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Budapest Józsefvárosi on koľmá nyzat

Képviselő.testü let e számára

Tisztelt Képvĺselő-testület!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése
A stľatégiai taľsadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnĺjki megbízott levélben fordult a Buda-
pest Fővaľos VIII. kerület Józsefuiíľosi onkoľmźnyzathoz, melyben anól ad tajékoztatást, hogy
kiemelt figyelmet foľdítva ahazźnkbarl élő több mint félmilliĄfogyatékossággal élő személyÍę, a
jövőben elő kívanja segíteni a hatékonyabb ténsađalmi kommunikációt a koľmányzat és az &dęk-
védelmi szqvezetek kĺjzött. Ennek részeként 2017. marcius 7-én a Miniszterelnöki Kabinetiroda
kezdeményezésérę a nęmzeti rendezvények és az áIlałni megemlékezések szervezését ellátó Hon-
védelmi Minisztéľium és négy ĺagy otszttgos fogyatékosságtigyi érdekképviseleti szervezet: a

MozgáskorIátozottak Egyesületeinek országos Szcĺvetsége, a Magyar Vakok-' és Gyengénlátók
országos Szövetsége, azErte|mi Fogyatékossággal Elők és Segítőik országos Erđekvédelmi Szĺi-
vetsége, valamint a Siketek és Nagyotha||ők országos Szövetsége stratégiai együttmrĺködési meg.
állapodást iĺI" a|á. A megállapodás alapjĺán a nemzeti rendezvények és állami megemlékezések f,r-
zlkai és infokommunikációs akadálymentesítésébe az érintett érdekképviseleti szeľveket is bevon-
jfü' valamint a nemzeti rendezvények előkészítésękor és lebonyolításakor figyelembe veszik a

fogyatékos emberek speciális igényeit (rendezvények fizikai akađálymentesítése mozgásséľült és

látássérült személyek számára, hallássérült személyek számttra jelnyelvi tolmács biztosítása, &-
telmi akadtiyozottsággal élő személyek szźrnára k<innyen érthető, egysze3ĺsített nyelvezetíltájé-
koztatő anyagok készítése). Éffi i,t*""ĺlł* l t

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármesteľ, Sántha Péterné alpolgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja:2017. április 13. . sz. napiľend

Tárgy: Javaslat az tinkoľmányzati rendezvények egyenlő esélyű hozzáférésének biztosításáľa

A napiľendet nyílt ülésen kell tráľgyalni, a hatĺírozat e|fogadásźůloz egyszerĹĺ szavazattobbség sziik-
séges.
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Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x
Emberi Erőforľás Bizottság véleményezi X

Határ ozati j av as|at a bizottság. száffIźIr a:

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáe/Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-
te sttiletnek az előteľi e s zté s me ńźn sy a|é.sát.
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A megállapodás célja, hogy a jĺivőben a fogyatékossággal élő személyek is egyenlő eséllyel ve-

hessenek részt aĺemzeti tinnepekhez kapcsolódó állami ľenđezvényeken, közösségi eseményeken.

Annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő személyek társadalmi életben való aktívabb részvétele
létľejöhessen, fontos, hogy résziikľe az akadá|ymentesítés, illetve speciális.eszközök bevonása a

helyi rendezvéĺyekkörében is megvalósuljon, mely kezdeményezésben az onkormányzatokkoz-
reműködésére is sziím ítanak.

Fentiekĺe tekintettel javasolt, hogy a Józsefuarosi onkormanyzatkifejezze afia inínyuló szźnđé-
kát, hogy támogatja az á\ta|amegrendezésĺe keriilő rendezvények esetében a fogyatékossággal élő

személyek társadalmi integrációját, helyi közösségi eseményeken való részvételfü érdekében pe-

đig a fizikai és infokommunikáció s akadálymentesítés me gvaló sítását.

