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ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés Mikulás csomag és karácsonyi élelmiszercsomag 
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ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

 

Szükséges döntés: 107/2020. (XI.16.) Önkormányzati Határozat a felülvizsgálat 

jóváhagyásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 2020. november 4. napjától 

kezdődő hatállyal az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A veszélyhelyzet egyben rendkívüli jogrendet is jelent. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) értelmében „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem 

foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 

szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”  

 

A fentiek alapján a képviselő-testület ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs 

lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-

testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. 

 

A jelenlegi helyzetben a veszélyhelyzet fennállásáig az önkormányzat érdekében szükséges 

döntéseket polgármesterként magam hozom meg.  

 

Harkány, 2020. 11.11. 

 

 

       Baksai Endre Tamás s.k. 

              polgármester 

  



 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 2020. november 4. napjától 

kezdődő hatállyal az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A veszélyhelyzet egyben rendkívüli jogrendet is jelent. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) értelmében „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem 

foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 

szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”  

 

A fentiek alapján a képviselő-testület (és szervei - bizottságai) ülésének az Mötv. szerinti 

összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester 

gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre, ugyanez 

vonatkozik a testület bizottságaira is. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Immár hagyomány, hogy az Önkormányzat Mikulás ünnepe alkalmából a gyermekek részére, 

általános iskolás korúakig bezárólag Mikulás csomaggal, karácsony alkalmából pedig a 70. 

életévüket betöltött nyugdíjasok számára élelmiszercsomaggal kedveskedik. A szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7 /2015. (II.27.) 

önkormányzati rendelet 31.§-a biztosítja a jogi alapot a gyermekek és az időskorúak települési 

támogatásához. 

 

Idén 600 Mikulás-csomaggal és kb. 750-800 db élelmiszercsomaggal készül az 

Önkormányzat a jogosultak részére. Az élelmiszercsomagok közül azok, amelyeket a 

szociális otthonban életvitelszerűen lakó idősek között kerülnek kiosztásra, más összetételben, 

főként édességből kerülnek összeállításra, tekintettel arra, hogy az ott lakóknak nincs 

lehetőségük a tartós élelmiszereket sütés, főzés keretén belül felhasználni.  

 

Előzetes tervek szerint a Mikulás csomag 1200,-Ft/db egységáron beszerezhető, így e célra 

720.000,-Ft elkülönítése szükséges. Az idősek részére összeállított élelmiszer csomag egy 

részét a COVID-19 járvány első hullámában beszerzett tartós élelmiszerekből és higiéniai 

termékekből állítják össze. Ennek oka az a tény, hogy a koronavírus járvány terjedése miatt a 

tavasszal kiadott 46/2020. (III.16.) Kormányrendelet 2.§ (2) bekezdése polgármesteri 

kötelezettséggé tette a 70. életévüket betöltött, otthon tartózkodást vállaló idősek ellátásáról 

történő gondoskodást, kiegészítve az ezt igénylő, hatósági házi karanténban lévő személyek 

ellátásával. Ennek biztosítása érdekében az önkormányzat gondoskodott egy nagyobb 

mennyiségű tartós élelmiszer és higiéniai termék beszerzéséről, amelynek egy része 

megmaradt. Előzetes számítások szerint így már csak kb. további 1.000.000,-Ft szükséges a 

kellő darabszámú csomag összeállításához.  

 

Javasoljuk, hogy a fentieket kiegészítendő, a Polgármester további 2.000.000,-Ft 

keretösszeget különítsen el, amely tartalmazza a Mikulás-és a Karácsonyi csomagok 



kiegészítésére szolgáló költségek együttes fedezetét. A Pénzügyi Osztály tájékoztatása alapján 

a támogatáshoz a szükséges forrás rendelkezésre áll. 

 

A beszerzés előkészítésére és lebonyolítására a Polgármester hatalmazza fel Herendi Ferenc 

kabinetvezetőt. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Polgármestert, hogy a támogatásról szóló 

előterjesztést áttekinteni és arról dönteni szíveskedjék! 

 

Harkány, 2020. 11. 10. 

       Dr. Markovics Boglárka, jegyző  

 

 

A fentiekre tekintettel kérem a T. Polgármester Urat az alábbi határozat elfogadására! 

