
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére  

 

Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata  

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 
 

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 46/2013. (VII. 15.) határozatával fogadta el 

Bánhorváti Községi Önkormányzat Helyi esélyegyenlőségi programját.  

Az Intézkedési Tervben foglalt megállapításokat az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.  

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

továbbiakban:Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) 

bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot 

fogad el, amelyet a 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. 

A törvény értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenete kétféle 

lehet: 

a. Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy felülvizsgálat nem 

szükséges. 

b. A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról.  

 

A helyi esélyegyenlőségi program áttekintéséhez igénybe vettük a Türr István Képző és Kutató 

intézet segítségét, és az általuk megküldött útmutató szerint eljárva, arra a következtetésre jutottunk, 

hogy jelenleg nincs szükség a Helyi esélyegyenlőségi program átfogó felülvizsgálatára, az változatlan 

formában elfogadható. Az elmúlt két évben olyan jelentős változások nem történtek, ami a Helyi 

esélyegyenlőségi program átfogó felülvizsgálatát tenné szükségessé. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 

fogadja el.  

 

 

 

Bánhorváti, 2015. június 10.  

 

 

 

Tisztelettel:  

Földvári István  

  polgármester  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. melléklet 

 

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
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I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
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II. A gyermekek esélyegyenlősége 
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III. A nők esélyegyenlősége 
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IV. Az idősek esélyegyenlősége 
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magány 

felszámolás

a 

1.1, 2.2 

pontok 

közösségi 

szolgálat 
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áldozattá 
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V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
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ányának 

felszámolás

a 
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Határozati javaslat 

 

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

        /2015. (VI. 25.) határozata 

 

a helyi esélyegyenlőségi program áttekintéséről 

 

 

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 46/2013. (VII. 15.) 

határozatával elfogadott Helyi esélyegyenlőségi programját az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően 

áttekintette, és Helyi esélyegyenlőségi programját változatlan formában elfogadja. 

 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: 2015. június 25. (határozat feltöltése a hep.tkki.hu dokumentumai közé) 

                           

    


