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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A napirendi pont kapcsán az alábbi előterjesztést teszem:  
 
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, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében kétévente át 
kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. Utóbbi bekezdés szó szerint: 
„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben 
meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés 
alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a 
helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.” 
 
A törvény értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenete 
kétféle lehet: 

a. Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy 
felülvizsgálat nem szükséges. Ebben az esetben a képviselő testületnek szükséges arról 
határoznia, hogy az Ebktv-ben foglaltaknak megfelelően, a HEP kétévente előírt 
áttekintésének eleget tettek, a HEP-et változatlan formában elfogadták. A képviselő 
testület határozatát fel kell tölteni a HEP-ek elkészítésének és felülvizsgálat nyomon 
követésének támogatására létrehozott szoftver (hep.tkki.hu) dokumentumai közé (l. 
még 4.2.1.j. pont), ahogyan az a nyilatkozatot is, amely arra vonatkozik, hogy 
felülvizsgálat nem történt.  

b. A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról.  
A HEP felülvizsgálatára két éven belül is sor kerülhet, ezen felülvizsgálati alkalmakra is igaz, 
hogy mindig képviselő-testületi határozattal kell elfogadni, továbbá a hatályos HEP-et el kell 
juttatni a TKKI - nak, nyilvánosságra hozatal céljából. 
 
Amennyiben a kétévente előírt áttekintés során kiderül, hogy a helyi esélyegyenlőségi 
programok intézkedési terv részében (HEP IT) vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselő-testületének a szükséges 
intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 
vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 
következményeinek elhárításáról. 
 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 
hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
 
 
 



A HEP felülvizsgálat folyamata (melyet folyamatábra is mutat jelen előterjesztés 
mellékleteként):  
A TKKI esélyegyenlőségi mentora felveszi a kapcsolatot e-mailen a település polgármesterével 
és jegyzőjével. 

A település önkormányzata megküldi a felülvizsgálati igénylőlapot a TKKI mentorának. 
A TKKI esélyegyenlőségi mentora felveszi a kapcsolatot telefonon a felülvizsgálati 
igénylőlapon megjelölt, HEP felülvizsgálatért felelős munkatárssal. 

Képzési igény esetén képzésszervezés, képzés. 

1. Felülvizsgálat 

HEP felülvizsgálat elkezdése  

HEP felülvizsgálat előrehaladása 

A változások listáját elkészíti az önkormányzat részéről felelős munkatárs, feltölti a szoftverbe. 
A TKKI mentora visszajelző lapot készít, feltölti a szoftverbe, átlépi a „felülvizsgálatra küldés” 
mérföldkövet. 

Felülvizsgálat jóváhagyása vagy javaslattétel módosításra 

2. Felülvizsgált HEP nyilvánosságra hozatala 

Képviselő testület határozata beérkezik a szoftverbe. 

Az egységes szerkezetbe rendezett, záradékolt HEP pdf-ben beérkezett. 

Az egységes szerkezetbe rendezett, záradékolt HEP a szoftverbe feltöltésre került. 
 
A felülvizsgálati folyamat munkafelülete a hep.tkki.hu oldalról elérhető szoftver, amelynek 
használata regisztrációhoz kötött. A felülvizsgálat támogatásának, nyomon követésének 
elsődleges színtere a szoftver, tehát a javaslatokat, kérdéseket-válaszokat, a kapcsolattartást a 
szoftverben kell folytatni. 
 
 
Aszófő települése a 2013-2018. időszakra elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programját 
a 61/2013. (X.04.) számú határozatával. A Program kétéves felülvizsgálata így az idei 
évben mindenképpen esedékessé vált, melynek előkészítési folyamata megkezdődött.  
 
A HEP intézkedési terve jelen előterjesztés mellékletét képezi. Ennek kapcsán az alábbi 
intézkedési javaslatok és az azoknak való megfelelést az alábbiakban foglaljuk össze:  
 
I. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete esélyegyenlősége: 
A településen az életet, lakhatást, gyermek, időskorú, bántalmazott nő vagy fogyatékkal élő 
személy ellátatlanságából eredő azonnali beavatkozást igénylő probléma nincs. A községben 
roma származású nincsen. 
Napjainkban is jellemző a fiatalok elvándorlása, melyet megfékezni kedvezményes árú építési 
telkek kialakításával, támogatási rendszer megvalósításával. 
A közfoglalkoztatási programokban folyamatos a részvétel, ebben való folyamatos részvétel, 
valamint foglalkoztatási lehetőségek felkutatása a cél. Fontos az egészségügyi szűrések 
népszerűsítése továbbra is.  
 
II. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység:  
2014-ben Aszófőn a gyermekek (0-18 év) száma 62 fő, arányuk az összlakossághoz képest 14%, 
tehát elmondhatjuk, hogy kevés gyermek él a településünkön. A helyi ellátórendszer különféle 
támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családokat a gyermekek nevelésében, megfelelő 



támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít. Az elmúlt években probléma nem 
volt. 2008 óta védelembevétel nem történt. 
Az önkormányzat szociális rendelete alapján az általános iskolába és középiskolába járó 
diákok tankönyvköltségének 50%-át, míg felsőfokú oktatási intézményekben tanuló diákok 
tankönyvköltségéből egyszeri 10.000 ,- Forintot az önkormányzat fedezi.  Ezen felül az 
önkormányzat fedezi a tihanyi és balatonfüredi általános iskolába és óvodába járó gyermekek  
buszbérletét.  
A gyerekek iskolán kívüli tevékenysége a településen: nyári valamint őszi szünetben, 
gyermektáborban tölthettek egy-egy hetet a település gyermekei. A gyerekek 4 általános 
iskolába járnak, így a hasonló korúak nehezebben tudnak kapcsolatot kiépíteni. Közös 
programok, táborok szervezésével, mindez lehetővé válhat.  