A rendęzvények megva|ősítására rendelkezésre ál1ó foľľások hatékony és célszenĺ felhasználásá-
nak érdekében javaso|t az akadálymentesítési tevékenységeknek két egymásra épülő fokozatt./-

kialakítani, az a|ábbiak szerint :

- 1000 fő tervezett|átogatői|étszám a|atti ľendezvények
Ezen rendezvényekesetében a fogyatékka| éIő személyek vagy azokhozzátartozói, gondviselői
részéró| bármilyen kommunikációs felületen (szóban, telefonon, email-ben, facebook-on, írás-

ban, stb) érkezo előzetes (3 munkanappal korábbi) jelzés, jelentkezés, rcgisńráció alapján a fo-
gyatékosság jellegének megfelelő, felkészült segítőt, mentort, technikai eszközt biztosítana a
Józsefuáros Közĺĺsségeiért Nonpľoťĺt Zrt. elsősoľban az adott területen aktív civil szervezetek-
kel egyĹittmúködve.

- 1000 fő tervezett|átogatői létszámot meghaladó rendezvények
Az 1000 fot meghaladő tervezett|átogatőí|étszámot meghaladó reĺdezvények esetében az e|ó-

zetes jelentkezésektől fuggetlenül maľ a rendezvény előkészítése, ahe|yszín berendezése, a tö-
megkezelési útvonalak kijelötése során a Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt, a helyi vagy
országos fogyatékosságügyi érdekképviseleti szervezeteket bevonja, javaslataikat a lehetősé-

geh'hez mérten figyelembe veszi.

II. A beteľjesztés indoka
A helyi rendezvényeken a fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségének erősítése éľdeké-

ben javasolt, hogy a Képviselő-testĹilet döntését a20117, április 13-i ülésén meghozza.

III. A döntés célja' pénzĺigyi hatása
A d<jntés cé|ja a fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségének elősegítése érdekében a

helyi rendezvényekelőkészítésekor és lebonyolításakor a speciális igényeik figyelembe vétęle.

A döntésjelenleg pénzngyí fedezetet nem igényel, atenđezvények szeĺvezésí kĺĺltségei aJőzsęf-
váľos Közĺisségeiért Nonproťĺt Zrt. költségvetésében biztosítottak . Az e|őzetes regisztľációk alap-
ján a többletköltségek nem tervezhetőek meg pontosan' amennyiben év közben fedezetigény je-

lentkezik, az effe vonatkozó javaslatot a Jőzsefváĺos Kĺjzösségeiért Nonprofit Zĺ1. igazgatősá'g

eln<jke 2OI7. szeptember 3}-ig je|zi az onkoľmźnyzatrészére.

IV. Jo gszabályi kiirny ezet
A Képviselő-testület döntése a }y'ragyaľorszźlg helyi onkormĺínyzatairő| szóló 20II. évi

CLXXXX' töľvény a 41. $ (3) bekezdésén alapul.

Kéťükaza|źhbihaÍźttozatí javaslatelfogadását.
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Ha,rÁnoz,łTl JAvASLAT

A Képviselő-testtilęt úgy dönt, hogy

1) támogatj a a fogyatékossággal é1ő személyek esélyegyenlőségének elősegítése érdekében a. 
Budalešt JőzseŃźrosi Önkoľmtnyzat áIta| szervezett rcnďezvények előkészítésekor és lebo-

nyolításakor afizíkaiés infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítását.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáľiđő: 2017. április 13.

2) felkéľi a Józsefvźros K<lzosségeiéľt Nonprofit Zrt. igazgatóság elnökét, hogy a Budapest Jó-

zsefuaľosi onkoľm ányzat áitaI szervezett rcĺdezvények esetében az 1000 fo a|atti tewezętt |źr

togatói létsztłm esetében alakítsa I<t az e|őzetes regisztľációs rendszert az akadálymentesítési

igény felmérése érdekében és a ľegisztń|t |átogatók ľészére igény esetén biztosítson segítot,

ńeniort' technikai eszkön; az 1000 fot meghaladő tewezęttléúogatőilétszźmń ľendezvények

esetében előzetes regísńráciőtól fiiggetlenül a rendezvény előkészítése, aheIyszín beľendezé-

se, a tömegkezelési útvonalak kijelölése során a helyi vagy otszźlgos fogyatékosságügyi érdek-

képviseleti szervezetekkel folytasson egyeztetést.

Felelo s : Józsefu áro s Közö sségeiért Nonp rofit Zrt. igazgatő sźę elnöke
Hatarĺdo 2017 . április 1 3.

A döntés végľehajtásátvégzó szervezeti egység: Józsefuaľos Köz<ĺsségeiért NonproťfiZĺt.

Budapest, 20|7 . április 04.
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alpolgáľmester
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