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Előterjesztés címe és tárgya: Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
                                                 
Tárgykört rendező jogszabály:   

                                                  
� Magyarország Alaptörvénye 
� az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) ,  
� a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete  

� a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 
(VI.5.) EMMI rendelet 

� a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 

� a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szt.) 

� a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (továbbiakban: Flt.) 

� a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi 
törvény) 

� az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
� a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 
� a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) 
� az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 

362/2004. (XII. 26.) Kormányrendelet  
előírásaira. 
 
Előterjesztő: Dr. Temesszentandrási György polgármester 
Az előterjesztést készítette:  Dr. Fehér Diána aljegyző 
     
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Összhangban 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, Tabajd Község Önkormányzata az előterjesztés mellékletét képező 
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény 31. § (6) bekezdése alapján: 
„(6) A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós 
forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból 
származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor 
részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi 
programmal rendelkezik.” 
 
Kérem a tisztelt képviselőket, a mellékelt program áttekintése után azt véleményezzék, 
esetleges módosító javaslataikkal segítsék a program elfogadását. 
A 2013. július 4. napjáig beérkezett, írásban (e-mailben) beküldött módosításokat, 
javaslatokat tudjuk elfogadni és a programba bedolgozni.  
 
 
Tabajd, 2013. június 25. 
 
                                                                      Tisztelettel:                                                      
                                                                                                   Dr. Fehér Diána  

          aljegyző 
 

 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2013.(VI…..) számú határozata 
 

 Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 
 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, elfogadja az előterjesztés 
mellékletét képező Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 
 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 


