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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2018. október 18-án tartandó ülésére 

a Helyi Esélyegyenlőségi Program (2019-2023) elkészítéséről  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

törvény (Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) 

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

fogad el. 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 119/2013. (VIII.15.) számú 

képviselő–testületi határozatával fogadta el Marcali Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját (HEP) 

2013-2018. évre vonatkozólag, melyet kétévente felülvizsgált.  

Az Ebktv. 31. § (6) bekezdése értelmében „A települési önkormányzat 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 részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi 

esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.” Emiatt a településeknek rendelkeznie kell érvényes HEP- 

pel. 

A következő öt évre szóló (2019-2023. évre) HEP elkészítése hosszabb időt vesz igénybe, 

mert megelőzi a helyzetelemzés és az új intézkedési terv kidolgozása, valamint a HEP tervezet HEP 

fórum általi véleményezése.  

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mivel a korábbi HEP érvényességi 

ideje lejárt, de az új HEP még nem kerülhetett elfogadásra, Marcali Város Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának (2013-2018) érvényességi határidejét 2018. december 31. napjáig hosszabbítsa meg. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) a 2013-

2018. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) érvényességi idejének meghosszabbításáról 

szóló előterjesztést megtárgyalta, a Képviselő-testület Marcali Város Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának (2013-2018) érvényességi határidejét 2018. december 31. napjáig meghosszabbítja. A 

Képviselő- testület továbbá felkéri a polgármestert, hogy Marcali Város 2019-2023. évre szóló Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját a 2018. decemberi képviselő-testületi ülésre terjessze elő.  

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Marcali, 2018. október 8.  

        Dr. Sütő László s.k. 

             polgármester 



 


