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Előterjesztés  

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadására  
  

Tisztelt Képviselő-testület!  
  
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
(Továbbiakban. Ebktv.) 31. §. (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat ötévente öt 
évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot (Továbbiakban: HEP) fogad el.  
  
Szerep Község Önkormányzat képviselő-testülete által 2013. évben új helyi esélyegyenlőségi 
program került elfogadásra a 61/2013. (VI. 26.) számú önkormányzati testületi határozattal.   
  
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Kormányrendelet (Továbbiakban Korm. rend) 1. § (1) 
bekezdése szerint „A települési önkormányzat által készített helyi esélyegyenlőségi program 
helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll.”  
  
A Korm. rend. 1. § (2) bekezdése értelmében „A helyzetelemzésben meg kell határozni a 
településen élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben 
élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők teljes lakossághoz viszonyított 
képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, szociális és területi mutatóit, az adott 
település esélyegyenlőtlenségi problémáit.”  
  
A Korm. rend. 1. § (4) bekezdés szerint „Az intézkedési tervben meg kell határozni, hogy a 
helyzetelemzésben feltárt esélyegyenlőségi problémák felszámolása érdekében milyen 
beavatkozásokra, intézkedésekre van szükség.”  
  
A HEP helyzetelemzésének tartalmi elemeit, valamint intézkedési tervét a helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI 
rendelet 2. és 3. sz. melléklete tartalmazza.  
  
Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése értelmében „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 Önkormányzata a 76/2017. (V. 30.) számú határozattal a helyi esélyegyenlőségi 
program felülvizsgálatát rendelte el.  
  
A Korm. rend. 6. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat vizsgálja felül a helyi 
esélyegyenlőségi programot. A felülvizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy a helyzetelemzés 
továbbra is helytálló-e, valamint ki kell terjednie a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére 
és eredményeinek felmérésére.  Ha a felülvizsgálat alapján szükséges, a települési 
önkormányzat módosítja a helyi esélyegyenlőségi programot, vagy új helyi esélyegyenlőségi 
programot fogad el.  



 

 

A helyi esélyegyenlőségi program átvizsgálása során megállapításra került, hogy szükséges a 
program felülvizsgálata.  A helyzetelemzés kiegészül a jelenleg rendelkezésre álló adatokkal.  
Bemutatásra kerül a lejárt határidejű intézkedések teljesülése, illetve az eredmények 
bemutatása.   
  
Mivel a HEP 2013 és 2018 közötti időszakra vonatkozik, ezért a felülvizsgálat, plusz elemként 
jelenik meg az önkormányzat képviselő-testülete által 61/2013 (VI. 26.) számú határozatával 
elfogadott helyi esélyegyenlőségi programban.  
A felülvizsgálat során új elemként jelent meg a szegregációs területek meghatározása. 
 
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 Felülvizsgálata határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
  
  

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t   
  
Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete – az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-ában foglaltak alapján 
Szerep Község Önkormányzata a 2013-2018. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának 2017. évi felülvizsgálatát elfogadja.  
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