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ELŐTERJESZTÉS
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
Tisztelt Képviselő-testület!

2013. július elsejétől kizárólag úgy lehet beadni helyi és uniós pályázatokat, ha az
Önkormányzat rendelkezik esélyegyenlőségi programmal. A program 80 oldal, ezért 1
példányban megtalálható a hivatalban, a többi elektronikus úton kerül kiküldésre a képviselőtestület tagjai számára.
A Türr István Képzési és Oktatási Központ pályázatot nyert arra, hogy az esélyegyenlőségi
program megírását megtanítsa az önkormányzatoknak, és azok, akik vállalták külső
megvásárolt szolgáltatás helyett, saját maguk tudják elkészíteni a programot.
A programot a jegyző asszony az aljegyző asszonnyal együtt elkészítette mindhárom
településre, melynek jóváhagyását követően már nem lesz HEP akadály egy pályázat
benyújtásánál.
A program főbb ismertető:
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.)
EMMI
rendelet
rendelkezéseivel,
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában
lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program
elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés
állami és nem állami intézményfenntartóira.
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának főbb adatai:
Személyi hatálya:
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
Területi hatály:
Nagycenk nagyközség közigazgatási területe

Időbeli hatálya:
2013. július 1.– 2018. december 31.
Felülvizsgálata:
A 2003. évi CXXV. törvény módosításának 63/A § (4) bekezdése alapján Nagycenk
Nagyközség Települési Esélyegyenlőségi Programjának időarányos megvalósulását, illetve
a helyzetelemzésben feltártak esetleges megváltozását ötévente áttekinteni, és a helyi
esélyegyenlőségi programot felülvizsgálja.
A felülvizsgálat dátuma: 2018. december 31-ig.
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban használt fogalmak:
Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP)
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 HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat
ötévente, öt év időtartamra fogad el. 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
(továbbiakban: 321/2011. (XII. 27.) Korm. rend.) tartalmazza.
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.
5.) EMMI rendelet (továbbiakban: 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.
Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT)
A 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.
Helyi Esélyegyenlőségi Programért felelős Fórum (röviden HEP Fórum)
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. ( Esetünkben egyik településen sincs
nemzetiségi önkormányzat ) A programalkotás során törekedni kell a települési
önkormányzat egyéb fejlesztési terveinek, koncepcióival történő összhangra.

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, nemzetiségi önkormányzati, állami és civil szervezetek képviselőit,
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. §-a
által a 2000 fő feletti települések esetében előírt szociálpolitikai kerekasztal képviselőit.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program célcsoportjai
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

Tisztelt Képviselő-testület!
Javasolom az esélyegyenlőségi program, és annak mellékleteinek elfogadását. A javaslat
elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.
Határozati javaslat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programját, és az annak mellékletét képező HEP jegyzéket és intézkedési
tervet.
A képviselő-testület felkéri a HEP-ben érintetteket, annak végrehajtására.
Felelős: HEP intézkedési terve szerint érintettel
Határidő: folyamatos, ill. az intézkedési terv szerint

Nagycenk, 2013. június 20.

Csorba János
polgármester

