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Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írja elő a települési 
önkormányzatok számára.  
A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat ötévente, öt 
év időtartamra fogad el. Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi területeket és a HEP 
célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2011. 
(XII. 27.) Korm. rend.) tartalmazza. 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) 
EMMI rendelet (továbbiakban: 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet) 1. és 2. számú melléklete rögzíti 
azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek HEP elkészítésének alapját 
képezik. 

Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT) 

A HEP IT a helyzetelemzés során feltárt komplex problémák kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket tartalmazza az Ebktv. 31. §-ának (2) bekezdése szerint. Az intézkedéseket a 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rend. 5. §-ában foglalt célok figyelembe vételével kell meghatározni. A 
HEP IT-t a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 3. számú mellékletében található forma szerint kell 
elkészíteni. 
 

Helyi Esélyegyenlőségi Programért felelős Fórum (röviden HEP Fórum) 

A HEP-t a települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítik el az Ebktv. 31. 
§ (5) bekezdésének előírása alapján, elfogadása során figyelembe kell venni a települési 
nemzetiségi önkormányzatok véleményét. A programalkotás során törekedni kell a települési 
önkormányzat egyéb fejlesztési terveinek, koncepcióival történő összhangjára.  
Mindezekre és a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének 9. pontjára figyelemmel 
javasolt, hogy a HEP elkészítése széleskörű szakmai egyeztetés mellett történjék, bevonva a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára ellátást, szolgáltatást nyújtó (állami) központi és 
önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, és civil szervezetek képviselőit, a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. §-a által a 2000 fő feletti települések 
esetében előírt szociálpolitikai kerekasztal képviselőit. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program célcsoportjai 

 
A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP 
célcsoportjai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a  

- mélyszegénységben élők, (Általános értelemben mélyszegénynek az átlagostól lényegesen 
alacsonyabb életszínvonalon élő embereket tartják).  

- romák, (Általános értelemben Romának (cigánynak) azokat az embereket tartják, akiknek 
megjelenése és vagy kifejezés-kultúrája sajátos jelleget hordoz). 

- gyermekek, (Gyermekeknek általában a kiskorú természetes személyeket nevezik.) 
- nők, (Általános értelemben nőknek a reprodukciós szempontból nőnek minősülő embereket 

tekintik). 



 4 

- idősek, (Általában idősnek a nyugdíjas korú embereket tekintik). 
- fogyatékkal élők (Általában fogyatékkal élőknek a mozgás, - látás, - hallás, - és értelmi 

problémákkal küzdő embereket tartják). 
 

 

 

Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség értelmezési kerete 

 

Egyelő bánásmód és esélyegyenlőségi szempontból azért különböztetünk meg embereket, 
embercsoportokat, hogy érdekeiket védjük, közöttük az egyenlőtlenségeket csökkentsük. 

 

Esélyegyenlőségi fogalmak: 

 

Diszkrimináción, negatív értelmű megkülönböztetést értünk. Az esélyegyenlőség biztosítását 
pozitív értelműnek tartjuk, ezért pozitív diszkriminációnak is hívjuk. 
Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség az igazságosság relációjában értelmezhető. 
Az egyenlő bánásmód akkor igazságos, ha egyenlőket kezel egyenlően. Ha nem egyenlőket kezel 
egyenlően, akkor az igazságtalan helyzetet nem számolja fel, tehát igazságtalan.  
Az esélyegyenlőség érdekében tett cselekmények generálisan engedélyezettek, korlátjuk diszkriminációs 

tilalom, nemzetközi szerződések, Alaptörvény vagy jogszabály lehet.1 

Mélyszegénységben élők (Jövedelmi szegénynek azokat tekintjük, akiknek jövedelme nem éri el a 
mediánjövedelmek (306 500 Ft) 60%-át.(183 900 Ft).2 Mélyszegénységben élőknek azokat 
tekinthetjük, akiknek jövedelme nem éri el a középjövedelmek 40%-át (122 600 Ft). 
A mélyszegénység fogalom azonban bővebb, mint a jövedelmi szegénység. 
 Romák (A magyarországi romák a cigányság részét képezik, a jogirodalom a roma megnevezést a 
cigány megnevezéshez tapadó negatív sztereotípiák miatt használja).  

Gyermekek3  
Gyermek az a fiatalkorú személy, aki tizennyolcadik évét nem töltötte be. Fiatal felnőtt az a 
nagykorú személy, aki a 24. évét nem töltötte be. 

Hátrányos helyzetű4 az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:  

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő 
mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról – önkéntes 
nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 
bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 
hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

                                                           
1 Dr. Makkos Nándor NKE KDI jegyzet. 
2 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/hazteletszinv.pdf Letöltés 2018.04. 26. 
3 1997. évi XXXI. törvény 5. §. 
4 1997. évi XXXI. törvény 67. §. A (1) 
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c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 
gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 
olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez 
szükséges feltételek. 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, 
aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő 
fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

Hátrányos helyzetű munkavállaló.5  Hátrányos helyzetű munkavállaló az, akinek a munkaerő-
piacra belépéshez segítségre van szüksége, illetve az alábbi kategóriák közül egybe beletartozik: 
- minden olyan személy, aki 25 év alatti, vagy a tanulmányai nappali tagozaton történő elvégzését 

követő két éven belül van, és aki korábban nem szerzett első rendszeresen fizetett munkát; 

- minden olyan migráns munkavállaló, aki a Közösségben mozog, vagy a Közösség területén 
tartózkodik, vagy a Közösség területén lakóhellyel rendelkezik a munkába állás érdekében; 

- minden olyan személy, aki valamely tagállamban etnikai kisebbség tagja, és aki a nyelvi, 
szakképzési vagy munkatapasztalat profiljának fejlesztését követeli meg, hogy javítsa a stabil 
foglalkoztatáshoz való hozzáférés lehetőségeit; 

- minden olyan személy, aki a munka világába kíván belépni vagy újra belépni, és aki legalább két 
éven át távol volt a munkából és az oktatásból, mert onnan elbocsátották, vagy családi életüket 
azzal összeegyeztetni nem tudták; 

- minden olyan személy, aki egyedül él gyermekkor után vagy gyermek; 

- bármely olyan személy, aki nem rendelkezik közép, vagy felsőfokú végzettséggel vagy annak 
megfelelővel, aki nem rendelkezik munkával, vagy aki elveszíti munkáját; 

- minden olyan személy, aki 50 évesnél idősebb, aki nem rendelkezik munkával, vagy aki elveszíti 
munkáját; 

- bármely hosszú távú munkanélküli, azaz bármely olyan személy, aki a megelőző 16 hónapból 
12-ben munkanélküli volt, vagy 25 év alattiak esetében a megelőző 8 hónapból 6-ban; 

- minden olyan személy, akit a nemzeti jognak megfelelően szenvedélybetegnek ismertek el; 

- minden olyan személy, aki a szabadságvesztés vagy más büntetőjogi intézkedés kezdete óta nem 
szerzett rendszeresen fizetett munkát; 

- minden NUTS II-es földrajzi területen élő nő, ahol az átlagos munkanélküliség legalább 
kétnaptári éven át meghaladta a közösségi átlag 100% -át, és amely területen az elmúlt három 
naptári évből kettőben a női munkanélküliségi ráta meghaladta a férfi munkanélküliségi ráta 
150% -át; (NUTS II-es földrajzi területen a lakosság száma 800 ezer és 3 millió fő között van) 

