KIVONAT

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
139/2020. (IX.24.) számú határozata
a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

Pomáz Város Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31.§ (4) bekezdésében rögzített
feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

1.
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 154/2018. (IX.12.) számú
határozatával fogadta el Pomáz Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A képviselőtestület
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvényben foglaltaknak megfelelően, a kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, a program
határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadja, a folyamatban lévő intézkedések
határidejét módosította. A Képviselő-testület az áttekintett Helyi Esélyegyenlőségi Programot
a felülvizsgált Intézkedési Tervvel egységes szerkezetben elfogadja.
2.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program
Intézkedési Tervet küldje meg az intézkedésért felelősöknek.
Felelős: Leidinger István polgármester
Határidő: 8 napon belül

3.
A Képviselő-testület felkéri a HEP referens, hogy a Társadalmi Esélyegyeztetési Főosztály
Helyi Esélyegyenlőségi Programok felületére töltse fel az anyagot.
Felelős: Nagy Attiláné HEP referens
Határidő: 8 napon belül

A határozat végrehajtásában közreműködik:
Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály
Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz:
Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

Leidinger István
polgármester

Br.Balogh Pál

139/2020. (IX.24. önkormányzati határozat 1. számú melléklete
A

Intézkedő
s
sorszáma

Az intézkedés
címe,
megnevezése

B

C

D

A helyzetelemzés Az intézkedéssel
A célkitűzés
következtetéseibe elérni kívánt cél
összhangja
n feltárt
egyéb stratégiai
esélyegyenlőségi
dokumentumokká
probléma
I
megnevezése

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1
A Pest Megyei
A munkaerő-piaci Az álláskeresés
Kormányhivatal szolgáltatások
segítése
Szentendrei
számának
Járási Hivatala
növelése
Foglalkoztatási
Osztálya
álláshirdetéseinek
propagálása, a
tanfolyamok
szervezése

E

F

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

A célkitűzés
A képzések,
összhangban áll tanfolyamok
a Pomáz
szervezésében
Önkormányzat
segítség nyújtás
Szociális
igazgatásról és
egyes szociális
ellátásról szóló
rendeletével,
Pomáz Város
Szociális
Tervezési
Koncepciójának
Megújításával
2
Az egészséges
A hátrányos
A hátrányos
A célkitűzés
Szociális és
életmódra
helyzetű
összhangban áll egészségügyi
helyzetű
ösztönzés
állampolgárok
állampolgárok
a Pomáz
szakemberek
ingyenes
egészségügyi és egészségügyi és Önkormányzat
bevonásával az
egészségügyi
szűrővizsgálaton szűrővizsgálaton Szociális
egészségügyi és
szűrövizsgálatoko való
való
igazgatásáról és szűrővizsgálatok
n keresztül
részvételének
részvételének
egyes szociális
népszerűsítése
hiánya
javítása
ellátásról szóló
rendeletével, A
közigazgatás
területén működő
egészségügyi
alapellátás
körzeteinek
meghatározásáról
szóló
rendeletével
II. A gyermekek esélyegyenlősége
1
Az egészségügyi Az egészségügyi Az egészségügyi A célkitűzés
A gyermekorvosok
ellátások
ellátáshoz való
ellátás biztosítása összhangban áll és az
biztosítása a
hozzáférés
az újonnan
a Pomáz Város intézményvezetők

G

H

I

J

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés Az intézkedés
megvalósításána eredményességét megvalósításáho eredményeinek
k határideje mérő indikátor(ok) z szükséges fenntarthatóság
erőforrások
a
(humán,
pénzügyi,
technikai)

Pomázi Művelődési 2022. 06. 30.
Ház és Könyvtár
(csütörtök)
Intézményvezetője,
Polgármesteri
Hivatal Közterület
Fenntartási
Csoportvezetője
(Aljegyző)

A települési
Pályázati
források
támogatásért
folyamodó
számának
csökkenése és az
elhelyezkedést
segítő
programokba
bevont személyek
száma nő

