Az … napirendi ponthoz

Előterjesztés
Napirend:

Esélyegyenlőségi terv és program elfogadása

Előterjesztő:

a polgármester

Előzmények:

26/2010. (IV. 29.) számú határozata

Határozat - tervezet: az előterjesztés végén található

I. A téma ismertetése:
A 2003. évi CXXV. törvény 63. §. (5) bekezdése értelmében a települési Önkormányzat helyi
esélyegyenlőségi programot fogadtat el, amelyben elemzi a településen élő hátrányos helyzetű
csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő
célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatásra,
valamint a szociális helyzetre. A helyi esélyegyenlőségi terv és program tartalmazza a célok
megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemét is.
A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza a terv elkészítésének folyamatát és
tartalmát. Csatoltan küldöm a rendeletet.
Több olyan EU-s pályázat van, amely feltételként írja elő a jelen terv meglétét. Tavaly még
szakértőhöz kötött volt a terv felülvizsgálata, most már nem az. Értékelni elég nehéz, mivel
úgymond felhasználva a korábbi terv nem igazán volt sehol, holott az elfogadása kötelező
volt.
A Képviselő-Testület a 26/2010. (IV. 29.) számú határozatával fogadta el az Esélyegyenlőségi
Tervét. Ezt most hatályon kívül kell helyezni.
(26/2010. (IV. 29.) számú határozat:
Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Monostorpályi
esélyegyenlőségi tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Felhívja a polgármestert, hogy a jogszabály által előírt felülvizsgálatra az
értékelést készítse el.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, 2012. június 30.)

II. Alkalmazott jogszabályok:
1. 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
2. 2003. évi CXXV. törvény

III. A döntés anyagi kihatása:
Nincs.

IV. Határozat-tervezet:

Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő - Testülete
…/2012. (……) számú
Határozata
A Képviselő-Testület
1. Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Monostorpályi
esélyegyenlőségi tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja, egyben a
6/2010. (IV. 29.) számú határozattal jóváhagyott esélyegyenlőségi tervet hatályon
kívül helyezi.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy szükség esetén a felülvizsgálatra készítse el a változásokat
tartalmazó tervet.
3. A 26/2010. (IV. 29.) számú határozattal elfogadott esélyegyenlőségi terv
polgármesteri értékelését elfogadja az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat –
tervezetet elfogadni szíveskedjen.
(A határozat-tervezet elfogadása egyszerű többséget igényel.).

Monostorpályi, 2012. március 1.

Tisztelettel:

Szabó József
polgármester

