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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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

törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. § (1) bekezdése értelmében a község, a város és a főváros 

kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat) ötévente öt évre szóló 

helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.  

Medina Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2019-2023 időszakra 

vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban: HEP) 2019. június 26. napján 

fogadta el a 44/2019. (VI.26.) önkormányzati határozatával.  

Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése szerint a helyi esélyegyenlőségi program időarányos 

megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását 

kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi 

programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új 

helyzetnek megfelelően kell módosítani.  

A HEP első felülvizsgálata 2021. évben vált aktuálissá.  

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 

értelmében a felülvizsgálatnak ki kell terjednie  

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

b) valamint a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére.  

Ha a felülvizsgálat alapján két döntést hozhat a települési önkormányzat 

a) módosítja a helyi esélyegyenlőségi programot, vagy 

b) új helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 

A HEP felülvizsgálati munkapéldánya kiküldésre került mindazoknak, akik a Korm. rendelet 

már hivatkozott 1. § (2) bekezdése szerinti tárgykörökben tapasztalatokkal rendelkeznek, és 

véleményükkel segíthetik a felülvizsgálat tárgyilagos lefolytatását. Ennek keretében felkérésre 

kerültek az érintettek, hogy írásban mondják el véleményüket, tapasztalataikat, mely alapján a 

jelen anyag összeállításra került. 

Jelen esetben, a felülvizsgálat eredményeképpen a helyi esélyegyenlőségi program 

módosítása javasolt a mellékelt táblázat szerint. 

Az intézkedési tervet érintően javasolt módosítások általában határidő hosszabbítások, néhány 

esetben új programok kerültek előírásra, illetve esetenként rögzítésre kerül, hogy a 

programelem határidőre megvalósult vagy nem valósult meg.  
 

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: 

 

   …/2021. (VIII.11.) önkormányzati határozat: 

a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

 



 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete a hatályos Helyi 

Esélyegyenlőségi Program időarányos megvalósulását, illetve a 

helyzetelemzést áttekintette, a Programot felülvizsgálta, és a 

felülvizsgálat alapján módosított Programot a melléklet szerint 

elfogadja.  

Felkéri egyben a polgármestert, hogy intézkedjen a felülvizsgált Helyi 

Esélyegyenlőségi Program közzétételéről. 
 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

Határozatról értesül: MÁK Tolna Megyei Igazgatósága 

Irattár 

 

Medina, 2021. augusztus 6. 

 

                            Vén Attila sk. 
         polgármester 

 


