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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2013. júniusában elkészült Kistelek város és a Kisteleki Járás többi településének helyi 
esélyegyenlőségi programja. A programot 2015-ben felülvizsgálta minden település. A helyi 
esélyegyenlőségi programok alapján illetve az esélyegyenlőségi kerekasztalokon összegyűjtött 
információk alapján elkészült a Járási Esélyegyenlőségi Program. 
 
Kistelek Város Önkormányzata összesen 21.979.880Ft forrást nyert az ÁROP-1.A.3-as konstrukció 
keretében. A projekt címe: Területi együttműködést segítő programok kialakítása Kistelek Város 
Önkormányzatánál. Azonosítószáma: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0108. 
 
A projekt célja, hogy a Kisteleki Járáshoz tartozó települések és helyi szereplők között egy olyan 
modell jellegű együttműködési rendszer kialakítása valósuljon meg, amely segíti a társadalmi 
felzárkózást és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó koordinációt. 
Ennek elérése érdekében a projekt során számos rendezvény valósult meg. 
 
Járási szintű együttműködések erősítése című rendezvényekkel kezdődött a program. Ezt követően 
hat alkalommal került megrendezésre járási szintű felzárkózási kerekasztal, melyen a települések 
részéről az egyes szakterületek is képviseltették magukat. Ezen megbeszélések során kialakult a 
Járási Esélyegyenlőségi Program munkaanyaga. Ez a munkaanyag roadshow-k keretében került 
bemutatásra a járás településein a lakosság és a civil szervezetek képviselői számára. Az itt 
beérkezett vélemények és javaslatok beépítésre kerültek a végeleges programba, mely egy 
nagyrendezvény keretében került bemutatásra. Zárásképp a kész dokumentum is bemutatásra 
került tájékoztató rendezvények keretében. 
 
A projekt megvalósítása során feltárásra kerültek azok a problématerületek, melyeket járási 
szinten szükséges kezelni, mivel minden települést érint. Ezekre megoldási javaslatok is 
megfogalmazásra kerültek a programban. 
 
A Járási Esélyegyenlőségi Program a helyi esélyegyenlőségi program mintájára célcsoportonként 
veszi át a problématerületeket és megoldási javaslatokat. A célcsoportok a következők: 
mélyszegénységben élők és romák, gyermekek, idősek, fogyatékkal élők, nők. 
Minden területen vannak feltárt problémák, melyek egyúttal iránymutatást is fogalmaznak a 
következő évekre is. 
 
A projekt 2015.április 01- 2015.november 30. között valósul meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elektronikusan közzétett Kistelek járás járási 
esélyegyenlőségi programja című dokumentumot szíveskedjen megvitatni és elfogadni. 
 
Pusztaszer, 2015. november 19. 
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