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Bevezetés 
 

Az  önkormányzatok  számára  is  egyre  fontosabb  a  munkahelyi  közösség  mentális  jóléte, 

amelynek egyik eleme az esélyegyenlőség előmozdítása, biztosítása, a dolgozók, mint 

„erőforrás” megbecsülése, támogatása.  

 

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

törvény [a továbbiakban: Ebktv.] kimondja, hogy minden ember egyenlő méltóságú személy, 

és számos védett tulajdonságú célcsoportot jelöl meg, amelyekkel szemben tiltja a hátrányos 

megkülönböztetést, jogsértés esetén számukra jogvédelmet biztosít.  

 

Ebktv. 21. § alapján az egyenlő bánásmód követelménye megnyilvánul: 

 a  munkához  való  hozzájutásban,  különösen  nyilvános  álláshirdetésben,  a  munkára  való 

felvételben, az alkalmazási feltételekben; 

 a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését 

megelőző, azt elősegítő eljárással összefüggő rendelkezésben;  

 a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 

létesítésében és megszüntetésében;  

 a munkavégzést megelőzően vagy annak folyamán végzett  képzéssel kapcsolatosan;  

 a  foglalkoztatási  jogviszony  vagy  a  munkavégzésre  irányuló  egyéb  jogviszony  alapján 

járó juttatások, így különösen a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. § (2) 

bekezdésében meghatározott munkabér megállapításában és biztosításában; 

 juttatások, így különösen a munkabér megállapításában és biztosításában;  

 az előmeneteli rendszerben;  

 a kártérítési, valamint a fegyelmi felelősség érvényesítése során; 

 a munkavállalók szülői és munkavállalói kötelezettségeinek összehangolását és a gyermek 

gondozására fordítható idő növelését elősegítő szülői szabadság kérelmezésével, illetve 

igénybevételével összefüggésben. 

 

E tanulmány Sellye Város Önkormányzat számára az esélyegyenlőséggel kapcsolatos elméleti 

és  jogi  hátteret,  a  helyi  sajátosságokat  érvényesítő  álláspontot,  az  önkormányzattal  szemben 

támasztott követelményeket és a követelményeknek való megfelelés eszközrendszerét mutatja 

be.  
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A feladat azonosítása  
  

Sellye Város Önkormányzat az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0022 „Hátrányos helyzetű 

célcsoportok  helyzetbe  hozása  a  Sellyei  Járásban”  elnevezésű  pályázat  során  vállalta  az 

esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) intézkedésének megalkotását.  

 

Sellye  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  129/2013.  (VII.11.)  számú  határozatával 

fogadta el Sellye Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját, majd 

167/2015. (X.20.) számú határozatával felülvizsgálta és új érdemi tartalommal bővítette ki. 

 

Esélyegyenlőségi Terv 
 

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

törvény 63. § (4) bekezdésében előírja a hátrányos megkülönböztetés csökkentése érdekében, 

hogy az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami 

tulajdonban álló jogi személyek kötelesek esélyegyenlőségi tervet elfogadni. 

  

Az esélyegyenlőségi törvény szerint a munka világa kiemelten olyan területként kezelendő, 

ahol  közvetlenül  vagy  közvetetten  a  zaklatás,  az  elkülönítés  vagy  a  megtorlás  eszközeivel 

csorbát szenvedhet és meghiúsulhat az egyenlő bánásmód követelménye. A munkáltató és a 

munkáltatónál  képviselettel  rendelkező  szakszervezet  vagy  az  üzemi  tanács  együttesen, 

meghatározott időre szóló esélyegyenlőségi tervet fogad el. Az esélyegyenlőségi terv 

tartalmazza a munkáltatóval munkaviszonyban álló, hátrányos helyzetű munkavállalói 

csoportok, így különösen  

 a nők,  
 a negyven évnél idősebb munkavállalók,  
 a romák,  
 a fogyatékos személyek, valamin  
 a  két  vagy  több,  tíz  éven  aluli  gyermeket  nevelő  munkavállalók  vagy  tíz  éven  aluli 
gyermeket  nevelő  egyedülálló  munkavállalók  foglalkoztatási  helyzetének,  különösen  azok 
bérének, munkakörülményeinek, szakmai előmenetelének, képzésének, illetve a 
gyermekneveléssel és a szülői szereppel kapcsolatos kedvezményeinek elemzését, valamint a 
munkáltatónak  az  esélyegyenlőség  biztosítására  vonatkozó,  az  adott  évre  megfogalmazott 
céljait és az azok eléréséhez szükséges eszközöket, így különösen a képzési, munkavédelmi, 
valamint a munkáltatónál rendszeresített, a foglalkoztatás feltételeit érintő bármely 
programokat.  
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Egyes  hátrányos  helyzetű  munkavállalói  csoportok  számára  éppen  az  esélyegyenlőségük 

megteremtése érdekében szükséges bizonyos munkáltatói intézkedéseket megtenni. Erre 

biztosít  lehetőséget  a  Munka  Törvénykönyve,  miszerint  az  esélyegyenlőségi  tervben  lehet 

megfogalmazni azokat a programokat, amelyek e hátrányos helyzetű csoportok 

esélyegyenlőségét előmozdítják, biztosítják.  

