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E l ő t e r j e s z t é s 

 
a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 2012. szeptemberi ülésére 
 

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Települési Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Programjának felülvizsgálata 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 65/2011. (X.26.) 
CsKTT határozatával elfogadta a Társulás Kistérségi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Programját. A Társulás 
Programjával egyidejűleg készültek el a Csongrádi kistérséget alkotó községek Települési Esélyegyenlőségi 
Helyzetelemzése és Programjai a 2011. évi hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, azok meglétét a vonatkozó 
rendelkezések a 2011. december 31. napját követően benyújtandó pályázatok előfeltételeként írták elő. 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 70/2011. (X. 14.) Ökt határozatával fogadta el a község öt évre 
szóló Települési Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Programját (a továbbiakban: Program). A Program Helyzetelemzése 
részeként a „Beavatkozási területek” olyan kulcsproblémákat fogalmaz meg, melyek Önkormányzati beavatkozásokat 
igényelnek, ezeket részletezi az Intézkedési terv rövid-, közép- és hosszútávú bontásban. 
 
A Program tartalmazza, hogy az első elkészített programot 2012. szeptember 30-ig felül kell vizsgálni. 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.” 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 
Törvény) 31. § (4) bekezdése és (6-7) bekezdései értelmében: 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 települési önkormányzat 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 az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. 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. § (4) bekezdése lehetőséget biztosít a Község Programja felülvizsgálati határidejének 2012. 
szeptember 30. helyett 2013. szeptember 30. napjára való módosítására.  
 
Fentiek tekintetében a Község Programjának felülvizsgálati határideje illeszkedni fog a Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulása Kistérségi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Programjának új, 2013.09.30. napjában meghatározott 
felülvizsgálati határidejéhez. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a Község Programja felülvizsgálatának határideje 2013. szeptember 30. 
napjára módosításra kerüljön.  

 
 
C s a n y t e l e k , 2012. szeptember 22. 
 
 

Tisztelettel: 
 

  Forgó Henrik      Kató Pálné 
  Polgármester         jegyző 
  
 

  



 
……./2012. (IX. ) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Települési Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Programjának felülvizsgálata 
 

H a t á r o z a t i  javaslat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyi előterjesztést és Csanytelek 
Község Önkormányzata Települési Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Programja felülvizsgálatának 
határidejét 2013. szeptember 30. napjára módosítja.  
Jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi Csanytelek Község Önkormányzata Települési 
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Programjának.  
 
Végrehajtás határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje: szükség szerint, de legkésőbb 2013. szeptemberi testületi ülés időpontja. 

 
Határozatról értesítést kapnak: 
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke és Munkaszervezet Vezetője (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Patainé Gémes Tímea szociális irodavezető (Helyben) 
- Irattár 
 
 