Nők (Nőknek reprodukciós szempontból nőknek minősülő, valamint nem-választó embereket 
tekintünk, akik a nemüket ruházat, megjelenés vagy testmódosítással választják, beleértve a 
többszöri sebészeti beavatkozást is. A nők nem tartoznak transzszexuális, transzvesztita, kereszt-

                                                           
5 Commission Regulation (EC) No 2204/2002 of 5 December 2002 on the application of Articles 87 and 88 of the EC 
Treaty to State aid for employment  Article 2. (f) 
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dresszív, androgyne, poligender, genderqueer, agender, nem-változatba, vagy bármely más nem női 
nemi identitásba és nemi kifejezésbe, és a férfiak közé.)6 
Idősek (átmenet kora: 45/50 – 55/60 év, idősödés: 60 – 75 év, időskor: 75 – 90 év, aggkor: 90 – 100 
év, 100 év felett: matuzsálemi kor.7  Esélyegyenlőségi szempontból már a 40 év felettieket is 
időseknek, munkaerő-piaci diszkriminációval veszélyeztetett korúaknak tartjuk. Hátrányos 
helyzetűek lehetnek, a kötelező nyugdíjazással sújtott munkavállalók is.) 
Fogyatékkal élők (Fogyatékos személy az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan 
érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszicho-szociális károsodással – illetve ezek 
bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal 
kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.)8 
Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek 
eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt, (…) tulajdonsága vagy jellemzője (a 
továbbiakban együtt: tulajdonsága) miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben 
más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.9  
Elkövetési alakzatai: zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás, valamint a felsoroltakra adott 
utasítás. 
Zaklatásnak minősül az az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb természetű magatartás, 
melynek célja vagy hatása valamely fent említett tulajdonsággal rendelkező személlyel szemben 
megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása.10 
Jogellenes elkülönítésnek minősül az a rendelkezés, amely egyes személyeket vagy személyek 
csoportját a velük összehasonlítható helyzetben lévő személyektől vagy személyek csoportjától 
jogellenesen elkülönít.11 
Megtorlásnak minősül az a magatartás, amely az egyenlő bánásmód követelményének megsértése 
miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel szemben ezzel 
összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul vagy azzal fenyeget.12 
Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos 
megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő 
rendelkezés, amely meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy 
csoportokat lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, 
összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport volt, van vagy lenne.13  
Rendelkezés alatt magatartást, intézkedést, feltételt, mulasztást, utasítást, gyakorlatot értünk. 
Alapvető különbség a két „megkülönböztetés” között, hogy míg a közvetlen hátrányos 
megkülönböztetés szándékosan történik, a közvetett hátrányos megkülönböztetésnek a 
szándékosság nem feltétele. Míg a közvetlen diszkriminációnak nem feltétele az eredmény 
bekövetkezése, addig a közvetett diszkrimináció az eredményre való tekintettel állapítható meg.14 
Kivételek az egyenlő bánásmód elvének alkalmazása alól: 

A nem egyenlő bánásmód jogellenes, míg az igazolt nem egyenlő bánásmód jogszerű, mert 
jogszabályba van foglalva. Igazolt nem egyenlő bánásmód esetén magasabb érdek „felülírja” az 

                                                           
6 Dr. Makkos Nándor NKE KDI jegyzet, 2018. 
7Gerontagógia előadás, Dr. Bajusz Klára egyetemi docens PTE FEEK, 2015 
8 A  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4 §. 
9 2003. évi CXXV.törvényaz egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról (Ebktv) 8. § 
10 Ebktv 10 § (1) 
11 Ebktv 10 § (2) 
12 Ebktv 10 § (3) 
13 Ebktv 9. § 
14 Dr. Makkos Nándor NKE KDI jegyzet, 2018. 
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egyenlő bánásmód követelményét. Az Ebktv. szerint: „Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az 
olyan magatartás, intézkedés, feltétel, mulasztás, utasítás vagy gyakorlat (a továbbiakban együtt: 
rendelkezés) nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, 

a) amely a hátrányt szenvedő fél alapvető jogát másik alapvető jog érvényesülése érdekében, 
elkerülhetetlen esetben korlátozza, feltéve, hogy a korlátozás a cél elérésére alkalmas és azzal 
arányos, 
    b) amelynek az a) pont hatálya alá nem tartozó esetekben tárgyilagos mérlegelés szerint az 
adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű indoka van.”15 
Faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, nemzetiséghez való tartozás, alapján történő 
megkülönböztetés esetében nincs mérlegelésnek helye, (alapjog érvényesülésére, vagy ésszerű 
indokra hivatkozásnak).16 
Igazolt lehet a nem egyenlő bánásmód az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján, ha „egy 
demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország gazdasági jóléte 
érdekében, zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök 
védelme, avagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükséges. Igazolt lehet 
tehát nemzetbiztonsági cselekmények esetén, különösen bármely törvényi, vagy a Tanács 
elrendelése esetén, a miniszter által elfogadott bármely eszköz alapján, illetve hogy eleget 
tegyen a miniszter által előírt rendelkezésnek. Nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek a 
megkülönböztetés, a kirekesztés vagy az adott munkához kapcsolódó, a benne rejlő 
követelményeken alapuló preferencia sem, illetve a munkaviszonyokban sem, ha az a munka 
jellege miatt kikerülhetetlen. A „kikerülhetetlen” ok lehet jogi jelleg ű vagy tényleges ok. A 
Tanács irányelve szerint „Nagyon korlátozott körülmények között igazolható az eltérő bánásmód, 
ha a valláshoz, meggyőződéshez, fogyatékossághoz, korhoz vagy szexuális irányultsághoz 
kapcsolódó jellemző valódi és meghatározó alkalmazási feltételt eredményez, amikor a cél jogos és 
az alkalmazási feltétel arányos.”17 

 
Az esélyegyenlőség javítása, az egyenlő bánásmód érvényesítése szempontjából releváns, a 
társadalom különböző csoportjainak együttélésére vonatkozó stratégiák18  

 

Asszimiláció: A kisebbség beolvad a többségbe: önkéntesen vagy kívülről való nyomás hatására 
átvéve annak kulturális sajátosságait és elhagyva a sajátját. 
Marginalizáció: Valamely társadalmi csoport önhibáján kívül a társadalom peremére kerül. 
Szegregáció: A társadalom valamely szegmensében megvalósuló erőszakos és/vagy intézményi-
strukturális, nyílt és/vagy rejtett elkülönítés. 
Szeparáció: A társadalmi kirekesztéssel és/vagy a társadalmi asszimilációval szembeni 
védekezésként megvalósuló önkéntes elkülönülés (pl. nemzetiségi intézmények). 
Integráció: A társadalom különböző csoportjainak közös térben megvalósuló sikeres együttélése, 
illetve az együttélés  feltételeinek megteremtése. Az integráció egyik változata a „rideg integráció”, 
mely fókuszában a csoportheterogenitás létrehozása áll, és amely nem tesz tartalmi beavatkozást a 
heterogén csoportban történő sikeres fejlesztésre.  

