
 1 

 
 

Ikt.sz.: H/306-3/2023.                                                                     Előterjesztés száma: 30/2023.   
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2023. március 30-i rendes nyilvános ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 
Szada Nagyközség Önkormányzat 2023-2028. időszakra szóló 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjának tervezete 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

Előkészítette: 

Kerékgyártó Tamás 

SZAK-intézményvezető, mint 

HEP-referens 

 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

Takács Tímea anyakönyvvezető, 

hagyatéki és szociális ügyintéző 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 
 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika 

pénzügyi osztályvezető 
 

Törvényességért felelős: dr. Finta Béla jegyző  

Előzetesen tárgyalja: Humánügyi Bizottság 

Egyeztetve, tájékoztatva: - 

Javasolt meghívott: 
Kerékgyártó Tamás intézményvezető 

(Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ) 

A határozati javaslat 

elfogadásához szükséges 

szavazattöbbség: 

egyszerű többség 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

I./ Előzmények 

 

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

továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot fogad el. 

A fenti jogszabályi rendelkezésnek eleget téve Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete 138/2018.(XI.29.) KT-határozatával elfogadta Szada Nagyközség Önkormányzata 2019. január 

1. és 2023. június 30. közötti időszakra vonatkozó, az esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit, 

érvényesülését biztosító Helyi Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: HEP). 

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 

szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdése szerint a 

HEP-et a települési önkormányzat vizsgálja felül. 

 

II./ A döntéshez szükséges információk 

 

Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése szerint a helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, 

illetve a 31. § (2) bekezdésében meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell 

tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, 

illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. 

A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésének megfelelően a felülvizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy a 

helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, fel kell mérni a lejárt határidejű intézkedések teljesülését és 

eredményeit. Fentieken túlmenően a 2021. július 1. napját követően esedékes HEP áttekintés és 

felülvizsgálat, illetve új HEP elkészítésekor vizsgálni szükséges azt is, hogy a HEP a társadalmi 

felzárkózásért felelős miniszter által, az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett módszertani 

útmutatónak megfelel-e. 

Amennyiben a felülvizsgálat alapján szükséges, az önkormányzatnak a HEP-et vagy módosítania kell, 

vagy új HEP-et fogad el. A felülvizsgálatot a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által működtetett 

esélyegyenlőségi mentori hálózat munkatársai segítik. A kétévenkénti felülvizsgálati 

kötelezettségünknek 2020-ban eleget tettünk. A 2022-ben esedékessé vált felülvizsgálat során viszont - 

az új módszertani útmutatónak megfelelően - a korábbi 65 mutató helyett már 137 mutató tekintetében 

szükséges a HEP megfelelőségét vizsgálni. 

 

III./ Határozati javaslat: 

 

A fentiek alapján javasolt a 2019-2023. közti időszakra elfogadott HEP lezárása, és egyidejűleg az új 

szabályozás szerint elkészített, frissített statisztikai adatokkal bíró, új HEP elfogadása. 

A HEP végrehajtását nyomon követő települési HEP Fórum (továbbiakban: Fórum) 2022. október 12-

én megtartott tanácskozásán Szada Nagyközség Önkormányzat jelenleg hatályos „Helyi 

Esélyegyenlőségi Program 2018-2023.” elnevezésű dokumentuma Intézkedési tervét részletesen 

megvizsgálta, megvalósítását valamennyi pontban megfelelőnek találta, így azt lezárta. 

A „Helyi Esélyegyenlőségi Program 2023-2028.” elnevezésű – jelen előterjesztéshez Mellékletként 

csatolt - dokumentum tervezetét a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság illetékes esélyegyenlőségi 

mentora szakmailag véleményezte, és azt formai és tartalmi szempontból a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelőnek találta. 

A leírtakra tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

 

…/2023.(III.30.) KT-határozat  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023-2028. időszakra szóló 

Helyi Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: HEP) a 30/2023. sz. előterjesztés mellékletében 

foglaltak szerint határozza meg. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a HEP közzétételére az Önkormányzat hivatalos honlapján. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 


