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Tisztelt Képviselő-testület!
A Kormány 2003. évi CXXV. Tv-ben, a 321/2011. (XII.27.) Kormányrendeletben,
valamint a 2/2012. (06.12) EMMI rendeletben meghatározott jogszabályi előírásokkal
szabályozza a Helyi Esélyegyenlőségi Programok elkészítését.
Minden uniós és hazai pályázat kötelező eleme (2013. július 01-től) az esélyegyenlőségi program és az intézkedési terv elkészítése és annak folyamatos felülvizsgálata.
Pásztó Város Önkormányzata a jogszabályokhoz, valamint a helyi elvárásokhoz igazodva megvizsgálta a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elkészítésének lehetőségét. Megállapítható, hogy több külső szakértő cég alkalmas a feladat elvégzésére, jelentős belső információszolgáltatás, együttműködés és nem utolsó sorban jelentős
anyagi erőforrás biztosítása mellett. Szűkös anyagi erőforrásaink miatt megvizsgáltuk
a HEP saját szakembereink bevonásával történő elkészítését.
Megállapítható, hogy e területen is jelentős szigorítás következett be a HEP tartalmát,
elkészítését, megvalósítását illetően. Ez elsősorban a helyzetelemzés rendkívül széleskörű adatainak megszerzésében (kb. 40 % külső, 60% belső adatgyűjtés), elemzésében, a Helyi Esélyegyenlőségi Terv (HEP) valamint a Helyi Esélyegyenlőségi Terv
Intézkedési Tervének (HEP IT) elkészítésében, majd a megvalósítás megtervezésében
(monitoring, nyilvánosság), valamint a szükséges felülvizsgálatokban nyilvánul meg.
Mindezek jó színvonalú előkészítése és megvalósítása érdekében a hivatal egy tanulmányírási tapasztalattal rendelkező dolgozóját beiskoláztuk a miskolci székhelyű Türr
István Kutató és Képző Központ ingyenes képzésére (3 napos képzés Bátonyterenyén).
A képzéssel párhuzamosan megszervezzük a HEP alakuló ülését és a beavatkozási
területekhez igazodva, megválasszuk az esélyegyenlőségi célcsoportok vezetőit és
megkezdjük az elemzéshez szükséges adatok begyűjtését, majd a program írását.
A felelősségteljes és folyamatos szakmai tevékenységet igénylő munkafolyamatot, a
Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztálya irányítja a HEP Fórumot vezető
koordinátor tevékenységével és más osztályok, valamint a Partnerek támogatásával.
Munkánkhoz egy-két alkalommal, ingyenesen esélyegyenlőségi mentort vehetünk
igénybe. Az elkészült HEP-et esélyegyenlőségi szakember fogja véleményezni - elfogadni. Ezután következhet a Képviselő-testület elé való előterjesztés.
Ezen előkészítő és megvalósító munka egy olyan jó színvonalú Helyi Esélyegyenlőségi Tervet (HEP), valamint a Helyi Esélyegyenlőségi Terv Intézkedési Tervének (HEP
IT) elkészítését eredményezheti, amely nem csak a jogszabályi előírásoknak, hanem a
helyi igényeknek is meg fog felelni. Hozzájárulva a feltárt problémák komplex kezelése érdekében megtervezett intézkedések megvalósításához, így a helyi esélyegyenlőség hatékonyabb biztosításához.

-1-

Határozati javaslat:
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Helyi
Esélyegyenlőségi Terv (HEP), valamint a Helyi Esélyegyenlőségi Terv Intézkedési
Tervének (HEP IT) fentiekben leírt módszertan szerinti elkészítését, a Polgármesteri
Hivatal szakemberei, egyéb szakemberek, valamint az érintett partnerek bevonásával.
Határidő: 2013. III. negyedév
Felelős: Polgármester

Pásztó, 2013. május 21.

………………………
Sisák Imre
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

………………………
Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző
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