
103/2020. (XII. 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 

koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 

törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat-és hatáskörét gyakorolva a 

Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve a következő határozatot hozta: 

 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a 80/2018. (VI.14.) 

számú határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2020. évi 

felülvizsgálatát elfogadta, a Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzését és az 

Intézkedési Tervet a határozat mellélete szerinti tartalommal módosítja. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 

Határidő:  azonnal 

 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere kéri dr. Csillag Gábor Jegyzőt, hogy a 

módosított és elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot küldje meg a Társadalmi 

Esélyteremtési Főigazgatóság számára. 

 

Felelős:  dr.  Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 

Határidő:  2020. december 15. 

 

 

 

INDOKOLÁS 
 

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 

területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.  

 

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

törvény     31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programról. A hivatkozott jogszabály 

alapján a helyi önkormányzatnak kötelező ötévente  helyi esélyegyenlőségi programot 

elfogadni és azt szükség esetén kétévente felülvizsgálni. 

 

Kaposvár Város jelenleg hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programját –továbbiakban HEP- 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 80/2018. (VI.14.) számú határozatával fogadta el, 

2023. június 14. napjáig hatályos, így annak csak felülvizsgálata szükséges. 

 

Kaposvár Esélyegyenlőségi Programja igen sokrétű, felöleli valamennyi célcsoportot –romák 

és mélyszegénységben élők, gyerekek, nők, idősek, fogyatékosok-  érintő esélyegyenlőségi 
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problémát. A felülvizsgálat során az esélyegyenlőségi munkacsoportok áttekintették a HEP 

Helyzetelemzését és Intézkedési Tervét is, az esetleges változások módosításra kerültek, 

valamint a rendelkezésre álló adatok statisztikai adatokat is módosítottuk 2019. évig 

bezárólag. 

 

Kaposvár, 2020. december 1. 
 

 

 

 

 Szita Károly  dr. Csillag Gábor 
 polgármester  jegyző 


