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Előterjesztés  
Felsőlajos Község Önkormányzata  Képviselő-testületének  

2018. augusztus 14-i ülésére 
 

Tárgy: „Felsőlajos Község Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023.” elfogadása   
 
Ikt.sz: LMKOHFL/227-3/2018.    
 
Tisztelt Képviselő – testület! 

Felsőlajos Község Önkormányzata a 2013-2018. időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját 43/2013. (VI. 28.) ÖH. határozatával fogadta el.  

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
(továbbiakban: Eb.tv.) 31. §-a a következők szerint rendelkezik: „31.§ (1) A község, a város és a 
főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat) ötévente öt éve szóló 
helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.”   

Az Eb. tv. 31. § (2) bekezdése alapján a helyi esélyegyenlőségi programban 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.  

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani: 

- az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének 
érvényesülését segítő intézkedésekre,  

- az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni 
fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,  

- a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,  

- olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányát, 
illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. 

Fenti pontok, valamint a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011.(XII.27.) kormányrendelet rendelkezései, a helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet 
szabályai jelentős mértékben meghatározzák a Helyi Esélyegyenlőségi Program tartalmi 
követelményeit.  

Az Helyi Esélyegyenlőségi Program összeállítást követően HEP-Fórum összehívására kerül sor 2018. 
augusztus 14-én 8.30 órakor. A Fórumon ismertetésre kerül a „Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-
2023.”, valamint az esetleges módosítási javaslatok  megvitatására is sor kerül. A Fórum javaslatáról 
az ülésen adok tájékoztatást. 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben 
foglaltaknak megfelelően a helyi esélyegyenlőségi programot a települési önkormányzati 
köztisztviselők és közalkalmazottak készítették el. 
 Összhangban 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 és a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség 
érdekében szükséges feladatokat. 
  A Program elkészítéséhez az adatok forrásának alapjául az Országos Területfejlesztési és 
Területrendezési Információs Rendszer (TeIR), Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisa 
szolgált valamint a helyi adatgyűjtések. 
  Az Eb. törvény 31. § (6)-(7)  bekezdései alapján, 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. 
A települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása 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 a társulást alkotó települési önkormányzatok mindegyike az e törvény 
rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. 
 
 
Az előterjesztés mellékletét képező Helyi Esélyegyenlőségi Terv annak nagy terjedelme kizárólag e-
mailbe kerül kiküldésre és megtekinthető a www.felsolajos.hu dokumentumok között.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselő-testület elé: 

 
Határozat 

 
………/2018.(……) ÖH. 
Felsőlajos Önkormányzata 
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
elfogadása 
      Határozat-tervezet 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint elfogadja 
a „Felsőlajos Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023” dokumentumot, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. augusztus 14. 

 
Felsőlajos, 2018. augusztus 9. 

    
 Juhász Gyula sk. 

               polgármester   


