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A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló Helyi
Esélyegyenlőségi Program (a továbbiakban: HEP) elkészítését az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a
írja elő a települési önkormányzatok számára. A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll,
amelyet a települési önkormányzat öt év időtartamra fogad el. A települési önkormányzat és 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 települési önkormányzat és a társulást alkotó
települési önkormányzatok mindegyike az esélyegyenlőségi törvény rendelkezéseinek megfelelő,
hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.
A HEP elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi területeket és a célcsoportokat a helyi
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. és 2. melléklete rögzíti azokat a
statisztikai mutatókat, adatokat es tartalmi elemeket, amelyek a HEP elkészítésének alapját
képezik.
A fentiek alapján Ózd Város Önkormányzata a Türr István Képző és Kutató Intézet (a
továbbiakban: TKKI) együttműködésével 2013. évben elkészítette és a Képviselő-testület a
171/2013. (VI. 28.) határozatával elfogadta a HEP-et, amely helyzetelemzésből és intézkedési
tervből áll. A program elfogadását megelőzően a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása
érdekében nyilvános HEP Fórum megalakulására került sor, melynek célja, hogy a HEP elkészítése
széleskörű szakmai egyeztetés mellett történjen, bevonva a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok számára ellátást, szolgáltatást nyújtó önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, állami
és civil szervezetek képviselőit, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 58/B. §-a által előírt szociálpolitikai kerekasztal képviselőit. A Fórumon
résztvevők a HEP Fórum vezetőjének, dr. Kósné Dargai Rita önkormányzati képviselőt
választották meg és a Fórum az eltelt idő alatt az előírások szerint működött.
Az Ebktv. szerint a helyi esélyegyenlőségi programokat kétévente felül kell vizsgálni, amelyet az
önkormányzatnak kell elvégezni. A felülvizsgálat során aktualizálásra kerülnek a helyzetelemzés és
az intézkedési terv adatai, valamint át kell tekinteni azokat az intézkedéseket, melyeket az elmúlt
két évben tervezett az önkormányzat megvalósítani, továbbá mód van a még megvalósításra váró
intézkedések pontosítására, ütemezésére is.
Ózd Város Önkormányzata a HEP-et a fentiek szerint aktualizálta, felülvizsgálta és a dokumentum
a határozati javaslat 1. mellékletében csatolásra került.
A felülvizsgált HEP elfogadását követően azt az önkormányzat a helyben szokásos módon
közzéteszi, valamint soron kívül megküldi a TKKI számára, mely azt honlapján megjelenteti.
Javaslat
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fogadja el a határozat mellékletében csatolt,
felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programot.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (VI. 24.) határozata
a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015. évi felülvizsgálatának elfogadásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
és a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendeletben meghatározottak szerint 2015. évben felülvizsgált
Helyi Esélyegyenlőségi Programot a határozat 1. mellékletében csatolt tartalommal
elfogadja.
Az elfogadott, felülvizsgált programot az Önkormányzat honlapján meg kell jelentetni és
az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtárában hozzáférhetővé kell tenni.
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