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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése értelmében 

– 138/2018. (11. 29.) Képviselő-testületi határozatával elfogadta az Önkormányzat öt évre 

szóló, 2018-2023 időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: 

HEP).  

 

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése értelmében az 

esélyegyenlőségi programot kétévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatnak ki kell terjednie 

a helyzetelemzés helytállóságára, valamint a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére, 

eredményeire. 

 

Fentieket figyelembe véve Szada Nagyközség HEP-ében foglaltak végrehajtásának ellenőrzése 

céljából 2020. szeptember 22-én Helyi Esélyegyenlőségi Fórum megtartására került sor. A 

Fórumon megvitatásra került a HEP Intézkedési Terve, melybe a kitűzött céloknak 

megfelelően, azok megvalósulását, illetve az elért eredményeket megvizsgáltuk, a HEP 

felülvizsgálatát elvégeztük.  

 

A Fórum Szada Nagyközség Polgármesterének és Jegyzőjének, a Polgármesteri Hivatal érintett 

dolgozóinak, a Humánügyi Bizottság elnökének, az Intézkedési Terv egyes feladataira kijelölt 

felelősöknek, az Esélyegyenlőségi Program mentorának, továbbá a GoodWill Consulting Kft.  

pályázatíró képviselőjének részvételével került lebonyolításra. 

 

A Fórumon elhangzottak és megtárgyalt feladatok, illetve intézkedések vonatkozásában 

megállapítást nyert, hogy a megjelölt intézkedések a továbbiakban is fennmaradhatnak, 

azok módosítása nem látszik indokoltnak, hiszen nincs olyan jellegű probléma, ami ne lenne 

lefedve az elkészített Intézkedési tervvel. 

 

Jelen előterjesztéshez tájékoztatásul mellékletként csatoljuk a 2018-2023 időszakra szóló HEP-

et, a HEP-hez kapcsolódó Intézkedési Tervet, valamint a megtartott Fórumról készült 

jegyzőkönyvet, melynek megtárgyalása után javaslom a csatolt határozati javaslat elfogadását. 

 

Az előterjesztés mellékletei:  

1. sz. melléklet – 2018-2023 időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program (a 

terjedelem miatt kizárólag elektronikus úton csatoljuk) 

2. sz. melléklet – HEP Intézkedési Terv  

3. sz. melléklet – Helyi Esélyegyenlőségi Fórumról készült jegyzőkönyv 

 

 

Szada, 2020. október 15. 

 

 

  

Pintér Lajos         

polgármester 

 

 



 

 

HATÁROZATI-JAVASLAT 

 

…/2020. (X. 29.) KT-határozat  

 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi esélyegyenlőségi programok 

elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) 

Korm. rendelet 6. §-a alapján Szada Nagyközség Önkormányzat 2018-2023 időszakra 

vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: HEP) felülvizsgálta, azt a 

104/2020. számú anyag melléklete szerinti formában továbbra is hatályban tartja megállapítva 

egyben, hogy az abban foglalt lejárt határidejű intézkedések teljesültek. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a helyi esélyegyenlőségi programok 

elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) 

Korm. rendelet 3. §-a értelmében a felülvizsgált HEP-et a helyben szokásos módon tegye közzé, 

valamint küldje meg a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 


