ELŐTERJESZTÉS
Tárgy: Nővédelmi akciócsomag
Tisztelt Képviselő-testület!
A társadalom súlyos adósággal rendelkezik a magyar nők felé. Bár nőnek lenni sok szempontból
csodálatos és a nők vitán felül értékes és pótolhatatlan tagjai közösségünknek, mégis az élet számtalan
területén jelentős hátrányban vannak.
Bár önkormányzati hatáskörben a hátrányok jelentős része nem feloldható, sok esetben nem is
enyhíthető, azonban jelenleg is vannak kihasználatlan lehetőségek ezen a területen. Az előterjesztés
célja ezen kihasználatlan lehetőségek kiaknázásának elkezdése, elindulva egy olyan úton, amely jobbá
teszi a nők helyzetét Orosházán.
Ehhez kérem a T. Képviselő-testület támogatását!
A határozati javaslatok részletesebb indoklása az alábbiakban olvasható:
Első javaslatomban a kapcsolati erőszak áldozatait és potenciális jövőbeni áldozatait szeretném
megszólítani.
Ismert tény, hogy nagyobb esélye van annak az embernek kapcsolatai erőszak áldozatává válni, aki
semmit nem tud a kapcsolati erőszak természetéről. Az is ismert tény, hogy a kapcsolati erőszak esetén
a látencia rendkívül magas. Ebben szerepet játszik az is, hogy az áldozatok sokszor nem tudják, hová
fordulhatnak, milyen lehetőségeik vannak. Meggyőződésem szerint fontos közcél, hogy mind a
kapcsolati erőszak természetét, előjeleit, valamint az áldozati szerepből kijutást segítő ismereteket
minél szélesebb körben ismertessük a lakossággal. Véleményem szerint erre remek lehetőséget
nyújtana az orosházi médiában publikált cikksorozat. Természetesen a politikának nem lehet
beleszólása abba, hogy a sajtó miről, milyen terjedelemben, milyen tartalommal közöljön anyagot,
azonban az önkormányzat számára is elérhető az ún. „PR cikk” vagy natív hirdetés vásárlásának
lehetősége. Amennyiben egész oldalas cikk kerül megrendelésre, úgy közösségi médiás kiemeléssel az
ár nettó 1 920 000 Ft lenne, amennyiben fél oldalas, úgy pedig nettó 1 020 000 Ft lenne.
Meggyőződésem, hogy ha csak egyetlen orosházinak segít kikerülnie egy bántalmazó kapcsolatból,
vagy egyetlen orosházi ismeri fel időben a figyelmeztető jeleket, már jól elköltött pénzről
beszélhetünk, ahogyan az is meggyőződésem, hogy egy ilyen cikksorozat sokkal jelentősebb és
hosszútávú hatást képes kiváltani.
