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E L ŐT E RJ E SZT É S
A döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata című
napirendi ponthoz
A képviselő-testületi ülés napja : 2017. november 7.
Előterjesztő : dr. Szabó György aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület 2013-ban 206/2013. ( XI.26.) számú határozatával fogadta el az
Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját és a Helyi Esélyegyenlőségi Program
Intézkedési Tervét.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény 31.§-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programról. A törvény 31. § (1)
bekezdése szerint a települési önkormányzat 5 évente, 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi
programot fogad el, amelyet a 31.§ (4) bekezdése szerint két évente át kell tekinteni és
szükség esetén felül kell vizsgálni.
A 2013. év végén elfogadott program egy statisztikai adatokkal alátámasztott helyzetkép volt
városunkról, a romák, a mélyszegénységben élők, az idősek, a nők, a gyermekek, valamint a
fogyatékkal élők esélyegyenlőségének szempontjából.
A programban a helyzetelemzés során meghatározásra kerültek a településen élő hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok, a teljes lakossághoz viszonyított oktatási, képzettségi,
lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, szociális és más területi mutatói, továbbá a település
esélyegyenlőségi mutatói.
A programban rögzített statisztikai adatok, a program megállapításai, helyzetfelmérése, illetve
az intézkedési tervben megfogalmazott célkitűzések ellenőrzése alapján megállapítható, hogy
a helyzetelemzés adatai az elmúlt időszakban elenyésző mértékben változtak, vagy
változatlanul fennállnak, a helyzetelemzés legfontosabb megállapításai továbbra is
helytállóak, illetve az intézkedési tervben meghatározott célkitűzések továbbra is helyes
irányba mutatnak.
Megállapítható az is, hogy az öt évre megfogalmazott célcsoportok még nem minden területen
tudtak teljesülni, ezért az elkövetkezendő 1 évben fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy
e célok a tervidőszak végére megvalósuljanak.

Fentiek alapján a helyzetelemzés alapjául szolgáló tények tényleges változatlansága s a
kitűzött célok helyes iránya alapján az esélyegyenlőségi program és intézkedési terv
felülvizsgálatára nem teszek javaslatot a képviselő-testületnek s a program intézkedési
tervében megfogalmazott célkitűzéseinek a program végső határidejéig való fenntartását
javaslom, hiszen a cél nyilvánvalóan az, hogy egy év múlva az ebben a programban megjelölt
problémák ne, vagy csak sokkal kisebb mértékben jelentkezzenek városunkban.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg
döntését.
Pannonhalma, 2017. október 27
.

Tisztelettel:
dr. Szabó György
aljegyző

Határozati Javaslat:
………./2017.( XI.7.) Kt. számú határozat:
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának és a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének
felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést, mellyel kapcsolatban az alábbi döntést hozta:
1.)

A képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatával kapcsolatos
előterjesztésben foglalt megállapításokat tudomásul veszi és elfogadja.

2.)

A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak figyelembe vételével a 2013.
novemberében elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát 2017-ben
nem rendeli el.

3.)

A képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a programban és az intézkedési
tervben foglaltakat folyamatosan kísérje figyelemmel s intézkedjék annak
megvalósítása érdekében, az esetlegesen felmerülő változásokról pedig haladéktalanul
tájékoztassa a képviselő-testületet.
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