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Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról (a
továbbiakban: HEP). Az Ebktv. 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente
öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. Az Ebktv. 31. § (4) bekezdés alapján:
„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 helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) kormányrendelet rendelkezései, a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.5.) EMMI
rendelet szabályai jelentős mértékben meghatározzák a tartalmi követelményeit. A
megfogalmazott intézkedések, tevékenységek annak függvényében kerültek meghatározásra,
hogy az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítható legyen.
A HEP-ben a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a
mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint gyermekek és idősek
csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási egészségügyi és szociális helyzetéről
helyzetelemzés, valamint a feltárt problémák komplex kezelése érdekében intézkedési terv
készült.
Hegymagas község Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2019. (IV.10.) határozatával
fogadta el a 2019-2024 időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját, melynek
felülvizsgálata a fentiek alapján 2021. április 10. napjáig meg kell történjen.
HEP Fórum összehívására a járványügyi helyeztre való tekintettel nem került sor személyesen,
azonban a korábbi elkészítésben részt vevő partnerek részére megküldésre került a 2019-2024
időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program és megvitatásra kerültek a módosítási
javaslatok. Ezek alapján javaslom elfogadásra a dokumentumot. A helyi esélyegyenlőségi
programot a települési önkormányzat köztisztviselői készítették el.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – 2021. február 8.
napjától a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét a Polgármester gyakorolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri döntést elősegítve az előterjesztés
mellékletét képező HEP-et áttanulmányozni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
A mellékelt táblázatban nyomtatott nagybetűkkel kerültek beírásra a módosítások.
HATÁROZATI JAVASLAT
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (II. …) Kt. határozata
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Hegymagas Község Önkormányzata polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleménye
kikérésével a következő döntést hozom:
1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019-2024 időszakra
vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program 2021-es felülvizsgálatát elfogadja a
táblázat szerinti módosításokkal.
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