
 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. július 12. napján tartandó nyilvános ülésére 

 
 

 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program előírt áttekintésével 

kapcsolatos döntés  

Előterjesztő megnevezése:  Kötél Krisztina jegyző 

Az előterjesztést készítette:  Kötél Krisztina jegyző 

Iktatószám:  21-175 /2017.  

Előterjesztés jellege: 
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 

Beszámoló 

Melléklet:  ---- 

Döntéshozatal módja:  Egyszerű többség / Minősített többség  

Az előterjesztés 

összhangban van a 

vonatkozó jogszabályokkal: 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 
---- 

Egyeztetve, megtárgyalva: 

Szabó Ildikó HEP referenssel egyeztetve a  Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei 

Kirendeltsége részéről. 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

törvény (a továbbiakban: Ebktv.) rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. Az 

Ebktv. 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi 

esélyegyenlőségi programot (a továbbiakban: HEP) fogad el. 

 

A 2013. évben jóváhagyott, 2015. évben átdolgozott és elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 

Program az Ebktv. 31. § (4) bekezdése alapján történő – áttekintése során megállapításra 

került, hogy a programot nem kell felülvizsgálni, a helyzetelemzést és az intézkedési tervet 

nem szükséges módosítani.   

 

A  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) Veszprém Megyei 

Kirendeltségének HEP referense véleményezte fenti álláspontunkat, melyet reálisnak tartott.   

 

A felülvizsgálati alkalmakra is igaz, hogy mindig képviselő-testületi határozattal kell 

elfogadni, továbbá a hatályos HEP-et el kell juttatni az SZGYF esélyegyenlőségi mentorának, 

nyilvánosságra hozatal céljából. 

 

Az eredeti teljes - tehát az első elfogadó határozatot és az első felülvizsgálat határozatát is 

tartalmazó, szkennelt - HEP változatához hozzá kell fűzni jelen előterjesztés megvitatásakor 

születő döntést is. (A vonatkozó szoftverben át kell lépni a 2. felülvizsgálat mérföldkövet és fel 

kell tölteni az így összefűzött HEP-et.)  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés részét képező áttekintett Helyi 

Esélyegyenlőségi Program megvitatására, valamint a határozati javaslat szerinti döntés 

meghozatalára.  

 

 

Határozati javaslat:  
      /2017. (VII. 12.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 58/2013. (VI. 27.) számú 

határozatával elfogadott, a 66/2015. (X. 7.) számú határozattal módosított Helyi 

Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv áttekintése során megállapította, hogy 

felülvizsgálatuk nem szükséges, azok változatlan tatalommal hatályban maradnak.   

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2017. július 25.     

Felelős: Kötél Krisztina jegyző 

 

Nemesvámos, 2017. július 5.  

 

 

                                                                                         Kötél Krisztina 

                                                                                               jegyző 

 

 


