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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2015. június 30-i nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy:  Helyi esélyegyenlőségi program áttekintése 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
(a továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról (a 
továbbiakban: HEP). Az Ebktv. 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt 
évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. Az Ebktv. 31. § (4) bekezdés alapján: „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.”  
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 53/2013. (VII. 22.) határozatával fogadta el 
a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A felülvizsgálat során áttekintésre kell, hogy kerüljenek 
azok az intézkedések, amelyeket az elmúlt két évben terveztünk megvalósítani, továbbá mód van 
a még megvalósításra váró intézkedések pontosítására, ütemezésére.  
 
Az Ebktv. értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenete kétféle 
lehet. Az egyik, hogy az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy 
felülvizsgálat nem szükséges. Ebben az esetben a képviselő testületnek szükséges arról 
határoznia, hogy az Ebktv-ben foglaltaknak megfelelően, a HEP kétévente előírt áttekintésének 
eleget tett, a HEP-et változatlan formában elfogadta.  
 
A képviselő testület határozatát fel kell tölteni a HEP-ek elkészítésének és felülvizsgálat nyomon 
követésének támogatására létrehozott szoftver (hep.tkki.hu) dokumentumai közé, ahogyan azt a 
nyilatkozatot is, amely arra vonatkozik, hogy felülvizsgálat nem történt.  
 
A másik lehetőség, hogy a HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról. 
Ez esetben össze kell hívni a HEP fórumot, amelyen a képviselő-testület javaslata alapján 
kidolgozásra kerül a HEP módosítása.  
 
2013. július 1-jétől minden hazai, EU társfinanszírozású, vagy egyéb, pályázat útján elnyerhető 
forráshoz úgy juthat hozzá a település, ha rendelkezik a testület által elfogadott HEP-pel, továbbá 
be tudja mutatni az abban tervezett intézkedések és pályázni kívánt fejlesztés közötti összhangot 
is.  
 
Nyirád Község Önkormányzata HEP Intézkedési Tervében kitűzött célok:  
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1) Munkanélküliség csökkentése 
2) Programok szervezése az idősek számára  
3) Járdák, útburkolatok felújítása  
4) Helyi munkáltatókkal partneri kapcsolat kiépítése munkahely teremetés céljából  
5) Akadálymentesség széleskörű biztosítása  
 
Az Intézkedési Tervben meghatározott célok határideje 2018. július 22. napja, azonban a célok 
folyamatosan teljesülnek.  
 
Az alacsony szakképzettséggel rendelkezők számának csökkentése érdekében folyamatosan 
kapcsolatot tartunk a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályával és közfoglalkoztatás keretében az alacsony szakképzettséggel rendelkező 
személyek számára képzéseket ajánlunk.  
 
A gyermekszegénység mérséklése érdekében különböző szervezetek, intézmények 
folyamatosan támogatják a rászoruló családokat, élelmiszercsomaggal, ruhával.  
 
Az Önkormányzat szociális tűzifajuttatásban részesíti a szociális rendeletében meghatározott 
feltételeknek megfelelő családokat.  
 
Nyirád területén lévő járdák, útburkolatok felújítása is folyamatban van.  
 
Az intézmények esetében, amelyek még nincsenek akadálymentesítve, az akadálymentesítést 
pályázati forrás igénybevételével tervezzük megoldani.  
 
Fentiek alapján látható, hogy az Intézkedési Tervben kitűzött célokat folyamatosan végrehajtjuk, 
ezért nem tartom szükségesnek a HEP módosítását. Amennyiben egy későbbi pályázati kiírás 
vonatkozásában szükségessé válik a HEP módosítása, azt bármikor napirendre tűzhetjük.  
 
Határozati javaslat: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……….. határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 
Ebktv.) 31. § (4) bekezdése alapján a Helyi Esélyegyenlőségi Program (a 
továbbiakban: HEP) időarányos megvalósulását, illetve az Ebktv. 31. § (2) 
bekezdésében meghatározott helyzet esetleges megváltozását áttekintette. 
 
A képviselő-testület megállapítja, hogy a HEP felülvizsgálata nem szükséges, azt 
változatlan formában elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy jelen határozatot töltse fel a HEP-ek 
elkészítésének és felülvizsgálat nyomon követésének támogatására létrehozott 
szoftver (hep.tkki.hu) dokumentumai közé. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  A HEP következő áttekintésére: 2017. június 30. 
  A határozat feltöltésére: 2015. július 2. 

 
Kérem a Képviselő-testület Tagjait az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat 
elfogadására! 
 
Nyirád, 2015. június 25. 
 
    Tisztelettel: 
 


