
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 12. 13.

 Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására

Előadó: Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnöke
Előkészítő: Ságiné Schilling Judit ügyintéző

Bojér Éva személyügyi és működtetési osztályvezető
Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága: 2018. 12. 04. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság                                            2018. 12. 04.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A  város  5  évre  (2013-2018)  szóló  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programját  a  közgyűlés  273/2013.
(VI.28.) határozatával elfogadta. A programot két évente át kellett  tekinteni.  Az első áttekintést
2015-ben  a  közgyűlés  302/2015.  (V.21.)  határozatával,  a  második  áttekintést  2017-ben  a
458/2017.  (VI.15.)  határozatával,  az  harmadik,  egyben  utolsó  áttekintést  pedig  2018-ban  a
397/2018. (VI.21.) határozatával fogadta el.
A törvényi előírásoknak megfelelően 2019. évtől kezdődően újabb 5 évre (2019-2023) szóló Helyi
Esélyegyenlőségi  Programot  kell  elkészíteni  és  elfogadni  az  önkormányzatnak,  hogy pályázati
úton odaítélt támogatásban részesülhessen.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi és Működtetési Osz-
tály

Iktatószám: 28644/2018.

Ügyintéző neve: Ságiné Schilling Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-136
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Bojér Éva 

I.  Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok: 
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -   
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:   
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2018.12. ….. Ellenőrzés dátuma: 2018.12. ......
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT

1



A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
31.§-a alapján a község, a város és a főváros kerületei önkormányzatainak öt évente öt évre szóló
Helyi Esélyegyenlőségi Programot kellett elfogadniuk.

A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kellett készíteni a hátrányos helyzetű társa-
dalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők és a romák, a fogyatékkal
élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási,
egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg
kellett határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket. A helyi esélyegyenlőségi programot részletes szabályok alapján kell elkészíteni. A
programalkotás során gondoskodni kellett a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkor-
mányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá az integrált településfej-
lesztési stratégiai antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során figyelmet kellett fordítani:

az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvénye-
sülését 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 hozzáfé-
rés biztosításához szükséges intézkedésekre,

olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illet-
ve javítják foglalkoztatási esélyeiket.

A 2003. évi CXXV. törvény értelmében:

A települési önkormányzat 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 az e törvény ren-
delkezéseinek megfelelő, hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programmal rendelkezik.

Fentieknek megfelelően készült el Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának újabb 5
évre, 2019-2023 -ig szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programja.

A  program készítésekor  célunk  volt  a  helyzetelemzésre  építve  olyan  beavatkozások  részletes
tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz
tartozók helyzetének javítása szempontjáról.

A közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága az előterjesztést 2018. 12. 04. napi ülésén
megtárgyalta és 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatta a határozati javaslatot. 

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsága az előterjesztést 2018. 12. 04. napi ülésén megtárgyalta
és 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatta a határozati javaslatot. 

Fentiek értelmében az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:
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HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ........./2018 (XII. 13.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város        
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját (2019-2023) elfogadja.

      2.   A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Helyi Esélyegyenlőségi Program aláírására.

      Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                      a polgármester
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                       a személyügyi és működtetési osztályvezető

Dunaújváros, 2018. december 13. 

                 Tóth Kálmán sk.                                                          Lőrinczi Konrád sk.
Ügyrendi, Igazgatási és jogi bizottság               közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága
                     elnöke                                                                             elnöke
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