 

…../2020. (XI…...) sz. Önkormányzati Határozat 

Mikulás csomag és karácsonyi élelmiszercsomag nyújtásáról 

 

Harkány Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI. 3.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

1. Harkány Város Önkormányzat Polgármestere a szociális és gyermekjóléti ellátásokról 

és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati 

rendelet 31. §-a alapján úgy dönt, hogy a gyermekek részére az általános iskolás 

korúakig bezárólag természetbeni támogatásként Mikulás csomagot, valamint a 70. 

életévüket betöltöttek és az annál idősebbek részére települési természetbeni 

támogatásként élelmiszercsomagot nyújt, melyre együttesen a 2020. évben települési 

önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott összegből 

2.000.000,- Ft keretösszeget elkülönít. 

2. A Polgármester támogatja, hogy az idősek részére nyújtott élelmiszercsomag 

összeállítása során a COVID-19 járvány tavaszi, első hullámában beszerzett és 

rendelkezésre álló 2 756 026,- Ft összegű tartós élelmiszer, valamint 219 753,- Ft 

összegű higéniai termék szintén a települési önkormányzatok szociális feladatainak 

támogatása jogcímen kapott összegből kerüljön elszámolásra és települési 

természetbeni támogatásként kerüljön maradéktalanul felhasználásra.  

3. Herendi Ferenc, kabinetvezetőt, hogy a csomagok beszerzésének előkészítéséről és 

azok összeállításáról Remmert Ferenc alpolgármesterrel együttműködve 

haladéktalanul gondoskodjon.  

 

 

Felelős: kabinetvezető, alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

       Baksai Endre Tamás, polgármester 
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Harkány Város Polgármesterének 2020. november 16-i döntéséhez 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés igazgatási szünet elrendeléséről a 2020. évi 

karácsonyi időszakban. 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

Szükséges döntés: 108/2020. (XI.16.) Önkormányzati Határozat az igazgatási szünet 

elrendeléséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 2020. november 4. napjától 

kezdődő hatállyal az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A veszélyhelyzet egyben rendkívüli jogrendet is jelent. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) értelmében „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem 

foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 

szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”  

 

A fentiek alapján a képviselő-testület ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs 

lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-

testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. 

 

A jelenlegi helyzetben a veszélyhelyzet fennállásáig az önkormányzat érdekében szükséges 

döntéseket polgármesterként magam hozom meg.  

 

Harkány, 2020. 11.11. 

       Baksai Endre Tamás s.k. 

              polgármester 
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Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 2020. november 4. napjától 

kezdődő hatállyal az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A veszélyhelyzet egyben rendkívüli jogrendet is jelent. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) értelmében „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem 

foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 

szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”  

 

A fentiek alapján a képviselő-testület (és szervei - bizottságai) ülésének az Mötv. szerinti 

összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester 

gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre, ugyanez 

vonatkozik a testület bizottságaira is. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A munkavállalók éves szabadságának kiadása minden évben nagy nehézségbe ütközik. Az 

évek során felgyülemlett és ki nem adott szabadságok kiadása szinte teljesíthetetlen feladat a 

folyamatos ügymenet biztosítása mellett.  

 

Harkány Város Önkormányzata első alkalommal a 2015. évben majd azt követően minden év 

karácsonyi időszakban élt az igazgatási szünet elrendelésének jogszabály által biztosított 

lehetőségével. Az igazgatási szünet elrendelése a munkavállalók éves szabadságának 

kiadásával kapcsolatos problémát –annak nagyságrendje miatt- nem oldja meg, de fontos 

tényező lett az évek során annak kezelésében. 

 

A Harkányi Polgármesteri Hivatalban a zavartalan ügymenet és feladatellátás ezen időszak 

alatt is minden évben biztosított, egy úgynevezett ügyeleti rend fenntartása mellett. Az 

igazgatási szünet tartama alatt, ügyfélfogadási időben minden osztályon jelen van egy-egy 

ügyeletes munkatárs és az ügyfélfogadásra csak a dolgozókkal történő előzetesen egyeztetett 

időpontokban kerülhet sor. Az ügyfeleket a portán fogadja egy kolléga és elkíséri az 

ügyintézőhöz. 

