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Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. június 19-én fogadta el Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját és Intézkedési Tervét (a továbbiakban: HEP) és 2015. június 24-én azt 
felülvizsgálta és módosította az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.), 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 rendelkezései értelmében. 
Az Önkormányzat a HEP megvalósítása, értékelése és ellenőrzése érdekében Felelős Fórumot 
(a továbbiakban: HEP Fórum) hozott létre, melynek tagjai az együttműködést aláíró 
szervezetek, intézmények. Kistarcsa Város Önkormányzata a HEP-ben vállalta, hogy annak 
megvalósítását évente felülvizsgálja. 
 
Az Ebktv. 31. § (6)-(7) bekezdése és 64/A. § alapján 2013. július 1-től az a települési 
önkormányzat részesülhet az államháztartás alrendszereiből, EU-s forrásokból és egyedi 
döntés alapján nyújtott pályázati úton odaítélt támogatásban, aki hatályos esélyegyenlőségi 
programmal rendelkezik. 
 
„31. § (6) 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 rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi 
programmal rendelkezik. 
(7) A települési önkormányzatok 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 a társulást alkotó települési 
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önkormányzatok mindegyike az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi 
esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.” 
64/A. § „A 31. § (6) és (7) bekezdését 2013. július 1-jét követően kell alkalmazni.” 
 
A HEP Intézkedési Terve (a továbbiakban: HEP IT) által kitűzött feladatok végrehajtásának 
áttekintése érdekében a felelős intézmények beszámolót nyújtottak be az időarányos 
végrehajtásról, melynek összegzése a HEP IT-ben az IT megvalósulásának felülvizsgálata 
2014., 2015. és a 2016-os oszlopban található. 
 
A HEP IT felülvizsgálata során annak megvalósulásának vizsgálata kerül előtérbe.  
 
A beszámolók alapján elmondható, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata a HEP-ben kitűzött 
feladatok többségét megvalósította, vagy folyamatosan végzi.  
A HEP Fórum 2017. május 30-án ülésezett és áttekintette az intézményi beszámolók alapján a 
HEP IT időarányos megvalósítását. Új feladatként javasolja, hogy kerüljön be a HEP IT-be a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek szünidei étkeztetése. 
 A HEP Fórum megfelelőnek tartja a HEP IT időarányos megvalósulását, az új feladat 
kitűzésével egyetért.  
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program Intézkedési tervét felülvizsgálta és az alábbi módosításokkal fogadja el: 
Az IT megvalósulásának felülvizsgálata 2017.: 
I.  A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1. A mélyszegénységben élők élelmiszeradománnyal való segítése: A Magyar 
Élelmiszerbankkal az intézmény szerződését 2018-ig meghosszabbították. 
Élelmiszeradományokat osztottak és gyűjtöttek a rászoruló családoknak. A 
rászoruló családok hetente kapnak élelmiszer csomagot. 

2. Földhasználati szerződések rendezése: 5 ingatlan esetében haszonbérleti 
szerződés került megkötésre. A 16 ingatlanból már csak 5 ingatlanra 
vonatkozóan van folyamatban a haszonbérleti szerződés megkötése. 

3. Roma kultúra bemutatása: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Kakasfőző 
Fesztiválon és a Böllérfesztiválon is csapatot indított, bemutatva a roma 
gasztronómiát. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Roma bált és tehetségkutató 
versenyt rendezett. Az Alapszolgáltatási Központ által szervezett Ki mit tud? 
vetélkedőn részt vettek roma származású gyermekek is. 

4. A mélyszegénységben élők és a roma munkanélküliek munkába állásának 
elősegítése: Az Alapszolgáltatási Központ a Pest Megyei Kormányhivatal 
Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával munkakapcsolatban áll, az 
aktuális álláslehetőségekről tájékoztatást ad, segítséget nyújt az álláskeresésében. 

II.  A gyermekek esélyegyenlősége 
1. Tölgyfa Óvoda bővítése: lezárt feladat 
2. Az integráltan oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek és a halmozottan 

hátrányos helyzetű és a hátrányos helyzetű gyermekek ellátásának megőrzése: 
Lezárt feladat. Az IPR pályázat megszűnése miatt a Simándy József Általános 
Iskola kiemelt nevelési-oktatási területként és az alapítványa is segíti a 
szociálisan rászoruló gyermekeket. 
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3. Jelzőrendszer megerősítése: 2016-ban 8 alkalommal került sor gyermekvédelmi 
tanácskozásra. A jelzőrendszer tagjai 103 esetben éltek jelzéssel az intézmény 
felé. A jelzőrendszer megfelelő módon működik. 

4. A rászorulók óvodáztatási támogatáshoz való juttatása: lezárt feladat. 
5. Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 2 csoporttal való bővítése: A Kistarcsai Gesztenyés 

Óvoda 2 csoporttal való bővítése 2017. szeptember 1-ig megvalósul. 
6. Simándy József Általános Iskola tornateremmel való bővítése: Megépült a Városi 

Sportközpont. Lezárt feladat. 
7. Új feladat: Az intézkedés címe, megnevezése: A szociálisan rászorult gyermekek 

étkeztetésének segítése 
A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: Az iskolai szünidőben a szociálisan rászorult gyermekek 
étkeztetésének megoldása. 
Az intézkedéssel elérni kívánt cél: Minden rászorult gyermek kapjon napi 
egyszer meleg ételt. 
A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal: A szociális ellátások 
helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.19.) sz. önkormányzati rendelet 
Az intézkedés tartalma: A RGYK ellátásban részesülő gyermekek a szünidő 
munkanapjain kapjanak egyszeri meleg ételt. 
Az intézkedés felelőse: Solymosi Sándor polgármester, Pálfi Kálmánné az 
Alapszolgáltatási Központ vezetője. 
Az intézkedés megvalósításának határideje: 2017.06.16. 
Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok): Minden igényl ő kap ebédet. 
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, 
technikai): humán, pénzügyi, technikai. 
Az intézkedés eredményességének fenntarthatósága: költségvetés. 
IT megvalósulásának vizsgálata 2017.: A HH/HHH gyermekeken kívül az 
Önkormányzat saját költségvetési forrásból a szünidőben ingyen ebédet biztosít 
a RGYK-ban részesülő gyermekeknek. 