Elismerve  minden  embernek  azt  a  jogát,  hogy  egyenlő  méltóságú  személyként  élhessen,  - 

különös  tekintettel  a  hátrányos,  halmozottan  hátrányos,  roma  származású,  fogyatékkal  élő 

emberekre - Sellye Város Önkormányzata a munkahelyi esélyegyenlőség érdekében az alábbi 

esélyegyenlőségi tervet alkotja meg:  

 

Sellye Város Önkormányzata, mint Munkáltató az egyenlő bánásmód elveinek tiszteletben tartása, 

a munkahelyi esélyegyenlőség elősegítése, a hátrányos helyzetű dolgozói csoportok foglalkoztatási 

pozíciójának figyelemmel kísérése és javítása érdekében Esélyegyenlőségi Tervet fogad el 

2015.12.01-től 2017.11.30-ig terjedő időszakra, összhangban Sellye Város Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjával. 

 

Az esélyegyenlőség értelmezése  
 

Az esélyegyenlőség a törvény értelmében intézkedéseket fogalmaz meg a gyermeket nevelők, 

az időskorú munkavállalók, a megváltozott munkaképességű, valamint a roma munkavállalók 

számára, és fontosnak tartja minden dolgozója számára biztosítani a munkavégzés megkezdése 

előtt, a munkaviszony alatt és megszüntetése esetén az egyenlő lehetőségeket, bánásmódot, az 

információhoz, erőforrásokhoz való hozzáférést. 

 

Az esélyegyenlőség közérthető tartalma, hogy mindenki egyenlő eséllyel érvényesülhessen az 

élet  legkülönbözőbb  területein,  de  legalábbis  csökkenjenek a  nőket, fogyatékkal  élőket, 

bevándorlókat, etnikai csoportokat stb. érő meglévő hátrányok.   

Az Alkotmány 70/A. § (3) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság a jogegyenlőség 

megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti.  
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Az egyenlő bánásmód  
  

Az  egyenlő  bánásmód  a  diszkrimináció  tilalmát,  vagyis  a  hátrányos  megkülönböztetéstől 

mentes  élethez  való  jog  garantálását  hordozza  magában.  Ennek  megfelelően  az  egyenlő 

bánásmód követelménye azt jelenti, hogy tilos bárkit valamely tulajdonsága, csoporthoz való 

tartozása miatt hátrányosan megkülönböztetni, azaz diszkriminálni.  

A  diszkrimináció  tilalmát  a  magyar  jogban  az  Alkotmány  70/A.  §-a  és  az  Ebktv.  határozza 

meg.   

A diszkrimináció fogalma három elemet rejt magában:   

 a megkülönböztető intézkedés negatív hatással van az érintett személyre   

 ez a negatív hatás a különbségtételből ered  

 a különbségtétel jogszerűen nem indokolható.  

 

A hátrányos megkülönböztetés lehet közvetlen, vagy közvetett.  
 

Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek 

eredményeként egy személy vagy csoport: neme,  faji hovatartozása,  bőrszíne,  nemzetisége, 

nemzeti  vagy  etnikai  kisebbséghez  való  tartozása,  anyanyelve,  fogyatékossága,  egészségi 

állapota,  vallási  vagy  világnézeti  meggyőződése,  politikai  vagy  más  véleménye,  családi 

állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi 

származása,  vagyoni  helyzete,  foglalkoztatási  jogviszonyának  vagy  munkavégzésre  irányul 

egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama,  

érdekképviselethez  való  tartozása,    egyéb  helyzete,  tulajdonsága  vagy  jellemzője  (együtt: 

védett tulajdonsága) miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, 

összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.   
 

