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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló
helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete 2013.
július 17-i ülésén 189/2013. (VII. 17.) számú határozatával elfogadta Őrbottyán Város 2013-2018. évre
szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban: HEP).
Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése szerint a helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását,
illetve a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és
szociális helyzetéről készített helyzetelemzés 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.
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról
szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (2) bekezdése szerint a
felülvizsgálatnak ki kell terjednie
a) arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e,
b) lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére.
A 2015. évben került sor először a HEP áttekintésére és ezt követően a felülvizsgálatra és a HEP
helyzetelemző részének és az intézkedési tervének módosítására, melyet a képviselő-testület
143/2015. (VI. 24.) számú határozatával elfogadott.
A HEP áttekintése és szükség esetén felülvizsgálata második alkalommal 2017-ben esedékes. Fentiek alapján áttekintettük a HEP-et és azt állapítottuk meg, hogy a HEP 2013. évben, valamint a 2015.
évben elfogadott felülvizsgálat óta nem történtek a területen olyan volumenű változások, melyek a
program felülvizsgálatát indokolnák.
Ugyanakkor a HEP részét képző intézkedési tervben vannak olyan intézkedések, melyek határideje
lejárt vagy pedig túlnyúlik a jelenleg hatályos HEP öt évre szóló intervallumán.
E két tényező alapján azt javaslom a képviselő-testületnek, hogy a HEP-et az intézkedések határidejének 2018. július 17. napra történő módosítása mellett változatlan tartalommal fogadja el.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a határozati javaslatról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
-

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
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4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Közvetlen költségvetési kihatása a 2017. évben nincsen, az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásához kapcsolódó kiadásokat a tárgyévi költségvetés elfogadásakor vizsgálni kell.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A Humánügyi bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
6. HATÁROZAT-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (XII. 13.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintéséről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Őrbottyán Város Önkormányzata 2013-2018. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése alapján a program
2017. évi felülvizsgálata nem szükséges, ezért a Helyi Esélyegyenlőségi Programot az Intézkedési
Tervben foglalt intézkedések határidejének 2018. július 17-re történő módosítása mellett a jelenlegi
tartalommal hatályban tartja.
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