A Hivatal feladatainak jellegéből adódóan, a szigorúan előírt határidők betartása érdekében a 

munkavégzés teljes felfüggesztésére, leállítására nincs lehetőség. Fent írtakon túl az 

igazgatási szünet időszaka alatt is gondoskodni kell a hatósági eljárásokban felmerülő eljárási 

cselekmények megtételéről, valamint a postán beérkező levelek folyamatos iktatásáról és 

szignálásáról.  

 

A javasolt igazgatási szünet az idei év végét érintő rendkívüli jogrend miatt a képviselő-

testületi munkát nem fogja érinteni, és arról természetesen előre értesítjük a lakosságot is.  



3 
 

 

A javaslat alapján az igazgatási szünet miatt az ügyfélfogadás a Hivatalban az alábbiak szerint 

alakulna, figyelemmel a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 

7/2019.(VI.25.) PM rendeletre, amely december 24-ét pihenőnapként jelöli meg azzal, hogy 

azt december 12-én, szombaton kell ledolgozni.  

 

Tekintettel arra, hogy december 24. napját (csütörtök) országos szinten – a vonatkozó 

PM rendelet alapján - 2020. december 12. szombati napján dolgozzuk le,  a szűk 

értelemben vett igazgatási szünet 7 napra korlátozódna, az alábbiak szerint: 

2020. december 21. hétfő, ügyeletes által biztosított, hétfői munkarend szerinti ügyfélfogadás 

2020. december 22. kedd, ügyeletes által biztosított, keddi munkarend szerinti ügyfélfogadás 

2020. december 23. szerda, ügyeletes által biztosított, szerdai munkarend szerinti 

ügyfélfogadás 

2020. december 28. hétfő, ügyeletes által biztosított, hétfői munkarend szerinti ügyfélfogadás 

2020. december 29. kedd, ügyeletes által biztosított, keddi munkarend szerinti ügyfélfogadás 

2020. december 30. szerda, ügyeletes által biztosított, szerdai munkarend szerinti 

ügyfélfogadás 

2020. december 31. csütörtök, nincs ügyfélfogadás 

 

A rendes ügyfélfogadási rend 2021. január 04. napján, hétfőn állna vissza. 

 

A döntésnek költségvetési kihatása nincs. A választott időtartam ügyfélforgalom 

szempontjából is kevésbé frekventált időszak, a karácsonyi iskolai szünet miatt. 

 

Az igazgatási szünet elrendelésének jogszabályi háttere: 

 

I. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése 

alapján:  

„232.§ (3) A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője – a Kormány ajánlásának 

figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott 

rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a 

háromötödét.” 

II. A közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a 

közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a 

távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-ai további ajánlásokat 

tartalmaznak az igazgatási szünet elrendelésére.  

 

13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama 

a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart, 

b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott 

szabadság teljes egésze kiadható. 

(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján 

kiadásra kerülő szabadságot. 

14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy 

adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal 

rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást. 
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15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete, valamint a 

Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben 

foglaltak figyelembevételét. 

 

Kelt: Harkány, 2020.11.04. 

      Dr. Markovics Boglárka, jegyző s.k. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a T. Polgármester Urat az alábbi határozat elfogadására! 

 

…../2020. (XI…...) sz. Önkormányzati Határozat 

Döntés 2020. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről 

 

Harkány Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI. 3.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere úgy döntött, hogy a Harkányi Polgármesteri Hivatalban 2020. 

évi téli igazgatási szünetet rendel el az alábbiak szerint: 

2020. december 21. hétfő, ügyeletes által biztosított, hétfői munkarend szerinti ügyfélfogadás 

2020. december 22. kedd, ügyeletes által biztosított, keddi munkarend szerinti ügyfélfogadás 

2020. december 23. szerda, ügyeletes által biztosított, szerdai munkarend szerinti 

ügyfélfogadás 

2020. december 28. hétfő, ügyeletes által biztosított, hétfői munkarend szerinti ügyfélfogadás 

2020. december 29. kedd, ügyeletes által biztosított, keddi munkarend szerinti ügyfélfogadás 

2020. december 30. szerda, ügyeletes által biztosított, szerdai munkarend szerinti 

ügyfélfogadás 

2020. december 31. csütörtök, nincs ügyfélfogadás 

 

Az igazgatási szünet tartama alatt az ügyfélfogadást a Hivatal egyes osztályai ügyeleti 

rendszerben látják el.  

