Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZÖKÖNYV

16/2018.

2018. december 20.

Jegyzőkönyv

Készült:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének 2018. december 20.
napján 10.00 órától megtartott üléséről

ülés helye:

Községháza — Tanácskozóterem Karancsság, Kossuth út 64.

Jelen vannak:

Tóth Tihamér polgármester
Tőzsér Dezső alpolgármester

Hajdara Roland képviselő
Tóth Aladár képviselő
Vidéki Attila képviselő
Schirling István jegyző
Távol:

Rácz Berki Erzsébet képviselő
Durnyik József képviselő

Meghívottak:

a jelenléti ív szerint

Az ülést vezeti:

Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselő—
testület 5 tagja jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Elmondta, hogy a Helyi
Esélyegyenlőségi Program elkészült és még ebben az évben el kell fogadni, ezért került sor a
rendkívüli ülés összehívására. Javasolta a Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalását. A
jegyzőkönyv hitelesítő Vidéki Attila képviselő.
1. Helyi Esélyegyenlőségi Program
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)

A képviselö-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.

Napirend tárgyalása

1.

Helyi Esélyegyenlőségi Program
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)

Tóth Tihamér polgármester felkérésére a jegyző tájékoztatta a képviselö—testületet, hogy elkészült az
új Helyi Esélyegyelőségi Program, mely a 2018—2023—as időszakra szól. Elmondta, hogy az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvény 31.§-a a települési
önkormányzatok számára előírja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életKörülményeinek
javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi program elkészítését. Karancsság Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2013-ban fogadta el az Önkormányzat jelenleg hatályos, 2013—2018. évekre szóló

Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Öt év elteltével 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 a
vonatkozó jogszabályok alapján csak abban az esetben részesülhet az önkormányzat uniós, illetve
állami támogatásban, ha a Helyi Esélyegyenlőségi Program megfelel a hatályos jogszabályoknak.
A polgármester javasolta a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2018. (Xll. 20.) önkormányzati határozata
Karancsság

Község

Önkormányzata

Képviselő-testülete

a

Karancsság

Község

Önkormányzata 2018- 2023. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Tihamér polgármester

Mivel észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, .a—polgármester az ülést 10.42 órakor bezárta.
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