KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
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ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. december 11-i ülésére
Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Érintett bizottság: Humánpolitikai Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság!
Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. december 12-én fogadta el a 2019-2023 időszakra
szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját és Intézkedési Tervét (a továbbiakban: HEP).
Az Önkormányzat évenként felülvizsgálja és ha kell módosítja a HEP-et 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.
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
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.”
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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
2019”-os oszlopban található.
A HEP Fórum 2019. november 12-én ülésezett és áttekintette az intézményi beszámolók
alapján a HEP IT időarányos megvalósítását. Új feladatként javasolta, hogy kerüljön be a
HEP IT-be a kistarcsai fogyatékos személyek ingyenes uszoda használata.
A beszámolók alapján elmondható, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata a HEP IT-ben
kitűzött feladatok egy részét időarányosan megvalósította, vagy folyamatosan végzi. A
fennmaradó feladatok megvalósításának határideje 2023. 12 .31.
A HEP Fórum megfelelőnek tartja a HEP IT időarányos megvalósulását, az új feladat
kitűzésével egyetért és javasolja a Képviselő-testületnek annak elfogadását.
Határozati javaslat
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi
Program Intézkedési tervét felülvizsgálta és az időarányos megvalósulását megfelelőnek
tartja. Az Intézkedési Tervben szereplő „Solymosi Sándor polgármester” szövegrészt
„Juhász István polgármester” szövegrészre és „Czukkerné dr. Pintér Erzsébet Kistarcsa
Város Önkormányzat jegyzője” szövegrészt „Kistarcsa Város Önkormányzat jegyzője”
szövegrészre módosítja valamint, a Fogyatékkal élők esélyegyenlősége fejezetet az alábbi
feladattal egészíti ki:
„Az intézkedés címe, megnevezése: A kistarcsai fogyatékkal élők ingyenes
uszoda használata.
A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma
megnevezése: Fogyatékkal élők integrálása és támogatása
Az intézkedéssel elérni kívánt cél: Minden kistarcsai fogyatékkal élő személy
kísérőjével együtt ingyen használhassa az uszodát.
A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal:
Az intézkedés tartalma: R: VMSK kidolgozza az ingyenes igénybevétel
szabályozását. K: Kapcsolatfelvétel az érintettekkel. H: Az Önkormányzat
támogassa a fogyatékkal élő lakosság rekreációját.
Az intézkedés felelőse: Juhász István polgármester, Pongrácz Viktória a VMSK
vezetője.
Az intézkedés megvalósításának határideje: R: 2020.02.28., K:2020.12.31.,
H:2023.12.31.
Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok): Igénybe vevők száma.
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi,
technikai): humán, pénzügyi, technikai.
Az intézkedés eredményességének fenntarthatósága: költségvetés.”
Határidő: azonnal
Felelős: Juhász István polgármester
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Kistarcsa, 2019. november 19.
Juhász István
polgármester