III.  A nők esélyegyenlősége 
1. A szociálisan rászoruló családok gyermekeinek családi napköziben való 

elhelyezésének támogatása: Az Önkormányzat 40.000.-/fő/hó összeggel 
támogatja az 1-3 éves korú gyermekek családi napköziben való elhelyezésére. 
Jelenleg 36 fő a támogatott gyermekek száma. 

2. Gyes-ről, Gyed-ről visszatérő nők munkába állásának segítése az önkormányzat 
intézményeibe: A Kistarcsai Gesztenyés Óvodában a GYES-ről visszatérő 
dolgozók száma: 3 fő. Az Alapszolgáltatási Központ foglalkoztat GYES mellett 
részmunkaidőben dolgozó munkavállalót. 

3. Társadalmi érzékenyítés a nőket érő erőszak kapcsán: Az Alapszolgáltatási 
Központ egyéni tanácsadást ad az arra rászorulóknak. Az Europa Direct Pest 
Megyei Szervezete a Kistarcsai Napokon tájékoztató jellegű filmet vetített a 
nőket érő erőszak kapcsán. 

4. Gyes-ről, Gyed-ről visszatérő nők munkába állásának segítése: Az 
Alapszolgáltatási Központ segítséget nyújt önéletrajzírásban, álláskeresésben, 
állásinterjú modellezésben a hozzá forduló GYES-en és GYED-en lévő 
szülőknek. 

5. Bölcsőde építése: Beadásra került a pályázat. 
IV.  Az idősek esélyegyenlősége 

1. Nyugdíjasoknak szóló önkormányzati támogatások megőrzése: Az 
Önkormányzat továbbra is biztosítja a 70 év feletti lakosai számára az ingyenes 
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uszoda használatot. A Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör és a Szeretet 
Dalkör részére fellépési lehetőséget ad a Városi Művelődési, Sportközpont és 
Könyvtár a városi rendezvényeken. Nyugdíjas Klub vezetését az 
Alapszolgáltatási Központ munkatársa látja el, folyamatos programokat 
biztosítva az idősek számára. A VMSK a nyugdíjas csoportok összejöveteleire 
térítésmentesen ad helyet az intézményében. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
1. Közintézmények akadálymentesítése: Akadálymentesítés  jelenleg még a 

Simándy  József Általános Iskolában, a Csigaházban, a Civil Házban (részben) 
és a Városi Uszodában nem valósult meg. A Polgármesteri Hivatal egy szárnya 
akadálymentesített. 

2. Alapszolgáltatási Központ akadálymentesítése: Feladat lezárva. 
3. Fogyatékkal élők részvétele a városi rendezvényeken: A Közösen Értük a Sérült 

Fiatalokért Alapítvány Kistarcsa minden rendezvényén képviselteti magát.  A 
Kistarcsai Napok keretén belül esélyegyenlőségi vetélkedőt szerveztek. Az 
Alapítvány térítésmentesen tudja igénybe venni a Civil Házat rendezvényeire. A 
kistarcsai fesztiválokon a kerekesszékkel közlekedő résztvevőknek a VMSK 
emelvényt biztosít a színpad jó láthatósága érdekében. 

4. Adatgyűjtés, adatbázis készítése a fogyatékos emberek életminőségének javítása 
érdekében: Lezárva. 

5. Társadalmi érzékenyítés a fogyatékkal élő emberek kapcsán: A Közösen Értük 
a Sérült Fiatalokért Alapítvány segítségével a kistarcsai rendezvényeken 
vetélkedőt szerveznek, csapatokkal részt vesznek a főzőfesztiválokon. A 
Simándy József Általános Iskola 6. osztályos tanulói részt vettek a „Láthatatlan 
kiállításon”. Az iskola tematikus napot tartott a fogyatékkal élő emberek 
életének megismertetése érdekében. A gyermekek osztályfőnöki óra keretén 
belül érzékenyítő foglalkozásokon vesznek részt. Közösen Értük a Sérült 
Fiatalokért Alapítvánnyal az Alapszolgáltatási Központ közös kirándulást és 
kézműves foglalkozásokat szervez. 

6. „Egy-más megismerése” – Sérült gyerekek napja. Társadalmi beilleszkedés 
segítése az ép és sérült gyermekek között: A Simándy József Általános Iskola 6. 
osztályos tanulói részt vettek a „Láthatatlan kiállításon”. A gyermekek 
osztályfőnöki óra keretén belül érzékenyítő foglalkozásokon vesznek részt. Az 
iskola munkatervében minden évben szerepel egy tematikus nap, ahol 
fogyatékkal élő ember meghívása kapcsán kapnak képet a gyerekek a 
fogyatékkal élő emberek életéről. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 
Kistarcsa, 2017. június 7. 
 
 
  Solymosi Sándor  
  polgármester 
 


