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Tisztelt Képviselő-testület! 

A hazai és uniós pályázatokon való indulás egyik feltétele a települések esélyegyenlőségi 
programjának megléte. A programok elkészítéséhez az önkormányzatok 2013. július 1-ig kaptak 
haladékot. A korábbi előírásokhoz képest új elem, hogy a szakmailag is megfelelő esélyegyenlőségi 
program elkészítéséhez ingyenes segítséget nyújt egy esélyegyenlőségi mentorhálózat felállításával 
a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI), az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi 
Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának háttérintézménye.  

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ebktv.) alapján az önkormányzatok 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot 
fogadnak el. A 2012. évi LXXXVI. törvénnyel módosított Ebktv. előírja, hogy az 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 – 2013. július 1-jét követően – csak akkor részesülhet, ha a törvény 
rendelkezéseinek megfelelő, hatályos esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. 

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. 

Az Ebktv. módosításával, valamint a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól 
és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet), valamint a 2/2012. (VI.1.) EMMI rendelet kiadásával létrejött a helyi 
esélyegyenlőségi programok (HEEP) elkészítésének új rendszere. 

A helyi esélyegyenlőségi programban az önkormányzatok helyzetelemzést készítenek a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, és lakhatási 
helyzetéről, valamint a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 
intézkedési tervet alkotnak. Annak érdekében, hogy az esélyegyenlőségi célcsoportok 
(mélyszegénységben élők - romák, gyerekek, idősek, nők, fogyatékossággal élők) helyzetének 
változása és problémáik kezelése érdekében tett intézkedések országos szinten is nyomon 
követhetőek legyenek, a programokat a települési önkormányzatok egységes elvek mentén készítik 
el. A 2/2012. (VI.1.) EMMI rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza azokat az egységesen 
rendelkezésre álló statisztikai mutatókat, amelyeket az önkormányzatok – regisztrációt követően – 
elérhetnek az Országos Területfejlesztési Területrendezési Információs Rendszeren (TEIR) A 
rendszer használata a 31/2007. (II.28.) Korm. rendelet 8. §-a értelmében a megyei és települési 
önkormányzatok és hivatalaik számára – regisztrációt követően - térítésmentesen elérhető.  

A helyi esélyegyenlőségi programot a települési önkormányzat kijelölt köztisztviselői vagy 
közalkalmazottai készítik el és vizsgálják felül. A program elkészítéséhez és felülvizsgálatához a 
települési önkormányzatok szakértői segítséget és felkészítő képzést vehetnek igénybe, amelyet a 
TKKI nyújt majd számukra az esélyegyenlőségi mentorhálózatán keresztül. Az esélyegyenlőségi 
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mentori segítség igénybevétele és a képzésen való részvétel az önkormányzat által kijelölt 
köztisztviselő vagy közalkalmazott számára ingyenes. A mentori szolgáltatás és a képzésen való 
részvétel együttesen vehető igénybe. A TKKI honlapján jelentkezhetnek az önkormányzatok a 
mentori segítés igénybe vételére és a képzésre. Békés Város Önkormányzata 2012. július 13-án 
jelentkezését nyújtotta be esélyegyenlőségi mentor és önkormányzati képzésre. A képzések előre 
láthatóan idén ősszel indulnak, és több lépcsőben valósulnak meg. 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.  

 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/A. §- nak rendelkezéseinek 
megfelelően 2013. július 1-ig terjeszti a Képviselő-testület elé Békés Város Önkormányzata 
felülvizsgált esélyegyenlőségi tervét. 

 

Határid ő: 2013. július 1. 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2012. szeptember 21. 
 

Izsó Gábor 
polgármester 

 Jogi ellenjegyző 

 Pénzügyi ellenjegyző 


