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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
 

E-szám: 65/2018. 
 
Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető 
 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 

Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 
 
 
pénzügyi osztályvezető 
 
 

Törvényességi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
Nagykovácsi, 2018. május 16. 

jegyző 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. május 16. 
          
 

polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a 129/2013. (VI. 20.) számú határozatával 
fogadta el Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának öt évre szóló Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban HEP). 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzatoknak ötévente 
öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot kell elfogadni. A települési 
önkormányzat által készített helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és 
intézkedési tervből áll. 
 
Az öt éves ciklus lejárta előtt már 2018. januárjában megkezdtük a 2018–2023-ig szóló 
HEP előkészítését. A helyi esélyegyenlőségi programot hivatalunk köztisztviselői 
készítik el. Képzésüket, a helyi esélyegyenlőségi program elkészültét és 
felülvizsgálatát esélyegyenlőségi mentor segíti. Ezért felvettük a kapcsolatot a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége Felzárkózási 
és Képzési Osztály munkatársával, Lajtai-Kadocsa Klárával (HEP mentor), valamint 
az esélyegyenlőségi referens képzésre jelentkezés megtörtént és időközben a 
meghirdetett tanfolyam is elvégzésre került. 
2018. február 22-én a Gyermekvédelmi Konferencia napirendjére került a HEP 
munkaanyaghoz a javaslatok összegyűjtése. Ezt követően írásos megkeresés történt 
a HEP Fórum tagjai felé a HEP intézkedési tervezetének összeállításához. A HEP 
Fórum ülésére előzetes írásos meghívással 2018. április 12-én került sor. Az ülésről 
jegyzőkönyv készült. A helyi Szociálpolitikai Kerekasztal április 23-án tartott ülésén 
szintén téma volt a HEP előkészítése, a beérkezett javaslatok összefoglalása.  
A helyi esélyegyenlőségi programhoz helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, 
romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - 
oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a 
helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés 
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 
helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a 
települési nemzetiségi önkormányzat véleményét is. 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi program elkészítéséhez szükség van az egységesen 
rendelkezésre álló statisztikai mutatók kigyűjtésére, legalább 5 éves viszonylatban. 
Ezen adatok forrása az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs 
Rendszer (https://www.teir.hu) adatbázisa (a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 2/2012. (VI. 
5.) 1. számú melléklet) 
Jelenleg ez az adatbázis fejlesztés alatt van, az adatok kigyűjtése leghamarabb 
júniusban kezdhető meg. A HEP mentor javaslata szerint célszerű a HEP képviselő-
testület elé terjesztését elhalasztani a TEIR rendszer fejlesztése utáni, a rendszerből 
kinyert kellően megalapozott elemzések elkészítését követően összeállított teljeskörű 
dokumentáció elkészültét követő időszakra. A teljes HEP dokumentáció elkészítése 
várhatóan a 2018. októberi testületi ülésre terjeszthető elő.  
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Mivel az önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós 
forrásokból, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak 
akkor részesülhet, ha hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik, ezért 
a HEP mentor javaslata alapján a jelenleg hatályos esélyegyenlőségi program 
maradna érvényben az új esélyegyenlőségi program 2018. október 18. napjáig történő 
elfogadásáig. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására. 
 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

 
Nagykovácsi, 2018. május 16. 
 

             Kiszelné Mohos Katalin 
                                                                                                 polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 129/2013. (VI. 
20.) számú határozatával elfogadott Nagykovácsi Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját és a folyamatban lévő intézkedéseket az új ötéves ciklusra vonatkozó helyi 
esélyegyenlőségi program elfogadásáig - várhatóan 2018. október 18-ig - hatályban 
tartja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 

 


