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Elıterjesztés 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
2013. június 28-i rendkívüli ülésére 

 
 
Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıség Programjának 

elfogadása 
 
Iktatószám: II/480/1/2013. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény (továbbiakban: törvény) kötelezıvé teszi az önkormányzatok számára az 
esélyegyenlıségi program elkészítését. A törvény 31. §-a az alábbiakról rendelkezik: 

„31. § (1) A község, a város és a fıváros kerületeinek önkormányzata (a 
továbbiakban: települési önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlıségi 
programot fogad el. 

(2) A helyi esélyegyenlıségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos 
helyzető társadalmi csoportok - különös tekintettel a nık, a mélyszegénységben élık, 
romák, a fogyatékkal élı személyek, valamint a gyermekek és idısek csoportjára - 
oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetérıl, illetve a 
helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során 
feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 
helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a települési 
kisebbségi önkormányzatok véleményét. A helyi esélyegyenlıségi programot a 
társadalmi felzárkózásért felelıs miniszter által meghatározott részletes szabályok 
alapján kell elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi 
esélyegyenlıségi program és a települési önkormányzat által készítendı egyéb fejlesztési 
tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlıségi terv és az integrált 
településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitőzéseinek összhangjáról. 

(3) A helyi esélyegyenlıségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani 
a) az egyenlı bánásmód, az esélyegyenlıség és a társadalmi felzárkózás 

követelményének érvényesülését segítı intézkedésekre, 
b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelızésére, illetve az 

azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlı esélyő hozzáférés biztosításához 
szükséges intézkedésekre, 

c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlı 
esélyő hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, 

d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetőek munkaerı-piaci 
hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. 

(4) A helyi esélyegyenlıségi program idıarányos megvalósulását, illetve a (2) 
bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, 
az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlıségi programot felül kell 
vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelıen 
kell módosítani. 

(5) A helyi esélyegyenlıségi programot a települési önkormányzati köztisztviselık vagy 
közalkalmazottak készítik el. Képzésüket, a helyi esélyegyenlıségi programok elkészültét 
és felülvizsgálatát esélyegyenlıségi mentorok segítik. A települési önkormányzati 
köztisztviselık, közalkalmazottak képzését a Kormány által rendeletben kijelölt szerv 
végzi. 

(6) A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereibıl, 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 megfelelı, hatályos helyi esélyegyenlıségi programmal 
rendelkezik. 

(7) A települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkezı társulása az 
államháztartás alrendszereibıl, 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 megfelelı, hatályos helyi esélyegyenlıségi 
programmal rendelkezik.” 
 
A helyi esélyegyenlıségi programot, mely az elıterjesztés mellékletét képezi, a 
jogszabály által elıírt személyek készítették el, annak elkészültét és felülvizsgálatát 
esélyegyenlıségi mentorok segítették. A települési önkormányzati köztisztviselık, 
közalkalmazottak képzését a Kormány által rendeletben kijelölt szerv, a Türr István 
Kutató és Képzı Központ végezte. 
 Összhangban az Egyenlı Bánásmódról és az Esélyegyenlıség Elımozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlıségi programok elkészítésének 
szabályairól és az esélyegyenlıségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. 
rendelet és a helyi esélyegyenlıségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Felsılajos Község Önkormányzata 
Esélyegyenlıségi Programban rögzíti az esélyegyenlıség érdekében szükséges 
feladatokat. 
  A Program elkészítéséhez az adatok forrásának alapjául az Országos 
Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (továbbiakban: TeIR) 
adatbázisa szolgált valamint a helyi adatgyőjtések. 
   
Az elıterjesztés mellékletét képezı Helyi Esélyegyenlıségi Program annak elfogadását 
követıen megtekinthetı a www.felsolajos.hu honlapon. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselı-testület elé: 
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Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés melléklete 
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Felsılajos, 2013. június 26. 

       Juhász Gyula  sk.   
                polgármester  

 
 
 

 

 

 

 


