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ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. február 23-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2003.CXXV. egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló törvény kimondja, hogy 
minden ember egyenlő méltóságú személy, és számos védett tulajdonságú célcsoportot jelöl 
meg, amelyekkel szemben tiltja a hátrányos megkülönböztetést, jogsértés esetén számukra 
jogvédelmet biztosít.  
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP) 2014. június 20-án fogadta el a Képviselő-testület. 
A dokumentációt kétévente felül kell vizsgálni. 2016. február 26-i testületi ülésen felülvizsgált 
HEP-en átvezetésre került valamennyi lényeges módosítás. Ezt követően nem történt olyan 
jelentős változás, mely érintené hatályos dokumentumunkat.  
 
A kétévenkénti kötelező felülvizsgálatot elvégeztük, nem javasoljuk módosítani Helyi Esély-
egyenlőségi programot.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy eleget téve törvényi kötelezettségünknek,  
2019. évben új HEP-et kell készíteni. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2018. február 06.  
                                                                                                          
 
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. június 20. napján megtartott üléséről 
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

127/2014. (VI.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
 
 
 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program elfogadásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: --- 

 
 
 
 
 
 
Mezőfi Zoltán sk.                                                                          Dr. Varga Tibor sk. 
 polgármester                                                                                        jegyző 
 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

33/2016. (II.26.) számú határozata 
 
 

Tárgya: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata   
 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ram felülvizsgálatáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogad-
ja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: --- 
 
 
 
Hegedűs Ferenc sk.                                                                             Dr. Varga Tibor sk. 
   polgármester                                                                                                jegyző 
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3. Jogszabályi háttér:  

 
2003. évi CXXV. törvény 

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
 

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOK 
31. § (1) A község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a további-

akban: települési önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi 
programot fogad el. 

(2) 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 helyzetelemzés és az 
intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a települési kisebbségi önkormányzatok vélemé-
nyét. A helyi esélyegyenlőségi programot a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott 
részletes szabályok alapján kell elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyen-
lőségi program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továb-
bá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célki-
tűzéseinek összhangjáról. 

(3) A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani 
a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesü-

lését segítő intézkedésekre, 
b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni fel-

lépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, 
c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosításához szükséges intézkedésekre, 
d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve 

javítják foglalkoztatási esélyeiket. 
(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdés-

ben meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekin-
tés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a 
helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. 

(5) A helyi esélyegyenlőségi programot a települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazot-
tak készítik el. Képzésüket, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészültét és felülvizsgálatát esélyegyen-
lőségi mentorok segítik. A települési önkormányzati köztisztviselők, közalkalmazottak képzését a Kormány 
által rendeletben kijelölt szerv végzi. 

(6) A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrá-
sokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból szár-
mazó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor ré-
szesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi 
programmal rendelkezik. 

(7) A települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása az államháztar-
tás 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 a társulást alkotó települési önkormány-
zatok mindegyike az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi 
programmal rendelkezik. 

(8) Esélyegyenlőségi mentor tevékenységet az végezhet, aki 
a) rendelkezik felsőfokú végzettséggel, 
b) a külön jogszabályban meghatározott képzésen vett részt, és 
c) rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal. 
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4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2018. (II.23.) számú határozata 
 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ram felülvizsgálatáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a 2014. június 20. napon elfogadott, 2016. február 26. napon felülvizsgált 
Helyi Esélyegyenlőségi programot ismételten felülvizsgálta, annak tartalmát nem módosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: --- 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 


