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Egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a 2013. június 27-i ülésén a
169/2013.(VI.27.) számú határozatával elfogadta Helyi Esélyegyenlőségi Programját, mellyel
eleget tett az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvényben foglalt kötelezettségének.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program létrehozásának folyamatát a helyi esélyegyenlőségi
programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011.(XII.27.) Korm. rendelet, valamint a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
részletes szabályairól szóló 2/2012.(VI.5.) EMMI rendelet határozza meg. A Program öt nagy
csoportra bontja a társadalom esélyegyenlőség szempontjából leginkább veszélyeztetett
tagjait, melyek az alábbiak:
- mélyszegénységben élők és romák,
- gyermekek,
- nők,
- idősek,
- fogyatékkal élők.
2015-ben fenti dokumentum felülvizsgálatra került, ennek keretében szegregátum
helyzetének javítására, illetve a nyári gyermekétkeztetési pályázaton való részvételre
vonatkozóan került be kiegészítés a Helyi Esélyegyenlőségi Programba.
2017-ben újabb felülvizsgálati kötelezettségünknek kell eleget tennünk, mely munka
előkészítése már 2017. januárjában megindult és folyamatosan zajlott. Az elkészült Helyi
Esélyegyenlőségi Programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság esélyegyenlőségi
mentora áttekintette, ezt követően került a Helyi Esélyegyenlőségi Program a Fórum elé,
amely 2017. október 16-án tárgyalta, jóváhagyta és elfogadásra a Közgyűlés elé delegálta.
Javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek az alábbi változtatásokat:
-

autizmussal élők részére nappali intézmény létrehozását, valamint
fogyatékossággal élő felnőttek számára önálló életvitelre/ részben önálló
életvitelre történő felkészülést segítő lakás kialakítását,
- idősek részére apartmanos lakrészekben bentlakásos ellátást biztosító idősvédelmi
intézmény kialakítását, 65 év feletti időseknek a munkaerőpiacra való visszatérését
célzó programokban való részvételt,
- óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztését,
- egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztését,
- oktatási intézmények energetikai korszerűsítését,
- társadalmi együttműködés erősítését célzó helyi programok végrehajtását,
- leromlott városi területek rehabilitációját
szolgáló intézkedéseket az Intézkedési Tervbe felvenni.
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A nyári gyermekétkeztetési pályázaton való részvételt, mint már nem pályázat keretében
megvalósuló ellátást, az Intézkedési Tervből törölni szükséges.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2017. október 18.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése
1.
a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát, annak keretében az Intézkedési Terv
alábbiakkal történő kiegészítését elfogadja:
-

-

-

az autizmussal élők részére nappali intézmény létrehozását, valamint
fogyatékossággal élő felnőttek számára önálló életvitelre/ részben önálló
életvitelre történő felkészülést segítő lakás kialakítása;
idősek részére apartmanos lakrészekben bentlakásos ellátást biztosító idősvédelmi
intézmény kialakítását, 65 év feletti időseknek a munkaerőpiacra való visszatérését
célzó programokban való részvétel;
óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése;
egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése;
oktatási intézmények energetikai korszerűsítése,
társadalmi együttműködés erősítését célzó helyi programok végrehajtása;
leromlott városi területek rehabilitációja.
A nyári gyermekétkeztetési pályázaton való részvétel, mint már nem pályázati
keretben megvalósuló ellátás, az Intézkedési Tervből törlésre kerül.

Határidő: 2017. október 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a jegyzőt, hogy a jóváhagyott Programot juttassa el a Helyi Esélyegyenlőségi
Fórum tagjainak.
Határidő: 2017. november 15.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
3.

megállapítja, hogy a következő felülvizsgálat időpontja: 2018. június 27.

Határidő: 2018. június 27.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
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