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Ferencváros Önkormányzata 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 6-i ülésére 

 

 
Tárgy:  Helyi Esélyegyenlőségi Program 

 

Előterjesztő:    Formanek Gyula alpolgármester  
 
Készítette:    dr. Hosszú Károly irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:  Humán Ügyek Bizottsága, 2013. június 5. 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 X egyéb 

 
 
 
A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 
 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET  FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ALPOLGÁRMESTER 

 

Ügyiratszám: Kp/5861-6/2013/XII 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írja elő a 
települési önkormányzatok számára. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
377/2011. (XII. 07.) számú határozatával fogadta el 5 év időtartamra a jelenleg hatályos, az 
esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit, érvényesülését biztosító kerületi 
Esélyegyenlőségi Programját, melyet két évente szükséges felülvizsgálni. 
Összhangban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény (Ebktv.), a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és 
az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI 
rendelet rendelkezéseivel, szükségessé vált a jelenlegi Esélyegyenlőségi Program idő előtti 
felülvizsgálata. A felülvizsgálat során figyelembe kellett venni, hogy a hatályos jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelel-e a program, különös tekintettel arra, hogy 2013. július 01. 
napjától az Ebktv. 31. § (6) bekezdése alapján csak abban az esetben részesülhet 
Önkormányzatunk uniós, illetve állami támogatásban, ha a hatályos jogszabályoknak 
megfelel Esélyegyenlőségi Programunk. 
 
Az idő előtti felülvizsgálat alapján vált szükségessé új Helyi Esélyegyenlőségi Program 
elfogadása. 
 
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályait a helyi esélyegyenlőségi 
programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011.(XII.27.) Korm. rendelet tartalmazza. A helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésénél figyelembe vettük a program elkészítésének részletes szabályairól szóló 
2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet (továbbiakban: 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet) 1. és 2. számú 
mellékleteiben rögzített statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program elkészítésének alapját képezik 
 
Jelen előterjesztéshez mellékelt Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013-2018) a helyzetelemzésből és 
intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat ötévente, öt év időtartamra fogad 
el.  
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Elkészítésének szempontjai közé tartoznak az esélyegyenlőségi területek és a Helyi 
Esélyegyenlőség célcsoportjai. 
 
Ezek: 

» mélyszegénységben élők, 
» romák, 
» gyermekek, 
» nők, 
» idősek, 
» fogyatékkal élők. 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervében a helyzetelemzés során feltárt 
problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedések az Ebktv. 31. §-ának (2) 
bekezdése szerint kerültek rögzítésre, amiket a 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 5. §-ában 
foglalt célok figyelembe vételével határoztunk meg.   
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében Helyi 
Esélyegyenlőségi Fórumot tartottunk 2013. május 23. napján, melyre meghívtuk a kerületi 
nemzetiségi önkormányzatok képviselőit, a fogyatékkal élők kerületi képviseletében a 
Gondviselés Kft, a FESZGYI, a FESZOFE Kft., a FESZ Kft., a FEBI, az óvodák, a 
köznevelési intézmények képviselőit, valamint a polgármesteri hivatal szociális, 
egészségügyi, idősügyi, ifjúságügyi és drogprevenciós ügyintézőit.  
 
A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP Intézkedési Terv megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek 
teljesítésének nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-
testületének rendszeres tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján az esetleges 
új beavatkozások meghatározása, 

- a HEP Intézkedési Tervében lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások 
évenkénti felülvizsgálata, a HEP Intézkedési Terv aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a HEP Intézkedési Tervbe, a módosított HEP Intézkedési 
Terv előkészítése a képviselő-testületi döntésre, 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása, 

- a HEP Intézkedési Terv és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása. 
 
A fórumon elhangzottak alapján megkértük a résztvevők véleményét is. Az idő rövidsége 
miatt a Gondviselés Kft.-től, a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzattól, a Bp. IX. 
Kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattól, a köznevelési intézmények képviseletében a 
Ferencvárosi Pedagógiai Szak és Szakmai Szolgáltató Központtól érkeztek vélemények. A 
vélemények összegzése alapján elfogadásra javasolják a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 
 
Ezen túlmenően az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt 
problématerületekre a terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat 
alakítottunk az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében.  
 
A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a 
munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az 
Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
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A Türr István Képző és Kutatóintézet esélyegyenlőségi mentor munkatársa a Programot 
előzetesen véleményezte, ezt követően a Türr István Képző és Kutató Intézet szakmai 
vezetőjének is véleményeznie kell a programot.  Ennek eredményét előre láthatóan 2013. 
június 4. napján küldik meg részünkre.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a Helyi Esélyegyenlőségi Program ügyében.   
 
Budapest, 2013. május 29. 
 
 
 
        Formanek Gyula s.k. 
          alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben élők 

esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok vezetői, 
önkormányzat, képviselője, 

partnerek képviselője 
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Határozati javaslatok 
 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a 377/2011. (XII. 07.) számú határozatával elfogadott Esélyegyenlőségi Programot 
hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: 2013. június 6. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy elfogadja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2013-2018 
évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját és mellékleteit. 
 
Határidő: 2013. június 06. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 


