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Tisztelt Polgármester Úr! 

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

(a továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a, valamint a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 

szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) kormányrendelet ren-

delkezik a települési önkormányzat által készített helyi esélyegyenlőségi programról (a további-

akban: Helyi Esélyegyenlőségi Program vagy HEP). 

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képvise-

lő-testülete 115/2018.(VI.28.) határozatával fogadta el öt év időtartamra (2018-2023) a jelenleg 

hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 

Az Ebktv. 31. § (2) és (3) bekezdése alapján a HEP célja, hogy elemezze a kerületben élő hátrá-

nyos helyzetű csoportok körülményeinek alakulását és meghatározza ezen csoportok esélyegyen-

lőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, fog-

lalkoztatásra és a szociális helyzetre. 

A HEP szerkezetileg két részre osztható: a mindenkori állapotok vizsgálatán, értékelésén alapuló 

helyzetelemzésre, valamint a helyzetelemzés figyelembe vételével meghatározott célkitűzéseket 

tartalmazó intézkedési tervre.  

Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése rögzíti, hogy a HEP időarányos megvalósulását, illetve meghatá-

rozott helyzet esetleges megváltoztatását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség 

esetén a HEP-et felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új hely-

zetnek megfelelően kell módosítani.  

Ez azt jelenti, hogy a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amely alapján a Képviselő-

testület annak változatlan formában történő jóváhagyásáról vagy a felülvizsgálat szükségességé-

ről dönt. A felülvizsgálathoz szakmai segítséget nyújtanak a Társadalmi Esélyegyenlőségi Fő-

igazgatóság által működtetett esélyegyenlőségi mentori hálózat munkatársai. 

A jelen járványügyi helyzetre tekintettel a HEP Fórum összehívására nem került sor, így az Ön-

kormányzat a HEP-ben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése miatt a HEP intézkedési tervében 

foglaltak felelőseit írásos formában megkereste és a meghatározott célcsoportokra vonatkozó 

intézkedésekről egy összefoglaló beszámoló írására kérte fel. 
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Az intézkedések felelősei által készített beszámolók a KP/112440-1/2020. iktatószámú ügyirat-

ban megtekinthetők a Népjóléti Alpolgármesteri Kabineten. 

A megfogalmazott intézkedések, tevékenységek és határidők - a hátrányos helyzet csökkentésére 

meghatározott intézkedések esetének kivételével, melynek határideje 2022. december 31. napja - 

2023. december 31. napjával kerültek meghatározásra. 

Az áttekintés és a beszámolók alapján megállapítást nyert, hogy az intézkedések megvalósítása 

folyamatban van, ezért a helyzetelemzés és az intézkedési terv módosítása nem szükséges, a fe-

lülvizsgálat nem indokolt. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján vészhelyzetben a települési önkormányzat Képvi-

selő-testületének feladat- és hatáskörét a Polgármester gyakorolja, ezért kérem Tisztelt Polgár-

mester Urat, hogy a jelen tájékoztatást az alábbi határozati javaslattal szíveskedjen elfogadni. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavéde-

lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módostásáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-

vény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatás-

körében meghozott …/2020. (XII…..) határozata Budapest Főváros IV. Kerület Újpest 

Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2018-2023) változatlan formában 

történő jóváhagyásáról. 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintet-

tel, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavéde-

lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, mely szerint veszélyhelyzetben a települési ön-

kormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, úgy dönt 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testület döntési hatáskörében 

eljárva úgy dönt, hogy változatlan formában jóváhagyja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját (2018-2023). 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

Budapest, 2020. december 10. 

 Kanász-Nagy Máté 

 alpolgármester 


