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Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. október 19.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
Dunaújvárosi  Óvoda Intézményi Esélyegyenlőségi Terve 2017.  évi  módosításának
jóváhagyására

Előadó:          az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető 
           Péter Kata ügyintéző

Meghívott:      Gyenes Józsefné - óvodavezető

Véleményező     bizottságok:
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.10.10.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.10.11.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: Az  egyenlő  bánásmódról  és  az  esélyegyenlőség
előmozdításáról  szóló  2003.  évi  CXXV.  törvény rendelkezése  alapján  az  óvodavezető
elkészítette  2015-2021-ig  terjedő  időszakra  vonatkozó  esélyegyenlőségi  tervet,  melyet
jóváhagyásra megküldött a Közgyűlésnek.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási 
Osztály

Iktatószám: 25716-3/2017.

Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: s.k. Igazgató/osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2017.10. 04. Ellenőrzés dátuma: 2017.10. 04.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  fenntartásában  működő  Dunaújvárosi
Óvoda Intézményi Esélyegyenlőségi Terve 2017. évi módosításának jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés! 

A nemzeti  köznevelésről  szóló  2011. évi  CXC. törvény (a továbbiakban:  Nkt.)  kiemelt  célja  a
nevelés-oktatás  eszközeivel  a  társadalmi  leszakadás  megakadályozása,  az  óvodás  korú
gyermekek  hátrányos  megkülönböztetésének  megelőzése,  továbbá  az  óvodai  nevelésben
résztvevő óvodás gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése. 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
kimondja,  hogy  minden  ember  egyenlő  méltóságú  személy,  és  számos  védett  tulajdonságú
célcsoportot jelöl meg, amelyekkel szemben tiltja a hátrányos megkülönböztetést, jogsértés esetén
számukra jogvédelmet biztosít. 
A törvény 63. § (4) bekezdése szerint az ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési
szervek  és  többségi  állami  tulajdonban  álló  jogi  személyek  kötelesek  esélyegyenlőségi  tervet
elfogadni.

Fenti  jogszabályok  figyelembevételével  készült  a  Dunaújvárosi  Óvoda  Intézményi
Esélyegyenlőségi  Terve  2015-201  időszakra,  melynek  módosítása  szükségessé  vált  az
intézményben bekövetkezett változások és törvénymódosítások miatt. 
 
A  Dunaújvárosi  Óvoda  vezetője  2017.  szeptember  15-én  megküldte  az  intézmény
esélyegyenlőségi tervének módosítását fenntartói jóváhagyásra. A dokumentum az előterjesztés
mellékletét képezi.

Az  előterjesztést  az  oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottság  2017.  október  10-én
megtárgyalta és 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  2017.  október  11-én  megtárgyalta  és  5  igen
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének

…  /2017.     (X.19.)     határozata

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  fenntartásában  működő  Dunaújvárosi
Óvoda Intézményi Esélyegyenlőségi Terve 2017. évi módosításának jóváhagyásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Dunaújvárosi  Óvoda  intézmény 2017.
szeptember  15-én  kelt,  a  határozat  mellékletét  képező  2015-2021-es  időszakra  vonatkozó
Intézményi Esélyegyenlőségi Tervét megismerte és jóváhagyja.

2.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e határozatot küldje
meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője részére. 

  Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

-  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője

       

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/


Határidő: 2017. október 31.

Dunaújváros, 2017. október 19.

                 Izsák Máté s.k.                                                      Tóth Kálmán s.k.
              az oktatási, kulturális, az ügyrendi, igazgatási és 

ifjúsági és sportbizottság elnöke               jogi bizottság elnöke


	A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása, az óvodás korú gyermekek hátrányos megkülönböztetésének megelőzése, továbbá az óvodai nevelésben résztvevő óvodás gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése.

