JEGYZŐKÖNYV

Készült:

2013. március 25-én 13.00-kor, a Szécsényi Közös Önkormányzati
Hivatal hivatali helyiségében tartott, Roma Nemzetiségi
Önkormányzat soron következő üléséről.

Jelen vannak:

Rácz Csaba József elnök
Rácz Attila elnökhelyettes
Benyusné Pál Katalin szociális ügyintéző
Radvánszki Beáta jegyzőkönyvvezető

Rácz Csaba József elnök köszönti az ülésen megjelenteket, és megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, és azt 13 óra 00 perckor megnyitja.

Az elnök javaslatot tesz a napirendben feltüntetett pontok megtárgyalására és
elfogadására.

NAPIREND:
1. / Települési esélyegyenlőségi program megtárgyalása
2. / Egyebek

Rácz Csaba József
elnök
Rácz Csaba József
elnök

Rácz Csaba József elnök:
Felkéri a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelenlévőket, hogy amennyiben a
napirendi pontok tárgyalásával egyetértenek, úgy azt kézfelnyújtással jelezzék.

A napirendi pontok megtárgyalását a jelenlévő képviselők egyhangúlag elfogadták.

I.

NAPIRENDI PONT
Szécsény Város Önkormányzatának
Település esélyegyenlőségi programja

Rácz Csaba József tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/A. §-a kimondja,
hogy a 2012. november 1-jét követően meghirdetett pályázatokra vonatkozik az a
jogszabályi tétel, miszerint a települési önkormányzat az államháztartás
alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás
alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott,
pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény
rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet
(továbbiakban: korm. rendelet) és a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezik. A
korm. rendeletben meghatározott szempontrendszer szerint a települési önkormányzat
megvizsgálja a település esélyegyenlőségi helyzetét és problémáit, a helyzetelemzés
alapján öt évre szóló intézkedési tervet készít. Az intézkedési tervben gondoskodni
kell a települési önkormányzatra vonatkozó további fejlesztési tervek, programok és a
helyi esélyegyenlőségi program célkitűzéseinek összhangjáról, különös tekintettel a
közoktatási esélyegyenlőségi tervre és az integrált településfejlesztési stratégia
antiszegregációs célkitűzésire.
A Szécsény Város Képviselő-testület 226/2007. (XII. 22.) határozatával elfogadott
települési esélyegyenlőségi programja 2012. december 31-ig volt érvényben.
A 2013-2017. évekre szóló Szécsény város települési esélyegyenlőségi program
tervezetet valamennyi bizottságnak meg kell tárgyalni, valamint véleményezésre a
honlapon közzétételre került.
Rácz Csaba József elnök kéri a képviselő-testületet, amennyiben egyetértenek a fent
elhangzottakkal, kézfelnyújtással jelezzék.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete 27/2013. (03.25.) számú határozata
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013-2017.
évekre szóló Szécsény Város települési esélyegyenlőségi programját a
határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és
jóváhagyásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
elnök

Mivel több hozzászólás, kérdés nem volt Rácz Csaba József megköszönte az ülésen
való részvételt, a jelenlévők munkáját, és az ülést 13 óra 15 perckor bezárta.

k. m. f.
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