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Tárgy: Települési Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek 
javítását szolgáló öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV törvény 
(továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írja elő a települési önkormányzatok számára.  
 
A képviselő-testület a 70/2011. (X. 14.) Ökt. határozatával fogadta el az 5 éves időtartamra szóló, 
jelenleg hatályos, az esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit, érvényesülését biztosító 
Települési Esélyegyenlőségi Programot, melyet két évente szükséges felülvizsgálni. 
 
Összhangban az Ebktv, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 
rendelkezéseivel, szükségessé vált a jelenlegi Esélyegyenlőségi Program idő előtti 
felülvizsgálata.  
 
A felülvizsgálat során figyelembe kell venni, hogy a hatályos jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelel-e a program, különös tekintettel arra, hogy 2013. július 01. 
napjától az Ebktv. 31. § (6)-(7) bekezdése a települési önkormányzatok által készítendő helyi 
esélyegyenlőségi programokkal kapcsolatban kimondja, hogy a települési önkormányzatok 
vagy ezek társulásai az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, 
illetve nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó 
egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor 
részesülhet, ha az Ebktv. rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi 
programmal rendelkeznek.  
 
Fentiek tekintetében szükségessé vált a Települési Esélyegyenlőségi Program megalkotása.  
 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésénél figyelembe vettük a program elkészítésének 
részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben rögzített 
statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek a Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésének 
alapján képezik.  
 
 
 
 
 

  



Jelen előterjesztéshez csatolt 5 éves időtartamra szóló Települési Esélyegyenlőségi Program –
helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll. A helyzetelemzésben került meghatározásra, hogy a 
településünkön élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben 
élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők a teljes lakossághoz viszonyítva milyen 
lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi, szociális mutatókkal rendelkeznek és ezek alapján milyen 
esélyegyenlőtlenségi problémákkal küzdenek. Az intézkedési terv tartalmazza a helyzetelemzés 
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket és megvalósításuk 
időrendi ütemezését, forrásszükségletét.  
 
A Kormány a helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez a Türr István Képző és Kutató 
Intézeten (a továbbiakban: TKKI) keresztül nyújtott segítséget képzés és mentorhálózat 
biztosításával. A TKKI esélyegyenlőségi mentor munkatársa, ezt követően a TKKI szakmai vezetője is 
véleményezte ezen előterjesztéshez csatolt Települési Esélyegyenlőségi Programot, melynek eredményeképpen 
egyöntetűen javasolták annak Képviselő-testület elér terjesztését és annak elfogadását.  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Indítványozzuk ezen előterjesztés megvitatását, a még hatályban lévő Települési Esélyegyenlőségi 
Program hatályon kívül helyezését, és ezen előterjesztéshez csatolt hatályos jogszabályoknak 
megfelelően elkészített Új Települési Esélyegyenlőségi Program elfogadását.  

 
 
Csanytelek, 2013. június 25. 

 

Tisztelettel:  

 
 
 
 

Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester       jegyző  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       /2013. (VI. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Települési Esélyegyenlőségi Program elfogadása  
      

Határozat javaslat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás 
nélkül elfogadta ezen határozat mellékletét képező a településen esélyegyenlőtlenség 
megelőzéséről, csökkentéséről, valamint komplex kezeléséről 2013.-2018. időtartamra 
szóló  Települési Esélyegyenlőségi Programban foglaltakat, mellyel egy-időben a 
Települési Esélyegyenlőségi Programról szóló 70/2011. (X. 14.) Ökt határozatát  
hatályon kívül helyezi. 

 
2.) A Képviselő-testület a 2013.-2018. időtartamra szóló Települési Esélyegyenlőségi 

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

3.) Felkéri a Képviselő-testület Kató Pálné jegyzőt 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 jegyző 
Beszámolás határideje:  szükség szerint, legkésőbb 2015. júniusi testületi ülés időpontja  

 
 

 
Határozatról értesítést kapnak: 
-  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)  
-  Forgó Henrik Polgármester 
-  Kató Pálné Jegyző és általa 
-  Patainé Gémes Tímea Szociális Előadó 
-  Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Iroda Vezetője 
-  Irattár   
 
 
 

 

 

 


