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Kétpó Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 

(továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. Az Ebktv. 31. § (1) 

bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot 

fogad el. 

Az Ebktv 31. § (4) bekezdése értelmében „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.” 

A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok, különös tekintettel a nők,a mélyszegénységben élők, a romák,a fogyatékkal élő személyek, 

valamint a gyermekek és idősek csoportjára oktatási,lakhatási,egészségügyi és szociális 

helyzetéről,illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés 

során feltárt problémák komplex kezelése érdekében tett szükséges intézkedéseket. 

 

Kétpó Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját a Képviselő-testület a 38/2013.(VI.25.) számú 

határozatával fogadta el. 

  

 

A 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. vizsgálandó, hogy az elmúlt időszakban történt-e olyan, a települési 

adatokat érintő számbeli változás, tendencia-módosulás, mely az esélyegyenlőség kérdésköre 

tekintetében nem hagyható figyelmen kívül; 

Elemezni szükséges, hogy az elmúlt időszakban volt-e olyan jogszabályi környezetben történt változás 

(pl. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról), melynek tartalma 

hivatkozási alapként jelenik meg a korábban testületileg jóváhagyott HEP-ben; 

- áttekintendő, hogy a település további stratégiai dokumentumainak tartalma változott-e az elmúlt 

időszakban olyan mértékben, hogy a jelenleg érvényes, hatályos HEP tartalma annak már ellentmondó 

részeket tartalmaz; 

,figyelmet kell szentelni az intézkedési tervek megvalósulására, meghiúsulására is, hiszen amennyiben 

egy intézkedési terv nem érte el a kitűzött eredményeket, vizsgálandó annak oka, és a sikeresség 

érdekében szükséges annak valamely elemében, vagy teljes egészében módosítása.  

Elemezni szükséges, hogy az elmúlt időszakban volt-e olyan jogszabályi környezetben történő 

változás, melynek tartalma hivatkozási alapként jelenik meg a korábban jóváhagyott HEP-ben. 

 

A Kétpó Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának módosítására a jogszabályi környezetben 

történt változás (pl. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) miatt vált 

szükségessé.  

 

A helyi esélyegyenlőségi programot is érintő jogszabályi változás az Országgyűlés által elfogadott 

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény. 

A törvény tartalmazza többek között a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (továbbiakban: Szt.) módosítását. A módosítás értelmében 2015. március 1-jével megszűnt 

az önkormányzati hatáskörbe tartozó méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás, 
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adósságkezelési szolgáltatás és a lakásfenntartási támogatás törvényi szabályozása. A jegyzői 

hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe került, és az 

önkormányzati segélyt a települési támogatás váltotta fel. Az önkormányzatok által biztosított ellátás 

neve tehát 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lett.  

A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 

ellenőrzésének szabályairól a települési önkormányzat képviselő-testületének 2015. február 28-ig 

rendeletet kellett alkotnia. A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az 

esélyegyenlőségi szempontokat is figyelembe véve fogadta el a települési támogatásról szóló 

5/2015.(III.01.) önkormányzati rendeletét. 

 

A fentieknek megfelelően a helyi esélyegyenlőségi program áttekintése során megállapítást nyert, 

hogy a programban az alábbi változások átvezetésére van szükség: 

 

 

1. A Helyi Esélyegyenlőségi program 1.2 pontjában a „A pénzben és természetben nyújtott szociális 

és gyermekvédelmi ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 

22/2012.(VIII.10.) sz. önkormányzati rendelet a célcsoportok segítésére készült,amely szabályozza a 

szociális támogatok feltételeit(pld.: átmeneti segély, szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás,lakásfenntartási támogatás,rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,temetési 

segély…stb.). „ helyébe a „A települési támogatásról szóló 5/2015.(III.01.) sz. önkormányzati 

rendelet a célcsoportok segítésére készült,amely szabályozza a szociális támogatok feltételeit(pl.: 

lakásfenntartási támogatás,gyógyszertámogatás,temetési támogatás,rendkívüli települési 

támogatás).” szöveg lép. 

 

 

 

2. A Helyi Esélyegyenlőségi program 3.3 pontjában a „ A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

1993.évi III. törvény az elmúlt években többször is módosították, melynek előírásait a pénzben és 

természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a szociális igazgatás helyi 

szabályozásáról szóló 22/2012.(VIII.10.) sz. önkormányzati rendeletébe építette be. 

Pénzbeli szociális ellátások: Normatív, helyi lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás, átmeneti segély, temetési segély, hallgatói juttatás,ápolási díj. 

Természetbeni szociális ellátások: Normatív, helyi lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, 

közgyógyellátás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi 

kedvezmény,köztemetés,egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.” 

 

helyébe a 

 

„A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az elmúlt években is többször 

módosításra került, melynek előírásai alapján a Képviselő-testület megalkotta a települési 

támogatásról szóló 5/2015.(III.01.) önkormányzati rendeletét.  

Pénzbeli szociális ellátások: lakásfenntartási támogatás, gyógyszertámogatás, temetési támogatás, 

rendkívüli települési támogatás. 

Természetbeni szociális ellátások: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli települési 

támogatás.” szöveg lép. 
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3. A Helyi Esélyegyenlőségi program 3.4 e)pontjában” Lakhatást segítő támogatás: normatív, helyi 

lakásfenntartási támogatás. Kétpó Községben egyre több a normatív lakásfenntartási támogatásban 

részesülők száma.” helyébe a ” Lakhatást segítő támogatás: lakásfenntartási támogatás. ” szöveg 

lép. 

A módosított Helyi Esélyegyenlőségi Programot az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításának megvitatására 

és elfogadására. 

 

_____/2015.(VI.29.) képviselő-testületi h a t á r o z a t  

Kétpó Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának módosításáról 

Kétpó Község Képviselő-testülete –az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően – a felülvizsgált Kétpó Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 

módosításokkal együtt a melléklet szerint elfogadja. 

 

Ezzel egyidejűleg a 38/2013.(VI.25.) képviselő-testületi határozat hatályon kívüli helyezésre 

kerül. 

 

Erről: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. TKKI Debreceni Igazgatóság 

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

Kétpó, 2015. június 24. 

 

Keresztes Péter Pál 
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