Közvetett  hátrányos  megkülönböztetés  akkor  állapítható  meg,  ha  egy  látszólag  semleges 

rendelkezés hatása egy személlyel vagy csoporttal szemben diszkriminatív.  
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I. Általános célok, etikai elvek 
 

Sellye  Város  Önkormányzat  a  munkahelyi  esélytervében  a  következő  irányelvek  betartására 

törekszik: 

1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód 

2. Az emberi méltóság tiszteletben tartása 

3. Partneri kapcsolat, együttműködés 

4. Társadalmi szolidaritás 

5. Méltányos és rugalmas ellátás elveinek szem előtt tartása 

6. Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése 

7. Az akadálymentesítés előrehaladása  

8. A munkavállalókkal történő együttműködés. 

 

1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód 
 

Sellye  Város  Önkormányzata  a  foglalkoztatás  során  megelőzi  és  megakadályozza  a  vele 

foglalkoztatási jogviszonyba álló munkavállalók hátrányos megkülönböztetését.  

 

Ez kiterjed a munkaerő felvételére, az alkalmazásnál a munkabérek, a jövedelmek, a 

munkához  kapcsolódó  bérjellegű  juttatások,  a  képzés,  a  továbbképzés  és  egyéb  ösztönzések 

meghatározására, az áthelyezés, a felmondás és egyéb foglalkoztatással összefüggő esetekre. 

Kiterjed  továbbá  a  munkavállalók  bárminemű  -különösen  koruk,  nemük,  családi  állapotuk, 

nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük stb.- diszkriminációjára.  

Nem jelentenek diszkriminációt a foglalkoztatás jellegéből, vagy természetéből egyértelműen 

következő, szükséges megkülönböztetés esetei.  

 

A  munkáltató  kiemelt  figyelmet  fordít  a  munkavállalók  életkora,  neme,  nemzeti,  etnikai 

hovatartozása, családi vagy egészségügyi állapota, kulturális, vallási vagy szexuális 

kisebbséghez tartozása miatt bekövetkező, közvetlen és közvetett megkülönböztetés 

megelőzésére, megszüntetésére. 
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Az  egyenlő  bánásmód  elve  nem  akadályozza  Sellye  Város  Önkormányzatát  abban,  hogy 

bizonyos előnyöket nyújtó intézkedéseket tartson fenn vagy fogadjon el abból a célból, hogy a 

hátrányos  helyzetű  csoportok  számára  a  szakmai  tevékenységek  folytatását  megkönnyítse, 

illetve hogy a szakmai előmenetelben őket érő hátrányokat megakadályozza, vagy 

kiegyenlítse. 

Nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését Sellye Város 

Önkormányzat  által  ellátott  feladatokkal  kapcsolatban  releváns  világnézeti  meggyőződésen 

alapuló, az adott foglalkozási tevékenység tartalma vagy természete miatt indokolt, arányos és 

valós foglalkoztatási követelményen alapuló megkülönböztetés. 

 

2. Az emberi méltóság tiszteletben tartása 
 

A munkáltató a foglalkoztatás, illetve azzal összefüggő jogviszonyok létesítése során 

tiszteletben tartja a munkavállalók emberi értékeit, emberi méltóságát, személyiségük lényeges 

vonzását képező tulajdonságait, jellemzőit, egyediségét.  

A  munkáltató  a  saját  és  a  munkavállalók  érdekeit  figyelembe  véve,  azokat  összeegyeztetve 

olyan munkafeltételeket, munkakörülményeket, munkahelyi légkört alakít ki, amelyek 

ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzéséhez és megerősítéséhez hozzájárulnak.  

 

A munkáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a munkavállalókat életkoruk, nemük, 

nemzeti, etnikai hovatartozásuk, családi vagy egészségügyi állapotuk, kulturális, vallási vagy 

szexuális kisebbséghez tartozásuk miatt ne érje az emberi méltóságot sértő atrocitás. 

 

Az önkormányzatisággal nem összeegyeztethető bármilyen kirekesztés, az önkormányzatnak 

tevékenysége  során  a  teljes  lakosság  érdekeit  figyelembe  kell  vennie.  A  beruházásokkal 

kapcsolatos  információk  közvetítése  a  polgármester  kompetenciája,  aki  az  önkormányzat 

képviselőjeként nem közvetíthet szegregációt.  

 

3. Partneri kapcsolat, együttműködés 
 

A munkáltató a foglalkoztatási viszony keretei között is a partnerség elvének érvényesítésére 

törekszik.  Ennek  érdekében  átlátható  szerződéses  viszonyokat  alakít  ki,  szem  előtt  tartva  a 

kölcsönös előnyök egyidejű biztosítását. 
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4. Társadalmi szolidaritás 
 

A foglalkoztatás, vagy más társadalmilag hasznos tevékenység során semmilyen korú, nemű, 

nemzetiségű,  családi  vagy  egészségi  állapotú  munkavállaló  sem  értékesebb  a  társadalom 

számára a másiknál. 