 

III. A nők esélyegyenlősége:  
A kisgyermekes anyák esetében a gyermekek felügyelete nem megoldott. Időszakos 
gyermekfelügyeletek bevezetése a cél. 
A magányérzet kialakulása nemcsak az anya mentális állapota lehet rosszabb, hanem családi 
konfliktusokhoz is vezethet. Ezért különböző programok szervezése, igény szerint bővítése 
segíthet ebben, valamint a közparkok és játszótér felújítása is hozzájárult a közösségi élethez. 
Településünk részt vesz különböző közmunka programok szervezésében. A folyamatosan 
szerveződő közmunka programokban a nők jelenléte a meghatározó.  
 
IV. Az idősek esélyegyenlősége:  
A településen magas az egyedül élők aránya.  
Az idősek bevonása a közösségi életbe: az éves szinten megrendezésre kerülő települési 
rendezvények mellett, különböző programokban vehetnek részt valamint szolgáltatásokat 
vehetnek igénybe.    
Az aktivitást és a függetlenséget megőrző programok szervezése: folyamatosan igénybe 
vehető a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a településen, valamint az idősek védelme 
tájékoztatása céljából évente kétszer közbiztonsági fórumon illetve külön nyugdíjas 
találkozón rendőrségi tájékoztató, felvilágosító tevékenységek folynak az idősek védelme 
érdekében.  
 
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége:  
A települési önkormányzati tulajdonban lévő középület részben akadálymentesített.  
A kultúrház ház és a kirendeltség épületének teljes akadálymentesítése lenne a következő 
pályázati cél 
A kultúrház és az orvosi rendelő akadálymentesítése részben megoldott. Az Önkormányzat 
anyagi lehetőségeihez mérten tervezi a teljeskörű akadálymentesítést. 
A munkahelyek akadálymentesítettségéről nincs az önkormányzatnak megfelelő információja 
A településen a meglévő járdák nagyrészt akadálymentesek. Sok helyen járda nincs, viszont a 
szintbeli különbségek kicsik. A rossz utak viszont a babakocsik, és az öregek közlekedését is 
olykor megnehezíthetik. 
 
VI.Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és non-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 
A településen jelen van a Katolikus Aszófői Egyházközség, az Aszófői Polgárőr Egyesület, az 
Aszófői Szociális és Kulturális Közalapítvány, a Borút Egyesület, Dallamvilág Musical 
Egyesület, a közös célok, kulturális, sport, környezetvédelmi és fejlesztési célok 
megvalósításához mozgósíthatók és szívesen veszik ki részüket a munkából a közösségi célok 
megvalósítása érdekében. Legyen az falunap, ünnep, sportesemény, társadalmi munka stb.  



Az önkormányzat minden évben a költségvetéséből támogatja a településen működő civil 
szervezetet, egyesületet.  
A Közalapítvánnyal közösen szervez kulturális programokat 
Az önkormányzati esélyegyenlőségi feladatokban jelentős mértékben szerepet vállalnak a 
civil szervezetek és az egyházak. Partneri viszony alakult ki velük. Az együttműködésnek 
köszönhetően az önkormányzati rendezvényeken aktívan vesznek részt a szervezetek. 
 
 
A HEP átvizsgálása kapcsán az alábbi megállapítások tehetők:  
A felülvizsgálati folyamat kapcsán megállapítható, hogy az intézkedési tervben rögzítettek 
megvalósítása tehát folyamatosan halad előre. Az abban vállalt célok időarányosan 
teljesülnek, valamennyi fő célkitűzések megvalósítása biztosított a településen.  
A HEP helyzetelemzési részében feltárt problémák közül egy sem maradt megoldásra 
irányuló intézkedés nélkül. 
Számos pontban az önkormányzat magas szinten, kiemelkedő színvonalon látja el a vállalt 
feladatait pl. közfoglalkozatás, akadálymentesítés, közösségi rendezvények- 
közösségteremtés.  
Ennek alapján a HEP intézkedési terv módosítása nem javasolt, így a HEP felülvizsgálata sem 
javasolt.  
Cél: a HEP hatályos formában történő fenntartása és a tervezett 2018-as időszak végéig a 
megjelölt intézkedések végrehajtása, folyamatos biztosítása a célközönség részére.   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását terjesztem elő:  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

….../2015. (XI.04.) Önk. határozata 
 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. október 4. napján 
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját - az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) 
bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve – átvizsgálta. 

A képviselő-testület az átvizsgálást követően megállapította, hogy a HEP 
felülvizsgálatára nincsen szükség, a HEP-et változatlan formában hatályban tartja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert és a HEP 
koordinátort, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: határozat rögzítése a szoftverben azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Aszófő, 2015-11-04 
 
      Keller Vendel s.k.  
      polgármester  


