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3 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Helyi Esélyegyenlőségi Program 

 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. 
törvény 31. §-a írja elő a települési önkormányzatok számára. 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a 118/2009. (X.28.) számú határozatával fogadta el a 
jelenleg hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 
 
Összhangban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól (továbbiakban: Ebktv.) 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 kell venni, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelel-e a 
program, különös tekintettel arra, hogy 2013. július 1. napjától az Ebktv. 31. § (6) bekezdése alapján csak 
abban az esetben részesülhet Önkormányzatunk uniós, illetve állami támogatásban, ha a hatályos 
jogszabályoknak megfelel a Helyi Esélyegyenlőségi Programunk. 
 
Kérem a mellékelt Helyi Esélyegyenlőségi Program-tervezet megtárgyalását és elfogadását. 
 
Tolmács, 2013. július 2.    
 

Tisztelettel:  
 

 Hajnis Ferenc 
 polgármester 

 
………./2013. (VII…….) képviselő-testületi H a t á r o z a t i - j a v a s l a t  

 

1. Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 118/2009. (X.28.) számú 
határozatával elfogadott Tolmács Község települési esélyegyenlőségi tervét. 

 
2. Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, 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 összhangban, Tolmács Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programban rögzíti 
az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Tolmács Község Önkormányzat 2013-
2018. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programban leírt 
kötelezettségeinek eleget tesz, az Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más 
dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, 
hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös 
tekintettel a köznevelés állami intézményfenntartóira.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 


