BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIKÓ ANDRÁS

POLGÁRMESTER

129 ../2020. (XII.17.) számú határozat
a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a

Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének — és
életének
megóvása
érdekében
Magyarország
egész
területére

veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól

CLXXXIX. törvény 41.§ (3) bekezdésén alapul.

szóló 2011. évi

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének .feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
hatáskörét gyakorolva Pikó András polgármester úgy döntök, hogy:

feladat-

és

1.) elfogadom a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervének végrehajtásáról

szóló 2020. évi felülvizsgálatot az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti
tartalommal.

2.) Budapest

Főváros

VIII.

kerület

Józsefvárosi

Önkormányzat-

a 21/2018.(XIL

18.)

számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott - 2019-2023 közötti időszakra
vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi program áttekintésének eredményeképpen elrendeli
annak teljes körű felülvizsgálatát és kezdeményezi a helyzetelemzés és az Intézkedési

terv módosítását

a fejlesztési lehetőségek

szerint (fejlesztési tervek, koncepciók,

integrált településfejlesztési stratégia) az új helyzetnek megfelelően, valamint annak
kiterjesztését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény 8. §-ban felsorolt valamennyi hátrányos megkülönböztetés
alapjául szolgálható tulajdonsággal rendelkező személyek esélyegyenlőségének

biztosítására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2021. április 30.
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