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Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Az   Országgyűlés „elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú 

személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a 

hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség 

előmozdítása elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az Alkotmány 54. § (1) bekezdésére 

és 70/A. §-ára, valamint a Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi 

jog vívmányaira” megalkotta a 2003. évi CXXV. törvényt az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról. 

 

Ugyanezen törvény a települési önkormányzatok számára előírja helyi esélyegyenlőségi 

program elfogadásának kötelezettségét. A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy az egy 

kistérségbe tartozó önkormányzatok közösen egy, a kistérség valamennyi településére 

kiterjedő esélyegyenlőségi programot dolgozzanak ki. A helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének szempontjairól a 120/2010. (IV.16.) számú Kormányrendelet rendelkezik. 

 

A települési esélyegyenlőségi program (Esélyprogram) elemzi a településen élő hátrányos 

helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét 

elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, 

foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre. Az Esélyprogram tartalmazza a célok 

megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését is. Az Esélyprogram 

elkészítéséhez igényelni kell az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékből kijelölt 

esélyegyenlőségi szakértő segítségét. A szakértő az elfogadott helyi esélyegyenlőségi 

programot abból a szempontból véleményezi, hogy az alkalmas-e az esélyegyenlőtlenségek 

csökkentésére. 

 

A Pogányvölgyi Kistérség Esélyegyenlőségi Programjában szereplő adatok forrása a 

települési önkormányzatok, a Kistérség intézményei és szervezetei, a Nyugdíjbiztosító 

Főigazgatóság, a Magyar Államkincstár, a Fonyódi Rendőrkapitányság adatszolgáltatása. 

További adatok az Országos Választási Iroda, valamint a Központi Statisztikai Hivatal 

honlapjáról is gyűjtésre kerültek. 
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Az Esélyprogramot 5 éves időtartamra kell elkészíteni, és 2 évenként, valamint ha szükséges, 

előbb is, felül kell vizsgálni. Célszerű legalább 1 fő esélyegyenlőségi referenst foglalkoztatni, 

aki a Kistérség esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatait látja el, továbbá részt vesz a 

Kistérség Esélyegyenlőségi Programjának megvalósításában és monitoringjában. Ennek 

keretében a Társulási Tanácsot kétévente tájékoztatja az indikátorok teljesüléséről, és 

gondoskodik az Esélyegyenlőségi Program kétévenkénti felülvizsgálatáról 

 

Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

 

Határozati javaslat 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Pogányvölgyi 

Kistérség 2011-2016 időszakra vonatkozó, a Kistérség valamennyi településére 

kiterjedő Esélyegyenlőségi Programját elfogadja. 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

Lengyeltóti, 2011. december 7. 
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