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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2017. november 23-án tartandó ülésére 

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

 

Előterjesztést készítette:  Barabásné Szivos Katalin és Mata Zoltán, 

esélyegyenlőségi referensek 

Véleményezi:   Szociális és Humánügyek Bizottsága 

Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai 

Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Tisztelt Képviselő-testület 128/2013. (VI. 20.) számú határozatával fogadta el öt év 

időtartamra a jelenleg hatályos, az esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit, 

érvényesülését biztosító Helyi Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban: HEP), melyet a 

hatályos jogszabályban szereplő előírásnak megfelelően kétévente szükséges áttekinteni, ill. 

felülvizsgálni.  

 

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

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

 

A HEP tekintetében részletesen megvizsgálásra került a program intézkedési tervében 

elfogadott intézkedések időarányos megvalósítása és az az elfogadás időpontjában 

meghatározott ütemtervhez igazodik. Folyamatban lévő intézkedések határideje aktualizálásra 

került. A törvény által előírt kötelező áttekintés megtörtént, a HEP időarányos megvalósítása 

eredményesen megtörtént, a program felülvizsgálata nem szükséges, ezért azt változatlan 

formában javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek jóváhagyni.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek figyelembevételével hozza meg döntését. 

 

Füzesgyarmat, 2017. 11. 10. 

 

 

Bere Károly 

polgármester 
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Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2017.(XI. 23.) határozata  

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2. számú felülvizsgálatáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. §-a alapján az 

abban meghatározott határidőben felülvizsgálta Helyi Esélyegyenlőségi Programját és a 

következő döntést hozta: 

 
 

A képviselő-testület az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően, a kétévente előírt áttekintésnek eleget 

tett, a program határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadja, megállapítja, 

hogy felülvizsgálatra tekintettel a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása nem 

szükséges, azt változatlan formában helybenhagyja.  

 

Határidő az új HEP elfogadására: 2018. év 

Felelős: Bere Károly, polgármester  
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