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Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a 2019-

2023 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának felülvizsgálatára 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyelőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 31. §-a rendelkezik a 
helyi esélyegyenlőségi programokról. A tv. 31. §. (1) bek. szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre 
szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. §. (4) bek. értelmében: „A helyi esélyegyenlőségi 
program időarányos megvalósulását, illetve a tv 31.§(2) bekezdésében 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.”  
 
A Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársa, Polyák Józsefné esélyegyenlőségi referens összeállította Gyál Város 
Önkormányzatára vonatkozóan a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatával kapcsolatos 
iratanyagot. Megtörtént az eredeti HEP felülvizsgálata, mely alapján a most elkészült felülvizsgálati anyag 
azokkal a fejezetekkel, részekkel foglalkozik, ahol jelentősebb változások, módosítások kiegészítések 
szükségesek. A HEP részét képező Intézkedési terv kiegészítésre került egy oszloppal, mely az eredeti HEP óta 
elkészült változásokat tartalmazza, valamint kiegészítésre került a HEP Intézkedési Terve (IT) egy új 
intézkedéssel Gyál Város Aljegyzőjének javaslata alapján.  
 
A HEP Fórum tagjainak megküldésre került az összeállított felülvizsgálati anyag, az intézkedések felelőseinek 
beszámolói, Gyál Város Aljegyzőnek javaslata új intézkedés felvételére a HEP IT-be, valamint a beszámolók, 
javaslatok alapján a változásokat tartalmazó, kiegészített Intézkedési Terv.  
 
A HEP Fórum a koronavírus miatti veszélyhelyzet okán elektronikus formában (e-mail) végezte el a HEP 
felülvizsgálatával kapcsolatos feladatát, melyről feljegyzés készült. A HEP Fórum tagjai elfogadták a HEP 
felülvizsgálatával kapcsolatos dokumentációt és javasolták megtárgyalásra Gyál Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének.       
 
A jogalkotási törvény lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatok képviselő-testületei számára, hogy a saját és 
az általa irányított szervek tevékenységét, cselekvési programját, működését normatív határozatban szabályozza. 
Tekintettel arra, hogy jelen előterjesztés tárgyát képező helyi esélyegyenlőségi programmal a képviselő-testület a 
cselekvési programját fogadja el, javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy határozatát normatív határozatként 
hozza meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata kapcsán 
elkészült iratanyag elfogadására. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 27/2021.(I.29.) számú Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  
 
elfogadja Gyál Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatával kapcsolatos 
iratanyagot, az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal. 
 
Határidő: 2021.02.28. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
  Ifjúsági és Sport Bizottság 
  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
  Oktatási és Kulturális Bizottság 
  Szociális és Egészügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Polyák Józsefné ügyintéző  
 
Gyál, 2021.február 8. 
 
 
  
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
 
Melléklet:  
1. HEP IT-ben lévő felelősök válaszlevelei  
2. Javaslat új intézkedés felvételére  
3. Feljegyzés HEP Fórumról  
4. HEP felülvizsgálati iratanyag   
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