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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi program a dokumentum nagy terjedelme, illetve a tartalom változatlan 

formában történő fenntartása miatt nem került kiküldésre, megtekinthető a Dunaföldvári Polgármesteri 

Hivatal 1. számú irodájában, illetve a www.dunafoldvar.hu oldalon az önkormányzat/tevékenységre, 

működésre vonatkozó adatok fül alatt.  

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

továbbiakban Ebktv.), valamint a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Kormányrendelet (a továbbiakban Kr.) 

rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programok létrehozásáról és felülvizsgálatáról. 

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

esélyegyenlőségi programot fogad el. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

194/2018. (XII.18.) KT határozattal a Dunaföldvár Város Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. 

című dokumentumot elfogadta. 

Az Kr. szerint a helyi esélyegyenlőségi programokat kétévente felül kell vizsgálni, amelyet az 

önkormányzatnak kell elvégezni. A felülvizsgálat során aktualizálásra kerülnek a helyzetelemzés és az 

intézkedési terv adatai, valamint át kell tekinteni azokat az intézkedéseket, melyeket az elmúlt két évben 

tervezett az önkormányzat megvalósítani, továbbá mód van a még megvalósításra váró intézkedések 

pontosítására, ütemezésére is.  

A Kr. 6. § -a szabályozza a kétévenkénti felülvizsgálatot az alábbiak szerint:  

 

(2) A felülvizsgálatnak ki kell terjednie 

a) arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, 

b) a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére. 

(3) Ha a felülvizsgálat alapján szükséges, a települési önkormányzat 

a) módosítja a helyi esélyegyenlőségi programot, vagy 

b) új helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 

 

2020. október 6. napján fórumot tartottunk, ahova a HEP megvalósulásáért felelős személyeket hívtuk 

meg. Az intézményvezetők megfelelőnek tartották az intézkedési tervben foglaltakat, módosításra nem 

tettek javaslatot.  

A törvény által előírt kötelező áttekintés megtörtént. A HEP időarányos megvalósítása eredményes, a 

program módosítása nem szükséges, lejárt határidejű intézkedéseket nem tartalmaz, a helyzetelemzés 

továbbra is helytálló, ezért a HEP-et változatlan formában, helyben hagyni javasoljuk. 

Kérem, az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását! 

 

Dunaföldvár, 2020. október 07. 

        Horváth Zsolt sk. 

             polgármester 

http://www.dunafoldvar.hu/


 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a 194/2018. (XII.18.) KT határozattal elfogadott „Dunaföldvár Város Helyi Esélyegyenlőségi 

Program 2018-2023.” című dokumentumot (a továbbiakban: HEP) az egyenlő bánásmódról és 

az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 31. § (4) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően, a kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, a program határidőre 

megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadja, megállapítja, hogy felülvizsgálat nem 

szükséges, ezért a Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában helybenhagyja. A 

felülvizsgált „Dunaföldvár Város Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023.” című 

dokumentum a döntés mellékletét képezi. 

 

2. elrendeli a HEP-nek a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Kormányrendelet 3.§-a alapján a 

helyben szokásos módon történő közzétételét, illetve soron kívüli megküldését a Társadalmi 

Esélyteremtési Főigazgatóság számára, mely azt a saját honlapján közzéteszi.  

 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Horváth Zsolt - polgármester 