Rengeteg olyan történetet hallani Orosházán, hogy fiatal, szülő korú nőket a cégek úgy
foglalkoztatnak, hogy a határozott idejű szerződésüket hosszabbítgatják és/vagy a munkaidejük,
fizetésük csak egy részére vannak bejelentve, de olyat is hallani, hogy be sem jelentik őket, de sokan
elhelyezkedni sem tudnak, például friss házas nőként. Véleményem szerint ebben jelentős szerepet
játszik, hogy a cégek – jellemzően kisvállalkozások – nem merik ezt a társadalmi csoportot szabályosan
és/vagy etikusan foglalkoztatni, mert félnek azoktól a költségektől, amelyek terhelik őket, ha
dolgozójuk teherbe esik, miközben táppénzen lévő dolgozójuk helyettesítéséről is gondoskodniuk kell
– anyagilag is. Véleményem szerint ez egy valós probléma lehet egy kicsi, különösen egy kezdő
vállalkozásnál, hiszen egy cégnek valóban meg kell térítenie az állam felé a táppénzen lévő dolgozó
táppénzének egyharmadát. Ennek az egésznek az elszenvedői azonban nem csak, illetve nem
elsősorban a vállalkozók, hanem a szülő korú nők, akiknek a foglalkoztatási lehetőségeire ez jelentős
negatív hatással van. Korlátozott, hogy ezzel kapcsolatban önkormányzatként hogyan tudunk segíteni,
de második javaslatom lényege, hogy a kisvállalkozások a helyi iparűzési adó-fizetési
kötelezettségükből tudják leírni a várandós, illetve veszélyeztetett terhes kismamák után a cég által

kifizetett ún. táppénz hozzájárulás (táppénz egyharmad) összegét. A jogi lehetőségek bekorlátozzák,
hogy mely vállalkozóknak áll lehetőségünkben biztosítani ilyen kedvezményt: csak azoknak, akiknek a
helyi iparűzési adó alapja a 2 500 000 Ft-ot nem haladja meg, így valóban a legkisebb, így legkevesebb
kockázatot vállalni tudó vállalkozások részére adnánk a kedvezményt. Sajnos a Kormányhivatal a
pontos költségvetési hatás számítását lehetővé tevő számításokat nem tudta rendelkezésemre
bocsájtani, így csak nagyon hozzávetőleges kalkulációt tudok megosztani a t. Képviselőtársaimmal. Az
intézkedés várható költségvetési hatása 2-5 millió forint adókiesés.
A harmadik határozati javaslat nem járna mérhető költségvetési hatással. Magyarországon aktív
kezdeményezés a civildíjas ún. Nemluxustáska program, amely során állampolgárok nem luxusnak
minősülő személyi higéniés eszközöket (pl. fogkefe, fogkrém, intim betét, tusfürdő, sampon, stb.)
pakolnak egy megunt vagy új táskába, azt adományként felajánlják rászorulóknak. Javaslatom lényege,
hogy Orosháza Város Polgármesteri Hivatalában az ilyen felajánlásoknak alakítsunk ki állandó
leadópontot, a beérkező adományokat pedig adjuk át a rászorulókat leginkább ismerő, a logisztikát
biztosítani tudó Egységes Szociális Központ részére, akik gondoskodnának a rászorulókhoz történő
eljuttatásról.
A negyedik határozati javaslat szintén nem járna költségvetési hatással. Ismert, hogy a világ legtöbb
pontján a férfiak és a nők között még akkor is mérhető fizetési különbség van, ha azonos munkakörben
ugyanazokat a feladatokat végzik. A KSH jelentése szerint 16 % jelenleg a bérkülönbség a férfiak és a
nők átlagkeresete között a férfiak javára. Javaslatom lényege, hogy Orosháza járjon élen az ezzel
kapcsolatos tudatosságban, így az Önkormányzat, a Hivatal, az önkormányzati cégek és az esetleges
jövőbeni alapítványok hozzák nyilvánosságra, hogyan alakulnak a fizetési különbségek náluk. Ez – ha
probléma van a területen – lehetőséget biztosít a felismerésre, korrekcióra, akár hosszútávú
programok kidolgozására is, ahogy figyelemfelhívó szerepe is lenne az intézkedésnek. Legfontosabb
előnyét az elképzelésnek mégis abban látom, hogy példát mutat.
Az ötödik javaslatom a nők közéleti szerepvállalását célozza meg. Sajnos a Békés megyei közéletben
gyakran találkozunk olyan megnyilvánulással, amely alkalmas a női méltóság megsértésére. Ilyen volt
például az orosházi Dr. Varga István hírhedt parlamenti felszólalása a családon belüli erőszak kapcsán.
