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ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  

2015. június 24.-i rendes ülésére 
 
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. június 24. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képvisel ő-testület 
Előterjeszt ő: Benedek Éva elnök, Humánügyi Bizottság 
Előterjesztést készítette: Kiskuti Petra aljegyz ő 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:  nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:  rendes  / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:  egyszer ű / minősített 
A szavazás módja:  nyílt / titkos 
 

A tárgyalandó témakör tárgya: 
Őrbottyán Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenl őségi Programjának felülvizsgálata  

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (to-
vábbiakban: Ebktv.) 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló 
helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete 2013. 
július 17-i ülésén 189/2013. (VII. 17.) számú határozatával elfogadta Őrbottyán Város 2013-2018. évre 
szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése szerint a helyi esélyegyenlő-
ségi program időarányos megvalósulását, illetve a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, 
lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről készített helyzetelemzés esetleges 
megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlő-
ségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek 
megfelelően kell módosítani. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rende-
let) 6. § (2) bekezdése szerint a felülvizsgálatnak ki kell terjednie 

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

b) lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére. 

A 31. § (5) bekezdése alapján a helyi esélyegyenlőségi programot a települési önkormányzat azon 
köztisztviselője vagy közalkalmazottja készíti el, aki a program készítéséhez előírt képzést elvégzi. 
Jelenleg az önkormányzatnál Kiskuti Petra aljegyző rendelkezik a szükséges képesítéssel. A 31. § (5) 
bekezdése szerint a helyi esélyegyenlőségi programok elkészültét és felülvizsgálatát esélyegyenlőségi 
mentorok segítik. A kormány a Korm. rendeletben a Türr István Képző és Kutató Intézetet jelölte a 
köztisztviselők és közalkalmazottak képzésére, illetve a mentorálásra. A HEP felülvizsgálatához kap-
csolódóan a TKKI esélyegyenlőségi mentorhálózatának szolgáltatásait az önkormányzat igényelte, így 
a TKKI területileg illetékes mentora elektronikus úton, telefonon, illetve személyesen helyszíni 
mentorálással segítette a felülvizsgálatot. A felülvizsgálati dokumentum szakmai ellenőrzése az előter-
jesztés kiküldésének időpontjában folyamatban van, a szakmai vélemény előreláthatóan a képviselő-
testület ülésére rendelkezésre áll majd. 

A HEP felülvizsgálata az Ebktv. és a Korm. rendelet előírásai figyelembevételével, a mentor szakmai 
támogatásával készült el. A Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerint, ha a felülvizsgálat alapján 
szükséges, a települési önkormányzat 

a) módosítja a helyi esélyegyenlőségi programot vagy 

b) új esélyegyenlőségi programot fogad el. 

A HEP felülvizsgálatának eredményeképpen, a HEP Fórumon résztvevők észrevételeinek figyelembe-
vételével a helyi esélyegyenlőségi program módosítására teszek javaslatot az előterjesztés melléklete 
szerint. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a határozati javaslatról. 
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2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

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

- A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorok-
ról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

Közvetlen költségvetési kihatása a 2015. évben nincsen, az intézkedési tervben foglaltak végrehajtá-
sához kapcsolódó kiadásokat a tárgyévi költségvetés elfogadásakor vizsgálni kell. 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

6. HATÁROZAT -TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…../2015. (VI. 24.) számú határozata 
Őrbottyán Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenl őségi Programjának felülvizsgálatáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Őrbottyán Város Önkormány-
zata 2013-2018. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát a határozat mel-
léklete szerint elfogadja. Felkéri a Humánügyi Bizottság elnökét, hogy koordinálja a Helyi Esélyegyen-
lőségi Programban megfogalmazott intézkedések végrehajtását. 

 

HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 143/2015. (VI. 24.) számú határozata 
Őrbottyán Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenl őségi Programjának felülvizsgálatáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Őrbottyán Város Önkormány-
zata 2013-2018. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát a határozat mel-
léklete szerint elfogadja. Felkéri a Humánügyi Bizottság elnökét, hogy koordinálja a Helyi Esélyegyen-
lőségi Programban megfogalmazott intézkedések végrehajtását. 

Határid ő:  folyamatos 
Felelős:  Humánügyi Bizottság 
Végrehajtást végzi:  Humánügyi Bizottság és a HEP-ben meghatározottak 
 

 

 


