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Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 167/2018. (VI. 21.)
határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 2018-2023. évre,
melyet a 100/2020. (VI. 30.) határozatával vizsgált felül és elfogadta a „Helyi
Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 Felülvizsgálata” című dokumentumot.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. § (1)-(6) bekezdése értelmében a
települési önkormányzatoknak 5 évente 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi
programot (a továbbiakban: HEP) kell elfogadniuk, melynek fő célcsoportjai és
területei a következők.
Célcsoportok: nők, a mélyszegénységben élők, romák, fogyatékkal élő
személyek, gyermekek és idősek.
Területek: oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi, szociális helyzet.
A HEP célja: a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének
feltérképezése és a feltárt problémák komplex kezelésre szolgáló (más települési
programokkal összehangolt) intézkedési terv megalkotása, a helyben érintett
szereplők bevonásával, szükség szerint a települések közötti együttműködések
kialakításával.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a HEP elkészítése során:
a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás
követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre,
b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve
az azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés
biztosításához szükséges intézkedésekre,
c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.
Fontos kiemelni továbbá, a hatályos HEP szükséges ahhoz, hogy
önkormányzatunk egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt
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támogatásban részesüljön (államháztartási alrendszerből, európai uniós
forrásból, nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programok,
források).
Az Ebktv. 2021. július 1-jén hatályba lépett 64/B. § (1) bekezdése szerint a
Kormány felhatalmazást kap, hogy rendeletben határozza meg a HEP
elkészítésének szempontjait és eljárását, a HEP felülvizsgálatának módját, és az
elkészítésében részt vevőkkel szembeni követelményekre vonatkozó részletes
szabályokat. A 31. § (2) bekezdése pedig előírja, hogy a HEP-et a törvény és a
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott szempontok
és eljárásrend, valamint azok figyelembevételével a társadalmi felzárkózásért
felelős miniszter által, az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett
módszertani útmutató alapján kell elkészíteni.
A felülvizsgálatot szeretnénk minél szélesebb szakmai körben elvégezni, ezért
kérem jelentkezzen együttműködő szervezetnek/intézménynek, akár mind az 5
célcsoportra vonatkozóan. Abban az esetben, ha nem tud részt venni a
munkában, de ismer olyan szervezetet, személyeket, akik szívesen részt
vennének és vállalják az együttműködést önkormányzatunkkal, kérem részükre
továbbítsák a felhívást és a csatolt mellékletet.
A HEP-ek nem csupán a felzárkózási stratégia településszintű megvalósításának
alapegységei, hanem fontos szerepet töltenek be a kormányzati konzultációs
rendszerben azzal, hogy megteremtik a lehetőséget a kormányzati célok
társadalmasítására, a fejlesztési elképzelésekhez történő csatlakozásra és
fordított irányban az alulról felfelé történő információáramlásban is lehetőséget
biztosítanak a településszintű előrehaladás nyomon követésére és fejlesztési
igények megfogalmazására a felzárkózási, esélyteremtési feladatokhoz
kapcsolódóan.
Az együttműködéssel kapcsolatosan tájékoztatást Halápiné Borbás Ágnes
aljegyzőtől kérhetnek a 06-30/668-6921 telefonszámon vagy az
aljegyzo@vecses.hu címen. A fent említett dokumentumokat a
https://www.vecses.hu/onkormanyzat/hep oldalon tudják megtekinteni, a
jelentkezési lapot szkennelve is visszaküldhetik vagy leadhatják a Polgármesteri
Hivatalban.
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