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Tisztelt Képviselő-testület!

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi
esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írja elő a
települési önkormányzatok számára.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP) helyzetelemzésből és intézkedési
tervből áll, amelyet a települési önkormányzat ötévente, öt év időtartamra fogad el. A HEP-t
kétévente kell felülvizsgálni, melynek alapján módosítani kell az intézkedési terveket és ha
szükséges a programot. Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi területeket és a HEP
célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza.
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.)
EMMI rendelet 1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és
tartalmi elemeket, amelyek HEP elkészítésének alapját képezik.

A HEP intézkedési terv (HEP IT) a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése
érdekében szükséges intézkedéseket tartalmazza az Ebktv. 31. §-ának (2) bekezdése szerint.
Az intézkedéseket a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rend. 5. §-ában foglalt célok figyelembe
vételével kell meghatározni. A HEP IT-t a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 3. számú
mellékletében található forma szerint kell elkészíteni.

A HEP-t a települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítik el az
Ebktv. 31. § (5) bekezdésének előírása alapján, elfogadása során figyelembe kell venni a
települési nemzetiségi önkormányzatok véleményét, mely önkormányzatunknál nem releváns.
Képzésüket, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészültét és felülvizsgálatát
esélyegyenlőségi mentorok segítik.
Mindezekre és a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének 9. pontjára
figyelemmel javasolt, hogy a HEP elkészítése széleskörű szakmai egyeztetés mellett
történjék, bevonva a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára ellátást, szolgáltatást
nyújtó önkormányzati, állami és civil szervezetek képviselőit. Ennek megfelelően a program
helyzetelemzését képező adattáblák kitöltésében segítséget nyújtottak önkormányzati-, állami
intézmények, civil szervezetek (Fókusz Szociális Szolgálat, Óvodák, Iskolák valamint a
Munkaügyi Központ stb.)
A program elkészítéséhez az adatok forrásának alapjául az Országos Területfejlesztési és
Területrendezési Információs Rendszer (továbbiakban: TeIR) adatbázisa szolgált, valamint a
helyi adatgyűjtések. A TeIR-ben nem minden időszakra volt adat, ezért azokat a lehetőséghez
képest máshonnan kellett pótolni.
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A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP
célcsoportjai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben
élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők.
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 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 Ebktv. rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal
rendelkezik. Ezért nagyon fontos, hogy a HEP elfogadása megtörténjen.

Gárdony Város Önkormányzat HEP-ja a jogszabályi előírásoknak megfelelően a mellékletben
foglaltak szerint elkészült.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására.

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint
elfogadja Gárdony Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2019. november 21.
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készítette: dr. Drdul Emília intézményi szervező