 

Társadalmunk minden tagjának érdeke a szolidaritás erősítése, amely nagyban  elősegítheti a 

hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeit.  

 

5. Méltányos és rugalmas ellátás  
 

A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem old fel minden létező 

egyenlőtlenséget, amely érheti a munkavállalókat foglalkoztatásuk során. 

 

Sellye Város Önkormányzat ezért olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgoz 

ki, amelyek elősegítik az érintettek foglalkoztatási pozíciójának javulását, megőrzését.  

 

A  munkáltató  a  foglalkoztatottak  érdekeit  figyelembe  véve,  azokat  összeegyeztetve  olyan 

munkafeltételeket biztosít, valamint olyan munkakörülményeket alakít ki, amelyek 

hozzájárulnak az alapvető értékek megőrzéséhez és megerősítéséhez, az egyenlő bánásmódról 

és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben megfogalmazottak megvalósításához.  

  

Az  Esélyegyenlőségi  Terv  nem  tartalmazza  azon  kedvezményeket,  amelyek  a  közszolgálati 

jogviszonyra alkalmazandó vagy más jogszabályokból, belső szabályzatokból következnek.  

 

6. Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése 
 

A  családbarát  intézkedések  elsősorban  a  kisgyermeket  nevelő  szülőket  hivatottak  segíteni 

abban, hogy mind munkájukat, mind családi-háztartási kötelezettségeiket el tudják látni.  

A családbarát munkahely tágabb értelmezése kapcsán figyelembe veszi nemcsak a gyerekek, 

hanem más, például idős, beteg, fogyatékkal élő családtagokkal kapcsolatos kötelezettségeket 

is,  és  nem  abból  indul  ki,  hogy  mindez  kizárólag  a  nők  feladata,  ezért  amennyire  a  munka 

jellege  azt  megengedi,  indokolt  esetben  lehetővé  teszi  a  munkarend  családi  szükségletekhez 

való igazítását, az otthoni munkavégzés lehetőségét stb.  
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7. Az akadálymentesítés előrehaladása  
 

Fogyatékos  személy,  aki  érzékszervi,  így  különösen  látásszervi,  hallásszervi,  mozgásszervi, 

értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a 

kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a 

társadalmi életben való aktív részvétel során. 

A fogyatékossággal élő népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport, 

a társadalom életének színterein való megjelenésük alapfeltétele az akadálymentesítés.  

Az akadálymentes környezet előnyt jelent a kisgyermekes, babakocsival közlekedő szülők, a 

beteg és idős emberek számára is.  

 

Az  esélyegyenlőség  szempontjainak  vizsgálatánál  két  tényező  kerül  értékelésre:  az  építési 

beruházások  esetében  a  fizikai  akadálymentesítés,  a  többi  fejlesztés  esetében  a  fogyatékkal 

élők számára biztosított infó-kommunikációs hozzáférés az eszközök, szolgáltatások 

használatához  (vakbarát  számítógépes  és  egyéb  eszközök,  könnyen  érthető  kommunikáció 

stb.).  

 

8. A Munkavállalókkal történő együttműködés 
 

A munkáltató a foglalkoztatási jogviszony tartama alatt törekszik arra, hogy a munkavállalókat 

bevonja  az  őket  közvetlenül  érintő,  az  esélyegyenlőségük,  és  az  egyenlő  bánásmód  elvének 

megtartását célzó intézkedések meghozatalába, a jóhiszeműség, a tisztesség követelményének 

betartása  mellett.  Tájékoztatja  az  érintett  munkavállalókat  azon  személyes  adatok  önkéntes 

rendelkezésére bocsátásának lehetőségéről, amelyek az egyenlő bánásmód és az 

esélyegyenlőséget előmozdító intézkedések megtételéhez szükségesek.   
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II. Alapelvek 
 

1. A  munkáltató  a  foglalkoztatottak  kiválasztása,  illetőleg  foglalkoztatás  során  betartja  az 

egyenlő  bánásmód  és  az  esélyegyenlőség  előmozdításának  követelményeit  és  a  hátrányos 

megkülönböztetés minden formája ellen fellép. 