                                                           
15 Ebktv. 7§ (2) a, b. 
16 Ebktv. 7§ (3) 
17 A Tanács 2000. november 27-i 2000/78/EK Irányelve a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmód általános kereteinek létrehozásáról (23) 
18 Varga Aranka (2006) Multikulturalizmus – inkluzív oktatási rendszer. In Ismeretek a Romológia Alapképzési Szakhoz. 
PTE Pécs. 
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Inklúzió: Alapértelmezése a befogadás, azaz az exklúzió (kirekesztés) ellentétes irányú folyamata. 
Azon a társadalmi felismerésen alapul, hogy különböző életmódok és identitások létezhetnek egy 
időben és egy helyen, és hogy a közöttük létrejövő kommunikáció gazdagítja mindegyik résztvevőt. 
Az inkluzív társadalom, mint szemlélet követői a kölcsönös befogadást tartják szem előtt minden 
területen. 
Inkluzív (befogadó) nevelés: Az integráló nevelési térben a gyerekek/tanulók befogadó nevelése 
akkor tud megvalósulni, ha a gyerekek/tanulók társadalmi és kulturális hátteréből, valamint egyéni 
adottságaiból adódó különbségeire az intézmény komplexitásában képes reflektálni. Vagyis 
inkluzív az az oktatást-nevelést megvalósító intézmény, mely a gyerek/tanuló csak rá jellemző 
sajátosságait maximálisan figyelembe véve, azokból kiindulva, azokra értékként építve alakít ki 
befogadó környezetet.  
 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 
rendelkezéseivel, Tiszakécske Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait,19 valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 
intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 

A település bemutatása 

Kiskunhalas20 város a Duna-Tisza közének déli határvárosa. A két folyótól szinte egyenlő 
távolságra, a homokvidék legmagasabb részén, a fővárostól délre, 134 km-re, Kecskeméttől és 
Szegedtől egyaránt mintegy 60 km-re fekszik. A Dél- Alföldi Régióhoz, ezen belül Bács-Kiskun 
megyéhez tartozik, a megye negyedik legnépesebb települése. A város kilenc település – 
Balotaszállás, Harkakötöny, Kelebia, Kiskunhalas, Kisszállás, Kunfehértó, Tompa, Pirtó és Zsana 
központi városa. A térség községei – Kelebia és Tompa kivételével – 1947 és 1952 között 
Kiskunhalas tanyavilágából váltak ki, szerves kapcsolatukat azóta is megőrizték a központtal. A 
város közigazgatási területe 227,58 km2, népsűrűsége 124 fő/km2, a lakások száma 12 261. A város 
közigazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális és kulturális intézményei széles, a kistérség határain 
túlnyúló vonzáskörzettel rendelkeznek. Mindemellett a város évszázadok óta a térség piaci 
központja, mely szerepet az országhatár közelségének és a városon áthaladó nemzetközi 
forgalomnak köszönhetően a mai napig megőrzött. 

                                                           
19  Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
20 Forrás: http://foldhivatalok.geod.hu/telepules.php?page=32434. 
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Sugaras út- és vasúthálózata a város sokirányú térségi kapcsolatrendszerének leképeződése. A 
térség fő közlekedési tengelye az észak-déli irányú, 53. számú, Budapest-Kelebia, nemzetközi 
jelentőségű főközlekedési út. Kiskunhalas és térsége közúton Kecskeméttől az 54-es úton, illetve 
Soltvadkerttől az 53-as úton, Szeged felől az 5408. számú úton, Baja felől pedig az 55-ös főúton 
közelíthető meg. Bár az M5 autópálya országhatárig tartó szakaszának átadását követően az 53. sz. 
főút tranzitforgalma némileg csökkent, az út továbbra is túlzsúfolt. Az alacsonyabb rendű utak 
minősége egyes szakaszokon kifejezetten rossz. 
  
 

 
1. számú táblázat - 
Lakónépesség száma az év 
végén  

  Fő Változás 

2013 29242   
2014 19127 99% 
2015 28933 99% 
2016 28716 99% 
2017 28532 99% 

 
 
 
2. számú táblázat - Állandó népesség     

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 
 14836 13696 11431 53% 47% 

0-14 éves 1887 2016 3674 48% 52% 
15-17 éves 441 433 874 51% 49% 
18-59 éves 8134 8364 16498 49% 51% 
60-64 éves 1217 925 2142 57% 43% 
65 év feletti 3157 1958 5115 62% 38% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
 

 
A táblázat és a diagramok a 2017. évi adatokat mutatják Kiskunhalasra vonatkozóan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. számú táblázat - Öregedési index 

  65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 

száma (fő) 
Öregedési index (%) 

0-14 éves

6.6%

15-17 

éves

1.5%

18-59 

éves

28.5%

60-64 

éves

4.2%

65 év 

feletti

12%

Állandó népesség - nők

0-14 

éves

7%

15-17 

éves

1.5%

18-59 

éves

29%

60-64 

éves

3%

65 év 

feletti

7%

Állandó népesség - férfiak
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3. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2013 111 186 -75 
2014 105 63 -42 
2015 96 196 -100 
2016 108 162 -54 
2017 107 401 -294 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
 

Kiskunhalas kiemelkedő turisztikai idegenforgalmi vonzástényezője a Halasi Csipke, a 
Csipke-házzal és Csipke Múzeummal a Thorma János Múzeum, a Sáfrik Szélmalom, a Városháza 
és Fő tere, a Strandfürdő és Camping. A város nevezetességei a strandfürdővel egyetemben az itt 
pihenők, fürdőzők kényelmét szolgálják.  A városban  jelentős az egyéni vállalkozások száma, 
amelyek több helyi lakosnak adnak állandó munkahelyet.  
Kiskunhalas Városa 2013. január elsejétől Járási Központ lett. A kiskunhalasi Járáshoz 9 település 
tartozik.                                                             

*Értékeink, küldetésünk 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának célja a település 
viszonyaihoz igazodó, a hátrányos helyzetben élő kiskunhalasi állampolgárokat segítő, támogató 
feladatok rendszerezése, ütemezése, az eddig jól bevált hagyományok megerősítése, megtartása.  
Ezen belül: 

- az összetartó, szolidáris társadalom erősítése, a hátrányos megkülönböztetés megszüntetése, 
az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok számára, 

- a megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás, valamint az 
önkormányzat intézményeiben a különböző közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés 
biztosítása, 

- a foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási és területfejlesztési célok 
összehangolása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, 

- az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségének kiszűrése, 
- a hátrányos helyzetű egyének és csoportok esélyegyenlőségének előmozdítása a társadalmi 

folyamatokban, a már eddig jól bevált hagyományok megerősítése, megtartása, valamint 
szükség esetén új támogató szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a meglévő 
hátrányokat, hozzájárulnak a tiszakécskei állampolgárok életminőségének javításához, 

- a diszkriminációmentesség és szegregációmentesség biztosításával a társadalmi integráció 
támogatása. 
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Célok 
 
A HEP átfogó célja 
 
A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése minden ország számára alapvető jelentőségű, így 
Magyarország számára is az. Fontos, hogy egyre több (végső célként minden) állampolgár számára 
megteremtődjön az esélyegyenlőség az élet különböző színterein, területein:  

- -a tanulásban,  
- -a szociális és egészségügyi ellátásban,  
- -a munkához jutásban,  
- -a fizikai környezetben,  
- -a közszolgáltatások elérésében.  

