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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 06. 15.

 Javaslat az önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepek és kiemelt városi rendezvények
akadálymentesítésére vonatkozó szándékának kifejezésére, az akadálymentesítéshez

szükséges további feladatok meghatározására

Előadó: Cserna Gábor polgármester
Előkészítő: Ságiné Schilling Judit ügyintéző

Bojér Éva személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető
Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága: 2017. 06. 06. 

A napirendi pont rövid tartalma: 
Nyitrai  Zsolt  stratégiai  társadalmi  kapcsolatokért  felelős  miniszterelnöki  megbízott
kezdeményezésére  az  önkormányzat  akadálymentesítési  szándékának  kifejezése,  a  további
feladatok meghatározása. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi és Munkaerő-
gazdálkodási Osztály

Iktatószám: 10992/2017.

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/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

az önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepek és kiemelt városi rendezvények
akadálymentesítésére vonatkozó szándékának kifejezésére, az akadálymentesítéshez

szükséges további feladatok meghatározására

Tisztelt Közgyűlés!

Nyitrai  Zsolt  stratégiai  társadalmi  kapcsolatokért  felelős  miniszterelnöki  megbízott  levélben
tájékoztatta  a  polgármestert,  hogy  2017.  március  17-én  a  Miniszterelnöki  Kabinetiroda
kezdeményezésére  a  nemzeti  rendezvények  és  az  állami  megemlékezések szervezését  ellátó
Honvédelmi Minisztérium és négy nagy fogyatékosságügyi érdekképviseleti  szervezet stratégiai
együttműködési  megállapodást  kötöttek  (az  előterjesztés  1.  melléklete).  Az  együttműködés
lényege az állami rendezvényeken az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. 
A felsőszintű megállapodás az alábbi 3 fő területre terjed ki: 

1. a  rendezvények  fizikai  akadálymentesítése  mozgáskorlátozott  és  látássérült  emberek
számára, 

2. a hallássérült emberek számára a szakképzett jelnyelvi tolmácsolás biztosítása,
3. az  értelmi  akadályozottsággal  élő  emberek  számára  könnyen  érthető,  egyszerűsített

nyelvezetű tájékoztató anyagok készítése. 
A miniszterelnöki megbízott levelében arra kérte a polgármestert, hogy – amennyiben egyetért a
megállapodásban megjelölt  célokkal  –,  az önkormányzat  támogassa,  hogy városunkban is
létrejöhessen  hasonló  együttműködés  az  önkormányzat  és  a  helyi  érdekképviseleti
szervezetek között, vagy a közgyűlés döntésével fejezze ki akadálymentesítésre irányuló
szándékát  a  nemzeti  ünnepek  alkalmából  szervezett  és  egyéb  kiemelt  városi
rendezvényeken.

A  hasonló  tartalmú  helyi  megállapodás  megkötésének  lehetőségét  vizsgálva  az  alábbi
megállapítások tehetők:

- Az országos szintű fogyatékosságügyi szervezetekhez hasonlóan helyben két bejegyzett
szervezet működik (Mozgássérültek Együtt  Egymásért Ifjúsági Egyesülete, „Mindannyian
Mások Vagyunk” Egyesület), a siketek és nagyothallók, valamint gyengénlátók és vakok
érdekképviseletére Dunaújvárosban nem alakult önálló szervezet. 

- A 2. pontban megfogalmazott elvárásoknak önkormányzatunk nem felel meg, mivel jelenleg
a városban nincs szakképzett jelnyelvi tolmács, ugyanakkor egy ilyen szakember képzése,
ill. azt követő alkalmazása megoldható a képzési, majd a foglalkoztatással járó költségek
fedezetének  biztosításával.  Ennek  megfelelően  javasoljuk,  hogy  az  infokommunikációs
akadálymentesítés lehetőségének várható időpontját a szándéknyilatkozatban határozzuk
meg. 

- A 3. pontban megfogalmazott elvárásoknak megfelelhet önkormányzatunk, amennyiben az
érintett  helyi  szervezetekben  dolgozó  szakemberek  bevonásával  a  városi  kiemelt
rendezvények  programajánlatát  a  fogyatékkal  élő  emberek  igényének  megfelelően
tolmácsoljuk. Ez leginkább szervezési munkát igényel többletforrás igénybevétele nélkül. 

Fentiek figyelembevételével javaslom, hogy az önkormányzat a határozati javaslat mellékletében
megfogalmazott akadálymentesítési szándéknyilatkozatot fogadja el.

A közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága az előterjesztést 2017. 06. 06. napi ülésén
megtárgyalta és 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatta a határozati javaslatot. 

Fentiek értelmében az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ........./2017. (VI. 15.) határozata

az önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepek és kiemelt városi rendezvények
akadálymentesítésére vonatkozó szándékának kifejezéséről, 

az akadálymentesítéshez szükséges további feladatok meghatározásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kifejezi azon szándékát, hogy az önkormányzat
által  szervezett  nemzeti  ünnepségek  és  a  kiemelt  városi  rendezvények  előkészítésekor  és
lebonyolításakor  a  jövőben  lehetőség  szerint  figyelembe  veszi  a  fogyatékkal  élők  speciális
igényeit,  egyúttal  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  mellékletét  képező
szándéknyilatkozat aláírására. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködését: 
a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető 

Határidő: a szándéknyilatkozat aláírására: 2017. június 30. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  infokommunikációs  akadálymentesítés
érdekében támogatja, hogy a jövőben az önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepségeken
és  a  kiemelt  városi  rendezvényeken  a  hallássérült  emberek  számára  szakképzett  jelnyelvi
tolmácsolást biztosít. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat 2. pontjában meghatározott cél
megvalósítása  érdekében  a  2018.  évi  költségvetésben  forrást  biztosít  a  jelnyelvi  tolmács
képesítés megszerzéséhez szükséges költségek, valamint a képesítés megszerzését követően
a jelnyelvi tolmács foglalkoztatása során felmerülő költségek fedezetére. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt,  hogy a 3.  pontban rögzített
kötelezettségvállalást  az  önkormányzat  2018.  évi  költségvetésének  tervezése  során  vegye
figyelembe. 

Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 
a polgármester

-  a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztályvezető
a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető 

Határidő: 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja     

Dunaújváros, 2017. június 15. 

Cserna Gábor s.k.
    polgármester


