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Tárgy: Kiskunhalas Város Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 

77/2020. (XII.8.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország 

Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben 

eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a Helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 

szabályairól szóló és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011.(XII.27.) 

Kormányrendelet 6 § (1) bekezdése alapján, a 171/2018. önkormányzati határozatával 

elfogadott Kiskunhalas Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját 

(továbbiakban: Hep) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV törvényben foglaltaknak megfelelőlen felülvizsgálta, a határozat melléklete 

szerinti tartalommal módosítja és elfogadja, valamint a HEP részét képző Intézkedési tervet 

jóváhagyja. 

2. A módosítás aláírásáról saját hatáskörben gondoskodom, illetve annak közzétételéről. 

3. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 

 

INDOKOLÁS 

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

(továbbiakban: Ebtv.) értelmében minden települési önkormányzatnak rendelkeznie kell 5 évre szóló 

helyi esélyegyenlőségi programmal (HEP), amelyet kétévente felül kell vizsgálni. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. június 28-ai ülésén a 171/2018.(VI.28.) 

Kth. határozatával fogadta el a város esélyegyenlőségi programját. 

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 e törvény rendelkezéseinek 

megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. (Ebtv. 31. § (6) bekezdés.) 

A helyi esélyegyenlőségi programban (HEP) helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, a romák, a fogyatékkal 

élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, 

egészségügyi és szociális helyzetéről. A helyzetelemzés alapján intézkedési tervet kell készíteni, 

melyben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 

szükséges intézkedéseket. 

 

Az Ebtv. 31. § (4) bekezdése értelmében a HEP időarányos megvalósulását, az esetleges változást 

kétévente át kell tekinteni és az áttekintés alapján szükség esetén felül kell vizsgálni, illetve a 

helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. 

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 

321/2011. (XII.27.) Kormányrendelet 2. fejezete, a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 

szempontjai, valamint a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 

2/2012.(VI.5.) EMMI rendelet szabályozzák. 
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A HEP áttekintésének eredménye kétféle lehet: 

1./ Ha az önkormányzat az áttekintést követően arra a következtetésre jut, hogy a felülvizsgálata nem 

szükséges, ebben az esetben a képviselő-testület arról dönthet, hogy az Ebtv-ben foglaltaknak 

megfelelően a HEP kétévente előírt áttekintésének eleget tett, a HEP-et változatlan formában 

elfogadja. Ezt követően a képviselő-testület határozatát fel kell tölteni a HEP-ek elkészítésének és 

felülvizsgálat nyomon követésének támogatására létrehozott szoftver dokumentumai közé, ahogyan a 

nyilatkozatot is, amely arra vonatkozik, hogy a felülvizsgálat megtörtént. 

2./ Amennyiben a HEP áttekintése során feltárásra kerül, hogy a helyzetelemzésben leírtakban 

változás történt, új adatállományok állnak rendelkezésre az adattáblák frissítéséhez, vagy az 

intézkedési tervben meghatározott feladatok ütemezéséhez képest eltérés tapasztalható, akkor a 

HEP felülvizsgálatát kell elrendelnie a képviselő-testületnek. Ez esetben meg kell kezdeni a HEP 

felülvizsgálatának folyamatát, amelynek végeredményeként kidolgozásra kerül a HEP 

módosítása. 

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 

szóló 321/2011.(XII.27.) Korm.rendelet 6. § (3) bekezdése szerint szintén kétféle lehetőség van: vagy 

módosítja az önkormányzat a HEP-et, vagy újat fogad el. 

A HEP áttekintése során a felülvizsgálat az alábbiak miatt indokolt: 

• Az intézkedési tervben meghatározott feladatok többsége megvalósításra kerültek, de található 

az anyagban egy intézkedés  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 

polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem 

foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország Kormánya a vészhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-

testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

Határozatomat a fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében 

biztosított hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 

Kiskunhalas, 2020. december 08. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 
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Melléklet 

 

HEP Intézkedés (felülvizsgálat) 

I. 

