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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 150/2013. (VII.12.) számú 

határozatával fogadta el öt év időtartamra a jelenleg hatályos, az esélyegyenlőség 

megteremtésének feltételeit, érvényesülését biztosító Helyi Esélyegyenlőségi Programját (a 

továbbiakban: HEP), melyet a hatályos jogszabályban szereplő előírásnak megfelelően 

kétévente szükséges áttekinteni, illetve felülvizsgálni.  

 

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

törvény 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény szerint a 

települési önkormányzat ötévente öt évre szóló HEP-et fogad el, melynek időarányos 

megvalósulását, illetve a meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell 

tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a HEP-et felül kell vizsgálni, illetve a 

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

 

A települési önkormányzat által készített Helyi Esélyegyenlőségi Program helyzetelemzésből 

és intézkedési tervből áll. A helyzetelemzés során meghatározásra kerültek 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 felülvizsgálat érdekében megkerestük a program összeállításában érintett szervezeteket, a 

Térségi Népjóléti Gondozási Központot, a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsödét, a 

Ringató Bölcsődét, a Thury Vár Kft-t, a Krúdy Gyula Városi Könyvtárt, a Várpalotai Civil 

Szervezetek Szövetségét, valamint a Helyi Vöröskereszt Szervezetének elnökét, hogy az eltelt 

időszak változásairól, eredményeiről, a kitűzött célok megvalósulásáról tájékoztatást 

nyújtsanak. A HEP Fórum 2015. szeptember 30-án tárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi 

Program felülvizsgálatát. A felülvizsgálat során a fórum tagjai az intézkedési tervben 2015-ös 

évig megfogalmazott célkitűzések, az intézkedések során elért eredmények, illetve az 

eredményességet hátráltató problémák ismertetésével tárgyalta az anyagot. 

 

A HEP Fórum az intézkedési terv felülvizsgálata során az alábbi megállapításokat tette: 

 

I. Mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége  

 

3. Az állampolgárok egészségi állapotának javítása  
Az intézkedéssel elérni kívánt cél: A város lakosságát érintő minden problémában teljes körű 

felvilágosítás nyújtása. Mindenki számára elérhető programok, ingyenes és rendszeres 

tájékoztatások szervezése.  

Várpalota város a Térségi Népjóléti Gondozási Központtal, a városban működő civil 

szervezetekkel, valamint a háziorvosok bevonásával számos egészségmegőrzéssel kapcsolatos 

rendezvényt és ingyenes szűrővizsgálatot tartott. (Idősek napja alkalmából szűrővizsgálat, a 

város lakosai részére egész napos részletes szűrővizsgálatok elvégzése szűrőkamionnal, stb.) 

A Fekete Gyémánt Idősek klubjában és a Bóbita-házban az ellátottak rendszeresen igénybe 

vehetnek szűrővizsgálatokat. Az orvosi rendelőkben kihelyezett szóróanyagok, tájékoztatók 

segítették a pácienseket az igénybe vehető szűrési lehetőségekről. 2014-ben megalakult a 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, melynek keretében a Családsegítő Szolgálat munkatársai 
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minden oktatási-nevelési intézményben tartottak felvilágosító előadásokat, valamint kérdőívet 

is töltettek ki a diákokkal egészségi, szociális, szenvedélybetegséggel kapcsolatban. 

 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

 

1. Új udvari játszóegységek beszerzése az óvodák részére 
A Várpalotai Polgármesteri Hivatal pályázati forráshiány miatt az intézkedési tervben 

szereplő udvari játszóegységek beszerzését az intézkedési tervben megjelölt 2015-ös 

határidőig egyelőre nem tudta megvalósítani. A beszerzések megvalósítása az önkormányzat 

által önerőből folyamatban van. 

 

2. Megfelelő tájékoztatás a kérhető ellátásokról  
Várpalota város honlapján, valamint az oktatási - nevelési intézmények honlapján a 

támogatások igénybe vételének lehetőségeiről részletes tájékoztatót valamint 

formanyomtatványokat teszünk közzé, melyeket szükség esetén aktualizálunk.  

 

3. Új weboldal készítése a város honlapján 
A városi honlap al-oldalaként a Térségi Népjóléti Gondozási Központ dokumentumkezelő 

rendszerének kialakítása folyamatban van, mely reményeink szerint 2016. január elejére 

teljesen elkészül. 

 

5. Óvodai kerekasztal létrehozása 
Az Óvodai kerekasztal létrehozása megtörtént. A gyermekek fejlődése érdekében rendszeres 

információáramlás és egyeztetés folyik az érintett képviselők között. Szoros és konstruktív 

kapcsolat van a bölcsőde- óvoda - védőnők - nevelési tanácsadó viszonylatában. 

 

III. A nők esélyegyenlősége 

 

1. Időszakos gyermekfelügyelet megszervezése 
A kisgyermekes anyák számára problémát jelent, hogy munkaidő beosztásuk, vagy 

munkakeresésük miatt a gyermekek alkalmi felügyelete nem megoldott. Ezen a területen nem 

sikerült eredményt elérnünk. 