Folyamatos,
hosszú távú

Szociális és
Egészségügy
Bizottság Elnöke,
Háziorvosok,
SZSZK Védőnői
Szolgálat
tagintézményvezetője, SZSZK
Család- és
Gyermekjóléti
Szolgálat
tagintézményvezetője,

2022. 06. 30.
(csütörtök)

A betegállományt Költségvetés,
és az
pályázati
egészségügyi
források
intézményeket
igénybe vevők
száma csökken

Folyamatos,
hosszú távú

Gyermekorvosok,
SZSZK védőnői
Szolgálat, SZSZK

2022. 06. 30.
(csütörtök)

A gyermekek
Költségvetés,
egészségmegörz pályázati
ö vizsgálatok
források

Folyamatos,
hosszú távú

2

3

gyermekek
részére

lehetősége
kialakított
biztosított legyen gyermekorvosi
az alapellátás
rendelőkben
tekintetében

A bölcsődei
infrastruktúra
fejlesztése

A gyermek
születések és az
újonnan beköltöző
gyermekek
számának
megemelkedése

Gazdasági
Koncepciójával,
Pomáz Város
Szociális
Tervezési
Koncepciójának
Megújításával,

bevonásával az
egészségügyi
programok
népszerűsítése

A gyermekek
A célkitűzés
A Béke úti új
napközbeni
összhangban áll bölcsőde építése
ellátása
a Pomáz Város
magasabb
Kulturális
színvonalú legyen Koncepciójával
a városban
és a Pomáz
Város Szociális
Tervezési
Koncepciójának
Megújításával
Bűnmegelőzési
A bűnmegelőzési A gyermekek
A célkitűzés
A bűnmegelőzési
előadások tartása előadások hiánya befolyásolhatóak, összhangban áll előadások
és a pedagógiai miatt a gyermek így elkövetővé
a Pomáz Város népszerűsítése
nevelő- és oktató áldozatok és
illetve áldozattá is Kulturális
elkövetők száma válhatnak, a
munkába való
Koncepciójával
bevonása
nő
program célja,
és a Pomáz
hogy ezt
Város Szociális
meggátoljuk
Tervezési
városunkban
Koncepciójának
Megújításával

III. A nők esélyegyenlősége
1
A gyermekvállalás A gyermekvállalás Az óvodai
A célkitűzés
női
negatívan
férőhelyek
összhangban áll
foglalkoztatásra befolyásolja a nők növelésével a nők a Pomáz Város
negatív
munkaerő-piaci
munkaerő-piacon Kulturális
részvételét
munkaerő-piaci
való részvétele
Koncepciójával
tényezőinek
javítható
és a Pomáz
enyhítése
Város Szociális
Tervezési
Koncepciójának
Megújításával

Az új óvoda
megépítésével a
férőhelyek
bővítésével, a nők
munkavállalásának
könnyítése

Család- és
Gyermekjóléti
Szolgálat
Tagintézményvezetője, Pomázi
Hétszínvirág
Óvoda-Bölcsőde
Intézményvezetője,
Iskolaigazgatók
Pomáz Város
2021.03. 31.
Önkormányzat
(szerda)
Polgármestere

szélesítésével a ...........................
beteg gyermekek
számának
csökkenése az új,
korszerű
gyermekorvosi
rendelőben

Új 4 csoportos
Pályázati
bölcsőde
támogatás,
építésével a
költségvetés
bölcsődei
férőhelyek száma
nő

Folyamatos
középtávú

Pomáz Város
2022. 06. 30.
Önkormányzat
(csütörtök)
Polgármestere,
Bűnmegelőzési
Tanácsnok (KEF),
Hétszínvirág
Óvoda- Bölcsőde
Intézményvezetője,
Iskolaigazgatók,
SZSZK Védőnői
Szolgálat
tagintézményvezetője, SZSZK
Család- és
Gyermekjóléti
Szolgálat
tagintézmény
vezetője

A bűnmegelőzési Költségvetési,
előadások
pályázati
források
tartásával a
gyermek
áldozatok és
elkövetők
számának
csökkentése

Folyamatos,
hosszú távú

Hétszínvirág
2022. 06. 30.
Óvoda- Bölcsőde (csütörtök)
Intézményvezetője,
Pomáz Város
Polgármestere

A gyermekek
Költségvetés,
napközbeni
pályázati
ellátásának
források
segítésével a nők
a munkaerő-piaci
elhelyezkedése
nő

Folyamatos,
hosszú távú

2

A bántalmazott
nők és
gyermekeik
támogatása

A testileg és
lelkileg
bántalmazott nők
és gyermekek
számában
növekedés
tapasztalható.

