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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2017. április 27. napján tartandó
bizottsági ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés Harkány Város Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának felülvizsgálatáról, valamint a felülvizsgálatról készült beszámoló
elfogadásáról, a Program módosításáról.
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Banna Zoltán igazgatási ügyintéző

Tisztelt Bizottság!
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 109/2013. (VIII. 29.) sz. határozatával
elfogadta a település Helyi Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban: HEP). A HEP
célkitűzései a vonatkozó 321/2011 (XII. 27.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm.
rendelet) meghatározott szempontok alapján az irányadó 2/2012 (VI. 5.) EMMI rendeletben
(továbbiakban: EMMI rendelet) foglaltak szerinti formában a Program Intézkedési Tervében
kerültek rögzítésre.
Ahogy a települési HEP megalkotása, úgy annak fenntartása, fejlesztése és folyamatos
monitorozása is jogszabályi kötelezettségen alapul. Ahhoz, hogy lássuk, hogy a HEP
Intézkedési Tervében vázolt egyes célkitűzések milyen szakaszban vannak, indokolt a Program
két évente történő felülvizsgálata. Amellett, hogy a már megvalósult és a még fejlesztendő
területek elkülönítése a felülvizsgálatok eredményeként kísérhető figyelemmel, számításba kell
venni azt a tényt, hogy számos, a város által benyújtott, még elbírálási szakaszban lévő pályázat
tekintetében elvi fontossággal bír az, hogy a HEP fenntartása, fejlesztése és monitorozása
jogszerűen történjen. Harkány Város Önkormányzata a 101/2014. (IX. 11.) sz. határozatával a
Program első felülvizsgálatát 2014. évben elvégezte. Az irányadó jogszabályokat figyelembe
véve azonban megállapítható, hogy az újabb felülvizsgálat elvégzése szükséges és időszerű.
A Program második felülvizsgálatáról készült, e határozati javaslat mellékletét képző
beszámolóban – amellett, hogy jogszabályi kötelezettségünknek eleget teszünk – jól
körvonalazható, hogy a Program célkitűzései közül mely területek kerültek előtérbe, illetve
melyek a jövőben fejlesztendő további területek.
A HEP tekintetében elvégzett felülvizsgálat során tett megállapítások szükségessé teszik, hogy
a Programot aktualizáljuk, módosítsuk. Így nem csak a célkitűzések tekintetében felmerült
kérdésekre kaphat választ a település, hanem a jövőben megvalósuló pályázatok terén is
magasabb eséllyel indulhat.
A fentiekre tekintettel kérem a T. Bizottságot, hogy a település Helyi Esélyegyenlőségi
Programját az említett jogszabályi követelményeknek eleget téve ismét vizsgálja felül, és az
arról készült – az előterjesztés 1. sz. mellékletét képző - beszámoló elfogadásával módosítsa
azt.
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Határozati javaslat:
Döntés Harkány Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról, valamint a
felülvizsgálatról készült beszámoló elfogadásáról, a Program módosításáról.
1. Harkány Város Önkormányzat Jogi, Szociális Bizottsága a jelen határozatával a 109/2013.
(VIII.29.) sz. határozatával elfogadott és korábban már egy alkalommal felülvizsgált Helyi
Esélyegyenlőségi Programot a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésének
megfelelően felülvizsgálta.
2. A Jogi, Szociális Bizottság a jelen határozatával úgy dönt, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi
Program felülvizsgálatáról készült beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
3. A Jogi és Szociális Bizottság a jelen határozatával úgy dönt, hogy a 109/2013. (VIII.29.) sz.
határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot akként módosítja, hogy az előző
pontban elfogadott beszámolót a módosított Program 2. sz. mellékletévé teszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Dr. Markovics Boglárka, s.k.
jegyző
Harkány, 2017. április 24.
