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Tisztelt Képviselőtestület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 313/2007. (XII.17.) Kt. sz.
határozatával fogadta el Dombóvár Város Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
(továbbiakban: Ebktv.) akkor hatályos 63.§ (5) bekezdése alapján, mely előírta, hogy a
települési önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben
elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és
meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet
fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint a szociális
helyzetre. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés előírja azt is, hogy az
önkormányzatnak az Esélyegyenlőségi Programban foglalt ütemterv végrehajtásáról
minden év június 30-ig jelentést kell elfogadnia.
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény több ponton módosította 2010. május 1jétől az Ebktv-t, melynek a lényegi eleme, hogy a húszezer lakos feletti települések
esetében 2010. július 1-től, egyéb települések esetében 2011. január 1-től
esélyegyenlőségi szakértőt kell bevonni a helyi esélyegyenlőségi program
előkészítésébe, áttekintésébe, valamint felülvizsgálatába.
Az Ebktv. új 63/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat öt évre
szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. A (6) bek. szerint a helyi
önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás az államháztartás
alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás
alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott,
pályázati úton odaítélt támogatásokból csak akkor részesülhet, ha az e törvény
rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.
A 2009. évi CIX. törvény 50.§ (8) b) pontja alapján ezt a rendelkezést a 2010. július 1jét követően meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni.
Amennyiben a helyi önkormányzat már rendelkezik esélyegyenlőségi programmal,
akkor ezt a programot a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól
szóló 120/2010. (IV. 16.) Korm rend. 9. §-a alapján felül kell vizsgálni,
a) ha a helyzetelemezés alapjául szolgáló adatok lényegesen megváltoztak, és
emiatt az intézkedési terv átdolgozása szükséges,
b) az elfogadását, vagy az a) pont szerinti felülvizsgálatot követő két év elteltével.
A 120/2010. (IV.16.) Korm. rend. 10. § (2) és (3) bek. szerint a felülvizsgálatra az
Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékből kijelölt, a helyi esélyegyenlőségi
program előkészítésében közre nem működött esélyegyenlőségi szakértő tesz
javaslatot.
A helyi önkormányzat a felülvizsgálati javaslat alapján:
- módosítja a helyi esélyegyenlőségi programot, vagy
- új helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.

Jelenlegi helyzetünk szerint tehát egyrészt az önkormányzat esélyegyenlőségi
programját felül kellene vizsgálni, másrészt az új jogszabályi előírások alapján, öt évre
szóló helyi esélyegyenlőségi programot kell elkészíteni.
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a hazai és az uniós pályázati források
kihasználására a 2010. július 1-jét követően meghirdetett pályázatok esetében
csak akkor lesz lehetősége az önkormányzatunknak, ha a jelenlegi
esélyegyenlőségi program felülvizsgálatát elvégzi.
Tekintettel arra, hogy a város lakosság 20.000 fő alatt van, (2009. december 31-ei adat
szerint Dombóvár lakosainak száma 19.972 fő), 2011. január 1-től lesz kötelező az
esélyegyenlőségi szakértő bevonása. Mindezeket figyelembe véve célszerű lenne már
most, ebben az évben esélyegyenlőségi szakértő bevonásával elkészíteni az öt évre
szóló programot.
Javaslom, hogy a Képviselőtestület adjon felhatalmazást a Foglalkoztatási és Szociális
Hivatalon keresztül esélyegyenlőségi szakértő megbízására, akinek javaslatára –
figyelembe véve a törvényi előírást – öt évre szóló esélyegyenlőségi programot
készítenénk. Ez magába foglalná a jelenlegi program aktuális adatait is, kibővítve a
lényeges, illetve új változásokkal, valamint meghatározná a következő 5 évre szóló
célkitűzéseket is.
Az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékről, az esélyegyenlőségi szakértői
tevékenység végzéséről és annak feltételeiről, a szakértő működéséről szóló 119/2010.
(IV.16.) Korm. rend. 5. §-a szerint a szakértőt szakértői tevékenységéért az FSZH-val
kötött szerződés alapján díjazás illeti meg.
Tisztelt Képviselőtestület! Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Dombóvár város öt évre
szóló új Esélyegyenlőségi Programjának elkészítését határozza el.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Foglalkoztatási és Szociális
Hivataltól kérje az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékből
esélyegyenlőségi szakértő kijelölését.
Határidő: 2010. július 15. – a kérelem benyújtására
2010. október 30. – az új Esélyegyenlőségi Program kidolgozására
Felelős: Patay Vilmos polgármester
Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda
Dombóvár, 2010. június 16.
Patay Vilmos
polgármester

