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Tárgy: Szőc Község Önkorm ányzat Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
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Mária, igazgatási

úgy intéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ebtv.) értelmében minden települési önkormányzatnak rendelkeznie
kell 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal (HEP), amelyet kétéventefelül kell
vizsgálni.
Szőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a2019. október 28-i üléséna95l20I9 (X,28)
számú ö nko rmány zati hatát o zatáv aI fo gadta e 1 a köz s é g e s é ly e gy enl ő s é g i pro gramj át.

A HEP-ben helyzetelemzést kell készítenia hátrányos helyzetútársadalmi csoportok - különös

tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, a romák, a fogyatékkal éIő személyek, valamint a
gyermekek és idősek csoporljára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális
helyzetérőL A helyzetelemzés alapján intézkedési tervet kell készíteni,melyben meg kell
hatánozni a helyzeteIemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében a szükséges
intézkedéseket.

Az Ebtv.

31.§ (4) bekezdése értelmébena HEP időarányos megvalósulását, az esetlegese
kell vizsgální,

váItozást kétéventekell áttekinteni és az áttekintés alapján szükség esetén felül
illetve az intézkedési tervet az uj helyzetnek megfelelően kell módosítani.

A program elkészítésérevonatkoző részletszabályokat

helyi
esélyegyenlőségi programok elkészítésénekszabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról
szőlő 3211201I. (XIL27.) Kormányrendelet 2. fejezete, a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésénekszempontjai, valamint a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésénekrészletes
szabályairől szóló 2l20I2. (VI.5.) EMMI rendelet szabáIyozzák.

A HEP áttekintése során

a

a törvény végrehajtási rendeletei, a

felülvizsgálataazalábbiak miatt indokolt:

- Azintézkedésitervben meghatározottfeladatok egy része megvalósításra került.
Tekintettel
elfogadását:

a

fentiekre javaslom

a T.

Képviselő-testületnek

az

alábbi határozati javaslat

Határozati iavaslat:

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedésitervének felülvizsgálatát, módosítását Szőc
Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja.

(A jóváhagyott intézkedési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Határidő: azowtal
Felelős: Németh Balázs,pol gármester

Szőc,202I.1 1.04.

_1,

/ .\!
\

.,.\

/i

/,/-J-5

Németh Balézs
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