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Tisztelt Képviselő-testület! 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló 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. 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2011. (IV. 28.) számú 

határozatával fogadta el 5 év időtartamra a jelenleg hatályos Esélyegyenlőségi Programját. 

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 

felülvizsgálata. A felülvizsgálat során figyelembe kellett venni, hogy a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelel-e a program, különös tekintettel arra, hogy 2013. július 1-jétől az 

Ebktv. 31. § (6) bekezdése alapján csak abban az esetben részesülhet Önkormányzatunk 

uniós, illetve állami támogatásban, ha a hatályos jogszabályoknak megfelel Esélyegyenlőségi 

Programunk. A felülvizsgálat alapján szükségessé vált új Helyi Esélyegyenlőségi Program 

elkészítése. 

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályait a helyi esélyegyenlőségi 

programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. 

(XII.27.) Korm. rendelet tartalmazza. 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 alapját képezik. 

Jelen előterjesztéshez mellékelt Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2019-2023) 

helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat ötévente, öt 

év időtartamra fogad el. 

 

Határozati javaslat: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének .…./2019. (I.16.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot (2019-2023) az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

Felelős: Lőrincz György polgármester  

Határidő: azonnal  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot az 

előterjesztésben melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 

Jánossomorja, 2019. január 11. 

                                                                Lőrincz György s.k. 

                                                                                                                           polgármester 


