Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete
8308.Sáska, Rákóczi u.4.
Tel: 87/510-344
Száma: 121-22/2013.

Jegyzőkönyv

Készült: Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.december 2-án
(hétfőn) 17 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Helye: Polgármester Irodája Sáska, Rákóczi u.4.
Jelen vannak: Kovács Nándor
Horváth Árpád
Jehoda István
Konkoly Norbert
Tóth Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné
jegyző
Albertné Asztalos Anita
Vöröskereszt Sáskai Szervezet Elnöke
Jehoda Istvánné
Nyugdíjas Klub Vezetője
Horváth Árpád
Zalahaláp-Sáska Tűzoltó-egyesület Parancsnoka
Jehodáné Preininger Eszter könyvtár, faluház Vezetője
Jegyzőkönyvvezető:
Takács Lászlóné

jegyző

Kovács Nándor polgármester köszöntötte a képviselőket, a jegyzőt, civil szervezetek
vezetőjét. Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, hisz mind az 5 képviselő
jelen van, az ülést megnyitotta. Kérte a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő
napirendi pontot.
Képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontot, és
meghozta az alábbi:
119/2013.(XII.2.)önkormányzati határozatot
Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 2.-án 17
órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melynek napirendjét alábbiak
szerint hagyja jóvá:
1./ Sáska község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja.
Előadó: Kovács Nándor polgármester
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Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők és tanácskozási joggal
meghívottak megkapták a helyi esélyegyenlőségi programot. Kérte Takács Lászlóné jegyzőt
ismertesse az előterjesztés megtárgyalásának szükségességét.
Takács Lászlóné jegyző elmondja, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok
elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011.(XII.27.)
Korm.rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szabályairól szóló
2/2012,(VI.5.)EMMI. rendelet írja elő az esélyegyenlőségi program elkészítésének
kötelezettségét. A felkészítésben a Thür István Továbbképző Központ segített 3 napos 3 x 10
órás képzésben. Megkapták a szükséges iránymutatást hogyan kell elkészíteni a programot. A
tervet Bati Istvánné Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője készítette,
a tervhez kikérte az érdekeltek véleményét. A képviselő-testületnek el kell fogadni, mert
akár magyarországi akár uniós támogatásban csak akkor részesülhet az önkormányzat
amennyiben rendelkezik ezzel az esélyegyenlőségi tervvel. A program 5 évre szól, de 2
évente felül kell vizsgálni és a szükséges módosításokat el kell végezni. Az esélyegyenlőségi
program a testületi határozattal együtt megküldésre kerül a Türh István Továbbképző
Központba, amely továbbítanak a minisztérium felé.
Bati Istvánné jegyző helyettese elmondta, hogy az esélyegyenlőségi tervben meg kellett
határozni a célcsoportokat: a romákat, mélyszegénységben élőket, gyermekeket, nőket,
időseket, fogyatékkal élőket. A célokat rövid, közép, és hosszútávon kell megvalósítani. A
rövid távú 2014. december 31. középtávú: 2016. december 31. hosszú távú 2018. december
31. Esélyegyenlőségi Fórumot kell összehívni, akik értékelik a kitűzött célok megvalósítását,
szükséges intézkedések megtételét. A községében 17 fő roma származású személy van.
Azoknak a munkáltatóknak akik fogyatékkal élőket alkalmaznak adókedvezményt lehet adni.
Hátrányos helyzetű gyermekeknél a szülőket bevonni a közösségi életbe. Fogyatékkal élők
életének megkönnyítése érdekében meghatározták az akadálymentesítést. Az önkormányzati
épületek egy része csak akadálymentes. A mozgáskorlátozottak részére megtörtént az
akadálymentesítés, de az egyéb fogyatékossággal rendelkezők – hallássérültek - számára is
biztosítani kell a lehetőségeket, például a honlapon való tájékozódás akadálymentesítésének
megoldása. Az esélyegyenlőségi programban szerepel a faluház tetőterének beépítése,
mellyel egy időben elvégzik a faluház teljes akadálymentesítését, 5 éven belül. Szerepel még
az elképzelések között a Petőfi utcai járda akadálymentesítése. Egészség megőrzési
programok szervezésébe vonják a civil szervezeteket a vöröskereszt szervezetet, valamint a
nyugdíjas klubbot. A gyermekek továbbtanulásának segítése eddig fontos feladata volt az
önkormányzatnak, melyet a programban is meghatároztak pl. a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíj pályázat, támogatás. Fontos a nők esélyegyenlőségének javítása, hisz a gyermekes
anyák nehezen találnak munkát, itt is kedvezményeket lehet adni a munkáltatónak, ha nőket
foglalkoztatnak.
Szerepel az előterjesztésben szünidei programok szervezése a gyermekek részére,
eszközbeszerzés, játszótér fejlesztés.
Kovács Nándor polgármester megköszönte a kiegészítést. Véleménye szerint a helyi
esélyegyenlőségi program felülvizsgálatát be kell tenni az éves munkatervbe, december
hónapra. Kérte a jelenlévőket mondják el véleményüket, javaslatukat.
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Tóth Zoltán képviselő javasolta elfogadni az esélyegyenlőségi programot. Véleménye szerint
a Petőfi utcai járda akadálymentesítését egy év alatt el lehet végezni. A célokra pályázni kell.
Jehoda Istvánné nyugdíjas klub vezetője elmondta, hogy eddig is végezték a helyi
esélyegyenlőségi programban meghatározottakat. Nyugdíjas klub minden segítséget megad a
szervezéshez.
Albertné Asztalos Anita Vöröskereszt Sáskai Helyi Alapszervezet elnöke kérdezte, hogy
egészségmegőrzésre lesz-e pénz? Felajánlja a szervezet segítségét.
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat eddig is végeztetett
vérnyomás, vércukor, és koleszterin mérést. Biztosították a tesztcsíkokat a vizsgálathoz. Jó
lenne vásárolni egy érszűkület mérőt, a nőket elvitték mammográfiai szűrésre Veszprémbe a
falugondnoki autóval. Beszél a tapolcai kórház igazgatónőjével, hogy milyen szűréseket lehet
elvégeztetni. Egészségmegőrzés érdekében vásároltak egy 24 órás vérnyomás mérőt, melyet
a háziorvosnak adott át az önkormányzat használatra. Az önkormányzat létrehozott egy
egészségmegőrző centrumot, mellyel a 40 év feletti korcsoportok egészségmegőrzését tűzte ki
célul. Az önkormányzat költségvetéséből biztosít fedezetet az egészségmegőrzésre, és
lehetőség szerint élünk a pályázati lehetőséggel is.
Tóth Zoltán képviselő hiányolta, hogy a programban nem szerepel az egyházzal való
kapcsolat, és fejlesztési elképzelések.
Bati Istvánné jegyző helyettese elmondta, hogy a plébános úr elzárkózott az
adatszolgáltatástól.
Kovács Nándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a helyi esélyegyenlőségi
program elfogadásával kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
120/2013.(XII.2.)önkormányzati határozatot
Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete Sáska község
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját a határozat melléklete
szerinti formában elfogadta.
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a program aláírására, a
jegyzőt pedig a program illetékes szervek részére történő megküldésére.
Felelős: Kovács Nándor polgármester
Takács Lászlóné jegyző
Határidő: Azonnal.
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Kovács Nándor polgármester megköszönte a Vöröskereszt Sáskai Alapszervezet munkáját,
színvonalas évzárót tartottak, kifogástalan vendéglátással. A rendkívüli nyilvános testületi
ülést 18 órakor bezárta.

k.m.f.t.

Kovács Nándor
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