A Polgármester felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

  

Harkány, 2020. november 16. 

 

      Baksai Endre Tamás, polgármester 



ELŐTERJESZTÉS 

 

Harkány Város Polgármesterének 2020. november 16-i döntéséhez 

 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző 

 

Szükséges döntés: 106/2020. (XI.16.) Önkormányzati Határozat a HEP felülvizsgálat 

jóváhagyásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 2020. november 4. napjától 

kezdődő hatállyal az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A veszélyhelyzet egyben rendkívüli jogrendet is jelent. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) értelmében „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem 

foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 

szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”  

 

A fentiek alapján a képviselő-testület ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs 

lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-

testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. 

 

A jelenlegi helyzetben a veszélyhelyzet fennállásáig az önkormányzat érdekében szükséges 

döntéseket polgármesterként magam hozom meg.  

 

Harkány, 2020. 11.11. 

 

 

 

       Baksai Endre Tamás s.k. 

              polgármester 

  



Tisztelt Polgármester Úr! 

 

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

törvény (Ebktv) 31. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatoknak ötévente, 5 évre 

szóló helyi esélyegyenlőségi programot (továbbiakban: HEP) kell elfogadniuk, melyben  - a 

(2) bekezdés szerint - helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő 

személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, 

egészségügyi és szociális helyzetéről, valamint a helyzetelemzésen alapuló intézkedési 

tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése 

érdekében szükséges intézkedéseket.  

Ezen kötelezettségének Harkány önkormányzatának képviselő-testülete 2018. évben eleget 

tett, az előző program érvényességének lejárát követően 188/2018. (XI.16.) számú 

határozatával elfogadta a „Harkány Város Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023.” című 

dokumentumot.  

 

Az Ebktv. 31.§ (4) bekezdése rögzíti az önkormányzat azon kötelezettségét, hogy „a helyi 

esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben 

meghatározott helyzet 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 felülvizsgálat részletszabályait a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 

szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 

6.§-a tartalmazza. A felülvizsgálat elvégzése, a HEP-ben meghatározott intézkedési terv 

áttekintése érdekében 2020. november 5. napján HEP fórumot szerveztünk a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportokkal foglalkozó szervezetek képviselői részvételével. A fórumon 

áttekintettük az intézkedési terv minden elemét, a   lejárt határidejű intézkedések teljesülését 

és felmértük azok eredményeit. A még meg nem valósult intézkedések esetében a teljesítési 

határidő módosítására tett javaslatot a fórum, így ezek a két év múlva esedékes következő 

felülvizsgálatig meghosszabbításra kerülnének. 

Új intézkedések felvételére is javaslatot tettünk -ezek a következők voltak: 

1. a szociális bérlakások felújítása 

2. idősek nappali ellátása 

3. polgármesteri hivatal akadálymentesítése 

A fórum által javasolt módosításokat tartalmazó intézkedési tervet az előterjesztéshez 

mellékletük. A táblázatban sárga háttérrel, zöld betűvel a megvalósult intézkedések, pirossal 

az új elemek és a még meg nem valósult intézkedések módosított határideje szerepel.  

A döntést 2020. november 16. -a határnapig szükséges meghozni. 

 

A fentiekre tekintettel a HEP felülvizsgálata tárgyában a következő határozati javaslatot 

terjesztem Tisztelt Polgármester Úr elé:  

 

Határozati javaslat A alternatíva 

 

Döntés Harkány Város Önkormányzatának a 2018-2023. éveket felölelő ciklusra 

vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2020. évi felülvizsgálatáról 

 

Harkány Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 



törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

A „Harkány Város Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023.” című dokumentum 2020. 

évi felülvizsgálatát elvégezte, és a felülvizsgálat alapján a határozat 1. számú mellékletét 

képező módosított intézkedési tervet, egyben az ezen intézkedési tervvel módosított Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 
 

 

Határozati javaslat B alternatíva: 

 

Döntés Harkány Város Önkormányzatának a 2018-2023. éveket felölelő ciklusra 

vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2020. évi felülvizsgálatáról 

 

Harkány Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

A „Harkány Város Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023.” című dokumentum 2020. 