 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

 

1. Idősek részére számítógépes program indítása 
Az idős emberek informatikai jártassága hiányos, nem ismerik, nem tudják alkalmazni az 

internet által nyújtott szolgáltatásokat. A Krúdy Gyula Városi Könyvtár adott helyet a 

Várpalotai Tanulási Központnak, ahol 2 számítástechnika tanfolyam zajlott: 2014. március 

17. és 2014. április 17. között 10 fővel, illetve 2014. július 02. és 2014. július 11. között 8-8 

fővel.  

 

2. Rendezvények szervezése idősek részére 
A személyes gondoskodást nyújtó, időseket érintő szociális ellátásokról az önkormányzat a 

kötelezően ellátandó feladatait társulási formában látja el a Térségi Népjóléti Gondozási 

Központ intézményei révén. Ezen kívül önként vállalt feladatként működteti a Szépkorúak 

Otthonát, mint bentlakásos intézményt. Az idősek ellátásában széles helyi társadalmi kör 

vállal szerepet, köztük az egyházak és a civil szervezetek is nagy jelentőséggel bírnak.  A 

Családsegítő Szolgálat számos szabadidős programot szervez az idős embereknek. Az idős 



3 

 

emberek aktivitásának megőrzése fontos feladat. Ennek érdekében a város nyugdíjas klubjai, 

a Krúdy Gyula Városi Könyvtár, a civil szervezetek, valamint a Thury - Vár Kft. sokat 

tesznek. Változatos programokat kínálnak a szabadidő kulturált, hasznos eltöltésére, 

számtalan egészséggel kapcsolatos előadásokat szerveztek. Az aktív idősödés a kulturális és a 

civil életben való aktív részvételt is jelenti, ami teljes mértékben megoldott a városban.  

 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

 

1. Közintézmények és közterületek további akadálymentesítése 
A Thuri György Gimnáziumba több fogyatékkal élő tanuló jár, ezért akadálymentesített 

mosdó és lépcsőn járó kialakítására került sor. Az oktatási- nevelési intézmények többségének 

bejárata akadálymentesített. Az akadálymentesítés tekintetében továbbra is van teendő, hiszen 

még nem történt meg több intézmény és közintézmény akadálymentesítése.  

 

2. Közmunkaprogramba bevenni a fogyatékkal élőket 
Intézményeink évek óta részt vesznek a munkanélküliek közfoglalkoztatásában. A 

közfoglalkoztatottak jelenléte nagyon nagy segítséget jelent a munkavégzés feltételeinek és 

hatékonyságának javításában. Eredménynek tartjuk, hogy a közfoglalkoztatásban részt vevők 

közül többen el tudtak helyezkedni a munkaerő-piacon, ezzel is csökkentve városunkban a 

munkanélküliek számát. Az önkormányzat intézményei leginkább a törvényi előírásnak 

megfelelve foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű személyeket. A fogyatékos 

személyek esélyegyenlőségének növelése érdekében szükséges mind a védett, vagy nyílt 

munkaerő-piaci lehetőségek bővítése. 

 

3. Egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvétel 
A Fekete Gyémánt Idősek Klubjában minden évben szemészeti szűrővizsgálatra van 

lehetőségük az ott tartózkodóknak, illetve a Gondozási Központ látóterében élő 

személyeknek. A Bóbita Ház lakóit rendszeresen viszik szűrővizsgálatokra, tüdőszűrés, 

nőgyógyászat, szemészet, vérvétel, stb. A két intézmény vezetője minden hónapban testsúlyt, 

vércukrot, vérnyomást mér, ha probléma van, a háziorvossal felveszi a kapcsolatot. Több 

ellátottnál is így derült fény betegségre. 

 

 

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

minden területen tudtak teljesülni, ezért az elkövetkezendő két évre az előterjesztés 

mellékletét képező intézkedési tervben rögzített intézkedések határidejét hosszabbítsa meg az 

Önkormányzat Képviselő-testülete. A már megvalósultnak tekintendő intézkedéseket az 

előterjesztés mellékletét képező intézkedési tervben áthúzással jelöltük.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján, a mellékelt határozati 

javaslat szerint hozza meg döntését a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015. évi 

felülvizsgálatával kapcsolatban. 

 

Várpalota,  2015. november 11. 

 
 

 

Talabér Márta 

           polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 13-i rendkívüli ülésén 

meghozta a következő határozatot: 

 

… / 2015. (XI. 13.) képviselő-testületi határozat: 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 150/2013. (VII.12.) számú határozatával 

elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát elvégezte, és az alábbi döntést 

hozta:  

 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a program intézkedési tervében szereplő egyes 

intézkedések esetén a határidők módosítása vált szükségessé, ezért a Helyi Esélyegyenlőségi 

Program módosított intézkedési tervét – a határozat melléklete szerinti formában és 

tartalommal – elfogadja. 

 

 

 

Határidő a döntés megküldésére:  azonnal 

Felelős:      Talabér Márta polgármester  

Végrehajtásban közreműködik:  Varga Szilvia humánügyi referens/HEP referens 

 

 

Várpalota,  2015. november 13. 

 

 

 

Talabér Márta     dr. Ignácz Anita Éva 


