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Tisztelt Közgyűlés!
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a
továbbiakban: Ebktv.) 31. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzatoknak ötévente
öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot kell elfogadniuk.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 154/2013.
(VI. 27.) határozatával fogadta el Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi
Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: HEP) a 2013-2018. közötti 5 éves időtartamra.
Az Ebktv. 31. § (6) bekezdése és 64/A. §-a alapján - 2013. július 1. napjától kezdődően - 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 Ebktv.
rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.
Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése értelmében a helyi esélyegyenlőségi program időarányos
megvalósulását, illetve a célcsoportok (hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen: nők,
mélyszegénységben élők, romák, fogyatékkal élő személyek, gyermekek és idősek) helyzetéről
készített helyzetelemzés esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján
szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és
az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.
A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet „Közművelődési feladatok” címet viselő 5.10.
mellékletének „14.1.13. Helyi Esélyegyenlőségi Program” során 1.000.000 Ft-ot biztosított a
feladat végrehajtására.
Az Ebktv. szerint a helyi esélyegyenlőségi programot a települési önkormányzati köztisztviselők
vagy közalkalmazottak készítik el. Képzésüket, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészültét és
felülvizsgálatát esélyegyenlőségi mentorok segítik.
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról
szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése
szerint a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésében résztvevők képzését végző szerv a Türr
István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: TKKI).
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést arról, hogy a TKKI mentorhálózata a helyi esélyegyenlőségi
programok megírására 30 órás ingyenes felkészítő képzést szervezett, melyen Debrecen Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályának 3 fő köztisztviselője vett részt, akik a
tanfolyam befejeztével tanúsítványt szereztek. A HEP felülvizsgálata kapcsán - a tanfolyamon való
részvételen túl - igénybe vettük a TKKI által működtetett esélyegyenlőségi mentori hálózat
szakértőjének segítségét. A felülvizsgálati eljárás során a TKKI mentorai helyszíni fogadónapon
három alkalommal nyújtottak tájékoztatást.
A HEP felülvizsgálatához külső szakértőként az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési
Központ Nonprofit Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Piac utca 79.; képviseli: Póser Zoltán
ügyvezető) segítségét vettük igénybe. A külső szakértő a HEP helyzetelemzésének áttekintését és
felülvizsgálatát végezte el, ennek során a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. mellékletében meghatározott tartalmi
elemeknek megfelelően megvizsgálta a település esélyegyenlőségi helyzetét és az egységesen
rendelkezésre álló statisztikai mutatók alapján aktualizálta az adatokat.

A fentieken túl a HEP felülvizsgálata kiterjedt az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi
szabályozás rövid bemutatására és az intézkedési terv teljes körű felülvizsgálatára.
A 2013-ban elfogadott HEP-ben 52 db beazonosított probléma került meghatározásra, amelyek
közül 25 beazonosított problémára született konkrét intézkedési javaslat. Azokat a beazonosított
problémákat, melyek kezelésére a HEP nem tartalmaz intézkedést, a felülvizsgálat során újra
áttekintettük és megoldásukra – az egyes problémák kezelésének összevonásával – új intézkedési
terveket dolgoztuk ki.
A HEP intézkedési tervének áttekintése és felülvizsgálata során megkerestük a partneri
nyilatkozatot aláíró szakmai szervezeteket, az intézményeket és a helyi civil szervezeteket. A
megkeresett szervek beszámolója a felülvizsgálati dokumentumban feldolgozásra került.
Az Ebktv. 31. § (2) bekezdés szerint a helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során
figyelembe kell venni a települési nemzetiségi önkormányzatok véleményét, valamint a
programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési
önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási
esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek
összhangjáról.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a HEP felülvizsgált dokumentumát véleményezés céljából
megküldtük a települési nemzetiségi önkormányzatoknak. A vélemények kialakítása folyamatban
van, a Közgyűlés döntéséig valamennyi vélemény beszerzése megtörténik és elérhető lesz a Humán
Főosztályon.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
21/B. §-a előírja, hogy a köznevelés-fejlesztési terv elkészítése érdekében (az esélyegyenlőségi
intézkedések meghatározásához) a települési önkormányzat az Ebktv. alapján készített helyi
esélyegyenlőségi programját megküldi az állami intézményfenntartó központ település szerint
illetékes tankerületének, az illetékes megyei kormányhivatalnak és az Oktatási Hivatalnak.
A települési önkormányzat az esélyegyenlőségi program módosítása vagy felülvizsgálata esetén a
módosított vagy felülvizsgált programot az elfogadásáról szóló döntést követő 8 napon belül
juttatja el az illetékes tankerületnek és kormányhivatalnak, továbbá az Oktatási Hivatal
részére.
Az állami intézményfenntartó központ a helyi esélyegyenlőségi programmal összhangban
meghatározza a tankerületi és a megyei szintű esélyegyenlőségi intézkedési tervét az állami
köznevelési feladatellátás vonatkozásában. Ha az állami intézményfenntartó központ a települési
önkormányzat esélyegyenlőségi programjának módosításáról kap tájékoztatást, a tankerületi és a
megyei szintű esélyegyenlőségi intézkedési tervét 8 napon belül felülvizsgálja.
A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a szerint a helyi esélyegyenlőségi program
nyilvánosságát oly módon kell biztosítani, hogy azt a települési önkormányzat a helyben szokásos
módon közzéteszi (www.debrecen.hu), valamint soron kívül megküldi a TKKI számára, mely azt
honlapján közzéteszi (www.tkki.hu).
A HEP felülvizsgálati dokumentumának elkészítésében segítséget nyújtott Debrecen Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Intézményfelügyeleti Osztálya, Szociális Osztálya és Kulturális
Osztálya is.
Fentiek alapján javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a felülvizsgálattal érintett Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013-2018) továbbra is

maradjon hatályban azzal, hogy együtt alkalmazandó a „Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013-2018) 2015. évi felülvizsgálata” című
dokumentummal.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját (2013-2018) terjedelme miatt - nem csatoltuk az előterjesztéshez; megtekinthető a Humán Főosztályon, illetve a
www.debrecen.hu internetes oldalon.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1)
bekezdése, a 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 21/B. § (3)
bekezdése, a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet alapján,
figyelemmel a 154/2013. (VI. 27.) határozatban foglaltakra
1./ elfogadja a „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának (2013-2018) 2015. évi felülvizsgálata” című dokumentumot a melléklet szerint,
azzal, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja
(2013-2018) továbbra is hatályban marad.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának (2013-2018) kétévenként esedékes, ismételt felülvizsgálatának
elvégzéséről gondoskodjon.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Humán Főosztály vezetője
3./ Az 1./ pontban foglalt döntésnek megfelelően felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy
gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Humán Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2015. június 12.
Dr. Bene Edit
főosztályvezető

