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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER

Iktatószám: Kp/5891-25/2012/IV
Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
378/2011. (XII.07.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának új Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét
2012. december 31-ig el kell készíteni.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény - 31.§ (2) bekezdése rendelkezik a települési önkormányzat helyi esélyegyenlőségi
programjának elkészítéséről, valamint a programalkotás során a helyi esélyegyenlőségi
program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók,
továbbá a továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési
stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.
A fenti törvény módosításra került és az önkormányzatok kérését figyelembe véve, 2013.
július 1-re változott az esélyegyenlőségi programok elkészítésének, illetve felülvizsgálatának
határideje. A szakmailag is megfelelő esélyegyenlőségi program elkészítéséhez ingyenes
segítséget nyújt egy esélyegyenlőségi mentorhálózat felállításával a Türr István Képző és
Kutató Intézet.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. §-a értelmében a hazai és nemzetközi
forrásokra kiírt közoktatási célú pályázatokon való részvétel feltétele volt a közoktatási
esélyegyenlőségi intézkedési terv elfogadása. A közoktatási törvény 2012. szeptember 1.
napjától hatályos módosítása ezen szakaszt hatályon kívül helyezte.
Tekintettel arra, hogy 2013. január 1. napjától a települési önkormányzatok által fenntartott
köznevelési intézmények, az óvodák kivételével, állami fenntartásba kerülnek, így az
óvodákra vonatkozó közoktatási esélyegyenlőségi terv elkészítését célszerű a 2013. évben,
egy újabb határidő megjelölésével módosítani.
A fenti jogszabályi változásokat figyelembe véve javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek,
hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata új Kerületi Közoktatási
Esélyegyenlőségi Tervének elkészítési határidejét 2013. május 31. napjáig hosszabbítsa meg.
Budapest, 2012. november 28.
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Határozati javaslat:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Képviselő-testület 378/2011.(XII.07.) számú határozat 3./ pontjának határidejét 2013.
május 31. napjára módosítja.
Határidő: 2012. december 6.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

