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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. június 29-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására 
 
Előterjesztő:   Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Készítette:   Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
   Oláh Anna esélyegyenlőségi referens, Humánszolgáltatási Iroda 
  
Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, 2017. június 28. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizsák Ildikó 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.  



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. 

 

Hivatkozott jogszabály 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt 

évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 

174/2013. (VI. 06.) számú képviselő–testületi határozatával fogadta el Ferencváros Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: HEP) 2013-2018. évre vonatkozóan. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a HEP első felülvizsgálata az előzőekben 

megtörtént, a felülvizsgálati dokumentumot az Önkormányzat Képviselő-testülete a 

404/2016. (XII. 13.) számú határozatával egyhangúan elfogadta. A helyzetelemzés 

felülvizsgálata során az adatok kiegészítésre kerültek, az intézkedési terv felülvizsgálata 

során további fejlesztési lehetőségek kerültek megfogalmazásra. 

 

Az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának második 

áttekintésének/felülvizsgálatának határideje 2017. június 6. napja.  

 

Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése szerint 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 kimenetele 

kétféle lehet:  

 

1. Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy 

felülvizsgálat nem szükséges. Ebben az esetben a képviselő-testületnek szükséges 

arról döntenie, hogy az Ebktv-ben foglaltaknak megfelelően, a HEP kétévente előírt 

áttekintésének eleget tett, és a HEP-et változatlan formában elfogadja.  

 

2. A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról. 

 

A törvény által előírt kötelező második áttekintés és a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

időarányos megvalósítása megtörtént, a program felülvizsgálata nem vált szükségessé, ezért 

a jelenleg hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában javasolom 

elfogadni. 

 



Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot változatlan tartalommal elfogadni szíveskedjék. 

 

Melléklet: Helyi Esélyegyenlőségi Program 

 

Budapest, 2017.június 7. 

 

 

 
Kállay Gáborné s.k. 

alpolgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a 174/2013. (VI.06.) számú határozatával elfogadott, valamint a 404/2016. (XII. 

13.) számú határozatával első ízben felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programot az 

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

törvényben foglaltaknak megfelelően változatlan formában, a…../2017. sz. előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: 2017. június 29. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


