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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2015. október 22-i ülésére 

 
Tárgy: Javaslat a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadására 

 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
szabályozza a települési helyi esélyegyenlőségi program tartalmára és elfogadására vonatkozó 
szabályokat. A 2012. június 13. napján hatályba lépett 2/2012.(VI. 5.) EMMI rendelet 
meghatározta a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének részletes szabályait. 
 
2013. július 01-től minden uniós és hazai pályázat kötelező eleme az esélyegyenlőségi program 
és az intézkedési terv elkészítése és annak folyamatos felülvizsgálata, karbantartása. 
 
Önkormányzatunk 2013. június 27-től rendelkezik a kerületre vonatkozó helyi esélyegyenlőségi 
programmal és intézkedési tervvel. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 
képviselő testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) 
megvitatta és a 118/2013 (VI.27.) számú határozatával elfogadta. 
 
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.  
 
Önkormányzatunk szakértők bevonásával elvégezte a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatát, az egységes szerkezetű Program terjedelmi okokból elektronikus formában áll 
rendelkezésre, illetve papíralapon megtekinthető a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Személyügyi Osztályán. 
 
Az előterjesztést az illetékes Közoktatási és Oktatási Bizottság 2015. október 20-i ülésén 
tárgyalja. 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete, a Budapest Főváros IV. 
kerület Újpest Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját egységes szerkezetben 
elfogadja.  
 
Felelős: polgármester, szakterületért felelős alpolgármester útján 
Határidő: 2015.10.31. 
 
Budapest, 2015. október 19. 
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