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Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. június 19-én fogadta el Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját és Intézkedési Tervét (továbbiakban: HEP) az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv), a 
helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezései 
értelmében. 
Az Önkormányzat a HEP megvalósítása, értékelése és ellenőrzése érdekében Felelős Fórumot 
(továbbiakban: HEP Fórum) hozott létre, melynek tagjai az együttműködést aláíró 
szervezetek, intézmények. Kistarcsa Város Önkormányzata a HEP-ben vállalta, hogy annak 
megvalósítását évente felülvizsgálja. 
 
Az Ebktv 31. § (6)-(7) bekezdése és 64/A. § alapján 2013. július 1-től az a települési 
önkormányzat részesülhet az államháztartás alrendszereiből, EU-s forrásokból és egyedi 
döntés alapján nyújtott pályázati úton odaítélt támogatásban, aki hatályos esélyegyenlőségi 
programmal rendelkezik. 
 
„31. § (6) 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 
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részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi 

programmal rendelkezik. 

(7) A települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása 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 a társulást alkotó települési 

önkormányzatok mindegyike az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi 

esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. „ 

 „64/A. § A 31. § (6) és (7) bekezdését 2013. július 1-jét követően kell alkalmazni.” 

 
A HEP felülvizsgálata során a statisztikai adatok frissítése és a jogszabályok módosulásából 
adódó változások módosításra kerültek. A Képviselő-testület által elfogadott Gazdasági 
Programban szerepel a Városi Óvoda 2 csoporttal történő bővítése, a Simándy József 
Általános Iskola tornateremmel történő bővítése és a településen bölcsőde építése, mely új 
feladatként bekerült a HEP Intézkedési Tervébe (továbbiakban: HEP IT). 
 
A HEP IT által kitűzött feladatok végrehajtásának áttekintése végett a felelős intézmények 
beszámolót nyújtottak be az időarányos végrehajtásról, melynek összegzése a HEP IT-ben az 
IT megvalósulásának felülvizsgálata 2014. és 2015. oszlopban található. 
 
A beszámolók alapján elmondható, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata a HEP-ben kitűzött 
feladatok többségének megvalósítását folyamatosan végzi.  
A HEP Fórum 2015. június 2-án ülésezett és áttekintette az intézményi beszámolók alapján az 
HEP IT időarányos megvalósítását. A HEP Fórum megfelelőnek tartja a HEP IT időarányos 
megvalósulását, új feladat kitűzésével egyetért. 
 

 
Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program módosítását elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
 
 
Kistarcsa, 2015. június 10. 
 
 
 
  Solymosi Sándor  
  polgármester 
 
 
 
 
 
 


