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1 0 .  N a p i r e n d  

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 

 

 

A települési önkormányzatok számára az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. 

CXXV. törvény 31. §-a előírja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló 

helyi esélyegyenlőségi program elkészítését. 

A törvényi előírás értelmében: 

A község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat) ötévente öt 

évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete 156/2018. (XII.12.) határozatával 2018-ban fogadta el a 

jelenleg hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 
 

A fent hivatkozott törvény 31.§ (4) bekezdése előírja, hogy a helyi esélyegyenlőségi program időarányos 

megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben1 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. 

 

 

Bánk, 2020. november 13.    

 

 

 Torma Andrea 

 polgármester 

 

 
1 31.§ (2) 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 – 

oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, 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 

esélyegyenlőségi programot a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes szabályok alapján kell 

elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által készítendő 

egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a köznevelési esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyenlőségi terv és az 

integrált településfejlesztési stratégia anti-szegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 
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………./2020. (XI…….) képviselő-testületi H a t á r o z a t i - j a v a s l a t  

 

Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 

világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 

46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva - miszerint veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja – a képviselő-testület 

tagjaival történő egyeztetés alapján az alábbi határozatot hozom: 

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete által a 156/2018. (XII.12.) számú határozattal 

elfogadott, Bánk Község Önkormányzata 2019-2023. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programja – az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§ (4) 

bekezdése alapján – áttekintésre került.  

A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése során a gyermekek esélyegyenlőségét célzó, az általános 

iskolás gyermekek utaztatásának megoldására vonatkozó intézkedés határidejét – tekintettel arra, hogy az 

intézkedés megvalósítása hosszabb időt vesz igénybe – 2023. december 31. napjára módosítom.  

A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése során arra a következtetésre jutottam, hogy a 156/2018. 

(XII.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program egyéb tekintetben 

érdemi módosítást nem igényel, tekintettel arra, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programba foglalt 

helyzetelemzés és intézkedési terv megfelel a jelenlegi helyzetnek, ezek vonatkozásában a felülvizsgálatra, 

illetve módosításra okot adó érdemi változás nem következett be, új helyzet nem állt elő, így a 156/2018. 

(XII.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot továbbra is hatályában 

fenntartom. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   polgármester 


