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Tárgy:  Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulást alkotó települések 
Képviselő-testületeinek döntése alapján „A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása megszüntetése” 
tárgyú, 36/2013. (V.31.) CsKTT. számú határozatában kimondta, hogy a 2005. március 29.-én 
alakult, Csongrádi Kistérség Többcélú Társulását 2013. június 30. napján 24.00 órakor megszüntetik. 
 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás jogutódja 2013. július 1. napjától az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás. 
 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 65/2011. (X. 26.) CsKTT. 
határozatával elfogadta a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás öt évre szóló Kistérségi 
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Programját.   
 
„Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról” szóló 2003. évi CXXV. törvény 
(továbbiakban: Törvény) 31. § (4) bekezdése határozza meg a Program felülvizsgálatának idejét, azaz: 
„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 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Programja 
tartalmazta, hogy az első elkészített programot 2012. október 31-ig felül kell vizsgálni. A Csongrádi 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 70/2012. (IX. 19.) CsKTT. határozatával a 
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 65/2011. (X. 26.) CsKTT. határozatát 
kiegészítette aszerint, hogy a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Esélyegyenlőségi 
Helyzetelemzését és Programjának felülvizsgálati határidejét, 2013. szeptember 30. napjára 
módosította.  
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás által 2013. július 01. napjával történő 
szervezeti változás következtében új Esélyegyenlőségi Program került kidolgozására került 
sor, figyelembe véve a jogelőd Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlőségi 
Programját.  
Az új program alapját az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulást alkotó önkormányzatok által alkotott 
2013. június 30. napjáig felülvizsgált, elfogadott Esélyegyenlőségi Programok alkotják. 
 
A felülvizsgálatra vonatkozó előírásokat a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 
szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 6.§ (2) 



bekezdése tartalmazza, mely szerint: „ A felülvizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy a 
helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, valamint a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és 
eredményeinek felmérésére.” 
 
A Törvény 31. § (7) bekezdése értelmében: „ A települési önkormányzatok jogi személyiséggel 
rendelkező társulása az államháztartás alrendszereiből, 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 társulást alkotó 
települési önkormányzatok mindegyike az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi 
esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.”  
 
A Törvény 31. § (2) –(3) bekezdése 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 a társadalmi 
felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes szabályok alapján kell elkészíteni. A 
programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési 
önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási 
esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek 
összhangjáról.  
(3) A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani  
a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének 

érvényesülését segítő intézkedésekre,  
b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni 

fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,  
c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,  
d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, 

illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.” 
 
Az előterjesztés mellékleteként csatoltam: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Esélyegyenlőségi Programját.  

Az Esélyegyenlőségi Programot helyi szinten, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulást alkotó 
településeken lévő intézmények intézményvezetői, civil szervezetek véleményezték.  
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 
Indítványozom az előterjesztés és melléklete megtárgyalását és a határozati javaslat változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
Csanytelek, 2013. szeptember 16. 

      Tisztelettel:   
Forgó Henrik 

            Társulási Tanács Elnöke 



 
 
…./2013. (VIII.....) Atmöt határozat 
 

Tárgy: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 
 

Határozati javaslat 
 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozta:  

 
1. A Társulási Tanács megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta ezen határozat mellékletét 

képező, a településen esélyegyenlőtlenség megelőzéséről, csökkentéséről, valamint komplex kezeléséről 
(2013.-2018. időtartamra) szóló, Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Esélyegyenlőségi 
Programban foglaltakat. 
Ezzel egy időben a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Esélyegyenlőségi 
Helyzetelemzését és Programját hatályon kívül helyezi.  

 
2. A Társulási Tanács a 2013.- 2018. időtartamra szóló Esélyegyenlőségi Program esedékes 

időarányos megvalósulása áttekintése, felülvizsgálata határidejét 2015. 06. 30. napjában 
határozza meg.  

 
3. A Társulási Tanács felkéri a társult önkormányzatok polgármestereit az Alsó- Tisza-menti 

Önkormányzati Társulás Esélyegyenlőségi Programjának aláírására. 
 

4. A Társulási Tanács felkéri Kató Pálné társulási törvényességi felelőst az 1.) pontban 
jóváhagyott Programban foglaltak érvényesülésének figyelemmel kísérésére, a szükség 
szerinti módosítása kezdeményezésére. 

 
Végrehajtás határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik, polgármester és Kató Pálné, törvényességi felelős 
Beszámolás határideje: szükség szerint, legkésőbb 2015. júniusi ülés időpontja  
 
 
Határozatról értesítést kapnak: 

- Társulás Társulási Tanács Elnöke 
- Társulás Társulási Tanács Tagjai (Székhelyen) 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményvezetője (Csanytelek) 
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetője (Tömörkény) 
- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezetője (Csanytelek) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) 
- Boda Anita, Társulási szociális referens 
- Víglási Nóra Társulási referens 
- Irattár 

 
 