évi felülvizsgálatát elvégezte, és a felülvizsgálat alapján azintézkedési tervet a következők 

szerint  módosítja: … 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 



Felülvizsgált IT tábla  

2020 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 
Az intézkedés címe, 

megnevezése 
A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi probléma megnevezése 
Az intézkedéssel elérni kívánt cél A célkitűzés összhangja egyéb 

stratégiai dokumentumokkal 
Az intézkedés tartalma Az intézkedés 

felelőse 
Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés eredményességét 

mérő indikátor(ok) 
Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés eredményeinek 

fenntarthatósága 

0. Településszintű problémák 

1.  Utak, árkok fejlesztése, 

felújítása 

A település lakosságának biztonságos 

közlekedéséhez jól karbantartott és fejlett 

úthálózatra, jól megválasztott 

közlekedésbiztonsági eszközökre van szükség. A 

fejlett úthálózat segíti a gazdasági fejlődést, 

mely a lakosság életszínvonalát befolyásolja. A 

megfelelő vízelvezető árokrendszer léte a 

biztonságos lakókörnyezet, kármegelőzés 

eszköze.  

Az élhetőbb, biztonságos 

lakókörnyezet kialakítása és 

fenntartása, modern városkép 

fenntartása  

Harkány Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája 

A város közútjainak folyamatos 

felmérése, szükséges felújítások 

elvégzése, útfejlesztés, valamint a 

vízelvezető árokhálózat kibővítése, 

meglévő árkok karbantartása 

Jegyző, 

polgármester 

2022.11.16. befejezett fejlesztések, felújítások 

száma 

pályázati forrás, 

humánerő-forrás 

folyamatos nyomonkövetés 

2.  Önkormányzati tűzifajuttatás 

biztosítása 

az idősek, mély szegénységben élők vagy egyéb 

okból rászorulók számára a tüzelőanyagról 

önerőből való gondoskodás megterhelő a téli 

hónapokban 

Az egészséges, biztonságos, komfortos 

lakhatás biztosítása 

Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepció 

Harkány Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája 

 

téli tüzelőanyag-juttatás 

biztosítása a rászorulók számára 

függetlenül a központi 

támogatások rendelkezésre 

állásától 

Jegyző. 

polgármester 

2022.11.16. tüzelőanyag juttatásban 

részesítettek száma 

Humán erőforrás. 

Pénzügyi forrás 

folyamatos nyomonkövetés 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Felnőttképzési, átképzési 

lehetőségek feltérképezése 
Magas a szakképzettség nélküliek száma az 

álláskeresők között 
A mélyszegénységben élő regisztrált 

álláskeresők kompetenciáinak, 

szakértelmének bővítése 

Siklósi Paktum, Harkány Város 

Integrált Településfejlesztési 

Stratégiája 

A felnőttképzés eszközeivel a 

mélyszegénységben élők 

ismereteinek, kompetenciájának 

fejlesztése, bővítése 

Jegyző, 

Polgármester, 

Képviselő-testület 

2022.11.16. nyilvántartás a mélyszegénységben 

élőkről, a programban résztvevők 

száma, képzések száma 

papír, toll, 

humánerőforrás 
folyamatos nyomonkövetés 

2 A helyben regisztrált 

álláskeresők számára 

fejlesztő, közvetítő programok 

felkutatása, finanszírozása 

A helyi álláskeresők és a környékbeli 

foglalkoztatók közötti közvetítő feladatokat a SJH 

Foglalkoztatási Osztálya nem látja el hatékonyan. 

Emellett önmenedzselési ismerettel nem 

rendelkeznek az álláskeresők 

Szemléletformálás az álláskeresők 

tekintetében, közvetítők bevonása, akik 

hatékonyan alakíthatnak ki 

kapcsolatokat a környékbeli 

vállalkozások és az álláskeresők között 

Nemzeti Felzárkóztatási 

Stratégia 
Munkaerő-igények felmérése, 

álláskeresők igényének felmérése, 

szakemberek bevonása, akik 

oktatási és közvetítői 

tevékenységet látnak el a 

célcsoport tekintetében 

Polgármester, 

Jegyző 
2022.11.16. Csökkenő munkanélküliség, az 

álláskeresők aktivitásának és 

problémamegoldásának fejlődése 

Humánerő-forrás, 

tárgyi eszközök, 

helyiség, pályázati 

forrás 

folyamatos nyomonkövetés 

 
2020-as felülvizsgálatig részben 
megvalósult:  
EFOP 1.5.3. pályázat keretében 
jogosítványszerzés, OKJ-s képzések  