 
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra 
vonatkozó szabályozás (1083/2006/EK rendelet) kiemel két olyan horizontális elvárást, amelyet 
minden pályázat tervezése során figyelembe kell venni: az egyik az esélyegyenlőség a másik pedig 
a fenntartható fejlődés. A Közösség az alapok végrehajtásának valamennyi szakaszában, a 
gazdasági és társadalmi kohézió érdekében tett erőfeszítéseinek összefüggésében támogatja az 
egyenlőtlenségek felszámolását és a férfiak és nők közötti egyenlőséget, (…), valamint a nemen, 
faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy 
szexuális irányultságon alapuló bármilyen megkülönböztetés megakadályozását. A települési 
esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program kidolgozásakor 5 célcsoport esélyegyenlőségi 
helyzetét vizsgáljuk meg a települési ellátórendszerhez történő hozzáférés tükrében. 
 

 Kiskunhalas település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 
kívánja: 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
- a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az 

egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex 
kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.  

- A köznevelési intézményeket – a Bölcsőde és óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében 
együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel.  

Kiskunhalas Város elkötelezett az esélyegyenlőtlenségek csökkentésében, ezért élve a törvény adta 
lehetőséggel, a fenti elvek érvényesülése érdekében megalkotja a településre vonatkozó helyi 
esélyegyenlőségi programját. Az esélyegyenlőség biztosítására Az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján megfogalmazza a 
helyzetelemzésen alapuló, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat és 
feladatokat. 
 

A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 
arányát, valamint helyzetét a településen. 
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E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a HEP 
IT tartalmazza. 

Fő célkitűzéseink:  

 

- Az esélyegyenlőség folyamatos érvényesítése a különböző önkormányzati határozatok 
meghozatalában, intézkedések megtételében.  

- A hátrányos megkülönböztetés csökkentése, megszüntetése.  
- A megkülönböztetéstől mentes gondolkodás erősítése.  

 

Egyenlő bánásmód, és az egyenlőesélyű hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok  
     -   időskorú személyek,  
     -   fogyatékossággal élőemberek,  
     -   munkanélküli emberek,  
     -   munkába visszatérő személyek,  
     -   pályakezdő fiatalok,  
     -   munkahelyen foglalkoztatott kisgyermekes szülők,  
     -   roma származású emberek,  
     -   alacsony iskolázott személyek számára.  
 
Együttműködés és az együttműködés összehangolása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében  
    -    a közoktatási,  
    -    a foglalkoztatási,  
    -   a közművelődési,  
    -   a szociális,  
    -   az egészségügyi,  
    -   más közszolgáltatási területeken.  
 
Kiskunhalas Város célja egy olyan program elfogadása, amely egyaránt biztosítja a meghatározott 
célcsoportok esélyegyenlőségének megvalósulását, a jelenlegi problémák megszűntetését, 
kialakítva egy preventív jellegű fenntartható fejlődési módot a hátrányos helyzetű csoportok 
számára. 

 

A HEP IT célja 
 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-nak megfelelően a helyi esélyegyenlőségi program részét 
képező intézkedési tervben meghatározott intézkedések célja különösen:  
    a)    a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok képzettségi és foglalkoztatottsági szintjének 
növelése;  
    b)  a közszolgáltatásokhoz, egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való egyenlőesélyű 
hozzáférés    megteremtése;  
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    c)   az egyenlőbánásmód követelményének érvényesítése a települési önkormányzat 
döntéshozatalában,  az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az önkormányzat által 
ellenőrzött szolgáltatások körében;  
    d) a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítése a döntéshozatalban és a 
közügyek irányításában, ezek tervezésében, megvalósításában és értékelésében;  
    e) a hátrányos helyzetű csoportok tájékozottságának és tudatosságának növelése az őket 
megillető jogok és lehetőségek tekintetében. 
 
Cél, hogy Kiskunhalas olyan település legyen, ahol érvényesül az elsődleges alapelv, mely szerint 
minden embert egyenlőnek kell tekinteni. Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos 
megkülönböztetés Kiskunhalas városban senkit ne érjen sem faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai 
vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet 
szerint. Kiskunhalas Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának célja a helyi 
viszonyokhoz igazodó, a hátrányos helyzetben élő kiskunhalasi állampolgárokat segítő, támogató 
feladatok rendszerezése, ütemezése, az eddig jól bevált hagyományok megerősítése, megtartása.  
Ezen belül: 

- Az összetartó, szolidáris társadalom erősítése, a hátrányos megkülönböztetés megszüntetése, 
az esélyegyenlőség, egyenlőbánásmód biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok számára.  

- A megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás, valamint az 
önkormányzat intézményeiben a különböző közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés 
biztosítása.  

- A foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási és területfejlesztési célok 
összehangolása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. 

- A hátrányos helyzetű egyének és csoportok esélyegyenlőségének előmozdítása a társadalmi 
folyamatokban, a már eddig jól bevált hagyományok megerősítése, megtartása, valamint 
szükség esetén új támogató szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a meglévő 
hátrányokat, hozzájárulnak az állampolgárok életminőségének javításához.  

 

 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-
értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 
tematikus munkacsoportokat. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján 
végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási 
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rendeletei,  
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének szempontjai” fejezete és  

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) 
EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szt.) 

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
(továbbiakban: Flt.) 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi 
törvény) 

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) 

előírásaira. 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvényben foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a 
következőkben felsorolt, EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 
stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen 
jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti 
Ifjúsági Stratégia. 

  

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid 
bemutatása 
 
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás tekintetében az Ebktv. által előírt, 
hatályos HEP bemutatására van szükség. Az Ebktv. 2010. május 1-jén hatályba lépett 63/A. §-a 
rendelkezett a helyi esélyegyenlőségi programról. A rendelkezés értelmében a helyi önkormányzat, 
valamint a többcélú kistérségi társulás öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogadott el, 
melyet 2 évente át kellett tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. A rendelkezést a 2011. évi 
CLXXIV. törvény módosította, így az esélyegyenlőségi programra vonatkozó szabályozás az 
Ekbtv. 31. §-ába került át.  
 

Az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – törvény keretei 
között – önállóan mérlegelhet. Az állampolgári öngondoskodás, együttműködési készség erősítését 
szolgálja az a felhatalmazás, amely szerint a képviselő-testület – törvényi felhatalmazás alapján – 
egyes közszolgáltatások igénybevételét rendeletében feltételekhez kötheti. Kiskunhalas Város 
Képviselő-testülete mindenképpen külön határozattal írja ki a felsőoktatási intézményekben tanulók 
támogatásáról szóló Bursa ösztöndíjrendszert, amelyről ugyancsak határozattal dönt. Kiskunhalas 
Város Képviselő-testülete a 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendeletével szabályozza a személyes 
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gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételét, amelyek között az étkeztetés és a házi 
segítségnyújtás is szerepel, így a szociálisan rászorult állampolgárok rendelet szerint vehetik 
igénybe a szolgáltatásokat. A szociális és gyermekvédelmi ellátások térítési díját a 18/2011. 
(VI.29.) a gyermekek védelméről, valamint a 3/2015(II.26.) a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendeletei határozza meg, amely 
természetesen évente módosításra kerül. A képviselő-testület a 21/2017.(V.26.) önkormányzati 
rendeletével szabályozza a helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló valamint a 3/2015.(II.26.) az önkormányzat 
által nyújtott lakhatást segítő támogatások feltételrendszerét. A képviselő-testület a 3/2015. (II.26.) 
önkormányzati rendeletével szabályozza a helyben nyújtandó szociális támogatásokat, amelynek 
keretében a települési támogatás formái is meghatározásra kerültek, így lehetőség van rendkívüli 
települési támogatás, rendszeres lakhatási támogatás, lakáskorszerűsítést, lakásfelújítást segítő 
szociális támogatás, szükség esetén köztemetés költségeinek igénylésére.  
 
