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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. 

§-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról.  

A törvény szerint a települési önkormányzatnak Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kell 

rendelkezzen, melynek időarányos megvalósulását, illetve a 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. 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 53/2016. (III.31.) önkormányzati 

határozatával fogadta el öt év időtartamra a jelenleg hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 

Az új Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotása 2021-ben válik szükségessé. 

A felülvizsgálat arra terjed ki, hogy az intézkedési tervben meghatározottakat kívánja-e módosítani a 

képviselő-testület.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozatát meghozni 

szíveskedjék. 

 

Tisztelettel: 

 

      Matolcsy Gyöngyi 

            polgármester 

 

Határozati javaslat: 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése alapján a 

53/2016. (III.31.) önkormányzati határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

áttekintette, és az abban foglalt intézkedési tervet módosítja/nem módosítja. 

 
 

 



 

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 

 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzé

s 

következtetés

eiben feltárt 

esélyegyenlős

égi probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedés

sel elérni 

kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósítá

sának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredményes

ségét mérő 

indikátor(ok

) 

Az 

intézkedés 

megvalósítá

sához 

szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei

nek 

fenntartható

sága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Ellátásból 

kiesett 

álláskeresők 

képzésen 

való 

részvétele 

FHT-ból 

kiesettek 

száma 

Ne legyen 

1 évnél 

tovább 

ellátatlan 

Közfoglalko

ztatásban 

való 

bevonás 

Igényfelmér

és, toborzás 

polgármest

er 

meghirdetett 

időpontban 

munkát 

találók 

száma 

humán 

erőforrás 

2 év 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1. A 

településnek 

nincs saját 

fenntartású 

bölcsődéje 

Az édesanyák 

munkába 

állása 

nehézkes 

Anyák 

munkába 

állása 

- Kapcsolatfel

vétel 

Polgármest

er, 

Képviselő 

testület, 

jegyző, 

óvodavezet

ő, 

2 év Édesanyák 

munkába 

való 

elhelyezked

ése 

pénzügyi 

költségek, 

pályázati 

forrás 

2 év 



III. A nők esélyegyenlősége 

1 Baba-mama 

börze 

megszervezé

se 

Gyermekes 

családok 

szegénysége 

A 

kisgyerme

kes 

családok 

szükséglet

einek 

segítése 

Gyermekvé

delmi 

beszámoló 

a rendezvény 

helyszínének 

kiválasztása 

Családsegít

ő 

2016. év 

vége 

évente 2 

rendezvény 

megtartása, 

résztvevők 

és árusok 

száma 

humán 

erőforrás, 

reklám, 

média 

hagyományt

eremtés, 

árusok 

számának 

növelése 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Idősek 

világnapja 

megünneplés

e 

 idősek 

társadalmi 

megbecsül

ésének 

megerősít

ése 

Beszámoló Program 

megszervezé

se 

polgármest

er 

minden év 

októberének 

eleje 

résztvevők 

száma 

támogatások Hosszú 

távú, évente 

megtartandó 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Teljes 

akadályment

esítés  

Mozgáskorlát

ozottakon 

kívüli a 

fogyatékkal 

élők 

kirekesztése 

Teljes 

akadályme

ntesítés 

elérése 

- Kivitelezései 

feltételek 

felmérése 

Polgármest

er képviselő 

testület, 

jegyző 

2-4 év Teljes 

akadálymen

tesítés 

elérése a 

település 

egész 

területén 

Saját és 

pályázati 

pénzügyi 

forrás, saját 

humán 

erőforrás, 

infrastruktúr

a 

Hosszú 

távon 

fenntartható

ság, bővítés, 

fejlesztés 

 



 


