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Előterjesztés 
 
Tárgy: Az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31.§-a alapján a települési önkormányzat ötévente, öt évre 
szóló esélyegyenlőségi programot fogad el, melyet két évente felül kell vizsgálnia. 
Az esélyegyenlőségi terv elkészítésének, felülvizsgálatának részletes szabályait – az Ebktv-n 
túl – a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011.(XII.27.) Korm. rendelet, valamint a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012.(VI.5.) EMMI rendelet rögzíti. 
 
2013. július 1-től csak azok az Önkormányzatok részesülhetnek pályázati úton odaítélt 
támogatásokban akik megfelelő hatályos esélyegyenlőségi tervvel rendelkeznek. 
 
A fenti jogszabályok szerint az esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és intézkedési 
tervből áll. 
A helyzetelemzésben meg kell határozni, a településen  élő hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és 
fogyatékkal élők a teljes lakossághoz viszonyított képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási, 
egészségi, szociális és területi mutatóit, az a településünkön adott esélyegyenlőtlenségi 
problémákat.  Az intézkedési tervben meg kell határozni,  a helyzetelemzés során feltárt 
problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket és megvalósításuk időrendi 
ütemezését, forrásszükségletét valamint az intézkedésbe bevont partnereket, felelősöket.  
 
Mindezeket figyelembe véve a Helyi Esélyegyenlőségi Program az alábbiak szerint épül fel: 
Helyzetelemzés 
A bevezetést követően a HEP a település  történetét és földrajzi elhelyezkedését, valamint a 
Program céljait mutatja be. A helyzetelemzés utal a jogszabályi háttérre, magába foglalva az 
esélyegyenlőségi célcsoportokat is érintő Önkormányzati rendeleteket is. A stratégiai 
környezet bemutatása után, részletesen elemzi a mélyszegénységben élők és a romák, a 
gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők helyzetét, esélyegyenlőségét. Minden 
egyes célcsoport bemutatása után dokumentálásra kerül a problémák beazonosítása és a 
fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
Intézkedési Terv 
Magában foglalja először a helyzetelemzés megállapításának összegzését, az intézkedés 
címét, a bevont partnereket, felelősöket  célcsoportok szerint, meghatározza az önkormányzat 
jövőképét,  részletesen bemutatja az intézkedési területeket, az összegzésben a megvalósítás 
határidejét, a szükséges forrásokat s végül leírja a megvalósítással a nyomonkövetéssel, a 
nyilvánossággal kapcsolatos feladatokat, a kötelezettségeket és a felelősségeket.  
 
A Kormány, az Önkormányzatok számára a helyi esélyegyenlőségi programjuk elkészítéséhez 
a Türr István Képző és Kutató Intézeten (a továbbiakban: TKKI) keresztül nyújt segítséget 
ingyenes képzés és mentorhálózat biztosításával.  
A képzésre önkormányzatunk is delegált köztisztviselőt ( helyi esélyegyenlőségi referens),  
aki részt vett a  három alkalomból álló oktatáson és ennek 2013. május 22-én történt sikeres 
elvégzése után megkezdte a HEP kidolgozását. A program elkészítése során az 
esélyegyenlőségi referens – véleményeztetés céljából - megkereste az óvodavezetőt, az 
általános iskola vezetőjét, a háziorvost, a védőnőt, a művelődésszervezőt. 
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Az önkormányzatoknak az általuk elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot a helyben 
szokásos módon közzé kell tenniük, valamint soron kívül meg kell küldeniük a TKKI 
számára, mely azt megfelelőség esetén a honlapján közzéteszi.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az 
Esélyegyenlőségi Programot elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Tengelic 2013. július 2. 
 
                                                                                              Gáncs István 
                                                                                              polgármester 
   

Határozati javaslat: 
 

1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete   az önkormányzat Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület  felhatalmazza a jegyzőt, hogy az elfogadott Esélyegyenlőségi 

Programot küldje meg a Türr István Képző és Kutató Intézet számára. 
 

Határidő:  2013.július 11. 
      Felelős:  Tolnai Lászlóné jegyző 
 
 
 
 


