Szám.: SER/66-2/2018

Jegyzőkönyv
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. február 5.-i üléséről

Döntések:
Határozatok:
 7/2018.(II.5.) .................. A képviselő-testület 2018. február 5-i ülésének napirendjéről
 8/2018.(II.5.) .................. A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról
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Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. február 5-i rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme
Jelen vannak
Szavazati joggal:
Horváth Sándor
Ladányi László
Karkóné Lukácsy Marianna
Mohari Istvánné
Sajtos József Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:
Horváth Károly
Kajos Istvánné
Dr. Nagyné Imre Szabina

jegyző
alpolgármester
jkv. vezető

Távollévők:
Nagy István
Horváth Péter

képviselő
képviselő

Horváth Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
Horváth Sándor

polgármester

A mai ülést rendkívüli sürgősséggel szóban hívtam össze, arra tekintettel, hogy lejárt
a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatának határideje és várják tőlünk a
döntést.
Javaslom napirendnek a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatát. Kérdés?
Kiegészíteni való?
Kérdés észrevétel nem volt.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
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Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2018.(II.5.) határozata
A képviselő-testület 2018. február 5.-i ülésének napirendjéről
A Képviselő-testület a 2018. február 5.-i ülésének napirendjét a következők szerint
hagyja jóvá:
1. A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal

1. Napirendi pont tárgyalása:
A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Lejárt a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatának határideje. Kétévente felül
kell vizsgálni, utoljára 2015. októberben volt. 2017 év végén kellett volna
felülvizsgálni, viszont ebben az évben újat kell készíteni. Az előkészítés
megkezdődött. Javaslom, hogy most ne változtassunk rajta, mert érdemi változás
nem történt, hanem az újat fogadjuk majd el.
Kérdezem, hogy van-e kérdés vagy kiegészíteni való?
Kérdés észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2018.(II.5.) határozata
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
A Képviselő-testület megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintését,
felülvizsgálatát és a következő döntést hozza:
A Képviselő-testület 92/2013.(IX.23.) határozatával fogadta el a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot. A képviselőtestület az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak
megfelelően, az áttekintésnek eleget tett, a program határidőre megvalósult
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intézkedéseinek
szükséges, a
helybenhagyja.

teljesítését elfogadja, megállapítja, hogy felülvizsgálat nem
Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában

Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
A polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést berekesztette.
k.m.f.
Horváth Sándor
polgármester

Horváth Károly
jegyző
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