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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 (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írja elő a 

települései önkormányzatok számára. A törvény alapján a települési önkormányzat ötévente 

öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 

Az Ebtv. 31.§ (6)-(7) bekezdései  alapján 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 e törvény rendelkezéseinek megfelelően – 

társulás esetén valamennyi települési önkormányzat – hatályos helyi esélyegyenlőségi 

programmal (továbbiakban: HEP) rendelkezik. 
 

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról szóló 321/2011.(XII.27.) Korm. rendeletben megfogalmazottak  alapján,  a 

települési önkormányzat által készített helyi esélyegyenlőségi program,  helyzetelemzésből és 

intézkedési tervből áll. A helyzetelemzésben meg kell határozni a településen élő hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők és romák, gyermekek, 

nők, idősek és fogyatékkal élők teljes lakossághoz viszonyított képzettségi, lakhatási, 

foglalkoztatási, egészségi, szociális és területi mutatóit, az adott település 

esélyegyenlőtlenségi problémáit. Az intézkedési tervben meg kell határozni, hogy a 

helyzetelemzésben feltárt esélyegyenlőségi problémák felszámolása érdekében milyen 

beavatkozásokra, intézkedésekre van szükség. 

 

Polgár Város Képviselő-testülete 2013. évben fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programját, melynek felülvizsgálata minden évben megtörtént. 

Tárgy évben újabb 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi program elfogadása válik szükségessé, 

így elkészült a 2018 - 2023. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program, mely az előterjesztés 

mellékletét képezi. 

Az anyag statisztikai kimutatások alapján, több évre visszamenőleg mutatja be a településen 

élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esetében bekövetkezett változásokat, valamint az 

esetükben tett intézkedéseket. 

  

A HEP  tartalma  teljes egészében aktualizálásra került, ehhez igazítva a  helyzetelemzéseket  

és célkitűzéseket. 
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A munkaanyagot a HEP Fórum tagjai 2018. június 20.-án véleményezték. A résztvevők 

részletesen kifejtették a helyzetelemzéssel és problémafeltárással kapcsolatos észrevételeiket, 

melyek a programban rögzítésre kerültek.  

A program időarányos megvalósulását, illetve a helyzetelemzésben feltártak esetleges 

változását kétévente át kell tekinteni és a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell 

vizsgálni. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a település 2018-2023. időszakra vonatkozó  

Esélyegyenlőségi Programját megtárgyalni, véleményével  kiegészíteni és a határozati 

javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.  
 

Polgár, 2018. július 12. 

       

Tisztelettel: 

         

 

      Tóth József 

      polgármester 

 

 

 

 

……./2018. (VII. 26.) sz. határozat 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta                  

a „Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2018-2023. időszakra 

szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására” 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

1./  A képviselő-testület a Polgár Város Önkormányzatának 2018-2013. 

időszakra vonatkozó  Helyi Esélyegyenlőségi Programját elfogadja, 

az intézkedési tervet  jóváhagyja. 

 

2./  Felhívja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az intézkedési tervben 

foglaltak megvalósításáról gondoskodjon. 

 

3./ Felhívja a jegyzőt, hogy az elfogadott intézkedési terv 

felülvizsgálatáról a programban megfogalmazottak alapján 

gondoskodjon. 

 

 Határidő: folyamatos, felülvizsgálat 2 évente 

 Felelős: polgármester, jegyző 

 

 