Tilt  minden  közvetlen  és  közvetett  hátrányos  megkülönböztetést,  amelynek  eredményeként 

egy személy valós vagy vélt 

 neme 
 faji hovatartozása 
 bőrszíne 
 nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása 
 anyanyelve 
 fogyatékossága 
 egészségi állapota 
 vallási vagy világnézeti meggyőződése 
 politikai vagy más véleménye 
 családi állapota 
 anyasága (várandóssága) vagy apasága 
 szexuális irányultsága, nemi identitása 
 életkora 
 társadalmi származása 
 vagyoni helyzete 
 foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának 

részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama 
 érdekképviselethez való tartozása 
 egyéb helyzet, tulajdonsága vagy jellemzője 

miatt részesül kedvezőtlen bánásmódban. 

2. A  fenti  célokat  szem  előtt  tartva  a  munkáltató  folyamatosan  figyelemmel  kíséri  a 

foglalkoztatott állomány összetételének alakulását, a valós helyzet felmérése alapján kijelöli az 

esélyegyenlőség szempontjából kiemelt célcsoportokat és a belső szabályzataiban 

meghatározza azokat a szempontokat, feltételeket és támogatási formákat, amelyek az 

esélyegyenlőség előmozdítását szolgálják. 

3. A munkáltató az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeinek vélt, vagy 

valós  megsértése  esetén  biztosítja  az  eset  körülményeinek  teljes  körű,  érdemi  kivizsgálását.  E 

célból  együttműködik  mind  a  sérelmet  szenvedett  féllel,  mind  az  ügyben  eljáró  hatósággal, 

továbbá  gondoskodik  az  okok  feltárásáról.  Indokolt  esetben  megteszi  a  személyi  felelősség 

érvényesítéséhez, valamint a további jogsértés megelőzéséhez szükséges intézkedéseket. 



11 

 

III. Kiemelt célcsoportok, hátrányos helyzetű csoportok  
  

Az esélyegyenlőség terv alkalmazása szempontjából kiemelt célcsoportba, valamint hátrányos 

helyzetű csoportba tartozik  

 a nő 
 a negyven évnél idősebb 
 a roma identitású 
 a fogyatékkal élő 
 a két vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelő   
 a tíz éven aluli gyermeket/gyermekeket nevelő egyedülálló 
 a tartósan beteg 
 az idős hozzátartozót ápoló  
 a pályakezdő  

foglalkoztatott.  

 

A  munkáltató  folyamatosan  figyelemmel  kíséri  a  kiemelt  célcsoportba,  valamint  hátrányos 

helyzetű  csoportba  tartozók  helyzetét,  és  a  konkrét  viszonyok  ismeretében  intézkedéseket 

dolgoz ki az életesélyek, továbbá a munkavégzéssel összefüggő körülmények javítása 

érdekében.  

 

IV. Helyzetelemzés 
 

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete  az önkormányzat működésével, valamint az 

államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

ellátására Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésű egységes hivatalt tart fenn, mely 

Sellye Város Önkormányzatának egy kiemelt, magas dolgozói létszámmal operáló 

intézménye. 

 

Létszámkerete:  25-31  fő,  azzal  hogy  a  foglalkoztatottak  mindenkori  létszámát  Sellye  Város 

Önkormányzatának képviselő-testülete határozza meg. A testület által megállapított 

létszámkereten  belül  az  egyes  szervezeti  egységek  létszámát  a  feladatokhoz  igazodóan  a 

polgármester véleményének kikérése mellett a jegyző állapítja meg.  

A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogkört a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és 

munkavállalói tekintetében. 
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A helyzetfelmérés adatai a 2015. évet tükrözi: 
 

A hatóságnál 29 fő áll teljes munkaidős munkarendben alkalmazásban. 

Határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatott: 27 fő. 

Határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatott: 3 fő. 

Az alkalmazásban állók közül 24 nő és 5 férfi, az 50 év feletti dolgozók száma 5 fő, ezen belül 

4 nő. 

16 éven aluli gyermeket nevelők száma: 7 fő, ebből gyermekét egyedül neveli: 2 fő. 

Gyermekgondozási szabadságon lévők száma: 3 fő.  

Alkalmazásban állók közül középszintű iskolai végzettséggel rendelkezők száma 18 fő, 

felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők száma 9 fő.  

Ügyintézői státuszban lévő dolgozók száma 21 fő, középszintű vezetők (osztályvezető, 

kirendeltségvezető) száma 4 fő, felsővezetők száma: 2 fő, valamint egyéb státuszú dolgozók 

száma: 2 fő.   

Pályakezdő: 0 fő. 

Öt éven belül 4 személy válik öregségi nyugdíjra jogosulttá. 

Ezen felül részmunkaidős munkarendben alkalmazásban állók száma: 2 fő, ebből megváltozott 

munkaképességű munkavállaló: 1 fő. 

