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E L Ő T E R J E SZ T É S 

a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának 

2015. november19-i ülésére  

a Nagyatádi Járási Esélyteremtő Programterv elfogadásáról 

 

Nagyatád Város Önkormányzata a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a 

Nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” elnevezésű szakmai koncepciójával 

támogatástnyert az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Programból. 

Az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0103 projekt célja egy járási szintű „Esélyteremtő Programterv” 

létrehozása – megalkotása volt, mely alapja lehet a 2016-2020-as programozási időszak 

operatív programjai keretében tervezett felzárkózási/esélyegyenlőségi fejlesztések sikeres 

megvalósításának. 

A projekt megvalósulási szakaszában, az elmúlt két hónapban, olyan modell 

jellegűegyüttműködési program valósult meg járásunkban, amely során a települések 

önkormányzataival, nemzetiségi önkormányzatokkal, hivatalok, intézmények, szakmai és 

civil szervezetek vezetőivel, azok képviselőivel együttműködve a Nagyatádi Járási 

Esélyteremtő Programterv kidolgozásra került. 

A dokumentumban a járás területén élő hátrányos helyzetű rétegek, csoportok – 

mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élő személyek – 

életkörülményeinek, szociális helyzetének, az esélyegyenlőség jelenlegi állapotának 

bemutatása, valamint a jövőbelilehetőségek feltárása történt. Majd erre a helyzetelemzésre 

épülve készült el a program céljait meghatározó intézkedési terv. Az esélyteremtő 

intézkedések megvalósításához szükségespénzügyi fedezetek, pályázati lehetőségek előzetes 

tervezetét tartalmazza –2016-2020 közötti időszakra vonatkozóan – a „Forrástérkép”. 

 

Az Esélyteremtő Programterv sikeres elkészítését segítette a járási szintű felzárkóztatási 

kerekasztal 7 ülése, a 4 munkacsoportos együttműködés, valamint a 8 ismeretterjesztő 

előadás. 

Az elkészült dokumentumot (1. sz. melléklet)2015. október 28-án – jogszabályi előírásoknak 

megfelelően – fogadta el a Nagyatádi Járási Felzárkóztatási Kerekasztal.  

Ezután valósult meg a területi együttműködés eredményeként létrejött felzárkóztatási, egyenlő 

esélyek biztosítását célzó „Esélyteremtő-programterv” disszeminációja, azaz a projektben 

együttműködő 16 településen ismertettük a Nagyatádi Járási Esélyteremtő Programot, melyet 

a járáshoz tartozó önkormányzatok képviselő-testületeinek is jóvá kell hagynia. 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslatot fogadja el.  

 



Határozati javaslat:  

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a Nagyatádi 

Járási Esélyteremtő Programtervet jóváhagyja. 

 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: Ormai István elnök 

 

Nagyatád, 2015. november 17. 

 

 

                                                                                                  Ormai István 
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