
Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Tel/Fax: 62/525-090 
E-mail: ph@kiszombor.hu 

___________________________________________________________________________ 
Üsz.: 22-113/2018.     Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program  
       Mell.: 1 pld. HEP 2018-2023 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                Képviselő-testülete 
 
 
KISZOMBOR 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 177/2013.(VI. 25.) KNÖT 
határozatával fogadta el Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának öt évre szóló Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban HEP).  
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzatoknak ötévente öt évre szóló 
helyi esélyegyenlőségi programot kell elfogadni. A települési önkormányzat által készített 
helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2018.(VI. 26.) KNÖT 
határozatával az új HEP elkészítésének határidejéül a 2018. augusztusi testületi ülés napját, 
2018. augusztus 28-át határozta meg. 

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a helyi 
esélyegyenlőségi programok kétévente esedékes felülvizsgálatába és az új helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésébe, valamint a helyi esélyegyenlőségi programok részét 
képző intézkedési terv végrehajtásának nyomon követésébe a települési önkormányzat 
bevonhatja az (1) bekezdés szerinti köztisztviselőt vagy közalkalmazottat, aki rendelkezik az 
SZGYF helyi esélyegyenlőségi programok írására felkészítő képzésének elvégzését tanúsító 
bizonyítvánnyal.  
 
A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoportjának vezetője a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság által szervezett képzésen részt vett és mint helyi esélyegyenlőségi referens 
elkészítette a 2018–2023-ig szóló HEP-et. Munkáját szükség esetén a SZGYF által biztosított 
HEP mentor segítette. 
 
A helyi esélyegyenlőségi programhoz helyzetelemzést kellett 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 kellett határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex 
kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi program elkészítéséhez szükség volt az egységesen rendelkezésre 
álló statisztikai mutatók kigyűjtésére, legalább 5 éves viszonylatban.  
 
Ezen adatok forrása az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer 
(https://www.teir.hu) adatbázisa (a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 2/2012. (VI. 5.) 1. számú melléklet). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
. 
 
 
Kiszombor, 2018. augusztus 22. 
 
 
 
      Tisztelettel: 
         Szegvári Ernőné  
           polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT  

 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és - az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) 
bekezdése szerint - jóváhagyta Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 5 éves, 2018-2023 
évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: HEP). 
 
A HEP a határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport 
- Kiszombori Karátson Emília Óvoda 
- Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltsége 
- Irattár 
 


