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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                    Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 177/2013.(VI. 25.) KNÖT 
határozatával jóváhagyta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény (a továbbiakban 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 rendelkezései értelmében a települési önkormányzatok öt évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programot készítenek. 
 
Az Ebktv. 31. § (2)-(4) bekezdései 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 anti-szegregációs 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. 
(4) 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.” 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a felülvizsgált 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2015. június 25. 
 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernőné 

 polgármester 
 



Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
 
__/2015.(VI. 30.) KNÖT h.  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a felülvizsgált Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot – melynek része az Intézkedési terv - megismerte és jóváhagyta. 
 
A felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program a határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 


