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Előterjesztés 

Tárgy: Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) jóváhagyására 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Budakalász Képviselő-testülete 2012. október 25-ei ülésén kezdeményezte a 2008-2013. 
közötti időszakra vonatkozó Települési Esélyegyenlőségi program felülvizsgálatát. 

„300/2012.(X.25.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2007. évben a 
360/2007.(XI.11.) Kt. határozattal elfogadott „Települési és Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Programot”–ot a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
felülvizsgáltatja. A felülvizsgálatra felkéri a feladatra térítésmentes ajánlatot tevő Duna-
kanyar és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának vezetőjét Dr. 
Dedics Zsigmondot és oktatási referensét Kudett Magdolnát. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felülvizsgált és módosított program elfogadása 
érdekében azt terjessze elő a következő rendes Képviselő-testületi ülésre.  
Határidő: 2012. november 29. 
Felelős: polgármester” 
 
A Kistérség a megszűnéséből eredendően a határozatban foglalt és vállalt 
felülvizsgálatot csak (kis)részben teljesítette, annak teljes átdolgozása vált célszerűvé és 
szükségessé. 
A hatályos jogszabályoknak megfelelő program önerőből és költséghatékony elkészítése 
érdekében a Polgármesteri Hivatal 2 munkatársa (Villám Zsuzsanna és Ecseriné Grznár 
Edit)  30 órás (térítésmentes) képzésen vett részt a Türr István Képző és Kutató 
Intézetben. 
A képzésre 2013. március 27. és május 8. között került sor, amelynek 
következményeként elkészült a hatályos jogszabályoknak megfelelő Helyi 
Esélyegyenlőségi program (HEP) a képzést nyújtó intézmény térítésmentes 
mentorációjának segítségével.  
A dokumentum az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. A benne szereplő információk 
(statisztikai számok) az internetes adatszolgáltató portálok, a Pest megyei Munkaügyi 
Központ, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság és a helyben összegyűjtött önkormányzati 
adatokból származnak. 
 
A települési önkormányzatok 2013. július 1-jét követően a hazai és európai uniós 
társfinanszírozású pályázatokon csak abban az esetben vehetnek részt, ha rendelkeznek 
hatályos helyi egyenlőségi programmal.  Ezt az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§. írja elő.  
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A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. 

(VI. 5.) EMMI rendelet (továbbiakban: 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet) 1. és 2. számú 

melléklete rögzíti azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek 

HEP elkészítésének alapját képezik. 

 
A jogszabálynak megfelelően elkészített dokumentumot a nyilvánosság biztosítása 
érdekében minden helyi intézmény, civil szervezet, nemzetiségi önkormányzat 
elektronikus úton megkapta azzal a lehetőséggel, hogy írásban véleményezze, továbbá a 
2013. június 4-re meghirdetett HEP FÓRUM keretében észrevételeit személyes 
előadhassa, illetve a HEP FÓRUM létrehozásában közreműködjön. 
A véleményezők által tett észrevételek, kiegészítések a dokumentumon átvezetésre 
kerültek. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi esélyegyenlőség 

érvényesítése érdekében elfogadja és jóváhagyja a határozat mellékletét képező Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját. Összhangban a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel, 

Budakalász Város Önkormányzata e dokumentumban rögzíti az esélyegyenlőség 

érdekében szükséges feladatokat. Törekszik arra, hogy a helyzetelemzésen alapuló 

intézkedési tervben meghatározott célcsoportok esélyegyenlőségét elősegítő célok és a 

feltárt problémák kezelése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 
Határidő: 2013. július 1. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
Budakalász, 2013. június 19. 

Rogán László 
polgármester 