Az elmúlt hónapokban két ijesztő eset is történt: az első idén decemberben Gyulán, Dr. Ökrös István
önkormányzati képviselő felszólalása, másik pedig februárban Szarvason Babák Mihály polgármester
elborzasztó kommentárja a jegyző és egy képviselőnő felé. A felnövekvő generáció számára fontosnak
tartom egyértelművé tenni, hogy ezek a felszólalások nem elfogadhatók és hogy számunkra nem
elfogadható, hogy mire ők elég idősek lesznek a közéleti szerepvállaláshoz, még elképzelhető legyen
ilyesmi egy testületi ülésen. Fontos megüzennünk: egy testületi ülésen nem elfogadható a nőkön való
élcelődés, a szexista beszólások.
Határozati javaslatok:
1. Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról határoz, hogy 6 részes cikk- és
riportsorozatot rendel közösségi médiás hirdetéssel történő elérésnöveléssel az Orosházi Média
online, nyomtatott, televíziós felületein a kapcsolati erőszakról az alábbiak szerint:
1. A kapcsolati erőszak alapismeretei
2. A kapcsolati erőszak pszichológiája, jeleinek korai felismerése
3. Hová fordulhatnak és mire számíthatnak az eljárás során a kapcsolati erőszak áldozatai?
4. Milyen jogai vannak az áldozatoknak?

5. Mit tehet a környezet, ha kapcsolati erőszak gyanúja merül fel?
6. Áldozatból túlélő – a kapcsolati erőszak feldolgozása és továbblépés, lehetőség szerint
esetleírások
2. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.)
39/C. §-a alapján arról határoz, hogy a Htv. 39/C. § (2) bekezdésének megfelelő vállalkozások a helyi
iparűzési adó fizetési kötelezettségüket az általuk az 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban Ebtv.)
44. § b) pontja szerinti keresőképtelenség után fizetendő, az 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban:
Tbj.) 19. § (5) bekezdése szerinti összeggel csökkenthetik.
3. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete arról határoz, hogy csatlakozik a Nemluxustáska
kezdeményezéshez és a kezdeményezés sikeréhez hozzájárul azzal, hogy Orosháza Város
Polgármesteri Hivatalában állandó leadási pontot hoz létre. Az állandó akció keretében gyűjtött
adományok kiosztásával Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Orosháza Városi
Önkormányzat Egységes Szociális Központot bízza meg, amelyről az intézménnyel megállapodás került
aláírásra.
4. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete arról határoz, hogy Orosháza Város
Önkormányzata, Orosháza Polgármesteri Hivatala, valamint az Orosháza Város Önkormányzata
kizárólagos tulajdonában álló cégek és alapítványok minden év március 8-án (amennyiben hétvégére,
ünnepnapra esik, akkor a megelőző utolsó munkanapon) nyilvánosságra hozza a város honlapján,
közösségi média-felületein, valamint a városi médiában FEOR-főcsoportonként a mediánjuttatások
százalékos értékét úgy, hogy az adott FEOR-főcsoportban minden foglalkoztatott mediánjövedelme
100 %, ehhez hasonlítva az adott főcsoportban foglalkoztatott férfiak mediánjuttatása hány %,
valamint az adott főcsoportban foglalkoztatott nők mediánjuttatása hány %.
5. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete arról határoz, hogy elítéli Babák Mihály Szarvas
város polgármestere országos botrányt okozó kijelentését, mi szerint „Nem rakom a számba, az a
nőknek jobban áll!” és Dr. Ökrös István Gyula Város Képviselő-testület önkormányzati képviselőjeként
tett azon kijelentését, hogy „olyan ez az út, mint a fiatal asszony. Ha nem simogatják, akkor elmegy.”.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a nevezett esetek súlyosan
sértők, a közéletben ilyen megnyilvánulások kiemelten elfogadhatatlanok, ráadásul az ilyen esetek
alkalmasak a nők közéleti szerepvállalásától történő visszatántorítására, ezért Orosháza Város
Önkormányzata az ilyen eseteket egyértelműen elítéli, azokkal közösséget vállalni semmilyen szinten
nem hajlandó.
Végrehajtásért felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Orosháza, 2020.03.08.

Sebők Éva
önkormányzati képviselő

