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Előterjesztés 

 

Tárgy: Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) két évenkénti áttekintésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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. 

Budakalász Képviselő-testülete 2013. június 26-ai ülésén elfogadta és jóváhagyta a 2008-2013. 

közötti időszakra vonatkozó települési Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 

A törvény 31. § (4) bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell 

vizsgálni  „(4) 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, a 2015. május 25-ei Civil Fórum 

véleménye és az áttekintést követően arra a következtetésre jutottam, hogy a felülvizsgálat nem szükséges. 

Ebben az esetben a képviselő testületnek szükséges arról határoznia, hogy az Ebktv-ben foglaltaknak 

megfelelően, a HEP kétévente előírt áttekintésének eleget tettek, a HEP-et változatlan formában elfogadja. 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programját (HEP) az 
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény alapján áttekintette, és 
azt változatlan formában hagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
Budakalász, 2016. január 18. 

Rogán László 
polgármester 

 


