Helyi esélyegyenlőségi program áttekintése és felülvizsgálata
Burgyánné Czibik Éva polgármester: szóban terjeszti elő a napirendet.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a
helyi esélyegyenlőségi programokról (a továbbiakban: HEP). Az Ebktv. 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre
szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.
Az Ebktv. 31. § (4) bekezdés alapján: ”A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott
helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell
vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.”
Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. június 24-i ülésén fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 2013-2017 évekre
vonatkozóan. 2015-ben a 2 éves felülvizsgálat megtörtént. A 2017. évi felülvizsgálat során áttekintésre kell hogy kerüljenek azok az
intézkedések, amelyeket az elmúlt két évben terveztek megvalósítani, továbbá mód van a még megvalósításra váró intézkedések pontosítására,
ütemezésére. Az Ebktv. Értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenetele 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.
Az Ebktv. 31 § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a
nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt
támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.
Pécsely Község Önkormányzata HEP Intézkedési Tervében kitűzött célok:

Az intézkedés címe, megnevezése
Ellátásból kiesett álláskeresők képzése
Gyermekvédelmi jelzőrendszer
megújítása
Baba-mama tájékoztatók szervezése
Települési egészségnap
Idősek világnapja megünneplése
Településen középületek
akadálymentesítése
Járdák akadálymentesítése

Az intézkedés megvalósításának határideje
R: 60 nap igényfelmérés, 20 jelentkezés, 6 hónap
tréning
R: 15 nap kapcsolatfelvétel,
60 nap együttműködés megújítása
R: 1 hó előkészítés
K: évente 2x megszervezni
November első fele
Minden év október első hete
R: 1 hónap műszaki felmérés
K: megvalósítás
H: üzemeltetés
2 év

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága
2 év
5 év
Hagyományteremtés, intézményi visszajelzés
1 év + évente
Évente lehet hagyományteremtő hosszú távú
2 év
5 év + folyamatos

Az intézkedési tervben megjelölt célok/intézkedések a határidő és az intézkedés megvalósulása szempontjából az alábbiak szerint
csoportosíthatók:
-

Intézkedések, amelyeknek határideje 2016. Mivel a jelenleg hatályos HEP 2018. júniusáig érvényes, ezeket az intézkedéseket nem kell
felülvizsgálni.
Intézkedések, amelyeknek határideje 2016 és megvalósultak, illetve belátható időn belül megvalósulnak. Ezek az intézkedések nem
kerülnek felülvizsgálatra, a HEP-ből törlésre kerülnek megvalósulásuk okán, így a módosító dokumentumban nem szerepelnek. A
Gyermekvédelmi jelzőrendszer megújítása megvalósult, jelenleg is működik.
Intézkedések, amelyeknek határideje 2016 és nem valósultak meg teljes mértékben, illetve megvalósulásuk folyamatos. Ezen
intézkedések tekintetében szükséges a felülvizsgálat illetve a határidő 2018-ra történő módosítása.

Pécsely Község Önkormányzata HEP Intézkedési Tervében kitűzött célok, amelyek határideje 2016. és nem valósultak meg teljes mértékben,
illetve megvalósulásuk folyamatos, ezért ezek felülvizsgálata szükséges:

Az intézkedés címe, megnevezése
Az intézkedés megvalósításának határideje
Ellátásból kiesett álláskeresők képzése
folyamatos
Települési egészségnap
Minden év november első fele, folyamatos
Idősek világnapja megünneplése
Minden év október első hete, folyamatos
Településen középületek akadálymentesítése
H: üzemeltetés
Járdák akadálymentesítése
2 év

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága
2 év
folyamatos
Évente lehet hagyományteremtő hosszú távú
folyamatos
5 év + folyamatos

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el.
HATÁROZATI JAVASLAT
…./2017. (VI. 28.) határozat
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ebktv. 31 § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a HEP kétévente előírt
áttekintésének eleget tett, és annak felülvizsgálatát javasolja az Intézkedési Tervben kitűzött célok tekintetében.
Határidő: azonnal
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Összegző táblázat – A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
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I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1.

Ellátásból kiesett
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FHT-ból kiesettek
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Ne legyen egy
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-

Toborzás,
igényfelmérés
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II. A gyermekek esélyegyenlősége
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problémái
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Résztvevők
száma
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-
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-
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e
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e

