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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. október 26-ai rendes ülésére 

a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

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

programokról (a továbbiakban: HEP). A törvény szerint a települési önkormányzat 

ötévente öt évre szóló HEP-et fogad el, melynek időarányos megvalósulását, illetve 

meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés 

alapján szükség esetén a HEP-et felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az 

intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 79/2013. (VI. 24.) 

önkormányzati határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A HEP 

elfogadása óta eltelt két év. Ennek következtében szükségessé vált a HEP áttekintése, 

amelynek kimenetele kétféle lehet: 

 

1. A HEP időarányos megvalósítása eredményesen megtörtént, a program 

felülvizsgálata nem szükséges, ezért a HEP-et változatlan formában, helyben hagyjuk. 

 

2. A HEP intézkedési tervében vállat feladatok vonatkozásában határidő módosítások 

váltak szükségessé, ezért a program felülvizsgálata indokolt.  

 

A HEP áttekintése során meg kell vizsgálni azokat az intézkedéseket, amelyeket az elmúlt 

két évben terveztek megvalósítani, továbbá mód van a megvalósításra váró 

intézkedések pontosítására, átütemezésére. 

 

A jelenleg hatályos HEP intézkedési tervében több olyan intézkedés is szerepel, melyek 

megvalósításának határideje: 2014.06.30 és 2014.12.31. napja volt. 

 

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.  

 

Fentiek ismeretében, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a HEP felülvizsgálatának 

szükségességéről szíveskedjen dönteni. 
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Határozati javaslat: 

…/2015. (X. 26.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 79/2013. (VI. 24.) számú 

határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A képviselő-testület az 

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

törvényben foglaltaknak megfelelően, a kétévente előírt áttekintésnek eleget tett. A 

képviselő-testület megállapítja, hogy a program intézkedési tervében rögzített határidők 

módosítása vált szükségessé, ezért a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát 

rendeli el. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a felülvizsgálatra a döntést követő 30 napon belül 

 

 

Tokod, 2015. október 16. 

 

 

 

Tóth Tivadar 

 polgármester 

 

 

 

 

 

Mellékletek: 

- a 79/2013. (VI. 24.) számú önkormányzati határozattal elfogadott HEP 
 


