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Előterjesztés 
Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testületének   

2021. ………………….nyilvános ülésére 
 

 

Az előterjesztést készítette: Dr. Gajár István jegyző, 
Katona Fatima igazgatási ügyintéző 
 

      Tárgy: Kehidakustány Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési  

                  Terv felülvizsgálata 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 22/2019.(II.28.) számú határozatával 
fogadta el öt év időtartamra a jelenleg hatályos, az esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit, 
érvényesülését biztosító helyi Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban: HEP), melyet a hatályos 
jogszabályban szereplő előírásnak megfelelően kétévente szükséges áttekinteni, illetve felülvizsgálni. 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 
31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény szerint a települési önkormányzat 
öt évre szóló HEP-et fogad el, melynek időarányos megvalósulását, illetve meghatározott helyzet 
esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni. Az áttekintés alapján - szükség esetén - a HEP-et 
felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell 
módosítani. 

Az Ebktv. értelmében az időszakos felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenete 
kétféle lehet: 

1. Az áttekintést követően az önkormányzat arra a következtetésre jut, hogy a felülvizsgálat nem 
szükséges. Ebben az esetben a képviselő-testületnek szükséges arról döntenie, hogy az Ebktv-
ben foglaltaknak megfelelően, a HEP kétévente előírt áttekintésének eleget tett, és a jelenleg 
hatályban lévő HEP-et változatlan formában elfogadja. 

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

Az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése/felülvizsgálata második 
alkalommal 2021-ben esedékes. 

 



Tekintettel arra, hogy a HEP 2019. évben történt elfogadása óta nem történtek a területet érintő 
változások, a program felülvizsgálata nem vált szükségessé, ezért a jelenleg hatályos Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot az intézkedések határidejének 2023. december 31-ére történő 
módosítása mellett változatlan formában javaslom elfogadni. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével hozza meg döntését. 

 

   ……./2021.(II….) határozati javaslat 

Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2019-ban 
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette, mely alapján úgy 
dönt, hogy a program 2021. évi felülvizsgálata nem szükséges. A program 
2019. évi felülvizsgálata óta változások a településen nem történtek, ezért a 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot az intézkedések határidejének 2023. 
december 31-re történő módosítása mellett változatlan formában, a jelenlegi 
tartalommal hatályban tartja. 

 

Felelős: Lázár István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kallósd, 2021. február ……  

         Farkas Andrásné 

         polgármester 
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