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N é m e t b á n y a  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 29. napján 18 órakor 
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8581 Németbánya, Fő tér 3. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 29. 

napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester, Schmidt Attila 

alpolgármester, dr. Bognár Katalin, és Papp Attila Elemér képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
 

A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy ülés határozatképes, mert az 5 képviselő közül csak Ubrankovics 
József Pál hiányzik, aki előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen 
lenni a mai ülésen. Ezt követően az ülést megnyitja. Elmondja, hogy a mai rendkívüli ülés 
összehívását a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásának határideje indokolta.                                                     

 
A meghívón szereplő napirendi pontot javasolja megtárgyalni. 
 
 

N A P I R E N D : 
 

T á r g y : E l ő a d ó : 
  
1./ Németbánya Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Prog-        Marcsik Zoltánné 
      ramja                                                                                                             Király Ágnes                                             
                                                                                                                            polgármester                 
  
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre 
tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta 
következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesz- 
tésben szereplő napirendi pont megtárgyalását. 

 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pont megtárgyalására.  
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N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 
1./ N a p i r e n d :  Németbánya Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Prog- 
                                 ramja 
   E l ő a d ó :   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
  (Szóbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy  az egyen-
lő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § 
(1) bekezdése szerint, a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi 
programot fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és 
szükség esetén felül kell vizsgálni. Mivel az 5 évre készített HEP időtartama lejárt, új idő-
szakra készített HEP-et kell elfogadnia a képviselő-testületnek. A HEP elkészítését, a Szociá-
lis és Gyermekvédelmi Főigazgatóság alkalmazásában álló esélyegyenlőségi mentorok segí-
tik, a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendeletnek megfelelően.  
Németbánya település Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját az Adászteveli 
Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője felülvizsgálta, a szakmai munka során sikeresen 
együttműködött a mentorral. A HEP szerkezete változatlan maradt, a lakónépességre foglal-
koztatásra, álláskeresőkre, lakásállományra, szociális ellátottakra, intézményi férőhelyekre, 
nyugdíjasokra vonatkozó adatok kerültek aktualizálásra. Ezt követően részletesen ismerteti 
Németbánya Község Önkormányzat 2019-2024. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját, melynek másolatát képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Java-
solja, hogy az új HEP-et fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Papp Attila Elemér képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

100/2019.(XI.29.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról 
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. törvény előírásai-
nak megfelelően, Németbánya Község Önkormányzat 2019-2024. évekre készített 
Németbánya Helyi Esélyegyenlőségi Programját elfogadja. 
A Helyi Egyenlőségi Program a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hoz-
zászólása, kérdése, vagy bejelentése? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megköszöni a 
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jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a képviselő-testületi ülést 18 óra 32 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 

 
 

 
 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                        polgármester                                                               jegyző 
                             


