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Tisztelt Képviselő-testület!

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

(Ebktv.)

31.

önkormányzatnak

§

(1)

rendelkeznie

bekezdése
kell

5

értelmében

évre

szóló

minden

helyi

települési

esélyegyenlőségi

programmal (HEP), amelyet kétévente felül kell vizsgálni.
„(4) 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.”
Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HEP-et a 188
/2013.(VII.25.) számú határozatával fogadta el, majd a 343/2015.(XI.05) számú
képviselő-testületi határozatával döntött a HEP változatlan formában történő
elfogadásról.
A HEP második kétéves kötelező felülvizsgálat esedékessége a program
elfogadásától számított négy évvel bezárólag határidős.
A törvény értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek
kimenete kétféle lehet:
-

Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy
felülvizsgálat nem szükséges. Ebben az esetben a képviselő testületnek
szükséges arról határoznia, hogy az Ebktv-ben foglaltaknak megfelelően, a
HEP kétévente előírt áttekintésének eleget tettek, a HEP-et változatlan
formában elfogadták. A képviselő testület határozatát fel kell tölteni a
HEP-ek

elkészítésének

és

felülvizsgálat

nyomon

követésének

támogatására létrehozott szoftver (hep.tkki.hu) dokumentumai közé,
ahogyan azt a nyilatkozatot is, amely arra vonatkozik, hogy felülvizsgálat
nem történt.
-

A

törvényi

áttekintése,

szabályozás
amely

alapján

alapján

a

a

felülvizsgálatot

képviselő-testület

megelőzi
annak

a

HEP

változatlan

formában történő jóváhagyásáról vagy a felülvizsgálat szükségességéről
dönt.

-

A

statisztikai

adatok

idősorainak

előállítását,

elemzését

és

a

következtetések levonását az 5 éves HEP program megalkotásakor, a
tervezési szakaszban szükséges és érdemes elvégezni. Ez a tervezési
szakasz esetünkben a 2018. év első félévében, a 2018-2023 közötti
időszakra készülő HEP dokumentum összeállításakor esedékes. 2018.
első félévében a képviselő-testületnek - törvényi kötelezettségéből
következően – új helyi esélyegyenlőségi programot kell elfogadnia.
Ennek

a

kidolgozása

már

hónapokkal

korábban

megkezdődik

és

szükségképpen együtt fog járni a HEP megvalósulásának alaposabb
vizsgálatával, értékelésével, majd annak figyelembevételével az aktuális
helyzetelemzésből kiindulva új célkitűzés és ahhoz rendelt intézkedési terv
meghatározásával.

Határozati javaslat

Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013-2018 évekre
vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak
megfelelően áttekintette és változatlan formában elfogadja.

Határidő:
az SZGYF részére határozati kivonat megküldése: 8 nap
a település HEP programját és a programok adatait tartalmazó internetes
szoftver-felületbe adatfeltöltés: 2018. december 31.
új esélyegyenlőségi program kidolgozásának megkezdése: 2018. január
Felelős: Mészáros Miklós polgármester

