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Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2013. évi június hó 28. napján, péntek 

8 óra 
00

 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben megtartott 

rendkívüli ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester 

 Csathó László    alpolgármester    

   Kiss Ferencné    képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

 Cserged Marianna  igazgatási ügyintéző, 

        jegyzőkönyvvezető  

 

           

Távol van:   Berzi István     képviselő    

  Dánielné Tóth Beáta    képviselő  

 

 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Mötv. 47. §-

ában foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a 

testület tagjai közül 3 fő jelen van. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) elfogadása.  

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

       

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

egybehangzóan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 

napirendet fogadta el: 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

 

 1./ Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) elfogadása.  

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 
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Tárgyalt napirendi pontok: 

 

 1./ Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) elfogadása.  

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

 

A napirend tárgyalása: 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) elfogadása. 

 

Szabó Zoltán polgármester: 2013. július 1. napjától nagyszámú pályázati úton odaítélt 

támogatásban csak akkor részesülhet az elkövetkezőkben az önkormányzat, ha rendelkezik 

Helyi Esélyegyenlőségi Programmal (HEP). Szűkös anyagi lehetőségeinket figyelembe véve 

a HEP elkészítését saját szakembereink bevonásával készítettük el, akiket - három dolgozót - 

iskoláztunk be egy ingyenes képzésen.  Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve készült el 

a HEP, melynek megvitatását, illetve jóváhagyását kérem a Képviselő-testülettől! 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 82/2013.  (VI.28.) sz. határozata 

 

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadása 

 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) - ot megtárgyalta és az  

előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal  

j ó v á h a g y j a. 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program a határozat mellékletét képezi.  

 

Határidő:  2013. július 01. 

Felelős:  polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Szabó Zoltán polgármester 
Mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte a képviselők, résztvevők 

megjelenését és az ülést bezárta. 

 

K. m .f. 

 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester  jegyző 

 


