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Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

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

Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját.  

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 program felülvizsgálata 2015. évben megtörtént, mely  során  a képviselő-testület a  2013 -

2014. évi  kiegészített adatokkal  tárgyalta, és az 52/2015.(V.28.) sz. határozatával    egységes 

szerkezetben fogadta el. 

 

A 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 középtávra kitűzött célok intézkedési határideje: 2016. 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 Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 

Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskolát,  a Polgári  Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatot,  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 Helyi Esélyegyenlőségi Program célkitűzésenkénti felülvizsgálatát az alábbiak szerint 

végeztük el: 

 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége: 

Célként került kitűzésre a munkanélküliség országos aránya alá csökkentése. 

2015. decemberében településünkön 11,66 % volt a munkanélküliek aránya az 5643 fő 

munkaképes lakosság körében. A munkanélküliségen az önkormányzat a közfoglalkoztatás 



minél szélesebb körben történő megszervezésével tud segíteni, mely 2015. évben az alábbiak 

szerint alakult.  
 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott dolgozók évek óta nagy 

segítséget jelentenek valamennyi intézménynek. A programnak köszönhetően a 

közfoglalkoztatottak többsége egyre nagyobb ismeretet szerez az adott munkakörben, egyre 

nagyobb felelősséget kap az adott intézmény dolgozóitól. Közfoglalkoztatottak nélkül 

valamennyi intézményben nőne az ügyintézési idő, lassulna bizonyos feladatok ellátása. Az 

intézményekben dolgozó közfoglalkoztatottak képzettségük ellenére nehezen találnak munkát 

Polgáron, illetve a város közvetlen környékén, így pozitívan értékelik a felajánlott munkát, még 

akkor is, ha a munkájukért járó bért alacsonynak, esetenként igazságtalannak is tartják. Az 

önkormányzatnak nagyon kedvező foglalkoztatási forma, mely nélkül a napi feladatellátás nem 

minden esetben tudna maximálisan működni. 

 

Betöltött munkakörök/munkaterületek voltak jellemzően: intézményi karbantartó, portás, 

konyhai kisegítő, dajka kisegítő, varrónő, kézbesítő, takarító, irodai kisegítő, pénzügyi 

ügyintéző, segédmunkás. 

A nevelési és oktatási intézményekben  a  szakképzett közfoglalkoztatottak hosszú távon 

történő alkalmazásával  biztosítani lehet az állandóságot, a humánerőforrás utánpótlást.  

 

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében történik a szociális kisegítők 

foglalkoztatása, mely a polgári időskorú emberek megsegítését szolgálja. 9 fő szociális kisegítő 

dolgozik a programban, akik olyan időskorú embereknek segítenek, akik nem igénylik a 

szakirányú ápolást-gondozást, viszont segítségre van szükségük a ház körüli teendők 

ellátásában, a bevásárlásban, gyógyszerfelíratásban, orvoshoz kísérésben.  

A kisegítők rendelkeznek vérnyomás- és vércukormérővel, az ahhoz szükséges eszközökkel is, 

igény esetén ezt a tevékenységet is végzik. A 9 fő kisegítő 60 idős ember segítésében vesz részt. 

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban a különböző pályázati időszakokban összesen 304 

fő vett részt. 

2015. évi téli közfoglalkoztatás programban 80 fő vesz részt, ez a program jelenleg is tart.  

A Startmunka Mintaprogram 7 elemében összesen 243 fő dolgozott.  

Alapkompetencia képzésben (7-8. osztályos felzárkóztató) 28 fő tett sikeres vizsgat. 

 

II. A gyermekek esélyegyenlősége: 

Kitűzött cél a HH-ás és HHH-ás gyermekek lemorzsolódásának csökkentése.  

A partnerszervezetek tájékoztatásaiból  látható, hogy  minden területen  fontos szempont a 

hátrányos helyzetűek problémáinak kezelése. (1. sz. melléklet) 

A gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése az oktatási intézmények számára is igen 

komoly kihívást jelent. Egyre több gondot okoz a tanulók - tanuláshoz való viszonya,  

motiválatlansága,  nő a tanulási nehézséggel, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdők 

száma. Az általános iskola évről-évre  szem előtt tarja a hátrányos helyzetű gyermekek 

hátrányainak kompenzálását az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. 

A középiskola a 14-22 éves korosztály  iskolai neveléséről gondoskodik, mely esetben  az 

intézmény a diákok  szakmai   képzésén túl,  nagy hangsúlyt fektet a  szociális háló kiépítésében, 

ami fontos szerepet  tölt be  a  problémával küzdő tanulók előmenetelének segítésében.  

Mind két intézmény esetében  megállapítható, hogy a  tanulók létszáma   évről-évre csökken.  

