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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A tavalyi évben már több alkalommal is foglalkoztunk az önkormányzati esélyegyenlőségi 

program elkészítésével. Kérelmet nyújtottunk be az esélyegyenlőségi szakértő kijelölésére, – az 

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

alapján – a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális Főosztálya (1089 Budapest, Kálvária tér 

7.) részére. A már ismert válaszlevélben kapott tájékoztatás szerint, a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatalnak akkor nem állt módjában szakértőt kijelölni. 

Emiatt az Esélyegyenlőségi Terv készítése, rajtunk kívül álló ok miatt, akkor nem volt lehetséges. 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény alapján az 

önkormányzatoknak 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogadnak el, melyet 

kétévente át kell tekinteni és felül kell vizsgálni. Pályázati támogatásban csak akkor 

részesülhetnek, ha rendelkeznek a törvénynek megfelelő, hatályos esélyegyenlőségi programmal. 

A törvényben korábban szereplő 2012. november 1-jei időpont módosítása azért vált szükségessé, 

mert az esélyegyenlőségi célcsoportokat leginkább érintő közszolgáltatások körében (pl. 

közoktatás, egészségügy) folyamatban lévő fenntartóváltások miatt változik az önkormányzatok 

feladatköre, amely befolyásolja a hosszú távú (öt éves) intézkedési terv megalkotását, az 

esélyegyenlőségi program céljainak, valamint az azok elérését szolgáló intézkedések 

meghatározását. Így – figyelembe véve az önkormányzatok kérését – a törvény megjelent 

módosításában már 2013. július 1-je szerepel új határidőként. 

 

A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, 

illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi 

döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet 2013. július 

1-jét követően, ha helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. A 321/2011. (XII. 27.) Korm. 

rendelet alapján az esélyegyenlőségi programok elkészítéséhez a Türr István Képző és Kutató 

Intézet (TKKI) – az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős 

Államtitkárságának háttérintézménye – mentori segítséget és képzést nyújt, amelyet az 

önkormányzatok ingyenesen vehetnek igénybe.  

 

A helyi esélyegyenlőségi programot a települési önkormányzat kijelölt köztisztviselői vagy 

közalkalmazottai készítik el, és vizsgálják felül. A program elkészítéséhez és felülvizsgálatához 

most első alkalommal az önkormányzatok térítésmentes szakértői segítséget és felkészítő képzést 

vehetnek majd igénybe, amelyet a TKKI nyújt számukra az esélyegyenlőségi mentorhálózatán 

keresztül. A képzések előre láthatóan idén ősszel indulnak és több lépcsőben valósulnak meg.   

 

A programok elkészítése az önkormányzatok aktív részvételét igényli. A települési önkormányzat 

közigazgatási szervének köztisztviselőjét vagy költségvetési szervének közalkalmazottját 

jelölheti ki a TKKI mentorhálózata által szervezett, a helyi esélyegyenlőségi programok 

elkészítését célzó képzésen való részvételre. Ez azt a célt szolgálja, hogy részt vegyenek a 

munkában azok az önkormányzati alkalmazottak, akik hosszú távon a településen dolgoznak és 

élnek, így a program kidolgozásához elengedhetetlenül szükséges település-specifikus 

ismeretekkel rendelkeznek. Továbbá a helyi közösséghez tartozásuk miatt érdekeltek a 

színvonalas helyi esélyegyenlőségi program létrehozásában és végrehajtásában. A mentori 

szolgáltatás és a képzésen való részvétel együttesen vehető igénybe. 
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A helyi esélyegyenlőségi programban az önkormányzatok helyzetelemzést készítenek a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, és lakhatási 

helyzetéről, és intézkedési tervet alkotnak a problémák komplex kezelésére. Az önkormányzatok 

egységes elvek mentén készítik el az esélyegyenlőségi programjaikat, hogy országos szinten is 

nyomon követhető legyen az esélyegyenlőségi célcsoportok (mélyszegénységben élők - romák 

egységes elvek, gyerekek, idősek, nők, fogyatékossággal élők) helyzetének változása és az 

esélyegyenlőséget célzó intézkedések. Az önkormányzatok közzéteszik esélyegyenlőségi 

programjaikat, és soron kívül megküldik a TKKI részére. Az intézet valamennyi 

esélyegyenlőségi programot megjelenteti a honlapján. 

Az esélyegyenlőségi programokkal és a TKKI szolgáltatásaival kapcsolatos további információk 

elérhetők a http://www.tkki.hu/ honlapon a Programok/ Esélyegyenlőség menüpont alatt. 

 

A TKKI honlapján jelentkezhetnek az önkormányzatok a mentori segítés igénybe vételére és a 

képzésre. A honlapon található jelentkezési lap kitöltése az önkormányzat hivatalos jelentkezését 

jelenti. 

 

Másik lehetőség, hogy az esélyegyenlőségi programot egy külső szakértővel vagy szakértő 

céggel készíttetjük el. Erre vonatkozóan az előterjesztéshez csatolok egy friss árajánlatot. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására.  

 

Eplény, 2012. szeptember 12. 

 

 Fiskál János  

 polgármester  

 

 

Határozati javaslat 

 

A/ 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

……../2012. (IX.13.) Kt. számú határozata  

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

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

kötelezettség teljesítése érdekében, a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelettel összhangban, a 

2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet szerint, a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 

részletes szabályai alapján, az önkormányzati esélyegyenlőségi programja elkészítéséhez, a Türr 

István Képző és Kutató Intézet (TKKI) – az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi 

Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának háttérintézménye – mentori segítségét és képzését 

igénybe vegye, a jelentkezési lapot megküldje. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal 

http://www.tkki.hu/
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B/ 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

……../2012. (IX.13.) Kt. számú határozata  

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

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

kötelezettség teljesítése érdekében, a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelettel összhangban, a 

2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet szerint, a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 

részletes szabályai alapján, az önkormányzati esélyegyenlőségi program elkészítését – az 

előterjesztés mellékleteként csatolt árajánlat alapján – az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 

Euron Pedagógiai Intézettől (1092 Budapest, Ráday utca 16. I./26.), 150 000 Ft + áfa ajánlati 

áron, megrendelje. 

 

A képviselő-testület a program elkészítésének a fedezetét a 2012. évi költségvetésben – az 

önkormányzati igazgatási tevékenység – dologi kiadásai terhére biztosítja. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: azonnal 

 


