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Tisztelt Szociális, Esélyegyenlőségi ésAlapellátási Bizottság!

Pilis Város Önkormányzat Képviselö-testülete a 2018. november^8-án, 16. 00 órakor

megtart(rtt-rendes, nyílt uléséna 266/2018. (XI.28.) önkormányzatihatározatábanelfoga^dtaaz

uj^tdoTgozottHely'iEsélyegyenlöségiProgramot(2018-2023).^gyen^banasmodróljsaz
esélyegyelöség elomozditásáról szóló, többször módosított 2003^. évi^CXXV. törvény^(a
tovább°iakban7törvény) rendelkezik a települési önkormányzatok helyi esélyegyenlöségi
programjáról,amelynek értelmében:

, 31. § (1)A község,a városésafővároskerületeinekönkormányzata(atovábl"akban-

mlésionkarmSnyzat) ötéventeötévreswlóhelyiesélyegyenló'ségiprogramotfogadel.^
~(2)rAhelyiesélyegy'enlőségiprogrambanhelyzetelemwstkellkésuteniahatrányM helyzetü
társadalmicsoportok- küÍönöstekintettel a nők,a mélyszegénységbenélők,romák a^ ^_
'élöszemélyek,valaminta gyermekekésidősekcsoportjára- oktatási, lakhatási,
'ási,egészségügyiésszociálishelyzetéröl, illetve a helyzetelemzesenat,

'iniézkedésitervben meg kell határoznia helyzelelemzés során,

"kezeÜseérdekébenszukséges intézkedéseket. A helyzetelemzés ésazintézkedési terv ^ ^

"e'lfogadasasoránfigyelembekellvenma településikisebbségiönkmmánylatok^leményét- A
hely'iesélyegyenloségiprogramota társadalmifelzárkózásértfelelősminiszter.
meghatározottrészletesszabályokalapjánkelletkésziteni. A programalkotas soran^

li kell a helyi esélyegyenlőségiprogram ésa településiönkormanyza,aijm ^ ^^^ ^

'kés^tendőegyebfejÍesztésit'ervek,koncepciók,íovábbáa közoktatásiesélyegyenlőseSi'ervés
'azmtegráltTelepuÍésfejlesztési stratégiaanti-szegregációscélkituzéseinekösszhan8ÍároL
)Ahe{yiesélyegyenÍőségiprogrameWszitésesoránkiemeltfi^elmetkellfordüa^
a)azegyenlő bánasmód, azesélyegyenlöség ésa társadalmifelzár
érvényesülését segitő intézkedésekre,

b) az"oktatás ésaképzésterületénajogelleneselkülömtés megelözésére, illetvea^

''szembemfeUépésre', továbbáazegyenioesélyűhozzáférésbiztositásáhozszükséges
intézkedéseh-e, ...,,, ,,

__. _",.? _. ^>...-

"c)~aközszolgáltatásokhoz, valamint azegészségügyiszolgáltatásokhozvalóegyenlöesélyü
hozzáférésbiztositásáhozszükségesintézkedésekre,

d)'olyanintézkedésekre, amelyekcsökkentika hátrányoshelyzetűekmunkaerö-piaci
hátrányait. illefvejavítjákfoglalkoztcitásiesélyeiket.

^ .,,.. ". , ^, ^_,. "^-,

~\Ahelyi esélyegyenÍőségiprogramidöarányosmegvalósulásat illetve a

m/eghatározott'heTyzet eserieges^megváltozását kétéventeátkeHfákM^^^
"al^pjánszükségeseténa helyiesélyegyenlőségiprogramotfelulkellvizsgálm^uene a
"heÍyzeteTemzést ésazintézkedésitervetazújhelyzetnekmegfelelöen^modosuml_

(5)A helyiesélyegyenlőségiprogramot a településiönkormanyzatí köztisztvlse[OKWSy^ _

'közalkaÍmazottakkészítik el. Képzésüket, a helyi esélyegyenlöségiprogramok etkeszwei es

feluMzsgálatáteselyegyenlőség,mentoroksegitik.A településiönkormányzatiköztisztviselők.
éséta Kormányáltalrendeletbenkijelöltszervvégzi.

WA. telepulésl,wkormmyzatazállamháztartásalrendszereiböl,azeurópaiuniós
'ibólnle^anemzettóz}me8áll"PO^salapjánfinanszírozotte^ébpro~gram

sza.nnaz,0' e8yedidöntesalaP]ánnyúJt"tt,pályáwtíútonodaítélttámogatásbancsakakkor
.

(, haazetörvény rendelkewseinek megfelelo, hatályos heb/iesélvesvenlSsérí

programmal rendelkezik. "

A201iévvégénelfogadottesélyegyenlőségitervfelülvizsgálataazalábbiszempontokmiatt

.

A törvénybenmeghatározottak szerint2 éventefelülkellvizsgálni,ígyjelenleg időszerii.

AHEPfelülvizs8álatáDakalapjátképezia 202°-október21-éntarta"dóesélyegyenlőségifórum

Jregyzőkönyy^amely akövetkeMBizottsági üléstémájalesz. JeIenleg-a"HEP'Ín^zked7sÍ
: (HEPIT)realizálásazajlik,amelyetazírásos beszámolókalapjanaFórumon'l

a"rmtettekkelmegvitatni' AzelöteIJesztésmellékletébenmegtalálhatoaHEPIT7m'eÍybCT~az

énntettcsoportokravonatkozómkülönbözőintézkedésekkerultekmegfogalmazásraY

Azintezkedésekközülnéhányazelmúltidőszakban(2018.november- 2020.október)már

meBvatósult'_ígylezárhatóvá"vált'.
néhányPedi§a HEPtelJesidötartama'aTattfoiy^atosan
eltelt

^ryenybenvan'Az,

időszajíb'm-a

megváltozott

életkörülményeink

miatt

(COVID-T^

iMámosúj dolog került látótérbe, amelyek akárbeemelésre is keriilhetnek a HEP IT

tA, "máLlezárhatómtézkedések

esetén meS kel1

állapítani,

megfogalmazni másik intézkedést vagy véglegesen lezárhatóváváltak.

hogy--helyettük"kelf-e

r^. l^. "gyelm. ke11'hogy a. pályázati úton oda'télt támogatásokra csak hatályos Helyi
^gyenlőségiProgrammegléteeseténjogosultazÖnkormanyzat.

KéremaTÍSZtelt Bizottságot.hogyalakítsa ki a véleményéta 2020.október21-én15órakor
tartandóHEPFómmra, valamint ajavaslataiktükrébenfogalmazzonmeg'véleményt a'HEP

egyes intézkedéseinek lezárására, illetve azok módosítására."

Pilis, 2020. októberl5.

("1't.lHajnal Csilla
polgármester
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