3. Szociális bérlakások felújítása lakhatási gondokkal küzdő, átmenetileg otthon 

nélkül maradt, lakástulajdonnal nem 

rendelkező, alacsony jövedelemmel rendelkező, 

szociálisan rászoruló helyi lakosok lakhatásának 

segítése nem megoldott az e célra 

igénybevehető ingatlanok elhanyagolt állapota 

miatt 

hátrányos helyzetű, átmenetileg 

otthon nélkül maradt helyi lakosok 

lakhatásának biztosítása 

Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepció 

Harkány Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája 

 

elavult, leromlott állapotú szociális 

bérlakások felújítása, lakhatóvá 

tétele 

Jegyző, 

Polgármester, 

Képviselő-testület 

2022.11.16. felújított szociális bérlakások 

száma, felújított szociális 

bérlakásban elhelyezett, 

lakásbérleti szerződéssel 

rendelkező családok száma  

pályázati forrás, 

humánerő-forrás 

folyamatos nyomonkövetés 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Közösségi tér kialakítása az 

ifjúság részére 
A gyermekek nappali szabadidő aktív eltöltése 

lehetőségeinek bővítése 
Helyben tartó, értékteremtő közösség 

megteremtése szabadidős 

programokkal, foglalkozásokkal 

"Legyen Jobb a gyerekenek" 

Nemzeti Stratégia, Harkány 

Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája, 

Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

Anyagi és humán források 

felkutatása, célok meghatározása, 

közösségi tér létrehozása, 

fenntartása, toborzás az ifjúság 

köréből, programok, foglalkozások 

szervezése 

Jegyző, 

Polgármester 
2019. 06. 30. 

(vasárnap) 
pályázati forrás, a program iránt 

érdeklődő gyerekek száma, a 

közösségi tér létrejötte, működése 

Humánerő-forrás, 

pályázati forrás 
folyamatos nyomonkövetés 

megvalósult, levételre kerül 

EFOP- 1.2.11.: Ifjúsági Pont létrehozása,  

EFOP-1.5.3: művelődési ház előtt 

árnyékolók, padok, köztéri WIFI 

megvalósítása 

1 A helyi gyermekek környezet-

tudatosságának erősítése 
A klímaváltozás miatt a gyermekek, mint 

jövőbeni veszélyeztetett csoport 

szemléletformálása szükséges 

Olyan szemléletformálás, amely 

felkészíti a gyermekeket a tudatosabb 

hulladékkezelésre, energia-

felhasználásra, környezetvédelemre 

Legyen jobb a gyerekeknek 

Nemzeti Stratégia, Harkány 

Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája 

Közösségteremtő foglalkozások, 

programok szervezése 

meghatározott tematikára épülve 

Jegyző, 

Polgármester, 

Képviselő-testület 

2022.11.16. A programokon részt vett 

gyermekek száma, ajándéktárgyak 
Pályázati-és humán 

erőforrás. 
Folyamatos nyomon követés, helyi 

szerveződés jövőbeni beindítása 

2020-as felülvizsgálatig részben 

megvalósult: Zöld Város projektben 

tanösvény kialakítása – iskolai, óvodai 

csoportoknak környezettudatosság 

témakörében szervezett programok, óvodai 

tankert 



2 Hátrányos helyzetű 

gyermekek üdültetése idegen 

nyelvi területen 

A hátrányos helyzetű családok gyermekeinek 

nem áll lehetőségében idegen nyelvi területen 

tapasztalatot szerezni 

A hátrányos helyzetű gyermekek idegen 

nyelvi területen való üdültetése, amely 

kultúra- és nyelvismeret hozzásegíti 

őket szemléletváltozáshoz, későbbi 

elhelyezkedéshez 

Legyen jobb a gyerekeknek 

Nemzeti Stratégia, Harkány 

Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája 

Hátrányos helyzetű gyermekek 

idegen nyelvi területen való 

üdültetése iskolai keretek között 

Jegyző, 

Polgármester, 

Képviselő-testület 

2022.11.16. Üdülésen részt vett gyermekek 

száma 
Pályázati forrás és 

önerő a helyi 

civilszervezetek 

bevonásával 

folyamatos nyomon követés, alkalmai 

szervezés 

2020-as felülvizsgálatig részben 

megvalósult: 

