
Előterjesztés 

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. március 9. napján tartandó soron következő ülésére  

5. számú napirendi pont 

Tárgy: A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulásáról szóló tájékoztatás 

Előterjesztő: Gerő Attila polgármester 

Az előterjesztést készítette: Marosi Istvánné igazgatási ügyintéző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 113/2018. (X.09.) sz. 

határozatával fogadta el és hagyta jóvá a 2018 - 2023. hatályos Sióagárd Község   

Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: HEP).  

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló, többször 

módosított 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: törvény), valamint a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) értelmében 

2023. októberig el kell készteni Sióagárd Község Önkormányzatának új Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját.  

A felülvizsgálat során aktualizálásra kerülnek a helyzetelemzés és az intézkedési terv adatai.  

Elsődleges cél számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz 

történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező 

problémákat. 

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és 

azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését  

az HEP IT tartalmazza. 

A Kr. 6. §-a szabályozza a kétévenkénti felülvizsgálatot az alábbiak szerint: 

(2) A felülvizsgálatnak ki kell terjednie 

a) arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helyálló—e, 

b) a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére. 

(3) ha a felülvizsgálat alapján szükséges, a települési önkormányzat 

a) módosítja a helyi esélyegyenlőségi programot, vagy 



b) új helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 

A törvény által előírt kötelező áttekintés megtörtént, a HEP időarányos megvalósítása eredményes, a 

program módosítása nem szükséges, lejárt határidejű intézkedéseket nem tartalmaz, a helyzetelemzés 

továbbra is helytálló, ezért a HEP változatlan formában történő helyben hagyását javaslom. 

 

Kérem az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek! 

 

Sióagárd, 2023. március 6.  

        Gerő Attila  

        polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének   

…/2023.(….). határozata  

Tájékoztatás Sióagárd Község Önkormányzata Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának megvalósulásáról 

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő testülete 113/2018. 

(X. 09.) számú határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot. 

A képviselő testület az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak 

megfelelően, a kétévente előírt áttekintésének eleget tett, a program 

határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadja. 

Vállalja, hogy 2023. októberig képviselő-testületi ülésén tárgyalja a 

következő öt évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 

 

Felelős: Gerő Attila polgármester 

Határidő: 2023. október 31 

 

 

  

 

 

 

 