A gyermekek esélyegyenlőségének javítása érdekében a roma önkormányzat is minden évben 

közreműködik a roma tanulók koordinálásában, a problémás családok körülményeinek 

felmérésében. 



 

III. A nők esélyegyenlősége: 

Kitűzött cél a nők gazdasági helyzetének javítása. 

A nők,  kisgyermekes anyák  esélyegyenlőségét segíti elő a településen  2011. évtől működő 

bölcsőde igénybevételének lehetősége, valamint  a 2015/2016-os tanévtől megvalósuló 

kötelező beóvodázás, mely intézkedés várhatóan  kedvező kihatással lesz  úgy a   gyermekek 

mint az anyák részére .  A  településen a 2015. évi   közfoglalkoztatásba  bevont roma nők 

aránya, közel  70 %-os volt.      

 

IV. Az idősek esélyegyenlősége: 

Kitűzött cél az idősek érdekében a nyilvánosság eszközeinek bővítése. 

Mint a mellékletben csatolt  táblázat is mutatja, a város öregedési indexe sajnos növekvő 

tendenciát mutat, ezért az idősekkel való foglalkozást, a róluk való gondoskodást, továbbra is 

fontos feladatnak tartjuk.   A 2012. évben megalakult  Polgári Idősügyi Tanács, célként tűzte ki 

a „Generációk Egymásért” program elindítását, mely alapján a  fiatalabb generációk felé közös 

programokon  kívánják továbbadni ismereteiket, élettapasztalataikat.   Megállapításra került, 

hogy a városi rendezvények egyre több alkalommal biztosítanak olyan programokat, mely  az   

idősebb és a fiatalabb korosztály részére egyaránt,  tartalmas szórakozási lehetőséget nyújtanak. 

Az Idősügyi Tanács képviselője rendszeresen meghívott a Képviselő-testület üléseire, 

véleményezi azokat az előterjesztéseket, melyek érintik az idősek  életkörülményeit. 

A roma önkormányzat hagyományőrző program keretében,  az elmúlt években rendszeresen  

megszervezte az idős roma emberek találkozóját. 

 

A Vöröskereszt Polgári szervezete  a településen élő lakosságot teljes egészében igyekszik 

szolgálni.  A véradások szervezésén kívül   kiemelt feladatként kezeli az adománygyűjtéseket. 

Különös figyelmet fordít a  gyermeknapi, Karácsonyi adományosztásokra, melynek  címzettjei 

a  szociálisan hátrányos helyzetűek. A PÉTEGISZ Zrt. programjaival a lakosság egészére 

kiterjedő szűréseket szervez, melynek legfőbb célja az egészségi állapot általános felmérése, 

betegségek  szűrése. 

 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége: 

Kitűzött cél beavatkozási területek szerinti adatbázis létrehozása. 

A  Szociális Szolgáltató Központ Támogató Szolgálata  szakmailag képzett dolgozókkal  

biztosítja  a fogyatékkal élő személyek részére a segítő szolgáltatásokat. A nappali ellátás 

területén változás nem következett be, míg a szociális étkezést, valamint a házi segítségnyújtást 

igénybe vevők  száma esetében csökkenés tapasztalható.  Az intézmény  tájékoztatója  részletes 

betekintést nyújt a hátrányos helyzetű családok statisztikai adatairól. 

 

A 2. sz. mellékletben szereplő   táblázatok tartalmazzák a programban  fontos szerepet játszó 

2015. évi  adatokat. 

 

 

 

Tisztelt Képviselő testület! 

 

A fentiekben, illetve a csatolt mellékletek alapján kívántam  a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

elmúlt egy évben történt eredményeiről, változásairól  számot adni. 

 

 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatóban szereplőket, valamint 

mellékletekben megfogalmazásra került változásokat,  megtárgyalni javaslataikkal kiegészíteni   

és a határozati javaslatban  foglaltakat elfogadni szíveskedjenek. 

 

Polgár, 2016. május 11. 

 

 

  

 

 

 

         dr. Váliné Antal Mária 

              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Határozati Javaslat 

        Képviselő-testület  …/2016. (V. 19. 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 Képviselő-testülete a Program felülvizsgálata során, 

        az előterjesztést  és a  mellékletekben szereplő megállapításokat, 

        változásokat elfogadja. 

 

 2./   Felhívja a jegyző figyelmét, hogy Polgár Város Helyi Esélyegyenlőségi 

 Programját  az 1., 2. sz.  mellékletben szereplő  adatokkal  2016. június   

30 -ig  egészítse ki. 

 

Felelős:  dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

                               Határidő:  2016. június 30. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         1 sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Javaslat Polgár Város helyi Esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálatára” 

 

Partner szervezetek  tájékoztatásai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    2 sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Javaslat Polgár Város helyi Esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálatára” 

 

 

Módosított táblázatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