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Beszámoló Harkány Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról

A helyi esélyegyenlőségi programok (továbbiakban HEP) elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet úgy rendelkezik, hogy a HEP felülvizsgálatát a
helyi önkormányzat végzi el. A HEP felülvizsgálatát célszerű a Program Intézkedési Tervében foglalt
egyes célok aktuális állapotát alapul véve elvégezni. A fentiekre tekintettel Harkány Város
Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata során az alábbi
megállapításokra jutott.
A HEP Intézkedési Tervének II. fejezete a gyermekek esélyegyenlőségének előmozdítását tűzte ki célul.
Ezzel kapcsolatban jól látható, hogy a HEP elfogadása óta a település az IT II. fejezetében foglalt
területen jelentős előrelépést tett.
Harkány Város Önkormányzata az általa alapított Harkányi Körzeti Óvodai Társulás és a Társulás által
fenntartott Harkányi Óvoda és Konyha vonatkozásában nemcsak az óvodai nevelést, hanem a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21. § (1) bekezdésének b),
e) és g) pontja alapján a gyermekétkeztetést mind a nevelési idő alatt, mind pedig a szünidő
tekintetében, valamint a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 62. § (1) bekezdése szerinti szociális
étkeztetést is maradéktalanul ellátja. E szolgáltatással amellett, hogy az IT II/1. pontja szerinti
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számáról a Társulás keretében pontos képet kapott a
település önkormányzata, egyben megoldást nyújt az IT II/2. pontja alapján a hátrányos helyzetű
gyermekek szünidei, nyári étkeztetése és a gyermekéhezés vonatkozásában. A fentiek alapján
megállapítható, hogy a Harkányi Óvoda és Konyha finanszírozásával az önkormányzat hosszútávon,
fenntartható módon járul hozzá a hátrányos helyzetű gyermekeket veszélyeztető mélyszegénység
enyhítéséhez, felszámolásához.
A HEP IT III/1. pontja célul tűzte ki a nők munkaerő-piacra történő visszatérésének megkönnyítését.
Ennek okán Harkány Város Önkormányzata a 45/2017. (III.30.) sz. Önkormányzati határozatával
megkezdte a szülői igényfelmérést a 2016. január 01. napja után született gyermekek
vonatkozásában a bölcsődei szolgáltatás igénybevételéről. Tekintettel arra, hogy a bölcsődei
szolgáltatásra sikeres pályázat esetén mind az anyagi forrás, mind pedig az intézményi háttér az
önkormányzat rendelkezésére áll, az igényfelmérés eredményét figyelembe véve a bölcsődei
szolgáltatás nyújtása elérhető közelségbe került. Mivel a jogszabályi környezet lehetőséget biztosít a
nők részére, hogy a gyermekük 1 éves kora betöltését követően visszatérjen a munkaerő-piacra, a
jövőben kialakítandó bölcsődei szolgáltatás segítséget nyújt ahhoz, hogy a fenti jogszabályi lehetőség
a gyakorlatban érvényesülni tudjon. Ezek alapján megállapítható, hogy a fiatal anyák munkaerő-piacra
történő visszatérése – együttműködve a kialakításra kerülő bölcsődével – hatékonyan képes enyhíteni
a hátrányos helyzetű családok szegénységét, valamint előteremti a lehetőségét a nők
esélyegyenlőségének előmozdítására.
A felülvizsgálat eredményeként elmondható, hogy Harkány Város Esélyegyenlőségi Programja az
elfogadása óta eltelt 4 évben bizonyította létjogosultságát, létrejötte nem csak formális, hanem a
település illetve környékének életében kézzelfogható jelentőséggel bír. Mérhető adatokkal
alátámasztható, hogy csökkent a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kiszolgáltatott
helyzete, illetve megoldottá vált a gyermekek szünidei étkeztetése is a szociális- illetve
gyermekétkeztetést ellátó Harkányi Óvoda és Konyha működtetésével, valamint a jövőben
kialakítandó bölcsődei szolgáltatás segítséget nyújt a nők munkaerő-piaci visszatérésével a
szegénység enyhítésében, illetve hosszú távú felszámolásában.