német és horvát nemzetiségi 

önkormányzatok minden évben 

biztosítottak/támogattak helyi gyermekek 

idegen nyelvterületen való táboroztatását, 

nyelvi kurzusokon való részvételét 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Együttműködést létrehozni a 

családon belüli erőszak 

felderítésére 

A nőket ért erőszak körében ismertté vált esetek 

száma nagyon alacsony a lakosság számához 

viszonyítva. Előfordulhat, hogy ennél jóval 

magasabb a látens családon belüli erőszakos 

cselekmények száma. 

A családon belüli erőszak 

visszaszorítása. 
EU 2020 stratégia Együttműködés kialakítása a 

Rendőrséggel, látens esetek 

felderítése, gyűjtése, intézkedési 

terv készítése a nők védelmére. 

Jegyző, 

Polgármester, 

Képviselő-testület 

2022.11.16. Együttműködés létrejötte. Adatok 

rendelkezésre állása. Intézkedés 

megfogalmazása.  

Humánerő-forrás. folyamatos nyomonkövetés 

2020-as felülvizsgálatig részben 

megvalósult: 

EFOP-1.5.3: Villányi Családsegítő Szolgálat 

kozorciumi partnerségével önsegítő 

foglalkozások lebonyolítására került sor 

2 Nők háztartási- és 

gyermeknevelési ismereteinek 

bővítése 

A hátrányos helyzetű nők körében hiányosak a 

háztartási, gyermeknevelési ismeretek 
A hátrányos helyzetű nők körében olyan 

szemléletformáló, ismeretszerző 

oktatás, program szervezése, amely 

fejleszti a család integritását, a 

higiénikus, egészséges környezet 

megteremtését 

Harkány Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája 
Közösségteremtő oktatás, 

foglalkozás szervezése 
Polgármester, 

Jegyző 
2022.11.16. Együttműködés létrejötte. Adatok 

rendelkezésre állása. Intézkedés 

megfogalmazása. 

Humánerő-forrás, 

pályázati forrás. 
folyamatos nyomonkövetés 

2020-as felülvizsgálatig részben 

megvalósult: 

EFOP-1.5.3: Villányi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat kozorciumi 

partnerségével önsegítő foglalkozások 

lebonyolítására került sor, 

„Nők Harkányért mozgalom” 

közösségtermető, segítő célú összefogás  

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Házi gondozás bővítése A helyi házi gondozás kapacitása nem elégséges 

annak szakszerű ellátására 
A helyben megvalósuló házi 

segítségnyújtás rendszerébe bevonni 

önkénteseket és diákokat 

Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepció, Harkány Város 

Integrált Településfejlesztési 

Stratégiája 

Helyi önkéntesek, szociális munka 

szakos hallgatók, illetve diákok 

bevonása a házi segítségnyújtás 

rendszerébe, hogy az az idősek által 

igénybe vehető legyen 

Polgármester, 

Jegyző, Iskola 

igazgató, Kórház 

igazgató 

2022.11.16. A programba bevont helyi 

önkéntesek, diákok, szociális munka 

szakos hallgatók száma 

Humán erőforrás Folyamatos nyomon követés. 

2 Az élethosszig tartó tanulás 

lehetőségeinek megteremtése 

Harkányban 

Nincs a településen az idősek célcsoportját 

megcélzó, közösségteremtő oktatási, fejlesztési 

program 

Tevékeny időskor biztosítása, 

foglalkoztatást, közösségépítést 

elősegítő programok 

Nemzeti Társadalmi 

Felzárkóztatási Stratégia, 

Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepció 

Idősek igényeinek felmérése, 

lehetőségek felmérése az 

oktatásra, tevékeny idős korra. 

Jegyző, 

Polgármester, 

Képviselő-testület 

2022.11.16. Igények megléte, lehetőségek 

megléte. Idősek oktatása, 

közösségteremtő foglalkozások 

száma 

Humán erőforrás. 

