
A határozat elfogadásához 

egyszerű többség szükséges! 

Nyilvános ülésen tárgyalható! 

 

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 26-én tartandó 

képviselő-testületi ülésére 

 

5. napirendi pont 
Pörböly Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja megvalósulásának 

megtárgyalása 

 

Előterjesztő: Sipos Lajos polgármester 

Előterjesztést készítette: Balogh Györgyi jegyző, Gál Istvánné esélyegyenlőségi referens 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2019. (III.4.) számú kt. határozatával 

fogadta el öt év időtartamra a jelenleg hatályos, az esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit, 

érvényesülését biztosító Helyi Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban: HEP), melyet a 

hatályos jogszabályban szereplő előírásnak megfelelően kétévente szükséges áttekinteni, illetve 

az áttekintés alapján felülvizsgálni.  

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

törvény 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény szerint a 

települési önkormányzat ötévente öt évre szóló HEP-et fogad el, melynek időarányos 

megvalósulását, illetve a meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell 

tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a HEP-et felül kell vizsgálni, melynek fő 

célcsoportjai és területei a következők:  

Célcsoportok: nők, mélyszegénységben élők, romák, fogyatékkal élő személyek, gyermekek és 

idősek. 

Területek: oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi, szociális helyzet. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani az intézkedések során: 

- egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és társadalmi felzárkózás követelményének 

érvényesülésére 

- oktatás, képzés: jogellenes elkülönítés megelőzésére, egyenlő esélyű szolgáltatások 

biztosítására 

- közszolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások: egyenlő esélyű szolgáltatások 

biztosítására 

- hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére 

- hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek támogatására, 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítására 

- idősek és az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok 

megvalósítására 

- közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatására 

- szegregált lakókörnyezetben élő gyermekek esélyegyenlőségére törekvés 

- helyi partnerség, lakossági önszerveződések társadalmi felelősségvállalására 

 



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

eredményes, felülvizsgálat nem szükséges, ezért a HEP változatlan formában történő helyben 

hagyását javaslom. 
 

 

Határozat javaslat: 

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2022. (IX.26.) határozata a Pörböly Község 

Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatáról  

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. 

évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése alapján a 15/2019. 

(III.4.) kt. határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot áttekintette. Az áttekintés eredményeként a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában 

helybenhagyja 

 

Felelős: Sipos Lajos 

Határidő: 2022. december 31. 
 

 


