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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

I./ Előzmények 

 

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

(továbbiakban: Ebktv.) 31. § (1) bekezdése értelmében a község, a város és a főváros kerületeinek 

önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi 

esélyegyenlőségi programot fogad el.  

Szada Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2018-2023 időszakra 

vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban: HEP) 2018. november 18. napján 

fogadta el, a 138/2018. (XI.18.) önkormányzati határozatával.  

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

illetve a (2) bekezdésben 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 HEP első felülvizsgálata 2020. évben vált aktuálissá, amikor a HEP felülvizsgálati munkapéldányát 

eljuttattuk mindazoknak, akik a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet Korm. rendelet 1. § (2) 

bekezdése szerinti tárgykörökben tapasztalatokkal rendelkeznek, és véleményükkel segíthették a 

felülvizsgálat tárgyilagos lefolytatását. Ezt követően a 2020. szeptember 22-én megrendezett HEP 

Fórumon az érintettek el is mondhatták véleményüket, tapasztalataikat. 

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. 

Ennek megfelelően az Önkormányzat Képviselő-testülete 113/2020.(X.29.) KT-határozatában 

rögzítette, hogy „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.” 

 

A hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Program az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthető: 

https://szada.hu/storage/uploads/6554832e-f189-4076-afba-61d41f2b431f/HEP_2018-2023.pdf  

 

A további két év elteltével esedékes újabb felülvizsgálatot a Képviselő-testület 2022. évi Munkaterve 

értelemszerűen az októberi rendes testületi ülés napirendjeként irányozta elő. 

 

II./ A döntéshez szükséges információk 

 

A jogszabályi környezet változásának következtében (a helyi esélyegyenlőségi programok 

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

rendelet 2021. június 30-i módosítása alapján) a Belügyminisztérium „Módszertani útmutató a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” c. 

dokumentumot adott ki – amelynek tartalmára figyelemmel: 

➢ vagy teljes egészében át kellene dolgozni a 2018-2023. időszakra szóló HEP-ot (idő előtt újat 

készítve egy évre!), 

➢ vagy pedig lezárni a jelenleg hatályos HEP-ot – tekintettel arra, hogy annak minden eleme, 

intézkedési terve rendben megvalósult, és „csupán” fenntartani hatályában mindaddig, amíg a 

2023-2027. évekre szóló új HEP – előre láthatóan már a 2023. márciusi képviselő-testületi 

ülésre – el nem készül. (Mivel az önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai 

uniós forrásokból, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak 

akkor részesülhet, ha hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik, ezért - a 

megyeileg illetékes HEP mentor - szakmai javaslata alapján a jelenleg hatályos 2018-2023-as 

esélyegyenlőségi programot az új helyi esélyegyenlőségi program elkészültéig hatályban kell 

tartani. 

https://szada.hu/storage/uploads/6554832e-f189-4076-afba-61d41f2b431f/HEP_2018-2023.pdf
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➢ A hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Program helyzetelemzését, intézkedési tervének időarányos 

megvalósulását áttekintve a HEP felülvizsgálata az előbb hivatkozott Módszertani útmutató 

szempontjai alapján megtörtént – és eszerint a jelenleg hatályos 2018-2023 időszakra szóló 

esélyegyenlőségi program lezárása indokolt.  

 

A javaslatról a HEP Fórum (tagjait ld. a fenti linken elérhető HEP anyagában feltüntetve!)  a jelen 

előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Jegyzőkönyvben rögzítettek szerint foglalt állást. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi esélyegyenlőségi program 

hatályban tartását fogadja el. 

 

Az előterjesztés melléklete: 

1.sz. melléklet – a 2022. október 12-i HEP Fórum jegyzőkönyve (X.18.-i bizottsági ülésen, 

helyszíni kiosztásként) 

 

Mindezekre figyelemmel az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom. 

 

Szada, 2022. október 13. 

 

 

III./ Határozati javaslat: 

 

…/2022.(X.27.) KT-határozat  

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a 114/2022. sz. 

előterjesztésben foglaltakra - 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, s azt tartalmát tekintve lezárva, a 113/2020.(X.29.) KT-

határozatában foglaltak szerinti tartalommal és formában továbbra is hatályban tartja. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az e határozat 1./ pontja szerinti rendelkezéssel 

záradékolja a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és a 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. 

 

3./ A Képviselő-testület egyidejűleg felkéri a Jegyzőt, hogy a Testület 2023. évi Munkaterve 

tervezetének összeállításakor a 2023. márciusi rendes ülésre ütemezze be a 2023-2027. időszakra szóló 

Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásának napirendjét – a SZAK intézményvezetője által addigra 

összeállított előterjesztés alapján.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: 1.-2./ pont: polgármester, 3./ pont: jegyző 

 

 


