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E l ő t e r j e s z t é s  
 

Berzence Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjának  
elfogadásához. 

 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény alapján a települési önkormányzatoknak ötévente, öt évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programot kell elfogadniuk. 
2013. július 1-ét követően a települési önkormányzatok az államháztartás alrendszereiből, az 
európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb 
programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt 
támogatásban csak akkor részesülhetnek, ha a törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos 
helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkeznek.  
A programot a Kormány által biztosított esélyegyenlőségi képzésen való részvételt követően 
az önkormányzat köztisztviselői készíthetik el, amelyet a Türr István Képző és Kutató Intézet 
(TKKI) esélyegyenlőségi mentorai felülvizsgálnak, majd az előírásoknak megfelelő állapot 
teljesülését követően jóváhagyják. 
Berzence Nagyközség Önkormányzat képviseletében a felkészítő tanfolyamon (3x10 órás) 
Cseh István jegyző vett részt. Ezt követően készítette el az esélyegyenlőségi programot, 
melyet Filebics Magdolna esélyegyenlőségi mentor felülvizsgált, az előírásoknak 
megfelelőnek talált, ezért jóváhagyott, illetve alkalmassá nyilvánította a képviselő-testület 
elé terjesztésre, megtárgyalásra és elfogadásra. 
A törvényi előírásoknak megfelelően a programban helyzetelemzést kellett készíteni a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben 
élők, romák, a fogyatékkal élők, a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, 
foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló 
intézkedési tervben meg kellett határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex 
kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során figyelmet fordítottunk az egyenlő 
bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését 
segítő intézkedésekre. 
Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének nem is lehet más célja, 
minthogy mindenki számára, akik a településen élnek, elérhetővé tegye a 
közszolgáltatásokat. Lehetőségeinek figyelembevételével biztosítsa az idősek, a fogyatékkal 
élők, a nők, gyermekek és hátrányos helyzetű személyek esélyegyenlőségét az élet minden 
területén. Mindezek minél hatékonyabb és eredményesebb megvalósításához szükséges a 
település helyi esélyegyenlőségi programjának elkészítése és elfogadása.  
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A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve annak esetleges 
megváltoztatását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a 
programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet a 
megváltozott állapotnak megfelelően kell módosítani. 
A jogszabályi előírások alapján az elkészült Helyi Esélyegyenlőségi Programot elektronikus 
rendszerbe kell feltölteni a TKKI által megadott felületre, továbbá meg kell küldeni a Somogy 
Megyei Kormányhivatal, valamint a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Csurgói 
Tankerülete számára. 
Javaslom, hogy Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalja meg a 
Helyi Esélyegyenlőségi Program, valamint a program részét képező Intézkedési Terv 
tervezetét és azt fogadja el. 
 
Határozati javaslat: 
 

1) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fogadja el a település Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját, valamint a program részét képező Intézkedési Tervet. 

2) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hatalmazza fel a 
polgármestert a település Esélyegyenlőségi Programjának aláírására, továbbá az 
elfogadott Program TKKI, a Somogy Megyei Kormányhivatal, valamint a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Csurgói Tankerülete számára történő megküldésére.  
Felelős: Kovács Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal. 

 
 
Berzence, 2013. szeptember 17. 
 
 
 
         Kovács Zoltán 
         polgármester 


