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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

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

törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatnak – 

így a fővárosi kerületi önkormányzatoknak is - öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi 

programot kell elfogadni. Az Ebktv. 31.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján  

 

„(2) A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a 

fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, 

foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló 

intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex 

kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv 

elfogadása során figyelembe kell venni a települési kisebbségi önkormányzatok véleményét. A 

helyi esélyegyenlőségi programot az e törvény és a felhatalmazása alapján kiadott 

kormányrendeletben meghatározott szempontok és eljárásrend, valamint azok 

figyelembevételével a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által, az általa vezetett 

minisztérium honlapján közzétett módszertani útmutató alapján kell elkészíteni. A 

programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési 

önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a köznevelési 

esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyenlőségi terv és a településfejlesztési terv 

anti-szegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.” 

 

 

Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése alapján a helyi esélyegyenlőségi program időarányos 

megvalósulását 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 felülvizsgálatot a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 

Korm. rendelet) 6. §-a írja elő.  

„6. § (1) A települési önkormányzat vizsgálja felül a helyi esélyegyenlőségi programot. 

(2) A felülvizsgálatnak ki kell terjednie 

a) arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, 

b) a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére, 

c) a módszertani útmutatónak való megfelelőségre. 

(3) Ha a felülvizsgálat alapján szükséges, a települési önkormányzat 

a) módosítja a helyi esélyegyenlőségi programot, vagy 

b) új helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 

(4) A felülvizsgálatot a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: TEF) 

által működtetett esélyegyenlőségi mentori hálózat munkatársai segítik.” 

 

Az önkormányzat az államháztartás alrendszeréből, az európai uniós forrásokból, illetve a 

nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi 

döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha a 



törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal 

rendelkezik.  

 

Budapest Főváros Soroksár Önkormányzatának (a továbbiakban Önkormányzat) öt évre szóló 

Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: HEP) az Önkormányzat Képviselő - testülete 

436/2018. (XI. 20.) határozatával fogadta el. 

 

A Korm.rendelet 3. §-a kimondja: 

 

„3. § A települési önkormányzat a helyben szokásos módon közzéteszi az általa elfogadott 

helyi esélyegyenlőségi programot, valamint soron kívül megküldi a TEF számára, mely azt 

honlapján közzéteszi.” 

 

Az esélyegyenlőségi program felülvizsgálata és áttekintés elfogadásának végleges határideje 

2021. december 31. napja. 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) 

EMMI rendelet mellékleteiben feltüntetett táblázatok alapján a HEP felülvizsgálata 

megkezdődött 2021. június hónapban. 

 

2021. július 30. napján jelent meg a hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő egyes 

miniszteri rendeletek módosításáról szóló 24/2021. (VII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban 

BM rendelet). 

A BM rendelet 6. §-a értelmében hatályát vesztette a helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet. 

 

Mivel a jogszabály hatályon kívül helyezése előtt már megkezdődött a soroksári HEP 

felülvizsgálata, megkerestem a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Program-

végrehajtási és Módszertani Főosztály Helyi Esélyegyenlőségi Programok Osztály 

esélyegyenlőségi referens HEP mentorát, hogy ilyen esetben a felülvizsgálatot tovább 

folytassa-e az Önkormányzat. Az esélyegyenlősségi HEP mentor a következőkről 

tájékoztatott: 

 

„Köszönöm szépen a megküldött felülvizsgálati anyagot, nagyon tartalmasan összeállított 

felülvizsgálati dokumentáció annak ellenére, hogy a pandémiás helyzet miatt nem lehetett 

fórumot összehívni. 

2021. július 30. napjával a 24/2021. (VII. 30.) BM rendelet hatályon kívül helyzete a 2/2012 

(VI.5.) EMMI rendeletet, mely tartalmazza a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 

részletes szabályait. 

Egyelőre várjuk, hogy a jogszabályhoz alkalmazkodva a Lechner Kft. elkészítse a TEIR 

rendszerben található új táblázatokat, valamint az új sablon és az adattáblák is letölthetőek 

legyenek a szoftver felületen. 

  

Amikor a feltételek adottak, akkor kell minden önkormányzatnak új HEP-t készíteni a 

szabályozás szerint. 

Amennyiben az átmeneti időszakban készül el felülvizsgálat - mert folyamatban készült már - 

elfogadhatja a testület, de ettől ahogy a feltételek adottak új HEP-t szükséges készíteni.  

Várhatóan a járványhelyzet jövőre lehetővé teszi, hogy 2022. év tavaszán a HEP fórum 

összeülhessen, és az új mutatók alapján megvitassa az intézkedéseket. 



Jelenleg a mentorok is várják a további tájékoztatást, ahogy konkrét információt kapok 

várhatóan személyes mentorálással, és/vagy területi referensek összejövetelével egyeztetünk a 

további munkáról.” 

 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt, 

Esélyegyenlőségi Program 2021. évi felülvizsgálatára és áttekintésére készített előterjesztés 

elfogadását. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban szereplő 

„jelen határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés mellékletét kell érteni. 

 

 

Határozati javaslat 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

……./2021. (XI. 09.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának 2021. évi felülvizsgálatáról. 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi 

Programjának 2021. évi felülvizsgálatát a jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Program 

2021. évi felülvizsgálatát a jelen határozat melléklete szerint nem fogadja el. 

 

III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a felülvizsgált Esélyegyenlőségi Program 

helyben szokásos módon történő közzétételéről és a Társadalmi Esélyteremtési 

Főigazgatóság részére történő megküldéséről. 

 

Határidő: a III. pont vonatkozásában 2021. 11. 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

 

Budapest, 2021. október 21. 

 

    

 

 

       Hegedűs Mónika                Bese Ferenc 

szociálpolitikai ügyintéző                   polgármester 

 előterjesztés készítője                  előterjesztő 

 

 

                                                                                                       

Melléklet:  

1. számú melléklet: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Esélyegyenlőségi Programjának 2021. évi felülvizsgálata  

2. számú melléklet: Egyeztető lap (A települési nemzetiségi önkormányzatok véleménye a 

beérkezést követően a kisanyaggal kerül kiküldésre.) 



2. sz. melléklet 

 

Egyeztető lap 

 

„Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

 Esélyegyenlőségi Programjának 2021. évi felülvizsgálatára és áttekintésére” 

című előterjesztés 

 

    1. Az előterjesztés egyeztetve: Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

 

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

törvény 31. § (2) bekezdése alapján a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

véleménye: 

 

 

 

Budapest, 2021. …………… 

 

.............................................. 

elnök 

 

 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat  

 

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

törvény 31. § (2) bekezdése alapján a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 

véleménye: 

 

 

Budapest, 2021. …………….. 

 

.............................................. 

elnök 

 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

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

törvény 31. § (2) bekezdése alapján a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

véleménye: 

 

 

Budapest, 2021. ………….. 

 

 

.............................................. 

elnök 


