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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. június 27-i nyilvános ülésére 

 

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 

Előkészítette: Dresselné Steiner Ibolya igazgatási ügyintéző 

 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 

Balatonszepezd község első Helyi Esélyegyenlőségi Programja (továbbiakban: HEP) 2013. évben 5 éves 

időtartamra készült el, melynek felülvizsgálata 2015. valamint a 2017. évben megtörtént. 

 

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

továbbiakban: Ebtv.) 31. § (1) bekezdése szerint a község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata 

(a továbbiakban: települési önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 

 

A törvény ugyanezen szakaszának (6) bekezdése szerint 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 helyi esélyegyenlőségi programban 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, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során 

feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. 

 

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészültét és felülvizsgálatát esélyegyenlőségi mentorok segítik.  

 

A települési önkormányzat a helyben szokásos módon közzé teszi az általa elfogadott helyi esélyegyenlőségi 

programot, valamint megküldi a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság számára, mely azt honlapján 

közzéteszi. 

 

Az új öt éves időtartamra szóló HEP elkészült, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.  

A program elfogadása a települési önkormányzat hatáskörébe tartozik. 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom: 

 

 HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény 31. § (1) bekezdésébe foglalt feladatkörében eljárva a 2019-2024. évekre 

szóló helyi esélyegyenlőségi programját a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a helyi esélyegyenlőségi program, illetve annak 

közzététele kapcsán szükséges intézkedések megtételére. 

  

Határidő:  folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Zánka, 2019. június 20. 

         dr. Sebestyén László 

                polgármester 


