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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (V1.5.) 

EMMI rendelet szabályai jelentős mértékben meghatározzák a Helyi Esélyegyenlőségi 

Program tartalmi követelményeit. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 

szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/201 1.(XII.27.) kormányrendelet 

rendelkezései az irányadók az intézkedések meghatározására. 

A Program elkészítéséhez az adatok forrásának alapjául az Országos Területfejlesztési és 

Területrendezési Információs Rendszer (TelR), Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 

adatbázisa szolgált, valamint a helyi adatgyűjtések. 

Minden uniós és hazai pályázat kötelező eleme az esélyegyenlőségi program elkészítése és 

annak folyamatos felülvizsgálata. 

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

törvény 31. szerint: 

,A község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési 

önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 

(2) A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok - különös tekintettel a 

nők, 

a mélyszegénységben élők, romák, 

a fogyatékkal élő személyek, 

gyermekek 

idősek csoportjára  oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, 

illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés 

során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket” 

 

A HEP előkészítéseként, a  program megvalósításának érdekében biztosítsuk a véleményadás 

lehetőségét a partnereinknek. A fórumon részt vettek a helyi oktatásügy, egészségügy, a 

szociális ellátások ügyei, valamint a helyi kisebbséget érintő ügyek képviselői. Az 

elhangzottak alapján összegyűjtött tapasztalatokat beépítettük a programba. 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2019. (I.29.) 

határozatával elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 2018-2023. időszakra 

vonatkozóan.  

A HEP szövege, az intézkedések és a hozzá kapcsolódó célok, a  program táblázatai 

megváltoztak, ezért a HEP módosításra szorul. A Képviselő- testületnek a módosított 

adatokat ismét határozattal kell elfogadnia.  

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2019-2023. időszakra vonatkozó Helyi 

Esélyegyenlőségi Programja az új táblázatok kitöltésével, továbbá az intézkedések 

megvalósításában résztvevő partnerek bevonásával elkészült, mely a határozati javaslat 1. 

számú mellékletét képezi. 

Fentiek alapján elkészült a Helyi Esélyegyenlőségi Program kötelező felülvizsgálata. 
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A döntés célja, pénzügyi hatása:  

 

A döntés célja az esélyegyenlőséggel kapcsolatos jogszabályi elvárásoknak való megfelelés 

.Közvetlen pénzügyi hatással jelen előterjesztés nem rendelkezik.  

 

 A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása: 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény    

(továbbiakban: Mötv.)  42. §  17. pontja szerint A képviselő-testület hatásköréből nem 

ruházható át: 

… 

17. *  amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.;… 

 

47. §… 

(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő 

önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati 

képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati 

képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. 

 

50. §  Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá a 

törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az 

önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 

megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

 

A Képviselő-testület hatásköre az 42. § 17. pontján, az egyszerű szavazattöbbség az Mötv. 

47.§ (2) bekezdésén és 50. §-án alapul.  

 

Egyszerű többség: Az ülésen  jelen lévő képviselők több mint felének (legalább 3 képviselő) 

egybehangzó szavazata az egyszerű többség. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Gyöngyössolymos, 2022. március 23. 

 

 

     

    Asztalos Miklós  

                                Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj56idbde4
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Határozati javaslat 

 

Sz:   /2022.(IV….)                            Tárgy: Döntés a módosított Helyi Esélyegyenlőségi 

           Program elfogadásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Helyi Esélyegyenlőségi 

Program Felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  

 

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos előterjesztést és úgy döntött, hogy 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2019-2023. évekre vonatkozó Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint 

elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a programban beazonosított problémák a 

valóságnak megfelelnek és a hozzájuk rendelt tevékenységet betartja, a feladatok 

megvalósítását támogatja.  

 

3. A Képviselő – testület a 18/2019. (I.29.) számú határozatával elfogadott Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: Asztalos Miklós polgármester, dr. Behan Anett Éva jegyző 

Határidő: értelemszerű 

 

4. A Képviselő-testülete felkéri az intézmények vezetőit a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programban, az intézkedési tervben foglaltak megvalósítása érdekében a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: Intézményvezetők  

Határidő: értelemszerű 

 

5. A Képviselő- testület felkéri polgármestert, hogy gondoskodjon a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programnak (2018-2023. időszakra) az Önkormányzat hivatalos 

internetes oldalon történő megjelentetéséről, továbbá a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltsége részére történő megküldéséről. 

 

Felelős: Asztalos Miklós polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 
Az előterjesztés és a döntési javaslat törvényes! 

 

 

dr. Behan Anett Éva       
           jegyző 

 

 


