
HATÁROZAT: 

302/2013. (VII.17.)  16 IGEN  0 NEM    0 TARTÓZKODÁSSAL 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

 

1. elfogadja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját, melynek része az Intézkedési Terv.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. július 17. 

 

2. a Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósítására, értékelésére, ellenőrzésére és az ennek 

során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 

garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot (HEP Fórum) hoz létre 

2013. július 18. napjától.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. július 17. 

 

a) a HEP Fórum vezetőjének felkéri Sántha Péterné alpolgármestert, tagjainak felkéri a 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület bizottságainak elnökeit, 

Humánszolgáltatási Bizottság alelnökeit, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetőjét, 

Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetőjét, „Őszirózsa” Gondozó 

Szolgálat vezetőjét, Nemzetiségi Önkormányzatok elnökeit, Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ VIII. kerület tankerület igazgatóját, Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő napközi otthonos óvodák szakmai 

munkaközösségének vezetőjét, VIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjét, 

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat vezetőjét, kerületi vezető védőnőt, Moravcsik 

Alapítvány képviselőjét, Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért 

Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. képviselőjét, Józsefvárosi Városüzemeltetési 

Szolgálat vezetőjét, Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. vezetőjét, Kék Pont 

Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány képviselőjét, Félúton 

Alapítvány képviselőjét, Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány képviselőjét, 

Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesület képviselőjét.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. július 17. 

 

b) A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP intézkedési terv megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek 

teljesítésének nyomon követése, dokumentálása és mindezekről a Képviselő-testület 

rendszeres tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását és az ezen tapasztalatok alapján 

esetleges új beavatkozások meghatározása, 

- a HEP intézkedési tervben lefektetett célok megvalósulásához szükséges 

beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, a HEP intézkedési terv aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a HEP intézkedési tervbe, a módosított HEP 

intézkedési terv előkészítése képviselő-testületi döntésre, 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása, 



- a HEP intézkedési terv és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, 

kommunikálása. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. július 17. 

 

c) A HEP Fórum működése: 

A Fórum legalább évente egyszer ülésezik, a Fórum az esélyegyenlőség fókuszban 

lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre tematikus 

munkacsoportokat alakít az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A 

munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a 

munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az 

Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel 

rendelkeznek. 

A Fórum üléseit a szociális területért felelős alpolgármester hívja össze. A Fórum 

működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. július 17. 

 

d) Felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítsa a Fórum 

adminisztrációs feladatainak ellátását. 

 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2013. július 17. 

 

3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatározott dokumentum 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. július 31. 
 


