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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2017. október 26-i ülésére 
 

Tárgy: Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

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

törvény (Ebktv.) szabályozza a települési helyi esélyegyenlőségi program tartalmára és 
elfogadására vonatkozó szabályokat. 2013. július 1-től uniós és hazai forrásból pályázat útján 
nyújtott támogatásból csak az az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik hatályos helyi 
esélyegyenlőségi programmal. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 
képviselő testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 118/2013 (VI.27.) számú 
határozatával elfogadta. 
 

Az Ebktv. 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programot fogad el; a 31. § (4) bekezdése értelmében helyi esélyegyenlőségi 
program időarányos megvalósulását, illetve a Helyi Esélyegyenlőségi Programban rögzített 
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 Helyi Esélyegyenlőségi 
Programnak az Ebktv. szerinti felülvizsgálatára és átfogó módosítására 2015 októberében került 
sor, amit a Képviselő-testület a 217/2015. (X.22.) számú határozatával elfogadott.  

 
A Helyi Esélyegyenlőség Programot terjedelmi okokból nem csatoljuk, az megtalálható a  

http://www.ujpest.hu/tu_dokumentumok/2611_20151022_javaslat_a_felulvizsgalt_helyi_mellek
let.pdf linken. 
 

Önkormányzatunk illetékes osztályai és köztisztviselői a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
áttekintették, és javaslatuk szerint annak felülvizsgálata és módosítása nem szükséges. A Helyi 
Esélyegyenlőségi Program az elfogadása óta összhangban áll az Önkormányzatunk által 
megpályázott hazai és uniós pályázatokkal, ezért a pályázati feltételeknek való megfelelés sem 
indokolja a módosítást. A Helyi Esélyegyenlőségi Program összhangban áll Újpest integrált 
területfejlesztési stratégiájának antiszegregációs célkitűzéseivel is. A Helyi Esélyegyenlőségi 
Programmal kapcsolatos előterjesztést a Közművelődési és Oktatási Bizottság a 2017. október 
24-i ülésén tárgyalja meg. 
 

Tekintettel a fent leírtakra és arra, hogy az újabb öt évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot 2018-ban kell elfogadni, nem javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a program 
felülvizsgálatát, illetve módosítását. 
 
Budapest, 2017. október 17. 
 
 
 
                          Dr. Molnár Szabolcs 
                         alpolgármester 
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Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatára, illetve 
módosítására nincs szükség. 
 
Felelős: polgármester, szakterületért felelős alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 


