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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez egyszerű
minősített

x
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

x

x

Tisztelt Képviselőtestület!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2011. május 9-én kelt levelében értesített, hogy eljárás alá
vonta Önkormányzatunkat, mint a Pinceszínház fenntartóját. Az eljárás a Magyar
Antidiszkriminációs Közhasznú Alapítvány (továbbiakban: kérelmező) bejelentésére indult.
Kérelmező szerint Önkormányzatunk megsértette az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltakat. A kérelmező
szerint a Pinceszínház épülete számos tekintetben nem hozzáférhető a fogyatékos személyek
számára, így nincsen akadálymentes parkoló kialakítva, a járdákon, gyalogutakon nincsenek
vezetősávok, nincsen kialakítva rámpa.
Fent hivatkozott törvény 16.§ (1) bekezdése értelmében „ha a hatóság megállapította az e
törvényben foglalt, az egyenlő bánásmód követelményét biztosító rendelkezések megsértését,
a.) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,
b.) megtilthatja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását,
c.) elrendelheti a jogsértés megállapító jogerős határozatának nyilvános közzétételét,
d.) bírságot szabhat ki,
e.) külön törvényben meghatározott jogkövetkezményt alkalmazhat.
A (3) bekezdés szerint a jogkövetkezmények együtt is alkalmazhatók, a (4) bekezdés szerint a
kiszabott bírság összege ötvenezer forinttól hatmillió forintig terjedhet.
Az eljárás során az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2011. július 7-én nyílt szóbeli eljárást tartott.
A tárgyaláson szóban elhangzottak alapján készült jegyzőkönyv szerint Önkormányzatunk
vállalta, hogy helyszíni szemlét tart az intézményben egy akadálymentesítésre szakosodott
tervezővel, az Egyenlő Bánásmód Hatóság képviselőjével, valamint a kérelmező
képviselőjével közösen. A tárgyaláson elhangzott, hogy a Hatóság úgy támogatja az egyezség
megkötését, ha a Képviselőtestület az akadálymentesítés érdekében elfogad egy ütemtervet.
A helyszíni szemlét 2011. augusztus 2-án tartottuk meg, amelyen a tervezőn kívül jelen volt a
kérelmező képviselője dr. Nagy Marianna is. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság e-mailben
küldött tájékoztatása szerint a kérelmezővel történt egyeztetést követően úgy határozott, hogy
nem kíván a helyszíni szemlén részt venni.
A helyszíni szemle megállapításai szerint a Pinceszínház tényleges akadálymentesítése nem
oldható meg pusztán a bejutás akadálymentes biztosításával. Mind a nézőtér megközelítését
(lift, vagy emelő), mind pedig a mosdók akadálymentesítését is meg kell oldani, melyek
bonyolult építészeti megoldásokat kívánnak meg.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az eljárást 2011. november 30. napjáig felfüggesztette.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati
javaslatot fogadja el.

Budapest, 2011. november 2.
Tisztelettel:
Formanek Gyula
alpolgármester

s.k.

HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
1) a Pinceszínház akadálymentesítése érdekében - tekintettel arra, hogy az
akadálymentesítéshez bonyolult építészeti megoldások szükségesek - az alábbi ütemtervet
fogadja el:
a) 2011. december 31-ig: az akadálymentesítés megoldási lehetőségeinek feltárására,
b) 2012. január 31-ig: az egyes lehetséges megoldások költségvonzatainak
megállapítására,
c) 2012. évi költségvetés elfogadásával egyidőben (2012. március 31-ig): a
Képviselőtestület a költségek és a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével dönt a
megvalósításról illetve annak ütemezéséről.
2) felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1) pontba foglalt ütemterv megvalósításáról
és az akadálymentesítés megvalósítására vonatkozóan készítsen előterjesztést a
Képviselőtestület részére döntés céljából.
Felelős:
polgármester
Határidő:
1) a) pont: 2011. december 31.
1) b) pont: 2012. január 31.
1) c) és 2) pont: 2012. március 31.

