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Tisztelt Képviselő-testület!  

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

törvény (Továbbiakban. Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról 

(Továbbiakban: HEP). 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:  

„(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.”  

Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 25-ei testületi ülésén a 

16/2016. (II.25.) számú határozattal fogadta el az új Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A 

program első felülvizsgálata megtörtént 2018-ban, idén pedig újra szükséges annak 

felülvizsgálata.   

A HEP felülvizsgálatának folyamata: 

• A helyzetelemzés felülvizsgálata: adatok frissítése, adathiányok pótlása 

• Beazonosított problémák felülvizsgálata: a korábban beazonosított probléma 

aktualitásának vizsgálata, korábban nem azonosított probléma beazonosítása  

• Intézkedések felülvizsgálata: a felülvizsgált időszakban tervezett intézkedések 

megvalósulásának vizsgálata, arra vonatkozóan, hogy sikerült-e megvalósítani az adott 

intézkedést, vagy nem  

A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy a 2018-ban tett következtetések ma is 

érvényesek, új intézkedések meghozatalára nincs szükség, korábban nem azonosított 

probléma beazonosítására nem került sor.  

Adat-, illetve jogszabályváltozások kerültek frissítésre az érintett bekezdésekben. 

Az Ebktv 31. § (6) bekezdése értelmében „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 az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, 

hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.” 

A fentieket figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés 

megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.  

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT  

Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

   /2020.(….) önkormányzati határozata 

 

1) Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Helyi Esélyegyenlőségi Program kétévente 

előírt áttekintésének eleget tett és a felülvizsgálatot elvégezte. 

 

2) A képviselő-testület a 2016-2021 évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot és az 

intézkedési tervet a tárgyban tartott fórumon egyeztetett módosításokkal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóth József Péter polgármester 

 

 

 

Tóth József Péter sk. 

     polgármester 

 


