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A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

Tárgy:  Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

 

Előterjesztő: Campanari- Talabér Márta polgármester 
 

Előkészítő:   Varga Szilvia humánügyi referens 

 

 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta: – 

 

 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

          Bérczes Beáta   Sándor Tamás   dr. Ignácz Anita Éva 

            jogi előadó         aljegyző               jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 150/2013. (VII.12.) számú 

határozatával fogadta el öt év időtartamra a jelenleg hatályos, az esélyegyenlőség 

megteremtésének feltételeit, érvényesülését biztosító Helyi Esélyegyenlőségi Programját (a 

továbbiakban: HEP), melyet a hatályos jogszabályban szereplő előírásnak megfelelően 

kétévente szükséges áttekinteni, illetve felülvizsgálni.  

 

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

törvény 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 a 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 2015. évi felülvizsgálat során valamennyi addig meg nem valósított intézkedés 

vonatkozásában egységesen az elfogadott HEP megvalósításának határideje került 

meghatározásra. 2018-ban új HEP megalkotása válik szükségessé, így a mostani 

felülvizsgálatnak valóban csak arra kell kiterjednie, hogy a intézkedési tervben 

meghatározottakat kívánja-e módosítani a Képviselő-testület. A Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Közösségi Integrációs Főosztály Helyi Esélyegyenlőségi Programok 

Osztályának esélyegyenlőségi referense, Újhelyi Anikó a HEP-et áttekintette, azt teljesen 

rendben találta. Javasolta, hogy a HEP-ben megjelölt határidőkkel vizsgálja felül a Képviselő-

testület a dokumentumot, és azt változatlan formában hagyja jóvá. 

 

A HEP időarányos megvalósítása eredményesen megtörtént, a program felülvizsgálata nem 

szükséges, ezért a HEP változatlan formában történő helyben hagyását javasolom. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján, a mellékelt határozati 

javaslat szerint hozza meg döntését a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával 

kapcsolatban. 

 

Várpalota,  2018. február 01. 
 

 

 

Campanari- Talabér Márta 

           polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. február 09-i rendkívüli ülésén 

meghozta a következő határozatot: 

 

… / 2018. (II. 09.) képviselő-testületi határozat: 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 150/2013. (VII.12.) számú határozatával 

elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát elvégezte, és az alábbi döntést 

hozta:  

 

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

2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének, a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program kétévente előírt áttekintésének eleget tett, a Program határidőre 

megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadja, megállapítja, hogy felülvizsgálata nem 

szükséges, így a Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában helybenhagyja. 

 

 

 

 

Határidő a döntés megküldésére:  azonnal 

Felelős:      Campanari- Talabér Márta polgármester  

Végrehajtásban közreműködik:  Varga Szilvia humánügyi referens 

 

 

Várpalota,  2018. február 09. 

 

 

 

Campanari- Talabér Márta    dr. Ignácz Anita Éva 

polgármester                 jegyző 


