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38/2015 (XII.17.) önkormányzati rendelete
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Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§
Budaörs Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) annak érdekében,
hogy egyes sérülékeny csoportok számára a gyakorlatban is érvényre juttassa az
esélyegyenlőség elvét, hogy biztosítsa a társadalom sérülékeny csoportjainak
képviseletét, érdekeik érvényesítését az önkormányzati döntés-előkészítésben és
lehetőség szerint a döntési folyamatban is, saját szervei valamint intézményei
működése során Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló (a továbbiakban: Szószóló)
közreműködésével jár el.
2.§
E rendelet alkalmazása során sérülékeny csoportnak minősül különösen az a
csoport, amelynek a tagjai
a) a nemük,
b) etnikai hovatartozásuk, bőrszínük, nemzetiségük, nemzetiséghez való
tartozásuk, anyanyelvük,
c) fogyatékosságuk, egészségi állapotuk,
d) vallási vagy világnézeti meggyőződésük,
e) családi állapotuk, anyaságuk (terhességük) vagy apaságuk,
f) szexuális irányultságuk, nemi identitásuk,
g) életkoruk,
h) társadalmi vagy vagyoni helyzetük
miatt hátrányos vagy kedvezőtlen helyzetbe kerülhetnek, kedvezőtlenebb
bánásmódban részesülhetnek.

3.§
(1) A Szószólót a Képviselő-testület választja meg – a 6.§-ban foglaltak kivételével –
három évi időtartamra, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán választható polgárok közül.
(2) A Szószólót a polgármester jelöli úgy, hogy annak megválasztására az előző
szószólói ciklus lejárta előtt legalább egy hónappal sor kerülhessen. A jelölést
megelőzően a polgármester kikéri a sérülékeny csoportok civil- illetve
érdekképviseleti szervezeteinek a véleményét.
(3) A Szószóló munkájának tárgyi feltételeit és munkájához a segítséget a
Polgármesteri Hivatal biztosítja.
(4) A Szószólót tevékenységéért tiszteletdíj illeti meg, melynek mértéke a
képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjról és természetbeni
juttatásról szóló külön önkormányzati rendeletben meghatározott képviselői
alapdíj 50 %-a.
(5) A Szószóló megbízatása megszűnik

a)
b)
c)
d)
e)
f)
(6)

ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán már
nem választható;
az összeférhetetlenség kimondásával;
méltatlanság megállapításával;
lemondással
a megbízatása időtartamának lejártával,
halálával.

A Szószóló nem lehet helyben polgármester, alpolgármester illetve
önkormányzati képviselő. A Szószólóra értelemszerűen alkalmazni kell a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv) 36.§-ban szereplő összeférhetetlenségi- és az Mötv. 38.§
(1) bekezdés b) pontjában írt méltatlansági feltételeket is, valamint – mind
összeférhetetlenség, mind méltatlanság esetében – az Mötv. 37.§ (1)-(3) és (7)
bekezdésben foglalt eljárási szabályokat.
4.§

(1) A Szószóló feladata az Önkormányzat szervei valamint intézményei működése
során a helyi társadalom sérülékeny csoportjai szempontjainak képviselete,
érdekeik érvényesítése a döntés-előkészítés során és a döntési folyamatban.
(2) A Szószóló naprakészen tájékozódik az Önkormányzat területén élő sérülékeny
csoportokat érintő ügyekről, feladata a sérülékeny csoportok helyi civil illetve
szakmai szervezeteivel, a települési nemzetiségi önkormányzatokkal való
kapcsolattartás, kéréseik, javaslataik továbbítása a Képviselő-testület számára.
(3) A Szószóló részt vesz az önkormányzati döntés-előkészítésben, véleményezi az
önkormányzati rendelettervezeteket, programokat. Ennek során tanácskozási
joggal vehet részt az önkormányzati bizottsági üléseken, valamint a képviselőtestületi üléseken.
(4) A Szószóló kérdést tehet fel, intézkedést kezdeményezhet, előterjesztés
benyújtását kezdeményezheti az arra jogosultnál, segítséget nyújt a sérülékeny
csoport hozzá forduló tagjának országgyűlési biztosi, Egyenlő Bánásmód
Hatósági eljárás kezdeményezésében.
(5) A Szószóló évente beszámol tevékenységéről a Képviselő-testület valamint az
általa képviselt sérülékeny csoportok számára. A Szószóló beszámolóját az
Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
5.§
Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
6.§
A Képviselő-testület első alkalommal e rendelet hatálybalépését követő három
hónapon belül, egy éves időtartamra választ Szószólót.
Budaörs, 2015. december 16.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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A 38/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2015. december 17. napján a
Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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