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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

31.§ (4) bekezdése értelmében a helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, 

illetve az intézkedési tervhez képest megváltozott helyzet miatti változásokat kétévente át kell 

tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot 

(továbbiakban HEP) felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az 

új helyzetnek megfelelően kell módosítani. 

Az áttekintés eredményeképpen az önkormányzat kétféle döntést hozhat: 

1. Amennyiben nem tartja szükségesnek a felülvizsgálatot, határozatot hoz arról, hogy a 

kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, a HEP-et változatlan formában fenntartja. 

2. A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról. 

 

Medina község HEP-jének áttekintését követően nem javasoljuk a felülvizsgálatot,  indokolt a 

hatályos HEP további hatályban tartása. 

Ugyanakkor Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete 203/2013. (XI.21.) 

határozatával fogadta el helyi esélyegyenlőségi programját 5 évre. Az ötéves periódus 2018. 

novemberében lejár, ezért javaslom az új helyi esélyegyenlőségi program előkészítésének 

elindítását, a HEP Fórum felállítását, az Intézkedési Terv felülvizsgálatát és új HEP 

megalkotását a Járási Esélyegyenlőségi Programmal összhangban. 

HEP Fórum tagjainak javaslom: 

- Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálat képviselője 

- Védőnői Szolgálat képviselője 

- Egészségügyi dolgozók képviselője 

- Nevelési intézmények gyermekvédelmi felelősei 

- Közös Hivatal esélyegyenlőségi munkatársai 

- A területen illetékes civil szervezetek képviselője, vagy esélyegyenlőségi célcsoportok 

képviselője. 

A HEP IT végrehajtásáért felelős személynek …... javaslom. 

 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom. 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

   …/2018. (IV.25.) önkormányzat határozat: 

a HEP hatályban tartásáról 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete törvényi 

kötelezettségének eleget téve áttekintette a 2013-2018. évre szóló Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját és úgy dönt, hogy a program 



 

felülvizsgálata nem szükséges, a Programot a jelenlegi tartalommal 

hatályban tartja. 

 

   Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2018. április 30. 

Határozatról értesül: Magyar Államkincstár 

   Pénzügy 

   Irattár 

 

 

   …/2018. (IV.25.) önkormányzat határozat: 

a 2018-2023 időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program 

megalkotásáról 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete az egyenlő 

bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény alapján meg kívánja alkotni a 2018-2023. időszakra 

szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját. E célból HEP Fórum 

összehívását kezdeményezi. A Fórum elnökének XP javasolja. 

A HEP Fórum tagjainak javasolja:  

A HEP Fórum feladata: 

 A 2013-2018. HEP Intézkedési Tervének áttekintése 

 Beszámolók bekérése a beavatkozási területekről 

 2018-2023. HEP előkészítése, Intézkedési Terv összeállítása, 

 előterjesztése 

    

   Felelős:  Vén Attila polgármester, dr. Herczig Hajnalka jegyző, 

     Oberländer Lászlóné   

Határidő: HEP Fórum felállítására 2018. július 31. 

Határozatról értesül: Szociális és Gyermekvédelmi Felügyelőség 

 

 

   Irattár 

Medina, 2018. április 20. 

                          Vén Attila 

        polgármester 