 
V. Konkrét célok és eléréséhez szükséges eszközök  
  

1. Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség érdekében a munkaügyi folyamatok 

szabályozása, munkakörülmények javítása. 

2. Nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó dolgozókat támogató intézkedések. 

3. A 40 év feletti munkavállalókat támogató intézkedések, munkahelyük megtartása érdekében 

történő tovább-, illetve átképzése.  

4. Képzés és előmenetel. 

5.Fogyatékos és egészségkárosodott dolgozókat támogató intézkedések, munkahelyi 

feltételeinek javítása.  

6. Munka és magánélet összeegyeztetését segítő intézkedések. 

7. Ingázó dolgozókat segítő intézkedések. 

8. Panasztételi lehetőség biztosítása. 

9. Egyéb intézkedések. 

A célok és feladatok megvalósításáért felelősek a munkáltatói jogkörű vezetők. 
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1. Az  egyenlő  bánásmód  és  az  esélyegyenlőség  érdekében  a 

munkaügyi folyamatok szabályozása, munkakörülmények javítása.  

Az esélyegyenlőség elvének megvalósítása, a munkavállalók munkavédelmi és foglalkoztatás 

feltételeit érintő ismereteinek bővítése érdekében a munkáltató évente biztosítja annak 

lehetőségét, hogy alkalmazottai képzéseken, továbbképzéseken vegyenek részt. Az 

esélyegyenlőség gyakorlati megvalósulását segíti elő az önkormányzat által készített 

esélyegyenlőségi terv is, amely az esélyegyenlőség különböző aspektusainak minél 

hatékonyabb megvalósulását, biztosítását, a meglévő esélyegyenlőségi infrastruktúra 

továbbfejlesztését célozza. Az említettek következtében az esélyegyenlőség fogalma minden 

munkavállaló számára ismert.  

Az azonos, illetve a hasonló munkakörben foglalkoztatott női és férfi dolgozók a 

munkakörnek megfelelő, azonos bérezésben részesülnek a törvényi szabályozások 

maradéktalan betartása mellett.  

Az Önkormányzat elsősorban két területen tudja érvényesíteni az egyenlő bánásmód 

követelményét: saját szervezetén belül, illetve projektjei megvalósítása során.  

 

2.  Nemzeti  és  etnikai  kisebbséghez  tartozó  dolgozókat  támogató 

intézkedések. 

Az azonos/hasonló munkakört betöltő foglalkoztatottak bérezésében etnikai hovatartozás 

szerinti  megkülönböztetés  nincs.  A  dolgozókra  kötelező  érvényű,  hogy  a  munkahelyen  tilos 

minden  fajta  etnikai  alapon  történő  hátrányos  megkülönböztetés,  vagy  erre  utaló  kijelentés, 

vagy viselkedés, vagy jelkép használata. Ennek megszegése az ezt elkövető dolgozó esetében 

fegyelmi eljárást von maga után, súlyosabb esetekben a munkáltató gondoskodik a szükséges 

jogi lépések megtételéről. 

 

3.  40  év  feletti  dolgozókat  támogató  intézkedések,  munkahelyük 

megtartása érdekében történő tovább-, illetve átképzése.  

A dolgozókra kötelező érvényű, hogy a munkahelyen tilos minden fajta életkor szerint történő 

hátrányos megkülönböztetés, vagy erre utaló kijelentés, vagy viselkedés, vagy jelkép 

használata. Ennek megszegése az ezt elkövető dolgozó esetében fegyelmi eljárást von maga 

után, súlyosabb esetekben a munkáltató gondoskodik a szükséges jogi lépések megtételéről. 
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A 40 év feletti munkavállalók számára is lehetővé teszi és ösztönzi képzéseken való részvételt 

annak érdekében, hogy megfelelően érvényesüljön a life long learning szellemisége. 

A  munkáltató  lehetőséget  biztosít  arra,  hogy  a  nyugdíjba  vonulók  a  nyugdíjazásuk  után  is 

aktív részesei lehessenek a szervezet életének (pl. szakmai napokon, hagyományos 

ünnepségeken, rendezvényeken való részvétel stb.). 

 

4. Képzés és előmenetel. 

A  munkáltató  által  elrendelt  vagy  egyéb  kötelező  továbbképzésekre  lehetőleg  a  dolgozók 

munkaideje alatt kerül sor. 

A munkáltató figyelembe veszi a kötelező szakmai továbbképzésekre jelentkezéskor a dolgozó 

érdeklődését  és  azt,  hogy  a  képzési  időpontok  mennyire  összeegyeztethetőek  a  dolgozó 

magánéleti kötelezettségeivel. 

