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Készült 2013. június 19-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület rendkívüli ülésén.
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Both József polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. A határozatképesség
megállapítását követően, a jegyzőkönyv vezetésére Fücsökné Torma Líviát kérte fel. Az ülés
napirendjére az alábbiak szerint javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatban elfogadta az ülés
napirendjét:
28/2013. (VI.19.) önkormányzati határozat
Ebergőc község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2013. június 19-i ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.
2.

Dohánytermékek kiskereskedelmi forgalmazása
Helyi esélyegyenlőségi program
Határidő: azonnal
Felelős: Both József polgármester

1. napirendi pont: Dohánytermékek kiskereskedelmi forgalmazása
Both József polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Nemzeti
Dohánykereskedelmi Zrt. 2013. június 20-i határidő kitűzésével megkereste
Önkormányzatunkat az alábbiak miatt: 2013. július 1-jét követően a dohánytermékkiskereskedelem Magyarországon kizárólagosan a Magyar Állam hatáskörébe utalt
tevékenység, amelynek gyakorlását az állam koncessziós szerződéssel meghatározott időre
átengedheti. A koncessziós pályázati eljárás lefolytatását követen megállapítható, hogy
községünkben a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság július 16. napjától betöltetlen. Az
ilyen települések esetén a vonatkozó jogszabály – a fiatalkorúak dohányzásának
visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény
10.§. (1) bekezdése – úgy rendelkezik, hogy olyan esetben, amikor a dohánytermékek
kiskereskedelmére vonatkozó jogosultság gyakorlása egy településen megszűnik, vagy még
nem is folyik, a tevékenységet az állam a Zrt. által erre külön feljogosított személy útján is
gyakorolhatja az új, eredményes pályázat alapján megköthető koncessziós szerződés
aláírásáig. Fentiek alapján az Önkormányzathoz fordult a Zrt., hogy olyan személyeket kíván
kijelölni a tevékenység ideiglenes végzésére, akik a községben azonos, azaz dohánykiskereskedelmi tevékenységet jelenleg is folytatnak. Kérik legkésőbb június 20. napjáig a
Képviselő-testület javaslatát arra vonatkozóan, hogy a településen gyakorolható, de az eddigi
koncessziós pályázati eljárások során el nem nyert jogosultságok gyakorlására ideiglenesen
mely – a településen már jelenleg is működő – és dohánytermék-kiskereskedelemmel
foglalkozó személy vagy vállalkozás váljon feljogosítottá. Meglátása szerint községünk
esetén a helyi italbolt üzemeltetője jöhet csak szóba, így a kijelölésre javasolt Papp Ilona
egyéni vállalkozó.
A Képviselő-testület egyet értett a polgármester úr által elmondottakkal és egyhangú, 5 igen
szavazattal az alábbi döntést hozta.
29/2013. (VI.19.) önkormányzati határozat
Ebergőc község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. megkeresésére
Ebergőc községben, a dohánytermék-kiskereskedelmi
forgalmazásához kijelöli az alábbi vállalkozást:
Papp Ilona egyéni vállalkozó, 9451. Ebergőc, Petőfi S. u. 25.
(33034684 egyéni váll., adószám: 66245353-1-28)
Határidő: folyamatos
Felelős: Both József polgármester

2. napirendi pont:

Helyi esélyegyenlőségi program

Fücsökné Torma Lívia jegyző tájékozatta a Képviselő-testületet, hogy az Egyenlő
Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
(továbbiakban Ebtv.), a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI

rendelet rendelkezéseivel összhangban elkészítetjük a község Önkormányzatának Helyi
Esélyegyenlőségi Programját. A Türr István Képző Központ oktatása és távsegítsége alapján
Hivatalunk dolgozói végezték a terv összeállítását. Az Ebtv. 31.§ (6)-(7) bekezdései 2013.
július 1. napjától a települési önkormányzat és annak jogi személyiséggel rendelkező társulása
az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi
megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján
nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha e törvény
rendelkezéseinek megfelelően – társulás esetén valamennyi települési önkormányzat –
hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal (HEP) rendelkezik. E törvényi rendelkezésnek
megfelelve került sor az esélyegyenlőségi program elkészítésére. A helyi esélyegyenlőségi
programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási,
lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve meg kell határozni a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program
és a helyi önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a
közoktatási esélyegyenlőségi terv összhangjáról. Az érvényes esélyegyenlőségi program a
pályázatokon való részvétel feltétele. Az esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt
figyelmet kell fordítani
 az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre,
 az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal
szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges
intézkedésekre,
 a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő
esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
 olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci
hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.
A nők és férfiak esélyegyenlőtlenségének, a mélyszegénységben élők, romák
esélyegyenlőtlenségének, valamint a fogyatékos személyek esélyegyenlőtlenségének
csökkentésére irányuló intézkedések csak akkor mellőzhetők, ha egyértelműen
megállapítható, hogy
 ilyen esélyegyenlőtlenség nincs jelen, vagy
 az ilyen esélyegyenlőtlenség a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi
társulás hatáskörébe tartozó intézkedésekkel tovább nem csökkenthető.
Az egyes intézkedésekhez kapcsolódóan meg kell határozni a végrehajtás felelősét, határidejét
és a költségek forrását.
Both József polgármester a fentiekre tekintettel javasolta a Képviselő-testületnek az
elmondottak elfogadását és a terv jóváhagyását.
Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület az elkészült esélyegyenlőségi tervet és
mellékleteit elfogadta és egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot fogalmazta meg.
30/2013. (VI.19.) önkormányzati határozat
Ebergőc község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Ebergőc község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját
megismerte és a programot elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Both József polgármester

A napirendi pontok tárgyalását követően kérdés, hozzászólás nem volt. Both József
polgármester megköszönte a közreműködést, az ülést bezárta.
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