3

Szabadidős
létesítmények
tömeges
igénybevétele
többek között a
Street workout
park, a kondi
parkok, futópálya
tekintetében

Az egészség
megőrzése és a
társasági élet
kialakítása, mely
az egyedüllét
negatív hatásait
csökkentheti

■IV. Az idősek esélyegyenlősége
Az idősek
Az idősek
1
kulturális
kulturális
passzivitása
programokon
történő
veszélyezteti
részvételének
mentális és testi
javítása, kulturális egészségüket
szolgáltatások
bővítése

2

A célkitűzés
összhangban áll
a Pomáz Város
Kulturális
Koncepciójával
és a Pomáz
Város Szociális
Tervezési
Koncepciójának
Megújításával
Pomáz
Önkormányzat
Szociális
igazgatásról és
egyes szociális
ellátásáról szóló
rendeletével
A nők
A célkitűzés
egyedüllétének
összhangban áll
negatív hatásai
a Pomáz Város
csökkentése
Kulturális
sporttal, mely az Koncepciójával
egészség
és a Pomáz
megőrzésében is Város Szociális
fontos szerepet Tervezési
játszik.
Koncepciójának
Megújításával

A női és gyermek
bántalmazás
visszaszorítása
és a
¡ogtudatosság
fejlesztése.

A célkitűzés
összhangban áll
a Pomáz Város
Kulturális
Koncepciójával
és a Pomáz
Város Szociális
Tervezési
Koncepciójának
Megújításával
Az idősek
Az elsődleges
A prevenciós
A célkitűzés
egészséges
(egészséges
szemlélet és az összhangban áll
életmód) és
életmódra és
egészségtudatos a Pomáz
betegség
másodlagos
magatartás
önkormányzat a
megelőzésre való (betegség
fejlesztése
közigazgatás
kialakulása után)
területén működő
felkészítése és
szolgáltatásainak megelőzés
egészségügyi
fontossága és a
bővítése
alapellátás
testi-lelki
körzetei Szociális
egészség
Tervezési
megőrzése
A kulturális
programokról
bővebb
tájékoztatás,
kedvezményes
belépő jegyek
biztosítása

A lehetőségek
SZSZK
2022. 06. 30.
meghatározása,
Intézményvezetője, (csütörtök)
tájékoztató anyagok SZSZK Család- és
kidolgozása,
Gyermekjóléti
terjesztése,
Szolgálat
beavatkozások
tagintézményvezetője
megvalósítása a
területtel foglalkozó Művelődési Ház és
Könyvtár
szakemberek
segítségével.
Intézményvezetője,
Pomáz Város
Polgármestere

A bántalmazott
Költségvetés,
nők és
Pályázati
gyermekek
források
száma csökken, a
jogaik
érvényesítésében
(mihez van joguk,
kihez
fordulhatnak
segítségért, stb.)
fejlődésének
elősegítése

Folyamatos,
hosszú távú

A létesítmények
népszerűsítése,
Szabadidős
programok
szervezése,
zöldterületek,
közparkok
karbantartása

Városgazdálkodási 2022. 06. 30.
(csütörtök)
és
Vagyongazdálkodá
si Csoport,
Művelődési Ház és
Könyvtár
Intézményvezetője,
Pomáz Város
Polgármestere

Nő a
Költségvetés,
létesítmények,
pályázati
források
parkok
kihasználtsága, a
rendezvényeken,
a sportban
résztvevők
számának
növekedése

