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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
2011. októberben tartandó ülésére

Tárgy: Települési Esélyegyenl ségi Helyzetelemzés és Program jóváhagyásra való beterjesztése

Tisztelt Képvisel -testület!

Az egyenl  bánásmódról és az esélyegyenl ség el mozdításáról szóló 2003. évi CXXV törvény
(továbbiakban: Ebktv.)  rendelkezik a helyi esélyegyenl ségi programról.
A  helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi  társulás az államháztartás alrendszereib l, az európai uniós
forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés  alapján
nyújtott, pályázati úton ódaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az Ebktv. rendelkezéseinek megfelel , hatályos
helyi esélyegyenl ségi programmal rendelkezik.
A fentiekben hivatkozott jogszabály 63/A. § (5) bekezdésében foglaltak szerint esélyegyenl ségi szakért t kell
bevonni a helyi esélyegyenl ségi program el készítésébe, áttekintésébe, illetve a felülvizsgálatába.
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 54/2011. (VIII. 04.) CsKTT határozatában
foglaltak szerint döntött arról, hogy a településeket külön-külön és a kistérséget érint  Esélyegyenl ségi
Tervek elkészítéséhez szakért t vesz igénybe.
A határozat értelmében az EDIFY Tanácsadó Iroda elkészítette a Települési Esélyegyenl ségi
Helyzetelemzést és Programot, melyet kétévente át kell tekintetni és szükség esetén felülvizsgálni.
A  szakért  a  Programban   elemezte  a településen él  hátrányos helyzet  csoportok helyzetének alakulását,
meghatározta az e csoportok esélyegyenl ségét el segít  célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra,
egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre. A Települési Esélyegyenl ségi Program tartalmazza
a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedések
végrehajtásának tervezett ütemezését is.

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága 2011. október 10. napján megtartott ülésén áttekintette a Települési
Esélyegyenl ségi Helyzetelemzést és Programot, melyet elfogadásra alkalmasnak talált, ezért javasolta annak
változtatás nélküli elfogadását.

Tisztelt Képvisel -testület!

A szakbizottság javaslata ismeretében kezdeményezem jelen el terjesztés mellékletét képez  Települési
Esélyegyenl ségi Helyzetelemzés és Program változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2011. október 7.

Tisztelettel:

Kató Pálné
jegyz
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       /2011. (X.   .) Ökt határozat

Tárgy: Települési Esélyegyenl ségi Helyzetelemzés és Program  jóváhagyása

Határozat javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tárgyi el terjesztés mellékletét képez
Települési Esélyegyenl ségi Helyzetelemzés és Programban foglaltakat megtárgyalta, melyet
alkalmasnak tart a településen meglév  esélyegyenl tlenségek jöv beni megel zésére, csökkentésére és
komplex kezelésére, ezért változtatás nélkül elfogadta azt.

2.) Felkéri a Képvisel -testület Kató Pálné jegyz t az 1.) pontban jóváhagyott Programban foglaltak
érvényesülésének  figyelemmel kísérésére, a szükség szerinti módosítása kezdeményezésére.

Végrehajtás határideje: folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje:  szükség szerint, de legkés bb 2013. októberi testületi ülés id pontja

Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke és Munkaszervezet Vezet je (6640 Csongrád,

Kossuth tér 7.)
- Edify Tanácsadó Iroda Teleki András ügyvezet je (1045 Budapest, Rózsa u. 3.)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Patainé Gémes Tímea Szociális Iroda Vezet je
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