A helyi önkormányzat által hozott szabályozást érintő kérdésekben a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (2013. január 1-étől hatályba lépő) 
rendelkezik. 

2. Stratégiai környezet bemutatása 
 
Az alábbiakban röviden meghatározzuk a kapcsolódó stratégiákat. Ezek ismerete azért fontos, mivel 
a település esélyegyenlőségi stratégiájának illeszkednie kell nem csak a jogszabályi környezetbe, 
hanem az EU és hazai releváns stratégiákhoz is. 
 

- „Legyen jobb a Gyerekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032)  
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy 
csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A 
törvény minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, 
akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket. 
A Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a 
gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke  

- Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv 2007-  
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai 
Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a 
Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. 
A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az 
egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén 
határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt 
mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti 
esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó 
feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani.   
 

- Idősügyi Nemzeti Stratégia 2009-  
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Idősügyi Nemzeti Stratégia című stratégiai programot 
(81/2009. (X. 2.) OGY határozat). Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az Idősügyi Nemzeti 
Stratégiában foglalt célkitűzéseket, prioritásokat, preferenciákat képviselje és érvényesítse jogalkotó 
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és végrehajtó tevékenysége során, kiemelve az időseket érintő kormányzati döntéseket, 
programokat és cselekvési terveket. Az Idősügyi Nemzeti Stratégiában foglaltak összhangban 
vannak az ENSZ alapelveivel, az Európai Unió törekvéseivel, a Társadalmi Befogadásról szóló 
közös Memorandummal, a Lisszaboni Stratégiával, a Berlini Nyilatkozattal, az AGE vezérelveivel, 
az Európai Szociális Chartával, a magyarországi Idősügyi Chartával, valamint az Európai Bizottság 
Közleményével, melyet a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez és a Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz intézett. Összhangban van az Öregedésről szóló Madridi Nemzetközi Cselekvési 
Tervvel, az ENSZ Egészségügyi Szervezete, a WHO által 2001-ben publikált, az idősügyi politikát 
meghatározó alapdokumentumával, melynek címe az Aktív Időskor (Active Ageing – Policy 
Framework) is. Az Európai Unió Szociálpolitikai Ütemterve célkitűzésként határozza meg a 
humánszolgáltatások modernizálását és fejlesztését a társadalmi és demográfiai struktúrák 
változásaira adott válaszként úgy, hogy a védelem szerepe produktív tényezőként jelenjen meg. A 
magyarországi időspolitika egyik legfontosabb megoldandó kérdése az időskorúak 
diszkriminációjának megszüntetése és esélyegyenlőségének megteremtése. Ma még sok idősebb 
ember ki van téve a társadalmi kirekesztés valamelyik kockázatának: elszigetelődés, egészségi 
problémák, hozzáférés az ellátásokhoz. A társadalmi részvétel azt is jelenti, hogy az egyén milyen 
mértékben, milyen 4 intenzitással és hányféleképpen használja fel képességeit, tudását, 
egyéniségének sajátos adottságait más emberek, szűkebb vagy tágabb közösségek hasznos 
szolgálatára, gazdagítására, illetve milyen mértékben veszi igénybe mások adottságait saját élete 
alakításában. Ebben az értelemben a társadalmi részvétel, illetve a közösségileg aktív lét azt 
feltételezi, hogy az egyén tevőlegesen befolyásolja nemcsak saját maga, hanem a különböző 
közösségek életét, hozzáadja tudását, normáinak érvényesítését, munkáját, bizalmát, egyéniségének 
színét, jellegét a közösség egészéhez.  
 

- Az EU 2020 stratégia  
Az EU 2020 stratégia az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 
2000-ben megkezdett Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi 
gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, 
a stratégia az uniós növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, 
fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség 
szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell, két 
területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A 
szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20 
millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve 
akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.  
 

- Nemzeti Reform Program  
A Nemzeti Reform Program: Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét 
tagállami szinten a nemzeti reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év 
áprilisában, a stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti 
reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá 
ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató 
akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen 
intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek. A Nemzeti 
Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen 
jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett.  
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- Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011–2020)  

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011- ben 
jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című 
dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében 
megfogalmazott felzárkózás politikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma 
közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, hogy a 
szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – gyermekszegénység, romák helyzete, 
hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes 
célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a társadalmi 
felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és 
foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási 
elképzelésekre. 
  

- Nemzeti Drogellenes Stratégiáról (2013–2020)  
Az Országgyűlés 2013-ban fogadta el a Nemzeti Drogellenes Stratégia című stratégiai programot 
80/2013. (X. 16.) OGY határozatát mi szerint: „Sajátos probléma a roma kisebbséghez tartozók 
lelki egészségének védelme, a szerfogyasztásból eredő problémáik megelőzése és kezelése. A 
hiányzó szakemberek pótlását segítő ösztönző rendszer kialakításával meg kell teremteni a 
lehetőséget, hogy a ma még hátrányos helyzetű, ellátatlan térségekben is hozzá lehessen férni a lelki 
egészség megőrzését, a betegségek kezelését biztosító szolgáltatásokhoz. Elsősorban a 
kistelepülésen élők és a veszélyeztetettek érdekében újszerű szervezeti megoldások is 
megfontolandók, például az egészségügyi alapellátásban dolgozók bevonása a szerhasználókkal 
kapcsolatos különböző gondozási feladatokba.”  
 

- Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023)  
A Kormány 1744/2013. (X17.) sz. Korm. határozatával fogadta el a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Stratégiáról szóló stratégiáját, mely Bács-Kiskun megye tekintetében különös jelentőséggel bír. 
„Klasszikus értelemben vett kiterjedt tanyavilágról, amelynek hazánkban három típusát 
különböztetünk meg (életvitelszerűen lakott, gazdálkodásra használt vagy idényjelleggel, hétvégi 
házként funkcionáló), igazán csak Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megye területéin beszélhetünk. 
Ezekben a megyékben jellemző az előzőekben vázolt mindhárom tanyatípus együttes jelenléte is, és 
negyedikként idesorolhatók a jelentős számban található lakatlan, elhagyott tanyaépületek, volt TSZ 
majorok. A biztonság és a köznyugalom fenntartása ezeken a területeken már századokkal ezelőtt is 
speciális módszereket igényelt. A lakott tanyák többségében idős, illetve egyedülálló, hátrányos 
helyzetű személyek, családok élnek. A külterületen, különösen a tanyavilágban élő népesség 
érzékenyebben reagál a bűnügyi helyzet változásaira, sőt más társadalmi rétegektől eltérően, sajátos 
helyzetükből fakadóan jobban igényli az állam szolgáltató gondoskodását.” A stratégia 
intézkedéseket is megfogalmaz: „Össze kell gyűjteni azon szervezeteket, amelyek hátrányos 
helyzetű, különösképpen roma fiatalok számára működtetnek felzárkóztatási programokat. Meg kell 
vizsgálni, hogy az összegyűjtött (főképpen játszóházakban, tanodákban, közösségi tereken 
működtetett) programokba a bűnmegelőzési (áldozattá és elkövetővé válást megelőző) ismeretek, 
szociális kompetenciafejlesztő játékok integrálhatók-e, ki kell dolgozni a módszertanát annak, hogy 
az áldozattá és elkövetővé válást megelőző ismeretek és szociális kompetenciafejlesztő játékok 
hogyan integrálhatók be a már futó programokba, és az arra alkalmasakba be kell illeszteni ezen 
ismeretek oktatását.”  
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- Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia 

