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Tisztelt Képviselő-testület!
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi
esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) hatályos 31. §-a írja
elő a települési önkormányzatok számára. A hivatkozott jogszabályhely szerint:
„(1) 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 (továbbiakban: HEP) helyzetelemzést kell készíteni a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők,
romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és 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 helyzetelemzés és az intézkedési terv
elfogadása során figyelembe kell venni a települési kisebbségi önkormányzatok véleményét. A
helyi esélyegyenlőségi programot a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által
meghatározott részletes szabályok alapján kell elkészíteni. A programalkotás során
gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által
készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és
az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.”
A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból,
illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó,
egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha
a törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programmal
rendelkezik.
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2013. (X. 10.) önkormányzati
határozatával fogadta el az 5 éves időtartamra vonatkozó, jelenleg hatályos esélyegyenlőségi
programját.
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályait a helyi esélyegyenlőségi
programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011.
(XII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésénél
figyelembe vettük a program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI
rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben rögzített statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi
elemeket, melyek a Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésének alapját képezik.

Jelen előterjesztéshez mellékelt Helyi Esélyegyenlőségi Program (2019-2023)
helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat ötévente, öt év
időtartamra fogad el.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a szükséges döntés
meghozatalára.
Határozati javaslat:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (….) önkormányzati
határozata Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról.
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot (2019-2023) megvitatta és a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.
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