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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 

2018. december 11-i ülésére 

 

 

Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2018-2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának elfogadása 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 125/2013. (VI. 25.) számú 

határozatával fogadta el Medgyesegyháza Városi Önkormányzat öt évre szóló Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: HEP).  

 

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

törvény 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzatoknak ötévente öt évre szóló 

helyi esélyegyenlőségi programot kell elfogadni. A települési önkormányzat által készített 

helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll.  

 

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. Rendelet 7.§ (3) bekezdése alapján a helyi 

esélyegyenlőségi programok kétévente esedékes felülvizsgálatába és az új helyi 

esélyegyenlőségi program elkészítésébe, valamint a helyi esélyegyenlőségi programok részét 

képző intézkedési terv végrehajtásának nyomon követésébe a települési önkormányzat 

bevonhatja az (1) bekezdés szerinti köztisztviselőt vagy közalkalmazottat, aki rendelkezik az 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) helyi 

esélyegyenlőségi programok írására felkészítő képzésének elvégzését tanúsító 

bizonyítvánnyal.  

 

A Hivatal Esélyegyenlőségi referense a SZGYF által szervezett képzésen 2013. évben részt 

vett, és mint helyi esélyegyenlőségi referens elkészítette a 2018–2023-ig szóló HEP-t. 

Munkáját szükség esetén a SZGYF által biztosított HEP mentor segítette. 

 

A helyi esélyegyenlőségi programhoz 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 helyzetelemzés és az intézkedési terv 

elfogadása során figyelembe kell venni a települési nemzetiségi önkormányzat véleményét is.  

A Helyi Esélyegyenlőségi program elkészítéséhez szükség van az egységesen rendelkezésre 

álló statisztikai mutatók kigyűjtésére, legalább 5 éves viszonylatban. Ezen adatok forrása az 

Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (https://www.teir.hu) 

adatbázisa. 



Az Önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, egyedi 

döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha 

hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati 

javaslat elfogadására. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

határozat mellékletét képező, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnak a helyzetelemzést 

és az intézkedési tervet egyaránt magába foglaló 2018-2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi 

Programját. 

A Képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy tegye meg a 

szükséges intézkedéseket az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtása érdekében. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal, illetve az intézkedési tervben meghatározott határidők szerint 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. december 07. 

 

 

           dr. Nagy Béla György s.k. 

polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k. 

   jegyző 


