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Kéthely Község Önkormányzatának  
P o l g á r m e s t e r e  
8713 Kéthely, Ady Endre u. 1.  
Tel.: 85/339-210 
Ügyiratszám: K/2551/1/2018.                                                7. számú előterjesztés 

Előterjesztés 

Készült: Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 13-i nyilvános 
testületi ülésére 

Tárgy: 2018-2023. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
(Ebktv.) 31. § (1) bekezdése rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programok (a továbbiakban: 
HEP) 5 évre szóló elkészítésének kötelezettségéről. 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a HEP-et a 108/2013.(VIII.27.) számú 
határozatával fogadta el, majd a 147/2015.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozatával 
felülvizsgálta és a helyzetelemzést valamint az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően 
módosította. 
Kéthely Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2016. február 15-ei nyilvános testületi  
ülésén úgy döntött, hogy a 2015. 11. 26-án elfogadott (147/2015.(XI.26.) felülvizsgált Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot soron kívül felülvizsgálja új problémák és intézkedések felmerülése 
miatt, és 28/2016. (III.1.) számú határozatával elfogta a HEP módosításokat. 
Ezt követően, a második kétéves kötelező felülvizsgálat során, 2017. évben a 118/2017.(VIII.31.) 
számú képviselő-testületi határozatával a 2013-2018. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját az egyenlő bánásmódról és az esélyengyelőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette és változatlan formában elfogadta. 
Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 26-án tartott ülésén, 
100/2018.(IX.26.) határozatával úgy határozott, hogy a 2013-2018. évre szóló Helyi 
Esélyegyenlőségi Program újabb felülvizsgálata nem szükséges, a Programot a jelenlegi 
tartalommal hatályban tartja az új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáig. 
A 2018-2023. időszakra vonatkozó program elkészült. 
Az esélyegyenlőségi program tartalmazza Kéthely községre vonatkozó helyzetelemzést és 
intézkedési tervet. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és véleményt alkotni 
szíveskedjen Kéthely Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról. 
 
Kéthely, 2018. december 5.  
                                                                                                                   Molnár Balázs 

                     polgármester 
Határozati javaslat: 
 
Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és elfogadja a 2018-2023. közötti 
időszakra elkészített Helyi Esélyegyenlőségi Programot, egyúttal felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására. 
Felelős: Molnár Balázs polgármester       
Határidő: azonnal 
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