Folyamatos,
középtávú

Kulturális,
közművelődési
szolgáltatások
bővítése

SZSZK
2022. 06. 30.
Intézményvezetője, (csütörtök)
Művelődési Ház és
Könyvtár
Intézményvezetője

A Pomázi
Költségvetés,
pályázati
Művelődési és
Könyvtár és az
források
SZSZK
programjain
résztvevők száma
nő

Folyamatos,
középtávú

Egészségügyi
szolgáltatások
bővítése,
tájékoztatás
elsődlegessége

SZSZK
2022. 06. 30.
Intézményvezetője, (csütörtök)
Művelődési Ház és
Könyvtár
Intézményvezetője,
Háziorvosok

Nő az időskorúak Költségvetés,
pályázati
életkora
források
emelkedik és
javul az idősek
egészségügyi
állapota

Folyamatos,
hosszú távú

. .. ..... . ...L.. . _....
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

2

3

[Az
'akadálymentesíté
s folytatása a
város területén

Az akadálymentes A fogyatékkal
környezet
élők és az idősek
kialakítása az új számára az
és meglévő
akadálymentesíte
épületekben és a tt környezet
közterületek
megteremtése
tekintetében

Koncepciójának
Megújításával

A célkitűzés
összhangban áll
a
településfejleszté
s irányának és
alapelveinek
meghatározása
Pomáz új
településrendezé
sí tervének
megalapozásával
A
A fogyatékkal élők Az érzékenyítö
A célkitűzés
fogyatékossággal testi, lelki
program
összhangban áll
élő személyek
nehézségei
támogatása
a Pomáz Város
elfogadtatása
tekintetében az
Kulturális
oktatásban és
Koncepciójával
nevelésben az
és a Pomáz
érzékenyítés
Város Szociális
jellemzően nem
Tervezési
biztosított
Koncepciójának
Megújításával
Pomáz
Önkormányzat
Szociális
igazgatásról és
egyes szociális
ellátásáról szóló
rendeletével
Az egészségügyi Egészségügyi,
Egészségügyi
A célkitűzés
szolgáltatásokhoz szolgáltatásokhoz összhangban áll
szolgáltatáson
való nagyobb
a hozzáférés nem való hozzáférés Pomáz
számú részvétel teljes körű
biztosítása
Önkormányzat
elősegítése
Szociális
igazgatásról és
egyes szociális
ellátásáról szóló
rendeletével,
Pomáz Város
Kulturális
Koncepciójával
és a Pomáz
Város Szociális
Tervezési
Koncepciójának
Megújításával

_ _ ______ _ ___
A felújított illetve az
új épületekben az
akadálymentes
környezet
kialakításának
elősegítése

Városgazdálkodási 2022 06. 30.
és
(csütörtök)
Vagyongazdálkodá
si Csoport

költségvetés,
A városban az
akadálymentesíte pályázati
tt épületek,
források
közterületek
száma nő

Folyamatos,
hosszú távú

Képzések,
tanfolyamok
szervezése

SZSZK
2022. 06. 30.
Intézményvezetője, (csütörtök)
Pomázi Művelődési
Ház és Könyvtár
Intézményvezetője,
Hétszínvirág
Óvoda-Bölcsőde
Intézményvezetője,
Iskolaigazgatók,
Szociális és
Egészségügyi
Bizottság Elnöke

A fogyatékkal
Költségvetés,
élőknek segítők pályázati
állampolgárok
források
száma nő, az
érzékenyítö
program hatására
ez elfogadó
gyermekek
száma nő

Folyamatos,
hosszú távú

Az egészségügyi
szűrövizsgálatokho
z, prevenciós
szolgáltatásokhoz
való hozzájutás
elősegítése

SZSZK
2022. 06. 30.
Intézményvezetője, (csütörtök)
Házi orvosok,
Szociális és
Egészségügyi
Bizottság Elnöke

A fogyatékkal élő Költségvetés,
emberek
pályázati
életminőségének források
javítása

Folyamatos
középtávú

