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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 28/2019. január 31-én kelt határozatával elfogadta helyi szakemberek által 
készített Pásztó Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját (HEP). Az Egyenlő 
Bánásmód és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról (Ebktv) szóló 2003. évi CXXV. törvényre, 
valamint az ide vonatkozó Korm. rendeletekre és az EMMI rendeleteire alapozva készült prog-
ram megfelelő alapot nyújtott az öt célcsoportra tervezett feladatok (mélyszegénységben élők - 
romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők) középtávon történő részbeni megvalósítá-
sára. Az program mindig 5 évre szól. Az idei évben 2021-ben vált ismételten szükségessé a 
felülvizsgálat, ugyanis a 321/2011. (XII. 27.) számú Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi 
programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló rendelet alap-
ján, 2 évente felülvizsgálatot ír elő. A képviselő testület által legutóbbi elfogadott (2019.01.31.) 
Helyi Esélyegyenlőségi Program újbóli esedékes felülvizsgálata megtörtént, a szakemberek 
és intézmények fenntartják, az intézkedésekkel elérni kívánt eredményeket, célokat. valamint 
további egyetértésben együttműködnek egymással. 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esély-
egyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseivel, Pásztó 
Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdeké-
ben tervezett és szükséges feladatokat, amit felülvizsgált és elfogadott. 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése so-
rán bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami - és nem ál-
lami intézményfenntartóira.  
Mindezen kötelezettségekre és célokra figyelemmel kellett elkészíteni Pásztó Városi Önkor-
mányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2021-évi felülvizsgálatát.  
Az önkormányzati vezetők, célcsoport vezetők, intézményvezetők, más helyi profit orientált - 
és non profit szerveztek vezetőinek bevonásával befejeződött. 
Az elkészült HEP nem egy befejezett feladat, hanem a dokumentum a város középtávra tervezett 
(5 év) intézkedéseit tartalmazza. Ennek megvalósítását, évente le kell ellenőrizni és az elvégzett 
munkáról egy összefoglalót kell készíteni. Ez jó alapul szolgálhat a Képviselő - testület éves 
tájékoztatásához is.  
A HEP Fórum vezetője Farkas Attila polgármester, aki a tervezett feladatok elvégzéséért felel. 
A hivatal részéről HEP felelős Váczi Győzőné, aki a program koordinációját végzi. 
A megye társadalmi felzárkózásáért felelős referens levélben kereste meg önkormányzatunkat, 
melyben tájékoztatást adott a változásról és egyben felhívta a figyelmet a HEP 2021- évi januári 
időszakra vonatkozó felülvizsgálat elkészítési kötelezettségünkre.  
Ennek megfelelően, de csúszással kezdődött meg a HEP felülvizsgálatához kapcsolódó munka. 
Az önkormányzati feladatok részletei munkatervben kerültek rögzítésre, melyet megküldtünk 
a megyei referensnek, aki egyetértését fejezte ki.  
A HEP elkészítése során nagymértékben bevonásra kerületek a város intézményeinek vezetői, 
a jelentősebb civil-, nemzetiségi szervezet képviselői és más helyi szervezetek (gazdasági, kor-
mányzati stb.) szakemberei és vezetői.  
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Az elkészült program felülvizsgálata tájékoztatásul megküldésre került a program készítésében 
résztvevőknek, vezetőknek. Ezt követően a HEP szakmai vitára lett bocsátva (elektronikus for-
mában), majd a záró, úgynevezett Társadalmi vita kertült megszervezésre. A széleskörű egyez-
tetések során jelzett vélemények, javaslatok beépítésre kerültek a végleges programba. 

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi men-
torokról szóló 321/2011. (XII. 27.) számú Korm. rendelet szerint a felülvizsgálatnak ki kell 
terjednie 

a) arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, 

b) a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére, 

c)  a módszertani útmutatónak való megfelelőségre. 

 
Ennek eleget téve, megállapításra került, hogy: a helyzetelemzés továbbra is helytálló, lejárt 
határidejű intézkedések nincsenek, eddigi eredményeink felmérésére megállapítások születtek, 
a módszertani útmutatónak megfelelően jártunk el. 
 