A  továbbképzéseken  való  részvételre  a  gyesen  lévő  dolgozókat  nem  kötelezi,  de  nekik  is 

lehetőséget biztosít. 

 

5. Fogyatékos és egészségkárosodott dolgozókat támogató 

intézkedések, munkahelyi feltételeinek javítása. 

Új munkaerő felvétele során a munkáltatók nem zárják ki fogyatékos vagy 

egészségkárosodott munkaerő felvételét, amennyiben az a szakmai feltételeknek megfelel.  

Ez esetben megvizsgálásra kerülnek a munkavállaló számára esetlegesen szükséges 

akadálymentesítési teendők. 
 

Az  Önkormányzat  a  fizikai  akadálymentesítés  követelményeinek  folyamatos  beruházásai 

keretében kíván eleget tenni létesítményeiben az érintett hátrányos helyzetű csoport részére: 

az épületekbe való bejutást rámpákkal könnyebbíti meg, akadálymentes mellékhelyiségeket, 

a mozgáskorlátozottak részére elkülönített parkolókat biztosít.  

 

Az  Önkormányzat  projektjei  előkészítése  és  kivitelezése  során  kiemelt  hangsúlyt  fektet  a 

fogyatékkal élők eltérő igényeinek érvényesítésére (pl. akadálymentes mellékhelyiségek, 

parkolóhelyek kialakítása, érzékelhető és biztonságos épített környezet biztosítása).  
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6. Munka és magánélet összeegyeztetését segítő intézkedések. 

A munka és magánélet összeegyeztetése érdekében a munkáltató különös figyelmet fordít az 

éves szabadságolási terv kialakítására és annak végrehajtására.  

A munka és magánélet összeegyeztetése érdekében a munkáltató a munkaidő beosztásánál, a 

munkaidő  kezdetének  és  helyének  meghatározásánál  különös  figyelmet  fordít  az  egyedi 

szükségletekre és amennyire a munka jellege azt megengedi, érvényesíti is azokat.  

 

A  munka  és  a  magánélet  összeegyeztetése  érdekében  a  munkáltató  az  előre  nem  látható 

problémák  esetén  dolgozói  számára  az  ügyintézések  elvégzését  munkaidőben  is  lehetővé 

teszi, ezt az ügyfélfogadási renddel összehangoltan, rugalmasan kezeli.  
 

Lehetőség szerint a munkáltató figyelembe veszi a kisgyermekesek, családosok, vagy tartósan 

beteg családtagot ápoló dolgozók egyedi igényeit. 

 

Sellye Város Önkormányzata több költségvetési szervvel is rendelkezik, melyek 

alkalmazottjainak  nagy  része  családdal  rendelkező  édesanya,  akik  a  gyermeknevelésből  is 

aktívan kiveszik részüket. Munkájuk zavartalan elvégzését segítik a városban működő 

háttérintézmények (óvoda, iskola), melyek a teljes, illetve részmunkaidős állásoktól függően 

igény esetén napközi ellátást biztosítanak gyermekeik részére. Az  Önkormányzat kitüntetett 

figyelemben részesíti a GYED és GYES-ről visszatérő korábbi munkavállalóit. 

 

Az  intézmény  nyugdíjas  és  gyesen  lévő  dolgozóit  meghívja  a  hagyományos  ünnepségekre, 

annak érdekében, hogy ne szakadjanak ki a munkahelyi környezetből. 

 

A  munkahelyi  kollektíva  erősítése  és  a  jobb  integráció  érdekében  teret  és  időt  biztosít  a 

munkatársaknak arra, hogy munkahelyi programokat szervezzenek. Az ilyen 

kezdeményezéseket erősíti és felkarolja. 

 

7. Ingázó dolgozókat segítő intézkedések. 

A  munkáltató  lehetőség  szerint  figyelembe  veszi  az  ingázó  dolgozók  egyedi  igényeit  a 

munkaidő-beosztásnál, különösen, ha azok közösségi közlekedést használnak.  

A  térségben  adódó  közlekedési  problémák  miatt  a  bejáró  dolgozók  munkába  járásához  a 

közösségi  közlekedés  támogatása  mellett  az  autós  munkába  járás  térítésével  is  támogatja 

dolgozóit,  illetve  az  Önkormányzat  tulajdonában  álló  személygépjármű  munkába  járáshoz 

való rendelkezésre bocsátásával.  
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8. Panasztételi lehetőség biztosítása. 