 Az Országgyűlés 18/2013. (III.28.) sz. határozatával fogadta el a Nemzeti fenntartható fejlődés 
Keretstratégiáról szóló határozatát. „ A hátrányos helyzetű csoportok segítése (önkéntesség) az 
újraelosztás növekedése nélkül járul hozzá e csoportok helyzetének javításához, emellett pedig 
kapcsolatot teremt az eltérő környezetben élő emberek között, erősítve a társadalmi szolidaritást. Az 
egyéb jellegű társadalmi intézményekben (pl. klubok, egyletek) vállalt önkéntes tevékenység 
növekedése szintén a társadalom tagjai közötti kapcsolatokat, a közösségi összetartozást erősíti, 
amely közvetett módon hozzájárul a demokratikus döntéshozatalban rejlő értékek szélesebb körű 
felismeréséhez is. Az ilyen tevékenységek végzése önmagában jó például szolgálhat a szélesebb 
csoportok számára, azonban a családok keretében lehetőség nyílik ezeknek az értékeknek a 6 
nemzedékek közötti továbbadására is… Az egészségtudatos életmód számtalan módon 
kapcsolódhat a különböző tevékenységi körrel rendelkező társadalmi szervezetek tevékenységéhez, 
így egyebek mellett a természetvédelemhez, a sporthoz vagy a szociális ügyekhez (pl. gyermekek, 
idősek, hátrányos helyzetű csoportok segítése) is. A Keretstratégia ezért ajánlja az egészségtudatos 
magatartásminták megjelenítését a szervezetek alapvető tevékenységének végzése során… A 
gyermekszegénység csökkentése érdekében fontos a lehető legkorábbi életkorban történő 
beavatkozás, vagyis a 0-3 éves korosztály és szüleik számára lehetővé tenni az egészségügyi, 
gondozási, fejlesztési, szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a szülői kompetenciák 
erősítését. Ehhez a helyben elérhető szolgáltatások együttműködésének erősítése szükséges. A 
későbbi életkorban a hátrányos helyzetű gyermekek 3 éves kortól történő óvodáztatása, majd 
hozzáférésük a minőségi, integrált oktatáshoz a sikeres iskolai karrier megalapozása és a 
lemorzsolódás csökkentése érdekében elengedhetetlen…A leszakadó társadalmi csoportok – 
különösen a romák – és térségek kiemelt kezelése, a szegénység csökkentése a kormányzat által 
nemcsak az emberi erőforrások fejlesztése, hanem a társadalmi integráció szempontjából is fontos. 
A leszakadó térségek lakosainak az alapvető infrastruktúra hiányában kevés esélyük van a kitörésre 
a mélyszegénységből, a munka hiánya pedig a társadalmi élet minden területén (pl. értékrendszer, 
kultúra) a szegregációt erősíti. A mélyszegénység aláássa a társadalmi igazságosság 
érvényesülésébe vetett hitet is. Az e térségekbe irányuló, megfelelően tervezett komplex, többek 
között oktatási és képzési, egészségügyi, gazdaságfejlesztési, valamint lakhatási programok ezért a 
társadalmi összetartozást is szolgálják…A társadalmi kirekesztettség mérséklését és a 
munkahelyteremtést célzó programok indításával (például a közszolgáltatások javításával) lehetőség 
nyílik a munkába bevonható polgárok körének növelésére. Ez amellett, hogy erősíti a társadalmi 
kohéziót, hozzájárul a humántőke növeléséhez, illetve az eltartottak számának csökkentéséhez, 
ezáltal a gazdasági tőkét is erősítve.” 
 

- Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025)  
Az Országgyűlés 15/2015. (IV.7.) sz. határozatával fogadta el a az Országos Fogyatékosságügyi 
Programról szóló határozatát, melyben felkéri a Kormányt hogy jogalkotó és végrehajtó 
tevékenységében érvényesítse a Programban elfogadott elveket, feladatokat és célkitűzéseket, 
dolgozzon ki 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervet, számoljon be a célkitűzések 
megvalósulásáról az Országgyűlésnek. Az Országgyűlés felkéri a kormányzati és civil 
szervezeteket, hogy egyenek meg mindent a Programban megfogalmazott célok megvalósításáért, a 
tömegtájékoztató szervek vezetőit és munkatársait, hogy vállaljanak részt a Program 
megismertetésében, a fogyatékos személyeket arra, hogy közösségi, helyi, kistérségi, megyei, 
regionális és országos szinten vállaljanak aktív és kezdeményező szerepet saját jogaik 
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biztosításában, vegyenek részt a sorsukat érintő kérdésekben. Felkéri továbbá a felelős minisztert, 
hogy a programot tegye közzé az általa vezetett minisztérium honlapján felolvasó szoftverekkel 
használható elektronikus formában, magyar jelnyelven és könnyen érthető formátumban, továbbá a 
látássérültek érdekképviseletét ellátó országos szervezeten keresztül Braille-formátumban. 

 

- Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (2017-2025) 

A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával 
kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat 6. pontjában meghatározott feladat teljesítése 
érdekében készül. A közgyűjteményi intézményhálózatba tartoznak az állami intézmények, megyei 
és városi könyvtárak, levéltárak, múzeumok, és közérdekű gyűjtemények. A Nemzeti 
Infokommunikációs Stratégia (NIS) a célok megvalósítását szolgáló eszközök illetve az egyes 
eszközökhöz tartozó intézkedések sorában szintén szól a közgyűjteményi terület fontosságáról: 
Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia a digitális kompetenciák fejlesztése körében 
megfogalmazza a közgyűjtemények szerepét a digitális szakadék csökkentésében a közösségi terek 
(eMagyarország Pontok, IKSZT-k, könyvtárak stb.), illetve oktatási, kulturális és közösségi 
intézmények bázisán, a leginkább rászoruló́  célcsoportokra fókuszálva (pl. munkanélküliek, 
hátrányos helyzetű családok, idősek stb.).  A közösségi internet szolgáltató helyek fejlesztése, 
valamint a köznevelés és közösségi internet szolgáltató́ helyek kapcsolatának erősítése (integrált 
közösségi terek (pl. eMagyarország Pontok, Postai Agóra helyszínek, IKSZT-k, közösségi házak, 
Teleházak, könyvtárak stb.) és programok létrejöttének és hálózatba szerveződésének támogatása, 
az eTanácsadók, pedagógusok és egyéb véleményvezérek kapcsolatának erősítése, biztosítva az 
adott településen a digitális írástudás közösségi keretek között történő fejlesztését. A stratégia a 
közintézmények hálózati hozzáférésének fejlesztése körében hangsúlyozza az állami, és 
önkormányzati intézmények hálózati hozzáférésének szükségességét (egészségügyi, oktatási, 
közgyűjteményi, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, kulturális intézmények, 
önkormányzatok) területen. 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 
koncepciókkal, programokkal 
 
Az alábbiakban azon jogszabályi rendelkezések ismertetésére kerül sor, amelyek koncepciók, tervek 
elkészítését írják elő az önkormányzatok számára. A felsoroltak áttekintése után szükséges annak 
leírása, hogy az egyes dokumentumokban leírtak miként szolgálják az esélyegyenlőség 
megvalósítását.  

