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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Alsóörs Község Önkormányzata a 2019-2024 közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját a 133/2019. (IX.26.) önkormányzati határozattal fogadta el.  
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
(továbbiakban: Ebtv.) 31. §-a előírja a települési önkormányzatok számára a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló, öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi 
program (a továbbiakban: HEP) elkészítését, - amelynek hatályosulását két évente át kell tekinteni. Az 
5 év időtartam lejárta után a jogszabály értelmében új helyi esélyegyenlőségi programot kell 
elkészítenie és elfogadnia. 
 
A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat ötévente, öt 
év időtartamra fogad el. Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi területeket és a HEP 
célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza. 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI 
rendelet 1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi 
elemeket, amelyek a HEP elkészítésének alapját képezik.  
A Program elkészítéséhez az adatok forrásának alapjául az Országos Területfejlesztési és 
Területrendezési Információs Rendszer (TeIR), továbbá a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
adatbázisa szolgált, valamint a helyi adatgyűjtések. 
 
A Tisztelt Képviselő-testületnek a hatályos HEP kiküldésre került 2021. június 09-én.  
 
A HEP intézkedési tervében szereplő intézkedések felülvizsgálata megtörtént, a módosított 
intézkedési terv tartalmazza az elmúlt két évben megvalósult, illetve folyamatban lévő intézkedéseket. 
A www.hep.tef.gov.hu oldalra a dokumentációk feltöltésre kerültek.    
 
A HEP jelentőségét tükrözi, hogy 2013. július 1-től az önkormányzatok csak akkor nyújthatnak be EU 
forrásra pályázatot, ha rendelkeznek az új jogszabályi előírásoknak megfelelő Helyi Esélyegyenlőségi 
Programmal. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy módosított intézkedési tervet elfogadni szíveskedjen.  

Alsóörs, 2021.június 11. 

 
Hebling Zsolt 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hep.tef.gov.hu/


  

 
 
 

…../2021. (VI.14.) számú önkormányzati határozat 
 
 
 
Magyarország Kormánya által a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-testület 
tagjainak véleményének kikérésével az alábbi határozatot hozom: 
 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő–testülete az 133/2019(IX.26.) önkormányzati határozattal 
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette. Lovas 
község Helyi esélyegyenlőségi programját a 2021.évi felülvizsgálat során módosult intézkedési terv 
szerint jóváhagyja. 
 
Felelős:Hebling Zsolt polgármester 
Határidő: Folyamatos 
 
 
 
         Hebling Zsolt 
         polgármester 
 