Pénzügyi forrás 
folyamatos nyomon követés 

részben megvalósult: 

EFOP-1.5.3: nyelvtanfolyamok, művelődési 

ház által megvalósított 

számítógéphasználói tanfolyamok 

3 Az alapellátást kibővítő, 

ingyenesen hozzáférhető, 

komplex egészségügyi 

szolgáltatás 

A helyben megvalósuló egészségügyi 

alapellátáson kívül nincs egyéb, ingyenesen 

hozzáférhető egészségügyi szolgáltatás 

Olyan átfogó egészségügyi program és 

szolgáltatás létrehozása, amely 

ingyenes szűrővizsgálatokkal, 

mentálhigiénés szolgáltatásokkal bővíti 

az alapellátások körét 

Harkány Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája 
Az egészségügyi alapellátás 

bővítése speciális szakemberek 

közreműködésével 

Jegyző, 

Polgármester, 

Képviselő-testület 

2020. 03. 31. 

(kedd) 
Az alapellátás bővítésébe bevont 

szakemberek, szolgáltatások 
Pályázati forrás, 

humánerő-forrás 
Folyamatos nyomon követés, 

nyilvántartások 

megvalósult, levételre kerül:  

EFOP-1.8.2 (praxis pályázat): gyermek- és 

felnőtt háziorvosok bevonásával, 

szakorvosok közreműködésével 

megvalósított szűrőprogramok  

3 Idősek nappali ellátása, 

nyugdíjas klub működtetése 

Nem működik rendszeres, az idősek napközbeni 

ellátását és közösségteremtését szolgáló ellátás 

a településen 

Hiányzó szociális ellátási forma 

megvalósítása, az idősek közösségi 

kötődéseinek erősítése, 

nyugdíjaskorúak aktivizálása, 

közösségépítés 

Nemzeti Társadalmi 

Felzárkóztatási Stratégia, 

Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepció 

Idősek igényeinek felmérése, 

lehetőségek felmérése a tevékeny 

időskorra 

Jegyző, 

Polgármester, 

Képviselő-testület 

2022.11.16. Igények megléte, lehetőségek 

megléte. közösségteremtő 

foglalkozások száma 

nappali ellátásba bevontak száma 

Humán erőforrás. 

Pénzügyi forrás 

Folyamatos nyomon követés, 

nyilvántartások 

 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Pályázati források keresése a 

művelődési ház könyvtárának 

akadálymentesítésére 

A könyvtár nincs akadálymentesítve A fogyatékkal élők életének, 

életkörülményeinek javítása 
Nemzeti Társadalmi 

Felzárkóztatási Stratégia, 

Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepció 

Források keresése, 

akadálymentesítés megtervezése, 

akadálymentesítés 

Jegyző, 

Polgármester, 

Képviselő-testület 

 

2022.11.16. 

 

források megléte, tervek megléte, 

akadálymentesítés 
Humánerő forrás. 

Pénzügyi forrás. 
folyamatos nyomonkövetés 



2 A helyi egészségügyi 

alapellátás kibővítése a 

fogyatékkal élők segítése 

vonatkozásában 

A helyi egészségügyi alapellátás nem biztosít 

lehetőséget a fogyatékkal élők szakszerű 

ellátására, fejlesztésére 

A fogyatékkal élők életkörülményeinek 

javítása 
Nemzeti Társadalmi 

Felzárkóztatási Program 
Olyan szakemberek bevonása az 

egészségügyi ellátás bővítésébe, 

akik tudják fejleszteni a szellemi és 

testi fogyatékkal élők ellátását 

Jegyző, 

Polgármester, 

Képviselő-testület 

2022.11.16. 

 

A bővített egészségügyi ellátásban 

résztvevő szakdolgozók száma, 

szolgáltatások száma és minősége 

Pályázati forrás, 

humánerő-forrás 
folyamatos nyomon követés 

3. Polgármesteri hivatal 

akadálymentesítése 

a hivatal -az adóiroda kivételével- nem 

közelíthető meg akadálymentesen 

A fogyatékkal élők életének, 

életkörülményeinek javítása 

Nemzeti Társadalmi 

Felzárkóztatási Stratégia, 

Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepció 

Források keresése, 

akadálymentesítés megtervezése, 

akadálymentesítés 

Jegyző, 

Polgármester, 

Képviselő-testület 

2022.11.16. 

 

források megléte, tervek megléte, 

akadálymentesítés 

Humánerő forrás. 

Pénzügyi forrás. 

folyamatos nyomonkövetés 
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