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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

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 (HEP) fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében kétévente át kell 
tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni.  
 
„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben 
meghatározott helyzet 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 törvény értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenetele 
kétféle lehet: 

a. Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy 
felülvizsgálat nem szükséges. Ebben az esetben a képviselő-testületnek arról kell 
határoznia, hogy az Ebktv-ben foglaltaknak megfelelően, a HEP kétévente előírt 
áttekintésének eleget tettek, a Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában 
elfogadták. 
A képviselő-testület határozatát fel kell tölteni a HEP-ek elkészítésének és 
felülvizsgálat nyomon követésének támogatására létrehozott szoftver (hep.tkki.hu) 
dokumentumai közé, ahogyan azt a nyilatkozatot is, amely arra vonatkozik, hogy 
felülvizsgálat nem történt.  

b. A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját a Képviselő-
testület a 60/2019. (X.10.) sz. határozatával fogadta el, mely időponttól számított kétéves 
felülvizsgálat aktuálissá vált. 
A dokumentum áttekintését követően megállapítható, hogy az elmúlt két évben a 
„Helyzetelemzés fejezet” adataiban, valamint az intézkedési tervben lényeges változások nem 
történtek, a beazonosított problémák továbbra is aktuálisak.  
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
60/2019. (X. 10.) számú határozattal elfogadott Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját - törvényi kötelezettségének 
eleget téve - áttekintette. 
 
A dokumentum áttekintését követően megállapította, hogy 
az elmúlt két évben a „Helyzetelemzés fejezet” adataiban, 
valamint az Intézkedési tervben lényeges változások nem 
történtek, a beazonosított problémák továbbra is 
aktuálisak.  
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2019-ben készült Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
változatlan formában elfogadja, felülvizsgálatát nem tartja 
indokoltnak. 
 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:    polgármester 
  

 
 
 
 
Tapolca, 2021. szeptember 27. 
 
 
         Orbán József 
          polgármester 



 
 

 
Nyilatkozat 

 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében Orbán József polgármester 
nyilatkozom, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program kétévente előírt áttekintési 
kötelezettségének Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete eleget tett, annak 
felülvizsgálatát nem tartotta indokoltnak. 
 
 
 
Gyulakeszi, 2021. szeptember 
 
 
 
 

Orbán József 
polgármester 

 
 
 


