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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Mivel a gyerekekkel kapcsolatos két nagy intézmény, Óvoda és Iskola fenntartója a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, ezért úgy gondoltam, hogy a helyi esélyegyenlőségi tervet 
ismerje meg a nemzetiségi önkormányzat is. 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény (Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § 
(1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi 
programot fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és 
szükség esetén felül kell vizsgálni.  
 
A meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés 
alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot továbbiakban (HEP)  felül kell 
vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell 
módosítani.” 

 
A törvény értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenete 

kétféle lehet: 

1. Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy 
felülvizsgálat nem szükséges. Ebben az esetben a képviselő testületnek szükséges arról 
határoznia, hogy az Ebktv-ben foglaltaknak megfelelően, a HEP kétévente előírt 
áttekintésének eleget tettek, a HEP-et változatlan formában elfogadták. 

 
2. A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról. 

 



Újhartyán hatályos helyi esélyegyenlőségi programját módosítani szükséges egyfelől  
Újhartyán Községből - Város lett, valamint 2015. március 01. napi hatállyal a szociális 
ellátásokban történt nagymértékű változás szerint kell felülvizsgálni és az aktuális állapotnak 
megfelelően kell a módosításokat elvégezni.  
 
A HEP áttekintése után a következő módosítások és kiegészítések beépítése javasolt a 
felülvizsgálat során:    
 
Kérem a Tisztelt képviselő testületet, hogy a beterjesztett módosítást elfogadni szíveskedjen. 

 
 

 
 

Határozati javaslat 
 

Újhartyán Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő testülete az Ebktv 31.§ (4) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően a HEP kétévente előírt 
áttekintésének eleget tett, és a felülvizsgálatot 
elvégezte. Újhartyán Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselő testülete a 2013-2018 évre 
szóló Helyi esélyegyenlőségi programot és 
intézkedési tervet, az előterjesztés szerinti 
módosítással elfogadja.  
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