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Tárgy: HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA.  

 

 

 

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi – polgármester 

Előkészítette: Sass Henrietta – igazgatási ügyintéző 

 



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 Helyi Esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára 2020. szeptember 28. napján került sor, 

ahol az intézkedési tervben foglaltak kerültek áttekintésre.  

A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége: 

Településünkön romák nem találhatóak. A mélyszegénységben élők száma is kicsi a 

településen.  Az intézkedési tervben foglaltak megvalósultak. Az intézkedés megvalósításának 

határidejére célszerű lenne a Program végének idejét szerepeltetni.  

 

A gyermekek esélyegyenlősége:  

Az intézkedési tervben szerepel, hogy a településnek nincs saját fenntartású bölcsődéje. 

Önkormányzatunk pályázati forrásból támogatná a bölcsőde kialakítását, azonban pályázati 

forrás hiányában még nem tudott megvalósulni a bölcsőde kialakítása.  

Javaslat, az intézkedés idejének meghosszabbítása, és az intézkedés további fenntartása, mivel 

a bölcsőde kialakítására még nem került sor, azonban tervbe van véve a kialakítása. 

A nők esélyegyenlősége: 

A tervben szerepelő börze a Családsegítő által szervezve megvalósult.  

Az idősek esélyegyenlősége: 

Önkormányzatunk az intézkedési tervben szereplő idősek világnapját minden évben 

megrendezi, így a tervben szereplő terv megvalósult.  

 

A fogyatékkal élők esélyegyenlősége: 

A teljes akadálymentesítés megvalósításához pályázati forrás szükséges. A kisebb 

akadálymentesítés önkormányzatunk igyekszik elvégezni. Megvalósult, de az intézkedést 

továbbra is fenntartja.  

 

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 


