása 

Alacsony 

iskolázottság, szociális 

fejlettség korlátozott 

volta 

Beilleszkedés a 

többségi 

társadalomba 

nem 

releváns 

Települési 

többfunkciós 

közösségi tér 

létrehozása 

Magy Község 

Önkormányzat 

együttműködve a 

helyi egyházakkal és 

civil szervezetekkel 

2016. 

december 31. 

Az intézményt 

látogató roma 

lakosok száma 

pénzügyi, 

technikai, 

(pályázat, 

együttműkö

dési 

megállapod

ás) 

Folyamato

s 

tevékenys

éggel 

biztosíthat

ó 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

4 Többfunkciós 

közösségi tér 

biztosítása  

A városra jellemző 

szolgáltatásoktól való 

nagy távolság 

Legalább három 

foglalkozás 

elindítása 

nem 

releváns 

Települési 

többfunkciós 

közösségi tér 

létrehozása 

Magy Község 

Önkormányzat 

együttműködve a 

helyi egyházakkal és 

civil szervezetekkel 

2016. 

december 31. 

Elindított 

foglalkozások 

száma 

pénzügyi, 

technikai, 

(pályázat, 

együttműkö

dési 

megállapod

ás) 

Folyamato

s 

tevékenys

éggel 

biztosíthat

ó 

III. A nők esélyegyenlősége 

4 Többfunkciós 

közösségi tér 

biztosítása 

Gyermeknevelés után 

visszatérés a 

munkaerő piacra  

A 20-35 év között 

magyi 

foglalkoztatást 

helyettesítő 

járulékra 

jogosultak 

számának 

nem 

releváns 

Települési 

többfunkciós 

közösségi tér 

létrehozása 

Magy Község 

Önkormányzat 

együttműködve a 

helyi egyházakkal és 

civil szervezetekkel 

2016. 

december 31. 

-15% az előző 

évi 

alapadatokhoz 

viszonyítva 

pénzügyi, 

technikai, 

(pályázat, 

együttműkö

dési 

megállapod

ás) 

Folyamato

s 

tevékenys

éggel 

biztosíthat

ó 



csökkentése 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

3 Magyi Templom 

felújítása, 

akadálymentesítése, 

és parkoló kialakítása 

A felekezetek által 

használt templom 

állagának romlása és 

használatának 

korlátozottsága 

A templom 

elérhetőségének 

javítása és ismét 

közösségi térként 

történő 

használata 

nem 

releváns 

A templom 

felújítása és 

akadálymentes

ítése valamint 

parkoló 

kialakítása 

A helyi egyházak a 

civil szervezetekkel 

Magy Község 

Önkormányzatával 

együttműködve 

2016. 

december 31. 

Templom 

felújítása 

pénzügyi, 

technikai, 

(pályázat, 

együttműkö

dési 

megállapod

ás) 

Folyamato

s 

tevékenys

éggel 

biztosíthat

ó 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

4 Magyi Templom 

felújítása, 

akadálymentesítése, 

és parkoló kialakítása 

A felekezetek által 

használt templom 

állagának romlása és 

használatának 

korlátozottsága 

A templom 

elérhetőségének 

javítása és ismét 

közösségi térként 

történő 

használata 

nem 

releváns 

A templom 

felújítása és 

akadálymentes

ítése valamint 

parkoló 

kialakítása 

A helyi egyházak a 

civil szervezetekkel 

Magy Község 

Önkormányzatával 

együttműködve 

2016. 

december 31. 

Templom 

felújítása 

pénzügyi, 

technikai, 

(pályázat, 

együttműkö

dési 

megállapod

ás) 

 

 



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 HEP Fórumot hozunk létre.  
A HEP Fórum 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. 



 
 
 
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.  

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 Málikné László Anita (esélyegyenlőségi 
referens)  felel.:  

- Az ő 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.) 
 

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. 

 



4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. Magy Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt született 

észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 

 

II. Ezt követően Magy Község Képviselőtestülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát (melynek része az 

Intézkedési Terv) megvitatta önkormányzati határozatával elfogadta. 

 

Dátum: Magy, 2016. március 8.  

Czirják István 

aláírás 

ph 

  



MAGY KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
31/2016. (III.7.) 

ÖNKORMÁNYZATI 
HATÁROZATA 

 
MagyKözség Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatról 

 
A Képviselő-testület: 
 

Megismerte Czirják István polgármester előterjesztését Magy Község Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról és azt jelen határozat melléklete 
szerinti formában és tartalommal elfogadta. 
 
Felhatalmazza Czirják István polgármestert a fenti módosító dokumentum 
Önkormányzat nevében történő aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

K.m.f. 

 

 

 Czirják István  Molnár Tibor 

 polgármester  jegyző 


