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Melléklet:        2 db  

 

   

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület   2013. évben a 80/2013. (VI.27.) sz.  határozatával fogadta el Polgár Város 

Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A program felülvizsgálata 2014. 

évben  megtörtént mely során a program kiegészítésre került  az eltelt egy év  változásaival.   

 

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

törvény  31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programról. 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 települési önkormányzat által készített Helyi Esélyegyenlőségi Program helyzetelemzésből 

és intézkedési tervből áll.  A helyzetelemzés során meghatározásra került a településen élő 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a romák és mélyszegénységben élők, 

gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők, teljes lakossághoz viszonyított képzettségi, 

lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, szociális és területi mutatói, továbbá a település 

esélyegyenlőtlenségi problémái. 

A programban kitűzött célok intézkedési határideje: 2015. június 30. A felülvizsgálat  

érdekében  megkerestük a program összeállításában érintett szervezeteket, Polgár Város 

Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központját, a Napsugár Óvoda és Bölcsödét,  a 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolát, a Polgári József Attila   Gimnázium és Szakképző 

Iskolát,  a Polgári  Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, a Hajdú-Bihar Megyei 

Mozgáskorlátozottak Egyesületét, az Idősügyi Tanácsot, valamint a Helyi Vöröskereszt 

Szervezetének elnökét, hogy  az eltelt időszak   változásairól, eredményeiről, a kitűzött célok  

megvalósulásáról tájékoztatást nyújtsanak. (A partnerszervezetek által megküldött beszámolók 

az előterjesztés mellékletét képezik.) 

 

A HEP Fórum 2015. május 18-án tárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát 

a bekért adatszolgáltatások figyelembevétele mellett.  A felülvizsgálat során a fórum tagjai az 

intézkedési tervben megfogalmazott célkitűzések, az intézkedések során elért eredmények, 

illetve  az  eredményességet  hátráltató problémák ismertetésével   tárgyalta az anyagot. 

 

 

 

A fórumon az alábbi észrevételek, megállapítások hangzottak el: 
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- pontosításra kerültek a statisztikai adatok a mozgáskorlátozottakat, időseket illetően, 

- szociális területen bekövetkezett változások pontosítása történt meg, 

- mindkét oktatási-nevelési intézményben nagy problémát jelent a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése, 

- a tanulói összetétel miatti elvándorlás megállítására helyi módszerek kidolgozása 

szükséges, 

- civilszervezetek hangsúlyozták a pozitív változásokat, úgymint a lakosság érdekében 

végzett prevenciós tevékenység kiterjesztése, az idősek megbecsülése, a szociális 

ellátások önként vállalt formái,  

- A Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiemelte az oktatás jó színvonalát, a 

vetőmag program eredményességét, a Rákóczi u. 105. sz. alatti állapotok felszámolását, 

azonban nagyobb elvárásukat fejezték ki a segélyezéssel és a lakhatási problémák 

rendezésével  kapcsolatosan. 

 

Az intézkedési tervek felülvizsgálata során az alábbi megállapítások történtek: 

I. Mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél: A munkanélküliség országos átlag alá csökkentése. 

Polgáron a munkanélküliség 15 %-os, mely fölötte van az országos átlagnak. A kitűzött célt 

annak ellenére nem sikerült elérnünk, hogy a megfogalmazott intézkedések mindegyikét 

alkalmazzuk a foglalkoztatás érdekében. Az elmúlt időszakban többféle képzésen vettek részt 

az álláskeresők, valamint közel 300 embernek szervezünk közfoglalkoztatást. A foglalkoztatási 

formák további bővítése történt meg a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet létrehozásával, 

mely 15 embert foglalkoztat főállásban.  

A képzésben résztvevők és szakképzettek arányának 10 %-al történő növelése megtörtént, az 

elmúlt időszakban összesen 88 fő vett részt alapképzésen, 72 fő elvégezte a gyógynövénygyűjtő 

és termesztő tanfolyamot, betanított parkgondozó, kerti munkás, egészségőr és TB ügyintéző 

képzésben 80 fő vett részt.  

2015. évben 20 fő vett részt gyógynövénygyűjtő-termesztő képzésben, és júniusban 2x16 fős 

csoport kezdi meg tanulmányait a felzárkóztató 7-8. osztályos képzésben. 

Elmondhatjuk, hogy erőfeszítéseinkkel ezen a területen jelentős részeredményeket értünk el, 

azonban nem csak az önkormányzat feladata a foglalkoztatás biztosítása, nem megoldás,  hogy 

a településen jelentkező jelentős álláskeresők számára kizárólag a közfoglalkoztatás nyújtson 

lehetőséget.  

