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Helyi Esélyegyenlőségi program áttekintése  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 53/2013. (VI.25.) 

önkormányzati határozattal fogadta el Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját ( HEP ) . 
   

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

kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni.  
 

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

 1. Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy felülvizsgálat 
nem szükséges. Ebben az esetben a képviselő testületnek szükséges arról határoznia, hogy az 

Ebktv-ben foglaltaknak megfelelően, a HEP kétévente előírt áttekintésének eleget tettek, a 
HEP-et változatlan formában elfogadták. Nyilatkozni kell arról a polgármesternek, hogy a 
felülvizsgálat nem történt meg.  

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

 
 Álláspontom szerint Nagycenk Nagyközség Önkormányzat hatályos helyi esélyegyenlőségi 
programját nem szükséges felülvizsgálni, az intézkedési tervben foglaltak egy része már 

megvalósult, míg egyes intézkedési pontok megvalósításra várnak.  ( Mellékelve a 2013-as 
HEP intézkedési terve)  

 
A HEP megalkotásának a folyamata nagyon sok időt vesz (vett) igénybe 2013. évben a jegyző 
asszonytól , ezért is javasolom, hogy az 5 éves ciklus végén az önkormányzat a 

felülvizsgálatot már ne végezze el, hanem a következő évben  ( 2018.évben ) vigye véghez az 
átfogó módosítást. 

 
…../2017.(…) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és 

az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdés 

alapján a Nagycenk Nagyközség Önkormányzat által 2013. június 25-én elfogadott Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és felülvizsgálatát nem tartja szükségesnek, azt 

változatlan formában elfogadja.  

 

 Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

előterjesztésben meghatározott nyilatkozat megtételére. 

 

 Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagycenk, 2017. június 13.  
        Csorba János  
        polgármester 


