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Tárgy: A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
(Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) bekezdése 
szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, 
amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell 
vizsgálni. Utóbbi bekezdés szó szerint: 
„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben 
meghatározott helyzet esetleges megváltozását két évente 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.” 
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 10. napján, a 116/2013. (X. 10.) 
önkormányzati határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.  
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 
szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében: 
 

6. § (1) A települési önkormányzat vizsgálja felül a helyi esélyegyenlőségi programot. 

(2) A felülvizsgálatnak ki kell terjednie 

a) arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, 

b) a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére. 

(3) Ha a felülvizsgálat alapján szükséges, a települési önkormányzat 

a) módosítja a helyi esélyegyenlőségi programot, vagy 

b) újhelyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 

(4) A felülvizsgálatot a TKKI által működtetett esélyegyenlőségi mentori hálózat munkatársai 

segítik. 

 
Segesd Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata megtörtént. 
Ennek keretében az adatok frissítésére, a beazonosított problémák, a fejlesztési lehetőségek, 
valamint az intézkedések aktualizálására került sor. 
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Határozati javaslat:  
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (IX. 17.) önkormányzati 
határozata a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról. 

 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 
 
Segesd, 2015. szeptember 10. 
 
 
        Péntek László  
        polgármester 