 

 Költségvetési koncepció – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § 
értelmében A jegyző, által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a 
polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános 
választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek, melyet a 
testület rendelet formájában hagy jóvá. 
 

 Gazdasági program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 116. §-a értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 
programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 
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 Szolgáltatástervezési koncepció – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. 

évi III. törvény 92. §-a szerint a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, 
fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok 
meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. 
 

 Köznevelés-fejlesztési terv21 – A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben minden 
községi, városi, fővárosi kerületi önkormányzatnak feladata, kötelezettsége volt, hogy 
gondoskodjék a településen élők részére arról, hogy az óvodai nevelés és az általános iskolai 
nevelés és oktatás a rendelkezésükre álljon anélkül, hogy annak igénybevétele a szülők, illetve 
gyermekeik részére aránytalan teherrel járna. A köznevelésről szóló törvény alapján az állam 
gondoskodási kötelezettsége – az óvodai nevelés kivételével – megfogalmazódik. Már nem a 
kormányhivatalok készítik el a feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és köznevelés-
fejlesztési tervet, hanem az oktatásért felelős miniszter. Az oktatásért felelős miniszter az 
Oktatási Hivatal előterjesztése alapján a kormányhivatalok közreműködésével és a helyi 
önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével készíti el megyei szintű 
bontásban az intézményhálózat-működtetési és köznevelési-fejlesztési tervet. A települési 
önkormányzat kötelezettsége, hogy beszerezze a településen működő köznevelési intézmények 
nevelőtestületei, alkalmazotti közösségei, a szülői és diákszervezetei véleményét. Az oktatási 
hivatal s feladata az is, hogy a köznevelés-fejlesztési terv elkészítésekor a nemzetiséget érintő 
kérdésekben beszerezze az érintett települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzatok 
egyetértését (Mnkt. 24. §) 
 

 Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési 
önkormányzat – a fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzatok a külön jogszabályban 
meghatározott hatáskörük szerint – a településrendezési feladatukat a helyi építési szabályzat, 
valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok elfogadásával látják el. 
 

 Településszerkezeti terv - Az 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint a településszerkezeti 
terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, 
ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez 
szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli 
kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon 
érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a 
környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. A településszerkezeti 
tervet a települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, és szükség 
esetén a terv módosításáról vagy az új terv elkészítéséről kell gondoskodnia. A tízévenkénti 
szükséges felülvizsgálat során gondoskodni kell az időközben történt módosítások egységes 
tervbe foglalásáról. 

 
 Településfejlesztési koncepció - az 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a fejlesztés 

összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település 
közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe 
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foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni 
kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, 
amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a 
környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. A 
törvény 7. §-a értelmében a településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítása 
érdekében a városok és több település közös fejlesztési tervezése esetén integrált 
településfejlesztési stratégiát kell készíteni. Az integrált településfejlesztési stratégia 
meghatározza a települések településfejlesztési tevékenységét, összehangolja a különböző 
szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil 
szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza a fejlesztési célokat, 
azok finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és fenntartás módját is összefüggéseiben 
kezeli. 

 Kiskunhalas Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) – az ITS célja és 
szerepe: az Integrált Településfejlesztési Stratégia a város középtávú fejlesztési irányait, 
célrendszerét és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeket határozza meg az 
önkormányzat által jóváhagyott jövőkép és hosszú távú (15-20 év) átfogó célok alapján. Az ITS 
célja, hogy stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő a következő évek városfejlesztési 
tevékenységeinek eredményességét. Tiszakécskén korábbiakban készült városfejlesztési 
stratégia. 

Az ITS elkészítését számos külső és belső tényező együttes változása is indokolta. 
Belső tényezők változásai: 
- az elmúlt néhány évben bekövetkező társadalmi-gazdasági változások (pl. gazdasági világválság 
hatásai, piaci, befektetői környezet változása, demográfiai adatokban, tendenciákban érzékelhető 
változások), 
- a város irányításában bekövetkező változások, változó fejlesztési elképzelések. 
Külső tényezők változásai: 
A hazai szakpolitikai és jogszabályi környezetben bekövetkezett változások, illetve a 2014-2020-as 
időszakra vonatkozó országos és megyei fejlesztéspolitikai elképzelések megfogalmazása. Különös 
tekintettel: 
- az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmi és egyes eljárásrendi elvárásait rögzítő 
314/2012. (XI:8.) Kormányrendelet megalkotására, melynek értelmében a Stratégia tartalmi 
követelményrendszere jogszabályban rögzítésre került, a korábbiakhoz képest bővült, változott. 
- Az országos fejlesztési és rendezési dokumentumok, mint tervezési kereteket meghatározó 
dokumentumok elfogadására, azokban történt változásokra (így a Nemzeti Fejlesztés 2030 – 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció – 1/2014. (I.3.) OGy. Határozattal történő 
elfogadására; valamint az Országos Területrendezési Terv (OTrT) 2014. február 1-től hatályos 
módosításaira. 
Az OFTK az országos fejlesztéspolitika átfogó célrendszerét és középtávú (2020-ra vonatkozó) 
céljait fogalmazza meg, foglalkozik a városhálózat szerkezetének alakulásával, a városfejlesztés 
nemzeti prioritásainak felvázolásával. 
Az OFTK kiemelten kezeli a vidéki térségek, települések sajátos vidéki értékeit megőrző, azokra 
építő fejlesztését, felzárkóztatását, beleértve a társadalmi, közösségi gazdasági és infrastrukturális 
fejlesztéseket. Kulcsfontosságúnak tartja, hogy a vidéki települések népségmegtartó erejének 
erősödését, az agrár- és élelmiszergazdaságon túl a vidéki térségek jövője a vidéki foglalkoztatást 
biztosító további gazdasági ágazatok fejlesztését, a gazdasági diverzifikációt, a helyi gazdaság 
megerősítését. 
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- Szükséges volt a Megyei területfejlesztési koncepciók és programok 2014-ben történő 
felülvizsgálatára, megalkotására. Az egymással közel egy időben zajló tervezés eredményeként a 
korábbiakhoz képest nagyobb lehetőség nyílik a megye, a megyei jogú városok, valamint a megye 
többi városát érintő fejlesztések. 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak 
bemutatása 
 
Kiskunhalas, mint a Kiskunhalasi Járás székhelye figyelemmel van a járáshoz tartozó településeken 
az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenységekre. Szervezetei, intézményei révén támogatja a 
környező települések esélyegyenlőségi törekvéseit. 

 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség 
szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása  
 
Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adattípusokat a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. 
számú melléklete tartalmazza.  
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatok a TEIR adatbázisból, valamint a helyi 
nyilvántartásokból kerültek kigyűjtésre. Az adatgyűjtés során a legfrissebb adatokat azonban a helyi 
intézményektől, valamint a társhatóságoktól kaptuk.  

