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Előterjesztés  

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára  
  

Tisztelt Képviselő-testület!  
  
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
(Továbbiakban. Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról 
(Továbbiakban: HEP).  
A törvény 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében kétévente át 
kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni:  
„(4) 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.”  
  
Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. júniusi testületi ülésén a 124/2015. 
(VI.30.) számú határozattal fogadta el a helyi esélyegyenlőségi programot A helyi 
esélyegyenlőségi program elfogadása óta eltelt két év.   
  
A törvény értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenetele 
kétféle lehet:  
  
1. Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy felülvizsgálat 
nem szükséges. Ebben az esetben a képviselő testületnek szükséges arról határoznia, hogy az 
Ebktv-ben foglaltaknak megfelelően, a HEP kétévente előírt áttekintésének eleget tett, a HEP-
et változatlan formában elfogadta.  
  
2. A HEP áttekintését követően megállapításra kerül, hogy a felülvizsgálat szükséges.  
  
A HEP áttekintése során meg kell vizsgálni azokat az intézkedések, amelyeket az elmúlt két 
évben terveztek megvalósítani, továbbá mód van a még megvalósításra váró intézkedések 
pontosítására, ütemezésére.  
  
A Helyi Esélyegyenlőség Program áttekintése során megállapításra került, hogy a program 
Intézkedési Tervében több olyan intézkedés szerepel, melynek megvalósításának határideje 
2015, 2016. december 31, illetve 2017. június 30. 
  
  
  
 



A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) – Összegző táblázat   

Csak a 2014.12.31. megvalósulandó intézkedések  
  

  A  B  C  D  E  F  G  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése  

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja egyéb 
stratégiai 
dokumentumok- 
kal  

Az intézkedés tartalma  Az intézkedés 
felelőse  

Az intézkedés 
megvalósításának 
határide- 
je  

A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége       

1  Felnőtt képzés 
támogatása 

magas az alacsony iskolai 
végzettségűek aránya 

Általános iskola 
befejezése 

Közoktatási 
Esélyegyenlőségi 
terv 

Képző szervek bevonása, 
kapcsolattartás a Türr 
István Képző és Kutató 
Intézettel, Munkaügyi 
Központtal felzárkóztató 
programok kapcsán 

Polgármester  2017. június 

2  Képzések szervezése Szakképzetlen 
munkanélküliek, gazdaságilag 
inaktívak 

Szakma tanulása Munkanélküliségi 
statisztikák 

Ösztönzés a tovább 
tanulásra, 
szakmaszerzésre képző 
szervek és célzott 
források bevonásával, 
helyben. Kapcsolattartás 
képző szervekkel pl: TKKI 

Polgármester  2017. június 

3. Informatikai 
tanfolyamok szervezése 

Információs társadalomba 
való integráció hiánya 

Számítógép 
kezelői 
ismeretek 
elsajátítása 

Nem releváns Információs 
társadalomba való 
integráció elősegítése 
tanfolyamok 
szervezésével 
(pályázatfigyelés és 
célzott források 
bevonása ezen a 
területen 

Polgármester 2017. június 



4. Munkahelyteremtés, 
elsősorban 
közfoglalkoztatás 
keretében 

Magas a településen a 
munkanélküliek aránya 

Foglalkoztatottak 
számának 
emelése 

Szerep Községi 
Önkormányzat 
2016. évi 
költségvetése 

Foglalkoztatás bővítése 
leginkább a 
közfoglalkoztatásban 
részt vevők számának 
emelésével 

Polgármester 2017 

A nők esélyegyenlősége        

1  Nők 
munkalehetőségének 
biztosítása 

Nők részmunkaidős 
foglalkoztatása 

Munkanélküli 
nők számának 
csökkentése 

Esélyegyenlőségi 
Program 

Közszférában 4 órás 
munkalehetőség 
biztosítása 

Polgármester  2016 

2  Szociális gondozó 
képzés indítása helyben 

Olyan képzési programok 
beindítása mely a nőket 
folyamatosan vezeti vissza, (be) 
a munka világába 

Munkanélküli 
nők számának 
csökkentése 

Esélyegyenlőségi 
Program 

Képzések szervezése 
helyben 

Polgármester  2016  

3. Közszférában 4 órás 
munkalehetőség 
biztosítása 

GYES mellett nem dolgoznak a 
nők 

4 órás 
foglalkoztatás 
szorgalmazása 

nem releváns Nők részmunkaidős 
foglalkoztatásának 
támogatása (4 órás 
munkarend) 

Polgármester 2016 

4. Önkormányzati 
fenntartású 
intézmények nyitásának 
módosítása 

7 óra 30-től van nyitva a 
település óvodája, iskolája 

7 órától legyen 
nyitva a 
település 
oktatási 
intézményei 

Közoktatási 
Esélyegyenlőségi 
Terv, SZMSZ (óvoda, 
iskola) 

Egyeztetés 
intézményvezetőkkel, 
fenntartókkal.  
Közösen megbeszélni a 
módosítás lehetőségét 

Polgármester 2017. december 
31. 

