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Előterjesztés
Recsk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2013. (VII.24.) határozatával
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot (a továbbiakban: HEP) az abban foglalt
helyzetértékelést illetve annak időarányos megvalósulását az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőségről szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése alapján kettő évente
szükséges felülvizsgálni.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján a
helyi esélyegyenlőségi programot a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által
meghatározott részletes szabályok alapján kellett elkészíteni, Recsk vonatkozásában ez 2018ban megvalósult, újabb öt évre elkészült Recsk Helyi Esélyegyenlőségi Programja.
A
programalkotás során gondoskodni kellett a helyi esélyegyenlőségi program és a települési
önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási
esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia célkitűzéseinek
összhangjáról.
(3) A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kellett fordítani
a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének
érvényesülését segítő intézkedésekre,
b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal
szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges
intézkedésekre,
c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci
hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.
(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.
(5) A helyi esélyegyenlőségi programot a települési önkormányzati köztisztviselők vagy
közalkalmazottak készítik el. Képzésüket, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészültét és
felülvizsgálatát esélyegyenlőségi mentorok segítik. A települési önkormányzati
köztisztviselők, közalkalmazottak képzését a Kormány által rendeletben kijelölt szerv végzi.
Hivatalunk rendelkezik képzésen részt vett HEP referenssel.
(6) 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.
(7) 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 esélyegyenlőségi program a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei
Kirendeltségéhez tartozik, itt esélyegyenlőségi mentor segíti a hivatalunknál dolgozó
köztisztviselőt, mint esélyegyenlőségi referenst, a HEP elkészítése során. Az új helyi
esélyegyenlőségi programot újabb öt évre szükséges elfogadni azzal, hogy kettő év múlva
ismételten felülvizsgálni és aktualizálni lesz szükséges.

Határozati Javaslat
Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. október 21-i testületi
ülésére
1. Recsk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 127/2018. (XI.21.) határozatával elfogadott Helyi
Esélyegyenlőségi Programot, az abban foglalt
helyzetértékelést illetve annak időarányos megvalósulását
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló
2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése alapján
áttekintette és megállapítja, hogy felülvizsgálata nem
szükséges a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
változatlan formában elfogadja.
2. Recsk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a jegyzőt, hogy a jelen testületi döntés
alapján készítse el azt a nyilatkozatot, amelyet a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei
Kirendeltségének meg kell küldeni a szakmai szoftverbe
történő feltöltés érdekében.
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