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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
 

E-szám: 121/2018. 
 
Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Program 
elfogadásáról 
 
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. december 5. 

jegyző 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. december 5.       
  
 

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 (Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A 
törvény 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló 
helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében 
kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. 
Az Ebktv. értelmében 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 önkormányzat a törvény 
rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.  
 
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet szerint a 
települési önkormányzat által készített helyi esélyegyenlőségi program két fő részből: 
helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll.  
A helyzetelemzésben meg kell határozni a településen élő hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, 
nők, idősek és fogyatékkal élők teljes lakossághoz viszonyított képzettségi, 
lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, szociális és területi mutatóit, az adott település 
esélyegyenlőtlenségi problémáit.  
Az intézkedési tervben meg kell határozni, hogy a helyzetelemzésben feltárt 
esélyegyenlőségi problémák felszámolása érdekében milyen beavatkozásokra, 
intézkedésekre van szükség, valamint rendelkezni kell az egyes intézkedések 
végrehajtásának feltételeiről, ütemezéséről. 
 
A helyi esélyegyenlőségi programot a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által 
meghatározott részletes szabályok, azaz a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet szerint a 
meghatározott 62 mutató adatai alapján az előírt célcsoportokra és esélyegyenlőségi 
területekre vonatkozóan kell elkészíteni. A helyzetelemzés elkészítése során a megyei 
kormányhivatal, a település, a megye, illetve szükség szerint a Központi Statisztikai 
Hivatal, valamint a helyi szinten rendelkezésre álló statisztikai mutatók hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportokra vonatkozó aktuális anonimizált adatait kell 
felhasználni.  
Az intézkedési tervben a helyzetelemzés következtetései alapján feltárt 
problémákhoz kapcsolódóan kell meghatározni a helyi esélyegyenlőségi program 
céljait, valamint az azok elérését szolgáló intézkedéseket. 
 
Az öt éves ciklus lejárta előtt 2018. januárjában megkezdtük a 2019–2024-ig szóló 
HEP előkészítését. Első lépésként kiértékelésre került a 2013-2018. időszakra 
vonatkozó esélyegyenlősági program és annak részeként az intézkedési terv. A HEP 
Fórum ülésére 2018. április 12-én került sor, a beérkezett javaslatokat beépítettük 
a tervezetbe. Az előkészítés során felvettük a kapcsolatot a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége Felzárkózási és Képzési 
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Osztály munkatársával, Lajtai-Kadocsa Klárával (HEP mentor). A Helyi 
Esélyegyenlőségi program elkészítéséhez szükséges lépés volt az egységesen 
rendelkezésre álló statisztikai mutatók kigyűjtése 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 1. számú melléklet.) Az 
adatgyűjtés során kinyert adatokat kiértékeltük, ezt követően az adatelemzéshez 
kapcsolódó következtetések levonása után került sor az esélyegyenlőséget érintő 
problémák beazonosítására, majd számba vettük a fejlesztési és megoldási 
lehetőségeket. Az elkészített esélyegyenlőségi program hatálybaléptetését 2019. 
január 1. napjával javasoljuk. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására. 
 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

 
Nagykovácsi, 2018. december 5. 
 

             Kiszelné Mohos Katalin 
                                                                                                 polgármester 
 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Program 
elfogadásáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja Nagykovácsi Nagyközség 2019-2024-es 
ciklusra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 


