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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2013. (VI. 27.) számú 
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, ill. felülvizsgálni.  
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény (Ebktv.) 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 meghatározott helyzet esetleges megváltozását 
kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén, a HEP-et felül kell 
vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek 
megfelelően kell módosítani. 
 
A törvény által előírt kötelező áttekintést a HEP fórum elvégezte.  
A HEP időarányos megvalósítása eddig eredményesen megtörtént, a program 
felülvizsgálata így egyelőre nem szükséges, ezért a HEP-et változatlan formában 
javasolom helyben hagyni azzal, hogy 2019 első felében mindenképpen el kell végezni 
egy átfogó felülvizsgálatot.  
 
Továbbra is az a tapasztalat, hogy a pályázatok elbírálásánál egyetlen egyszer sem 
számított az, hogy a településnek van-e esélyegyenlőségi programja. Sajnos azt is 
megtapasztalhattuk, hogy a pályázati források elosztása nincsen összhangban az 
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény céljaival.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati 
javaslat elfogadására. 
  
 
Eplény, 2018. november 16. 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2018. (XI. 28.) határozata 

 
Eplény község helyi esélyegyenlőségi programjának a felülvizsgálatáról 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény község 
helyi esélyegyenlőségi programjának a felülvizsgálata” című előterjesztést és a 
következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2013. (VI. 27.) 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 áttekintésnek 
eleget tett, a program határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését 
elfogadja, a Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában 
helybenhagyja azzal, hogy 2019. június 30-ig az átfogó felülvizsgálatot el kell 
végezni, a  már megvalósult intézkedéseket ki kell vezetni, az alátámasztó 
elemzéseket pedig aktualizálni szükséges. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés közzétételével 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: azonnal, illetve a felülvizsgálatra 2019. június 30. 
     2. pontban: 2018. december 15. 
  
       
Eplény, 2018. november 28. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 


