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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 177/2013. (VI.25.) KNÖT 
határozatával megismerte és jóváhagyta Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját. 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI 
rendelet rendelkezései értelmében a települési önkormányzatok öt évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programot (a továbbiakban: HEP) készítenek. 
 
A fent elfogadott HEP 2018. június 30-ig érvényes, legutóbb 2017. júniusában került 
felülvizsgálatra. 
 
A 2018-2023. évre vonatkozó HEP elkészítéséhez a jogszabályban előírt kötelező adatok 
összegyűjtését követően helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű csoportok – 
különös tekintettel a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal 
élők csoportjára – foglalkoztatási, oktatási, lakhatási, egészségügyi és szociális helyzetéről. A 
helyzetelemzésben feltárt problémák komplex kezelésére intézkedési tervet kell 
meghatározni, melynek célja az esélyegyenlőségi célcsoporthoz tartozók helyzetének javítása. 
 
Megkerestük a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei 
Kirendeltségének munkatársát, Kiszombor esélyegyenlőségi referensét az új HEP elkészítési 
határidejével kapcsolatosan, melyre azt a választ kaptuk, hogy amennyiben az önkormányzat 
nem kíván a nyáron pályázatot benyújtani, akkor határozatot kell hozni arról, hogy lejárt a 
HEP és meg kell adni egy időpontot, amikorra vállalja, hogy az elkészül. 
 



A feladat komplexitására való tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az új 
HEP elkészítésének határidejét a 2018. augusztusi testületi ülés napjára tűzze ki. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2018. június 20. 
 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernőné 

 polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program elkészítési határideje tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
2018-2023. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program (a továbbiakban: HEP) 
elkészítése folyamatban van, a HEP elkészítésének határidejéül a 2018. augusztusi testületi 
ülés napját, 2018. augusztus 28-át határozza meg. 
 
A Képviselő-testület felkéri Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a 2018-2023. évre 
vonatkozó HEP-et a 2018. augusztus 28-ai ülésére terjessze elő jóváhagyásra. 
 
A Képviselő-testület a 177/2013. (VI.25.) KNÖT határozatával jóváhagyott - és kétévente 
felülvizsgált - Helyi Esélyegyenlőségi Programját és a folyamatban lévő intézkedéseket a 
2018-2023. évre vonatkozó HEP jóváhagyásáig hatályában fenntartja. 
 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltsége 
- Közgazdasági Csoport 
- Irattár 


