V á r os Po l g árm e s te r e
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23
310-174/142, 144
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu •
www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésével kapcsolatos feladatokról
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény (a továbbiakban: Törvény) 31. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a község, a
város és a főváros kerületeinek önkormányzata ötévente, öt évre szóló helyi
esélyegyenlőségi programot (a továbbiakban: HEP) fogad el. A HEP időarányos
megvalósulását a Törvény 31. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kétévente át kell
tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a programot felül kell vizsgálni, illetve a
helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. A
Törvény 31. § (4) bekezdése értelmében a HEP-et a települési önkormányzati köztisztviselők
vagy közalkalmazottak készítik el, munkájukat esélyegyenlőségi mentorok segítik.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biatorbágyi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét kérte fel a HEP elkészítésére és kétévenkénti
felülvizsgálatára, majd a Programot 102/2013. (VI. 27.) határozatával 5 évre elfogadta.
Ennek megfelelően az új program megalkotása és elfogadása ez év júniusában lett volna
aktuális, a program elkészítésével kapcsolatban az alábbi pontokat illetően szükséges a
képviselő-testületi döntés:
1. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság pályázati referense/HEP mentora ez
év tavaszán megkeresést intézett valamennyi, új program megalkotására kötelezett
települési önkormányzathoz. A tájékoztatás arra vonatkozott, hogy az új HEP
összeállításához szükséges központi adatbázis (TeIR rendszer) az elmúlt időszakban
korszerűsítésre került, a rendszer állapota folyamatos tesztelés alatt van, abból
adatok kinyerése jelenleg nehézkes – enélkül azonban a HEP elkészítése nem
lehetséges. Ezért javasolja, hogy az érintett önkormányzatok az új program
elfogadásáig, de legkésőbb ez év végéig tartsák hatályban a régi HEP-et.
2. A Képviselő-testület 85/2012. (04.26.) Öh. sz. határozatával jelölte ki a Biatorbágyi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét a HEP elkészítésére és
kétévenkénti felülvizsgálatára, díjazás ellenében. A megbízás egyszeri alkalomra, öt
éves időtartamra szólt.
A HEP összeállításához szükséges volt a Biatorbágyi Esélyegyenlőségi Fórum
működtetése, mely keretén belül az esélyegyenlőségben érintett csoportokkal
foglalkozó szakemberek, szervezetek folyamatosan tartották egymással a
kapcsolatot, adatokat szolgáltattak, javaslatot tettek az intézkedési tervben megjelenő
feladatokra, véleményezték a meglévő programot. Az elmúlt évek tapasztalata azt
mutatja, hogy ezen Fórum működésének hatékonyságát nagymértékben javítaná, ha
a Fórum működtetéséért, valamint a HEP elkészítéséért felelős személy a

Polgármesteri Hivatal szakirányú szervezeti egységének munkatársa lenne. A
Családsegítő Szolgálat munkatársa – az intézmény alapfeladatainak ellátása mellett
– továbbra is segítheti a HEP elkészítését. A Hivatal Igazgatási Osztályának egyik
munkatársa már rendelkezik azzal a képzéssel, amely a HEP elkészítésének
alapfeltétele, az Osztály vezetője pedig néhány hónapon belül rendelkezni fog a
jogosultsággal, a HEP elkészítéséhez szükséges munkaerő és kapacitás a szervezeti
egységnél tehát rendelkezésre áll. Az Igazgatási Osztály vezetője munkaköre szerint
jelenleg is koordinálja a szolgáltatástervezési koncepció, illetve esélyegyenlőségi
program kidolgozását, ellátja az azzal kapcsolatos referensi feladatokat, továbbá az
egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X.30.)
Ör. sz. rendelet 18. §-ában rögzített Szociálpolitikai Kerekasztal működtetéséért is
felelős, mely szerveződés kifejezetten az esélyegyenlőségi programban, illetve
szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósításának,
végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében jött létre.
Mindezek alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület kérje fel a Polgármesteri
Hivatal Igazgatási Osztályának vezetőjét az új HEP elkészítésével (határidő:
2018. november 30.), valamint a Program kétévenkénti áttekintésének és
felülvizsgálatának elvégzését követően annak Képviselő-testület elé történő
terjesztésével.
3. A 2. pontban szerepeltetett határozatában 2013. évben a HEP elkészítésére a
Képviselő-testület bruttó 400.000,- Ft összegű díjat határozott meg (bruttó 100.000,Ft adatnyerés, bruttó 300.000,- Ft személyi kiadás). A Képviselő-testület 2018. évi
költségvetésében erre a célra nem került elkülönítésre keretösszeg (az egyszeri
megbízás miatt a Családsegítő Szolgálat nem javasolta a tervezését, az Igazgatási
Osztály még nem számolt a feladattal). Fentiek alapján a Képviselő-testület
határozzon a HEP elkészítésének költségéről, díjazásáról.
Fentiek alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg és
az abban foglalt feladatokról szóló határozati javaslatot fogadja el.

Biatorbágy, 2018. június 11.
Tarjáni István s.k
polgármester

Az előterjesztést összeállította, felelős: Pomaházi Krisztina igazgatási osztályvezető
Előkészítésben résztvevő: Tóth Attila intézményvezető (Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat)

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
... /2018. (VI. 28.) határozata
A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésével kapcsolatos feladatokról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi
Esélyegyenlőségi Program elkészítésével kapcsolatos feladatokról szóló előterjesztést és az
alábbi döntéseket hozza:
1) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 102/2013. (VI. 27.) Öh. sz.
határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját hatályban tartja az új
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáig, de legkésőbb 2018. november 30-ig.
2) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy
Biatorbágy Város új Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elkészítése érdekében
•

jelölje ki Pomaházi Krisztinát, a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának
vezetőjét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által szervezett, a
helyi esélyegyenlőségi programok megírására felkészítő képzésen való
részvételre,

•

majd a képzés sikeres elvégzését követően bízza meg a kijelölt személyt
Biatorbágy Város új Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elkészítésével,
illetve kétévenkénti felülvizsgálatával és Képviselő-testület elé terjesztésével.

3) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete az új Helyi Esélyegyenlőségi
Program elkészítésével kapcsolatos költségeket (dologi és személyi kiadások)
……………………... Ft összegben biztosítja.

Határidő:

a képzésre történő jelentkezésre: 2018. június 30.
Biatorbágy Város új Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésére és a
Képviselő-testület elé terjesztésére: 2018. november 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály vezetője
•
•

