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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
 

E-szám: 106/2018. 
 
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. október 10. 

jegyző 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018.október 10.        
  
 

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 (a továbbiakban: esélyegyenlőségi törvény) 31. § (1) bekezdése szerint 
a települési önkormányzatoknak ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi 
programot kell elfogadni.  
 
Az öt éves ciklus lejárta előtt már 2018. januárjában megkezdtük a 2018–2023-ig szóló 
HEP előkészítését. A HEP Fórum ülésére 2018. április 12-én került sor. Az előkészítés 
során felvettük a kapcsolatot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest 
Megyei Kirendeltsége Felzárkózási és Képzési Osztály munkatársával, Lajtai-Kadocsa 
Klárával (HEP mentor). A Helyi Esélyegyenlőségi program elkészítéséhez szükséges 
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. Mivel az adatbázis fejlesztése az előzetesen jelzett 
időszakot lényegesen meghaladta, valamint a helyi esélyegyenlőségi program 
összeállítását végző esélyegyenlőségi referensi végzettséggel rendelkező kolléganő 
balesetet szenvedett, így a 82/2018. (V. 24.) számú határozatban meghatározott 2018. 
október 18. határidő nem tartható.  
Mivel a testületi ülés napirendjén szereplő „Kulturális intézmények a köznevelés 
eredményességéért” című VEKOP-7.3.4-17 pályázati felhívásban elvárásként került 
megjelölésre, hogy a támogatást igénylő önkormányzatnak igazolnia kell helyi 
esélyegyenlőségi program meglétét az esélyegyenlőségi törvény 31. § (6) 
bekezdésének megfelelően.  
“(6) A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós 
forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb 
programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt 
támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, 
hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.” 
 
Az esélyegyenlőségi mentor tájékoztatása szerint a jelenleg hatályban lévő helyi 
esélyegyenlőségi program 2018. december végéig fenntartható, amennyiben a 
képviselő-testület az erre vonatkozó határozatát meghozza.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására. 
 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

 
Nagykovácsi, 2018. október 10. 
 

             Kiszelné Mohos Katalin 
                                                                                                 polgármester 
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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. december 15-ig - hatályban 
tartja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 

 


