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Tárgy:  
Békés Város Települési Esélyegyenlőségi 
Programjának módosítása 

Sorszám: IV/ 

Előkészítette: Sápi András intézményi referens 
Döntéshozatal módja: 
Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 
bizottság: 

Valamennyi bizottság 
Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 
 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2011. augusztus 25-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. július 21-i ülésén ismételten tárgyalta Békés 
város települési esélyegyenlőségi programját. Az ülésen sokféle javaslat született, melyek teljes körű 
megvitatására ott és akkor nem volt lehetőség. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a napirend 
tárgyalását követően végül az alábbi határozatot fogadta el: 

„Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

50/2011. (VII.21.) határozata: 
 

A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Békés Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi tervét az alábbi 
módosítással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek:  
 
Az esélyegyenlőségi terv 39. oldalának 3. pontjába a településen 
működő cigány kisebbségi önkormányzatot meg kell nevezni, mivel 
nagy számban élnek a településen és a vonatkozó törvény egyik 
célcsoportja.  
 
Az esélyegyenlőségi tervben a foglalkoztatottság és 
munkanélküliség kérdése terjedjen ki a nőkre, a fogyatékosokra, a 
foglalkoztatási szegregációra és a bérezésre.  
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős: Balog Krisztián elnök” 

 

A kisebbségi önkormányzat ezzel azt kérte, hogy nevesítve legyen azon szervezetek sorában, 
melyek az esélyegyenlőségi program módosítására javaslatot tehetnek. 

 Ezt a módosítást valamennyi kisebbségi önkormányzatra kiterjesztve elfogadhatónak tartjuk, 
így az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő, kérve annak elfogadását. 
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Tájékoztatjuk a Képviselő-testületet, hogy a kormány 1236/2011. (VII. 7.) Korm. határozata 
tartalmazza a Kormány II. félévi munkatervét. Eszerint novemberre tervezik a települési 
esélyegyenlőségi programokról szóló jogszabályok módosítását. Előre láthatólag új 
szempontrendszer alapján 2012. I. félévében a program felülvizsgálatára kényszerülünk. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 
 
Békés Város Képviselő-testülete 213/2011. (VI. 30.) határozatával elfogadott Települési 
Esélyegyenlőségi Programja VI. 3. pontjába a terv módosítására javaslatot tehető szervezetek 
közé felveszi „- Békés város kisebbségi önkormányzatai”- t. Felkéri polgármesterét, hogy 
gondoskodjon a Települési Esélyegyenlőségi Program fenti módosítással történő egységes 
szerkezetbe foglalásáról. 
 
Határid ő: intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
 
 
Békés, 2011. augusztus 19. 

 Izsó Gábor  
 polgármester 
 Jogi ellenjegyző 

 
 Pénzügyi ellenjegyző 