 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél: Kevesebb hiányzással jobb tanulmányi eredménnyel a 

lemorzsolódások arányának csökkentése. 

Megállapítható, hogy a bukások és lemorzsolódások oka az igazolt és igazolatlan hiányzások 

magas száma. Ennek megakadályozására már nem elég az az intézkedés, hogy bizonyos 

óraszám után megvonásra kerül a családi pótlék. A szülők felelőssége ebben nagy, de a szülők 

érdektelenek az iskolában folyó munkával szemben. 

Az oktatási intézmény jelentése alapján tehát ezen a területen nem bővelkedünk az elért 

eredményekben. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

pedagógiai fejlesztése szükséges ahhoz, hogy az otthonról érkezett kompetenciahiányt le tudjuk 

küzdeni.  

A gyermekvédelemben dolgozók még nagyobb összefogása szükséges a jobb eredmények 

eléréséhez.  

 

III. A nők esélyegyenlősége 
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Az intézkedéssel elérni kívánt cél: A nők gazdasági függésének, munkaerőpiaci esélyeinek 

javítása 

A nők nagy létszámban vettek és vesznek részt mind a képzésben, mind pedig a 

közfoglalkoztatásban. A nők azok, akik nem morzsolódnak le sem a képzésben, sem a 

munkában. A civilszervezetek munkájában is főleg a női önkéntesek tevékenysége érhető 

tetten, ők azok, akik részt vesznek adománygyűjtésben és osztásban, az önkormányzati 

rendezvények lebonyolításában. 

 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél: Adatbázis kialakítása, folyamatos frissítése, különös 

tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő lakosokra. 

Az adatbázis kialakítása folyamatosan megtörtént, segítséget nyújtottak ehhez a településen 

működő nyugdíjas szervezetek, a szociális intézmény. Az önkormányzat által bevezetett 

szociális segítő program hiánypótló intézkedés a kiemelt figyelmet igénylő lakosok esetében. 

A 8 szociális kisegítő közel 60 fő ellátását segíti a lakókörnyezet rendbentartásával, 

gyógyszerkiváltással, bevásárlással.  

 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél: Adatbázis létrehozása, fenntarthatóság biztosítása 

A fogyatékkal élő emberek feltérképezésében nagy segítséget nyújtott számunkra a 

Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar megyei Egyesülete. Az egyesület ez évtől kéthetente keddi 

napokon tart ügyfélfogadást a Polgármesteri Hivatalban a mozgáskorlátozott ügyfelek 

megelégedésére.  

A Polgári Nyugdíjasok Klubja Egyesület  is jelentős segítséget biztosít ezen réteg minél több  

szociális és rehabilitációs ellátáshoz jutása érdekében 

 

A HEP fórum javasolja, miután  az   intézkedési tervben megfogalmazott célkitűzések még nem 

minden területen tudtak  teljesülni, továbbá a már megvalósult célkitűzések továbbra is fontos 

feladatot képviselnek az esélyegyenlőség megteremtése érdekében, ezért az elkövetkezendő két 

évre az intézkedési tervek határidejét hosszabbítsa meg az önkormányzat képviselő-testülete.  

 

 

Tisztelt Képviselő testület! 

Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg, véleményével  észrevételével  

egészítse ki és a határozati javaslatot  fogadja el. 

 

Polgár, 2015. május 20. 

 

 

 

       dr. Váliné Antal Mária 

                                                                                       címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

    

Határozati javaslat 

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
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            ……/2015.(V.28.)  sz. határozata 

 

  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „ Javaslat  Polgár Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatára” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

               1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Helyi 

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata során az előterjesztésben,  

 valamint a mellékletekben szereplő  megállapításokat, változásokat 

 elfogadja. 

 

                2. / A Képviselő-testület  a program intézkedési tervében szereplő célkitűzések 

 határidejét további két évre: 2017. június 30-ig meghosszabbítja. 

  

                3./ Felhívja a jegyző figyelmét, hogy a program  felülvizsgálata során   

 felmerülő változásokat  2015. június 30.-ig  Polgár Város Helyi 

Esélyegyenlőségi  Programjába  vezesse át egységes szerkezetbe 

 és azt küldje meg a  TKKI felé. 

 

 Felelős: dr. Váliné Antal Mária 

                        Határidő: 2015. június 30. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