Az  egyenlő  bánásmód  megsértése,  a  zaklatás,  jogellenes  elkülönítés,  megtorlás  vélelmezett 

előfordulása esetén a munkavállaló a munkáltató által kijelölt esélyegyenlőségi közvetítőhöz 

fordulhat, aki a sértett bejelentéséről jegyzőkönyvet vesz fel. 

 

A jegyzőkönyvnek az általános kellékeken felül tartalmaznia kell:  
 a  sérelmezett  munkáltatói  intézkedés  vagy  más  kifogásolt  cselekmény,  magatartás 

leírását a sértett előadásában,  
 a sértett nyilatkozatát arról, hogy  az egyenlő bánásmód követelményének megsértése 

miatt indítható eljárásokról a szükséges tájékoztatást megkapta, továbbá hozzájárulását 
ahhoz, hogy a békés rendezés érdekében a sérelmet a munkavállalóval előzetes 
egyeztetés útján próbálják orvosolni.  

 

Amennyiben a résztvevők nem tudnak megegyezni a munkáltató vezetője, ha abba mindkét 

fél beleegyezik külsős közvetítőt (mediátort) vonhat be az eljárásba, melynek 

költségviseléséről egyedi megállapodást kell kötni.  
 

Amennyiben így sem sikeres az ügy megoldása, a munkavállaló a területileg illetékes 

munkaügyi bírósághoz fordulhat panaszával. 

  
9. Egyéb intézkedések.  

A munkáltató Esélyegyenlőségi Közvetítőt jelöl ki. Feladata az esélyegyenlőségi terv 

rendszeres továbbfejlesztésének előkészítése.   

  

Az Esélyegyenlőségi Közvetítő véleményezési és indítványozási jogkörrel rendelkezik. A Terv 

végrehajtásával összefüggésben keletkezett ügyek, panaszok kivizsgálásáért felelős, és 

kezdeményezi a jelenlegi Esélyegyenlőségi Terv hatályának lejárta előtt 3 hónappal 

felülvizsgálat tervezésének indítását.   

  

Az Esélyegyenlőségi Közvetítő gondoskodik a Terv elérhetőségéről a munkavállalók számára.   
  

Az Esélyegyenlőségi Közvetítő:  

 A  munkavállaló  által  bejelentett  problémát  anonim  módon  vizsgálja,  és  azt  anonim 

módon a munkáltató elé tárja.  

 Jogos panasz esetén jogorvoslati intézkedés meghozatalát kezdeményezi.  

 Köteles tájékoztatni az ügyben érdekelt munkavállalót és munkavállalók által 

megválasztott képviselőket.  

 Figyelemmel kíséri az esélyegyenlőségi helyzetet a szervezetnél, és kétévente jelentést 

készít erről, melyet nyilvánosságra hoz.  
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Sellye Város Önkormányzata elősegíti az 40 év feletti munkavállalók, tartós munkanélküliek, 

GYES-ről,  GYED-ről  visszatérők,  egyéb  fogyatékkal  élők,  pályakezdők  munkába  állását  és 

munkahelyének megőrzését. Megkülönböztetés a bérezés tekintetében e csoport estében sem 

mutatkozhat.  

 

Az Önkormányzatnál megpályázható munkalehetőségek a média segítségével kerülnek 

meghirdetésre, így nemre, korra, etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül mindenki időben 

értesülhet a lehetőségekről. A munkavállalók felvételénél a kiválasztás folyamata 

diszkriminációktól mentesen történik. 

 

Az Önkormányzat törekvése továbbra is az optimális, egészséges munkakörülmények, 

pihenőidő biztosításával a dolgozói testi-lelki, egészséges egyensúlyához való hozzájárulás. 

 

A  költségvetés  keretein  belül,  ahhoz  igazodva  cafeteria  lehetőséget  biztosít,  amely  minden 

munkavállaló számára egyaránt, ugyanolyan mértékben elérhető, elemei szabadon 

választható. 
 

Sellye az országos viszonylathoz mérten magas munkanélküliséggel és alacsony 

foglalkoztatási  aránnyal  küzdő  régió.  A  lakosságszámhoz  képest  folyamatosan  magasnak 

mondható a regisztrált munkanélküliek száma. A tapasztalatok és igényfelmérések azt 

igazolják,  hogy  a  közfoglalkoztatási  programok  keretében  végezhető  munkák  iránt  nagy  az 

érdeklődés,  mivel  a  térséget  jelentős  mértékű  munkanélküliség  sújtja.  Az  Önkormányzat 

részére  lehetőségként  szerepel  a  hátrányos  helyzetű  csoportok  közfoglalkoztatási  programok 

keretében történő alkalmazása.  
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