Megállapítások a következők: A Mélyszegénységben élők és roma származású emberek to-
vábbiakban célcsoport, képzettségi színvonalának emelése érdekében a 8 osztályos általános 
iskolai végzettséget volt lehetőség elvégezni. Tizenkét fő vett részt a képzésben valamit a rá-
épülő OKJ-s képzést is elvégezte további tizenkét fő a TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002 számú 
„Integrációs Közösségfejlesztés Pásztón” című pályázat keretein belül. Az egészségügyi csa-
ládvédelmi ismeretek bővítése érdekében egészségügyi szűrőnapokat szervezett szintén a TOP-
5.2.1-15-NG1-2016-00002 számú „Integrációs Közösségfejlesztés Pásztón” című pályázat ke-
retén belül az önkormányzat, a pásztói Margit Kórházzal együttműködve. Lakhatási körülmé-
nyek javítása érdekében lakásfenntartási támogatást biztosít folyamatosan Pásztó Városi Ön-
kormányzata a szociális osztály munkájának bevonásával. A projektben résztvevő pedagógus 
és szociális szakemberek, - a szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények, az ön-
kormányzati szociális osztály stb. - a gyermekek esélyegyenlőségének növelésében, és a mély-
szegénységben élő romák érdekérvényesítésében igen kiemelten veszi ki a részét. (természete-
sen a többi területet is érintve) A jelenlét alapú szociális munka a HEP-ben kitűzött célok el-
érését igen hatékonyan mozdította pozitív irányba. A kialakult COVID-SARS vírushelyzet sok-
szor nehezítette munkát, és számos nehézséget gördített a napi munka útjába, de a HEP-tartal-
mán és elérni kívánt céljain, eszközein nem változtatott; talán annyiban, hogy a szükséges erő-
forrásoknál idővel egyre több digitális eszközre/eszköz beszerzésére lesz szükség ahhoz, hogy 
hatékonyabban tudjunk segíteni a rászoruló célcsoport tagjain. Bérlakás állomány növelésre 
eddig sajnos nem volt mód. A hátrányos helyzetű területen nagyobb mértékű az infrastrukturá-
lis, szociális lemaradás itt járdaépítés és hulladéklerakóhely megszüntetésével enyhített a ne-
hézségeken az önkormányzat. A gyermekek esélyegyenlősége érdekében HH/HHH tanulók kö-
zött magas a hiányzás, a nem fizetős szabadidős programok száma még mindig alacsony, a 
kompetencia-mérések nem minden esetben érik el a kívánt szintet. Ezért a TOP-5.2.1-15-NG1-
2016-00002 számú „Integrációs Közösségfejlesztés Pásztón” című pályázat keretén belül ta-
noda jellegű foglalkozásokat, nyári táborokat, valamint kirándulásokat szervezett meg a 
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célcsoport számára a pályázati konzorcium. A nők, mint szintén célcsoport, esélyegyenlősége 
a bölcsőde megépítésével (munkába állás lehetőségével) látszik felzárkózni valamelyest a TOP-
1.4.1-15-NG1-2016-00017 számú „A pásztói bölcsőde kialakítása „című pályázat jóvoltából. 
Illetve folyamatban van az új bölcsőde építése. (TOP-1.4.1-NG1-2019-00002 számú „Új böl-
csőde építése Pásztón” című pályázat) Az idősek elmagányosodásának csökkentésére további 
programok megvalósítása szükséges. A pásztói Idősek Klubjának épülete Pásztón a Csillagté-
ren szintén pályázat keretén (TOP-4.2.1-16-NG1-2019-0002 számú „A pásztói Idősek Klubja 
felújítása, korszerűsítése” című pályázat) belül kerül felújításra, korszerűsítésre. Valamint egy 
kilenc személyes akadálymentesített buszt kap a Gondozási Központ az idős emberek szállítá-
sára és programjaik megvalósítására. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége érdekében többek 
között a Pásztói Múzeum programjai kínálnak külön szakmai felkészültséggel kidolgozott fog-
lalkozásokat ezen célcsoport számára. A pásztói EGYMI fejlesztő nevelés-oktatás, gyógypeda-
gógiai/konduktív módszertani feladatokat lát el folyamatosan.  
Megállapításaink nem teljeskörűek a következő esedékes HEP készítésekor részletesen térünk 
majd ki az elvégzett és a még előttünk álló feladatokra. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta Pásztó Városi Önkormányzat 2021-évi idő-
szakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program kétévente esedékes felülvizsgálatának 
javaslatát és megállapította, hogy a program fenntartható és folytatható ezért az alábbi határo-
zatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat elfogadja a 2021-évi időszakra vonatkozó Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát.  

2. A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a helyzetelemzés továbbra is 
helytálló, nincsenek lejárt határidejű megnem tett intézkedések. A HEP eredményeinek 
felmérésére olyan megállapítások születtek; amelyek alapján hatékony munka folyik a 
szakemberek bevonásával, továbbá a program megfelel a módszertani útmutatónak. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert és a jegyzőt, hogy a programba 
tervezett feladatellátáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg. Az elvégzett 
feladatokról a Képviselő - testületet évente tájékoztassa. 

 
Felelős: polgármester, jegyző  
Határidő: értelemszerűen 
 
Pásztó, 2021.08.26       
 
A határozati javaslat törvényes! 
 

Farkas Attila 
polgármester 

    dr. Sándor Balázs    
               jegyző    
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