
Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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Tel/46/556-010 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2013. november 15.-én 10,00 

megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Helye: Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme 3851 Ináncs, 
Kossuth u. 26. szám 
 
Meghívásra megjelentek: 
                      Kiss Péter                                  polgármester 

  Gulyás Pál                                 képviselő 
  Kassai Béla                                képviselő 
  Montvajszki Bertalan                 képviselő, 
  Montvajszki Ferenc                    képviselő 
  Nagy Endre                                képviselő, 
 Tóth János                                   alpolgármester  

 
Meghívásra tanácskozási joggal megjelent: 
                       Nagyné Halmai Katalin            jegyző, 
                                        
 A jegyzőkönyvet vezeti: 
                       Szeszták Istvánné                     igazgatási és szoc.főea. 
 
 
Kiss Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testületet, valamint a jegyző asszonyt. Megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Javasolja, hogy 
a napirendi pontokat a meghívó szerint fogadják el. 
 
A meghívó a jegyzőkönyv melléklete. 
 
A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot a 
napirendre vonatkozóan, az alábbiak szerint: 
 
Napirend:  
 
                1./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
                     Előadó: Nagyné Halmai Katalin jegyző 
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Napirend tárgyalása:  
 
                1./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
                     Előadó: Nagyné Halmai Katalin jegyző 
 
Kiss Péter polgármester: 
Tájékoztatja a testületet, hogy július 1.-től EU-s pályázatokat csak akkor lehet 
benyújtani, ha rendelkezik a település helyi esélyegyenlőségi programmal. Az 
ináncsi HEP elkészült, mindenkinek kiküldésre került. Most már sürgőssé is vált 
az elfogadása, mert pályázat beadása miatt szükséges. A TKKI szakértője az 
anyagot jóváhagyta. Kérem, hogy fogadják el Önök is. 
Nagyné Halmai Katalin jegyző: 
Az anyagot – a nagy terjedelemre tekintettel e-mailben - mindenki megkapta. 
Tájékoztatja a testületet, hogy törvény írja elő a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
megalkotását. Javasolja az anyag megtárgyalását és jóváhagyását. 
Tóth János alpolgármester: 
 Áttekintette az anyagot és néhány észrevétele lenne: 
Kéri, hogy az óvoda neve kerüljön pontosításra, valamint az intézményre 
vonatkozó adattáblák. A képviselők száma sem megfelelően van feltüntetve. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 204/2013.(XI.15.) 
önkormányzati határozata Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 
Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, melyet a javasolt korrekciókkal és adattartalommal 
elfogadott. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
Mivel egyéb hozzászólás, bejelentés, indítvány nem hangzott el, a polgármester 
megköszönte a megjelenést és a rendkívüli  ülést befejezettnek nyilvánította. 
 

Kmf. 
 
 
Kiss Péter                                                                       Nagyné Halmai Katalin 
polgármester                                                                                jegyző 
 
 


