
Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. december 23.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Fogyatékosságügyi Tanácsa
megalakulásának jóváhagyására

Előadó: Pintér Tamás polgármester
Előkészítő: Kovács Éva személyügyi és működtetési osztályvezető

Ságiné Schilling Judit esélyegyenlőségi referens

Véleményező bizottságok:
Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság 2019. 12. 20.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság                                                         2019. 12. 20.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A  fogyatékos  emberek  hátrányainak  enyhítése,  esélyegyenlőségük  megalapozása,  illetve  a
társadalom szemléletmódjának  alakítása érdekében  az  Országgyűlés  megalkotta  a  fogyatékos
személyek  jogairól  és  esélyegyenlőségük  biztosításáról  szóló  1998.  évi  XXVI.  törvényt.
Kormányunk  a  fogyatékos  személyek  helyzetének  előmozdítása,  a  fogyatékosságüggyel
kapcsolatos feladatok ellátásának segítése, továbbá a fogyatékos személyek érdekében működő
civil  szervezetekkel  történő  együttműködés  erősítése  céljából  létrehozta  az  Országos
Fogyatékosságügyi  Tanácsot.  Ennek  mintájára  önkormányzatunk  kezdeményezi  a
Fogyatékosságügyi Tanács létrehozását, melynek jóváhagyását kérjük a Tisztelt Közgyűléstől. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi és Működtetési Osztály Iktatószám: 52630/2019.
Ügyintéző neve: Ságiné Schilling Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-136
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

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:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: nyílt

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Fogyatékosságügyi Tanácsa megalakulásának
jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

A  fogyatékos  emberek  hátrányainak  enyhítése,  esélyegyenlőségük  megalapozása,  illetve  a
társadalom szemléletmódjának  alakítása érdekében  az  Országgyűlés  megalkotta  a  fogyatékos
személyek  jogairól  és  esélyegyenlőségük  biztosításáról  szóló  1998.  évi  XXVI.  törvényt.
Kormányunk  a  fogyatékos  személyek  helyzetének  előmozdítása,  a  fogyatékosságüggyel
kapcsolatos feladatok ellátásának segítése, továbbá a fogyatékos személyek érdekében működő
civil  szervezetekkel  történő  együttműködés  erősítése  céljából  létrehozta  az  Országos
Fogyatékosságügyi Tanácsot. 

A fogyatékos  emberek  a  társadalom  egyenlő  méltóságú,  egyenrangú  tagjai,  akik  a  mindenkit
megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek
élni.

Önkormányzatunk  elkötelezett  a  fogyatékosügy  iránt,  erőfeszítéseket  tesz  a  hozzáférhető
település megvalósításáért. Településpolitikájában kiemelten kezeli az esélyegyenlőséget. Az évek
során szoros együttműködést alakított ki a fogyatékos emberek helyi szervezeteivel. 

Önkormányzatunk célja: azoknak a feltételeknek a megteremtése, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy a fogyatékossággal élők teljesen, aktívan és minden tekintetben részt tudjanak venni a város
életében és a döntéshozatalokban.

Önkormányzatunk  minden  szükséges  intézkedést  megtesz  annak  érdekében,  hogy  az
esélyegyenlőség  elve  a  gyakorlatban  is  érvényesüljön.  Ennek  megerősítése  érdekében
kezdeményezi a Fogyatékosságügyi Tanács létrehozását a következő szervezetek részvételével:

Önkormányzat részéről                                                  1 fő
Mindannyian mások vagyunk Egyesület                        1 fő
Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete      1 fő
Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete          1 fő
Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesülete                  1 fő
Jószolgálati Otthon Közalapítvány                                 1 fő
Bölcsődék képviseletében                                              1 fő
Óvodák képviseletében                                                   1 fő
Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI képv.               1 fő
Általános Iskolák képviseletében                                    1 fő
Középiskolák képviseletében                                          1 fő
Egyetem képviseletében                                                 1 fő
Egészségügy képviseletében                                          1 fő
Foglalkoztatási osztály képviseletében                           1 fő
Szociális terület képviseletében                                      1 fő

Az Oktatási,  Kulturális és Társadalmi  Kapcsolati  Bizottság az előterjesztést  2019.  12.  20.  napi
ülésén, az Ügyrendi,  Igazgatási és jogi Bizottság az előterjesztést a 2019. 12. 20. napi ülésén
megtárgyalta.

A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2019. (XII. 23.) határozata

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Fogyatékosságügyi Tanácsa megalakulásának
jóváhagyásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a fogyatékos
emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, a fogyatékos személyek
helyzetének előmozdítása, a fogyatékosságüggyel kapcsolatos feladatok ellátásának segítése,
továbbá  a  fogyatékos  személyek  érdekében  működő  civil  szervezetekkel  történő
együttműködés  erősítése  céljából  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Fogyatékosságügyi Tanácsának megalakulását.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  Fogyatékosságügyi  Tanácsba
Szántó Péter képviselőt delegálja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
a polgármester

 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a személyügyi és működtetési osztály vezetője

Határidő: - 2019. december 30.

Dunaújváros, 2019. december 23.

                                            Pintér Tamás
                                             polgármester










	Tisztelt Közgyűlés!

