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Tisztelt Képviselő-testület!
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló Helyi
Esélyegyenlőségi Program (a továbbiakban: HEP) elkészítését az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény ( Ebktv.) 31.§-a írja elő a
települési önkormányzatok számára.
A települési önkormányzat által készített Helyi Esélyegyenlőségi Program helyzetelemzésből
és intézkedési tervből áll.
A jogszabály értelmében, a programban 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 Helyi Esélyegyenlőségi Programot a települési önkormányzati dolgozók készítik el. A
dolgozók képzését, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészültét, és felülvizsgálatát a Türr
István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: TKKI) esélyegyenlőségi mentorai segítik.
A program elkészítését szabályozza a Helyi Esélyegyenlőségi Programok elkészítésének
szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. Kormányrendelet, illetve a
Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.)
EMMI rendelet.
A települési önkormányzat a helyzetelemzés alapján öt évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi
Programot készít, amelyet kétévente kell felülvizsgálni, és ennek alapján módosíthatják az
intézkedési tervet, és ha szükséges, a programot.
Fentiek alapján Zalahaláp Község Önkormányzata 2013. évben elkészítette programját,
melyet a Képviselő-testület a 96/2013.(VI.27.) Z.T.Ö. számú határozatával elfogadott.
Ezt megelőzően széles körben fórumokon, az intézményekkel, szervezetekkel együtt, ülésén
tárgyalta meg a HEP-et.
A program kétévenkénti felülvizsgálata jogszabályi követelmény.
Az Ebktv. értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenete
kétféle lehet:
1) Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy a felülvizsgálat
nem szükséges.
2) A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséhez igénybe vettük a Türr István Képző és
Kutató Intézet segítségét, és az általuk megküldött útmutató szerint eljárva, arra a
következtetésre jutottunk, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terveinek a
felülvizsgálata szükséges, hiszen a 16 intézkedési tervünkből 12-nek lejárt a határideje, így
azok felülvizsgálata szükséges.
A HEP Intézkedési Terveinek Felülvizsgálatáról a Tisztelt Képviselő-testület 59/2015.
(IX.23.) számú határozatával döntött.
A Program helyzetelemzési része változatlan formában elfogadható volt, hiszen az elmúlt két
évben olyan jelentős változások nem történtek, amelyek ezen rész átfogó felülvizsgálatát
tennék szükségessé.
Az Intézkedési Tervek felülvizsgálatához a HEP Fórum összehívásra került, amely során a
fórum tagjai a lejárt határidejű intézkedési tervben megfogalmazott célkitűzéseket, valamint
az intézkedések során elért eredményeket, illetve az eredményességet hátráltató problémákat
tárgyalták meg, valamint új ütemezést készítettek az intézkedési tervekhez.
A felülvizsgálat során tett megállapítások egy különálló dokumentumban kerültek rögzítésre.
A felülvizsgálatot és a módosítást követően a HEP-et a Képviselő-testület elé kell tárni.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozati
javaslat elfogadására!

Határozati javaslat
Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 321/2011 (XII.27.) Kormányrendelet
és a 2/2012 (VI.5.) EMMI rendeletben meghatározattak szerint a 2015. évben felülvizsgálat
Helyi Esélyegyenlőségi Programot a mellékelt módosításokkal elfogadja, amely érvényes
2015. november ……. napjától.
Határidő: folyamatos
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