Cím: Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun megyében TOP-1.4.1-16-Bk1-2017-00002 

Leírás: A bölcsőde a családban nevelkedő 3, illetve 4 év alatti gyermekek napközbeni ellátását, 

szakszerű nevelését, gondozását biztosítja, miközben lehetővé teszi az édesanya (a szülők) számára a 

munkavégzést. Hosszú távon nagy igény mutatkozik az ellátás igénybevételére. 

Határidő: 2021.  

Megjegyzés: A projekt 17 konzorciumi partner együttműködésével valósul meg. 

Az intézkedésért felelős: polgármester 

Kategória: nők, a gyermekek képezik az elsődleges célcsoportot 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél: 

Rövidtávon: az anyagi erőforrások megteremtése, az épület kialakítása és a bölcsődei nevelés 

megkezdése 

Középtávon: a hatékony működés hosszú távú fenntartása  

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal: 

Az intézkedés a Bács-Kiskun Megyei stratégiai célkitűzésével is összhangban áll, valamint a település 

fejlesztési tervével. 

Az intézkedés tartalma: Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése eszközbeszerzésekkel. A 

projektben beszerezni kívánt tárgyak, eszközök által, a konzorciumi partnerek tovább szeretnék 

növelni a kisgyermekek ismereteit önmagukról, valamint tágabb és szűkebb környezetükről. 

Fejleszteni kívánják a finom-motorikus készségeket, hozzá szeretnének járulni az egészséges testi, 

lelki, értelmi és érzelmi fejlődésükhöz. A projekt keretében beszerzésre kerül a nevelőmunkát segítő 

IKT eszköz, ami a minden napi munka része, gyerekkel zenehallgatására, képek, filmek nézésére, napi 

jelentések készítésére alkalmas. 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátorok: 

Az újonnan kialakított létesítmény kihasználtsága, igénybe vétele.  

Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai): 

A tervezett beruházást teljes egészében Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert 

támogatás összegéből kívánjuk megvalósítani. 

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága: 

Saját erő, illetve állami normatíva. 

II. 

Cím: Külterületi helyi közutak fejlesztése és kezelésükhöz szükséges eszközök beszerzése 

Kiskunhalas-Harkakötöny konzorciuma által VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
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Leírás: Az utak kiépítettsége, annak állapota, hiánya nagymértékben befolyásolja a lakosságot, 

különösen az idősek, a fogyatékkal élők és gyermekek mindennapi életvitelét és biztonságát. 

Külterületi utak fejlesztése segít a tanyai szegregátumok izoláltságát csökkenteni. A projekt 

középpontjában a mára már erősen alárendelté vált közlekedési útvonal felújítása. 

Határidő: 2021.  

Megjegyzés: A projekt Harkakötöny Község Önkormányzata konzorciumi partner együttműködésével 

valósul meg. 

Az intézkedésért felelős: polgármester 

Kategória: az intézkedés megvalósításában a gyermekek, idősek, fogyatékkal élők és a 

mélyszegénységben élők és a pusztuló tanyavilág szegregátumai érintettek. 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél: 

Rövid, közép és hosszú távon is megfelelő életvitel kialakításához szükséges közlekedési feltételek 

biztosítása.  

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal: 

Az intézkedés célja összhangban áll a település fejlesztési tervével. 

Az intézkedés tartalma:  

0813/5, 0824 és a 0148 hrsz-ú külterületi utak felújítása, illetve az út későbbi gondozásához szükséges 

eszközök beszerzése.  

Az intézkedés eredményességét mérő indikátorok: 

Nő a felújított utak hossza.   

Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai): 

A tervezett beruházást Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert támogatás összegéből 

kívánjuk megvalósítani, illetve saját erőből. 

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága: 

Saját erő, illetve lehetőség szerint pályázati forrásból. 

III. 