5. HEP fórumon belül 
adatgyűjtő és –elemző 
munkacsoport 
létrehozása 

Nincsenek adatok települési 
szinten a nők helyzetéről 

Adatgyűjtés Nem releváns Célzott adatgyűjtés a nők 
helyzetéről, a nők 
esélyegyenlőségét 
támogató adatbázis 
létrehozása, mely segíti 
hogy célzott 
intézkedések 
születhessenek a 
célcsoportra 
vonatkozóan 
 
 
 

Polgármester 2015. december 
31. 



Az idősek esélyegyenlősége        

1  Buszvárók kiépítése Buszvárók, temető nehezen 
megközelíthető az idősek 
számára 

A településen 
legalább egy 
buszváró 
kialakítása, 
VOLÁN járatnak 
megálló 
kialakítása a 
temetőnél 

Településrendezési 
terv  

Buszvárók, 
autóbuszöblök 
kiépítéséhez kapcsolódó 
pályázatok figyelése és 
célzott források 
bevonása 

Polgármester  2016 

2. Egyenlő esélyű 
közlekedést 
mindenkinek 

Kevés busz megy át a 
településen ezért a távolabbi 
szolgáltatások korlátozottan 
érhetőek el. 

Gyakoribb 
buszjárat 

VOLÁN menetrend Busz közlekedés 
fejlesztése érdekében a 
VOLÁN társasággal 
kapcsolatfelvétel és 
egyeztetés a járatok 
sűrítése érdekében 

Polgármester 2017. 

3. Pályázati lehetőségek 
felkutatása, munkájuk 
elismerése 

Napsugár Nyugdíjas Egyesület 
nem elég aktív 

Idősek 
szabadidejének 
hasznos, 
tartalmas 
eltöltésének 
biztosítása 

Egyesület SZMSZ-e Nyugdíjas Egyesület 
elismerésének, 
munkájának nagyobb 
támogatása, pályázati 
források bevonása 

Polgármester 2015 

A fogyatékkal élők esélyegyenlősége        

1  Foglalkoztatás bővítése 
a fogyatékkal élők 
számára 

Fogyatékosok foglalkoztatásának 
lehetősége alacsony 

Kapcsolatfelvétel 
országos 
szervezetekkel, 
foglalkoztatók 
felkeresése 

nem releváns Kapcsolatfelvétel 
országos szervezetekkel, 
potenciális foglalkoztatók 
felkeresése, ezáltal új 
lehetőség keresése a 
hátrány kompenzáció 
érdekében 

Polgármester  2016 

2. Erőforrások felmérése Távoktatás lehetőségének 
felmérésének hiánya 

Képzés 
biztosítása, 
elérhetőség a 
fogyatékkal élők 
részére is 

Nem releváns Távoktatás 
lehetőségének 
felmérése, adatgyűjtés 
szakmai szervezetek 
bevonásával 

Polgármester 2015. december 
31. 



Gyermekek        

1. Tájékoztatók 
továbbtanulási 
lehetőségekről, 
ösztöndíj programokról 

Szakma nélküli munkanélküliek 
magas száma 

Továbbtanuló 
gyerekek 
számának 
emelkedése 

Nem releváns Ösztönzés a 
továbbtanulásra, 
magasabb képzettség 
megszerzésére 
tájékoztató alkalmak 
megtervezésével, 
szervezésével 

polgármester 2016 



A programalkotás és a felülvizsgálat során is gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi 
program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, 
továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia anti-
szegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.   
 

Az Ebktv 31. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat az államháztartás 
alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján 
finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton 
odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, 
hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.  
  
  
  

A fentieket figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának szükségességéről szíveskedjen dönteni.   
 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t   
  

Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2015. (VI. 30.) számú határozatával 

elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette, és 

Szerep Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát elrendeli.  
  
  

  

Határidő:  2017. október 31.  

Felelős:       Tóthné Verő Tünde polgármester  
          
  

Szerep, 2017. május 23. 
  
  
                  

                  Tóthné Verő Tünde   
                     polgármester  