Cím: Kiskunhalasi Halastermál Gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.3-

15.2016.00014 

Leírás: Csetényi park komplex turisztikai fejlesztése. Olyan turisztikai attrakciók elhelyezése, amely 

célponttá teszik a területet. A fejlesztés a Városházától a Sportközpontig terjed majd, ezen a területen 

belül egységes koncepció mentén kerülnek a fejlesztés megvalósításra, melyek felfűzve, egymást 

erősítve tennék még vonzóbbá a települést. 

Határidő: 2021.  

Megjegyzés: Az intézkedés a település és az egész ország területére kiterjedhet.  

Az intézkedésért felelős: polgármester 

Kategória: a fejlesztésben különösen érintettek a gyermekek, idősek, nők, fogyatékkal élők.  
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Az intézkedéssel elérni kívánt cél: 

Komplex turisztikai hely kialakítása, a célcsoportok érdekében. 

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal: 

Az intézkedés célja összhangban áll a település fejlesztési tervével.  

Az intézkedés eredményességét mérő indikátorok: 

Látogatók száma, szolgáltatást igénybe vevők száma. 

Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai): 

A tervezett beruházást Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert támogatás összegéből 

kívánjuk megvalósítani, illetve saját erőből. 

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága: 

Saját erő, illetve lehetőség szerint fenntartási pályázati forrásból. 

IV. 

Cím: Kiskunhalas Ivóvízminőség javító Projekt KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 

Leírás: A „Mindennapi Vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 14 településsel 

karöltve alakult meg. 

Határidő: 2021.  

Megjegyzés: A projekt 14 konzorciumi partner együttműködésével valósul meg. 

Az intézkedésért felelős: polgármester 

Kategória: az intézkedés megvalósításában a gyermekek, idősek, nők, fogyatékkal élők érintettek. 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél: 

Rövid, közép és hosszú távon is megfelelő ivóvíz biztosítása az adott településeken.   

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal: 

Az intézkedés tartalma:  

A projekt keretében megvalósuló műszaki megoldások a Társulásban érinett települések vízellátó 

rendszerének fejlesztése. Kutak felszínre hozott rétegvize előírás szerinti állapotba hozatala. 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátorok: 

Egészséges ivóvízzel történő ellátása a lakosságnak.   

Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai): 

A tervezett beruházást teljes egészében pályázati összegből kerül megvalósításra. 

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága: 

Saját erő, illetve lehetőség szerint pályázati forrásból. 
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V. 

Cím: Humán szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban – Esélyteremtés a humán 

szolgáltatásokban EFOP-1.5.3-16-2017-00011 

Leírás: Hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása és a munkaerőpiaci helyzetük erősítése, az egyes 

közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztése. 

Határidő: 2021.  

Megjegyzés: Az intézkedés 5 település partnerségével valósul meg. 

Az intézkedésért felelős: polgármester 

Kategória: a fejlesztésben különösen érintettek a gyermekek, idősek, nők, fogyatékkal élők.  

Az intézkedéssel elérni kívánt cél: 

A legfőbb célja a társadalmi felzárkóztatás érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi 

humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. További cél az alapszolgáltatásokra ráépülve, 

hozzájárulni a helyi egyedi igények kielégítéséhez szükséges komplex kiegészítő szolgáltatások 

fejlesztéséhez. 

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal: 

Az intézkedés célja összhangban áll a település fejlesztési tervével, esélyegyenlőségi programjával.  

Az intézkedés eredményességét mérő indikátorok: 

Szolgáltatások bővülése, minőség javulása. Foglalkoztatottság növekedése. 

Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai): 

A tervezett beruházást teljes egészében pályázat keretében elnyert támogatás összegéből kívánjuk 

megvalósítani. 

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága: 

Saját erő, illetve lehetőség szerint fenntartási pályázati forrásból. 

 

Kiskunhalas, 2020. december 08. 

Fülöp Róbert  

polgármester 

 

 