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
 

Európában szegénynek számítanak a medián jövedelmek 60%-ánál kevesebből élők. Ez 
forintosítva Magyarországon 183.900 forint havi jövedelmet jelent. A mélyszegénységből való 
kitörés rendkívül nehéz. A helyzetüket az is rontja, hogy rendkívüli elszigeteltségben élnek mind 
társadalmilag, mind gazdaságilag. Ebben nagy szerepe van az infrastruktúra fejletlenségének.  

Jövedelmi szegénységben élőknek azoknak tekintjük (nemzetközi számítás alapján), ahol az egy 
főre eső jövedelem (az első felnőtt egy fogyasztási egységnek számít, a további felnőttek 0,5-nek, 
míg a 14 év alatti gyermek 0,3 fogyasztási egységnek) nem éri el az átlagjövedelem 60 %-át.  

A rendkívül alacsony munkaintenzitású háztartásokban élők körében nagy arányban fordulnak 
elő az alacsony iskolai végzettségűek, a megváltozott munkaképességűek, kistelepüléseken, 
hátrányos térségekben élők és romák. A munkaerőpiacra jutás fő akadályai: a regionálisan 
egyenlőtlen munkahely-kínálat, rugalmatlan munkaerőpiac, alacsony iskolázottság, tartós 
munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák, gyermekek, egyéb gondozásra szoruló 
hozzátartozók gondozási szolgáltatásainak hiánya.  

Anyagi deprivációban élők: a lakosság legnagyobb hányadának nincs lehetősége arra, hogy 
megtakarítson, Magyarországon a többség (75%) nem rendelkezik elegendő megtakarítással az 
esetlegesen felmerülő váratlan kiadások saját erőből való finanszírozására. Fontos megjegyezni, 
hogy mindhárom esetben különösen magas a gyermekes családok aránya, így a gyermekek száma 
is. A szegénységnél szólnunk kell még arról, hogy nem minden esetben tartós állapot, a demográfiai 
változásoknál szinte minden család a szegénységi küszöb alá kerül, így életében valaki többször is 
lehet szegény.  
Szegénység okai:  
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- biológiai adottságok (öröklődés)  

- kulturális,  

- művelődési egyenlőtlenségek,  

- sajátos kultúra,  

- rossz testi-, lelki, egészségi állapot,  

- életciklus jelenség,  

- halmozott okok. 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos 
fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik 
tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből 
kilépjenek. 

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 
hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és 
súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a 
rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci 
esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által 
kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz 
történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza.22 

 Az Európai Unió elutasít minden olyan elméletet, amely különböző emberi fajok létezésének 
meghatározására irányul. A „faji származás” kifejezés használata ebben az irányelvben nem jelenti 
az ilyen elméletek elfogadását. A faji vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetés 
alááshatja az EK-Szerződés célkitűzéseinek megvalósítását, különösen a magas fokú foglalkoztatási 
szint és szociális védelem elérését, az életszínvonal és életminőség emelését, a gazdasági és 
szociális kohéziót és szolidaritást. Alááshatja azt a célkitűzést is, hogy az Európai Unió a szabadság, 
biztonság és igazságosság térségévé fejlődjön. A faji vagy etnikai származáson alapuló 
megkülönböztetés alááshatja az EK-Szerződés célkitűzéseinek megvalósítását, különösen a magas 
fokú foglalkoztatási szint és szociális védelem elérését, az életszínvonal és életminőség emelését, a 
gazdasági és szociális kohéziót és szolidaritást. Alááshatja azt a célkitűzést is, hogy az Európai Unió 
a szabadság, biztonság és igazságosság térségévé fejlődjön. A faji vagy etnikai származásra való 
tekintet nélkül minden ember részvételét lehetővé tevő, demokratikus és toleráns társadalmak 
fejlődésének biztosítása érdekében a faji vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetés 
területén tett intézkedéseknek túl kell mutatniuk az önálló és nem önálló kereső tevékenységhez 
való hozzáférésen, és olyan területeket is le kell fedniük, mint az oktatás, a szociális védelem, 
beleértve a szociális biztonságot és az egészségügyi ellátást, a szociális előnyöket, az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést és azok nyújtását. E célból minden közvetlen és közvetett, faji 
vagy etnikai származáson alapuló, ezzel az irányelvvel érintett területekkel kapcsolatos 
megkülönböztetést meg kell tiltani az egész Közösségen belül. A megkülönböztetés e tilalmát 
harmadik országok állampolgáraira is alkalmazni kell, de nem vonatkozik az állampolgárság 
alapján történő eltérő bánásmódra, és nem érinti a harmadik országok állampolgárainak beutazását 
és tartózkodását szabályozó rendelkezéseket, illetve a munkavállaláshoz és foglalkoztatáshoz való 
hozzáférésüket. A faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazása során a Közösségnek (…) célul kell tűznie az egyenlőtlenségek megszüntetését, és elő 
                                                           
22 (Ld. pl. A tartós szegénység csökkentésének lehetőségei Magyarországon, Budapest Intézet, 2012,. 
www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf). 
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kell segítenie a férfiak és nők közötti egyenlőséget, különösen azért, mert a nők gyakran többszörös 
megkülönböztetés áldozatai. A tények megítélése, amelyekből következtetni lehet arra, hogy 
történt-e közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés, a tagállami bírói vagy egyéb, hatáskörrel 
rendelkező szervekre tartozik, a nemzeti jog vagy gyakorlat szabályainak megfelelően. Ezek a 
szabályok rendelkezhetnek különösen úgy, hogy a közvetett megkülönböztetést bármilyen módon, 
akár statisztikai bizonyítékok alapján is meg lehessen állapítani. Fontos megvédeni minden 
természetes személyt a faji vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetéssel szemben. A 
tagállamoknak azonban szükség esetén a nemzeti hagyományokkal és gyakorlattal összhangban 
védelmet kell nyújtaniuk a jogi személyeknek is, ha ezek tagjaik faji vagy etnikai származása miatt 
szenvednek el megkülönböztetést. A megkülönböztetés tilalma nem gátolhatja olyan intézkedések 
fenntartását vagy elfogadását, amelyek egy bizonyos faji vagy etnikai származású emberek 
csoportja által elszenvedett hátrány megakadályozására vagy ellensúlyozására irányulnak, és ezek 
az intézkedések engedélyezhetnek olyan szervezeteket, amelyek egy adott faji vagy etnikai 
származású személyekből állnak, amennyiben fő céljuk az ilyen személyek különleges igényeinek 
támogatása. A faji vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetés áldozatainak megfelelő jogi 
védelemmel kell rendelkezniük. A hatékonyabb védelem nyújtása érdekében az egyesületeket vagy 
egyéb jogi személyeket is fel kell hatalmazni, hogy — a bíróságok előtti képviseletre és védelemre 
vonatkozó nemzeti eljárási szabályok sérelme nélkül — a tagállamok által meghatározott módon 
bármilyen áldozat nevében, illetve támogatójaként eljárásokban részt vegyenek. A tagállamoknak 
elő kell segíteniük a párbeszédet a szociális partnerek között, valamint a nem kormányzati 
szervezetekkel, a megkülönböztetés különböző formáinak azonosítása és leküzdése érdekében.  23 

Kivétel: 
Igen korlátozott körülmények között indokolt lehet az eltérő bánásmód, amennyiben egy, a faji 
vagy etnikai származással összefüggő tulajdonság valódi és döntő foglalkoztatási követelményt 
alkot, akkor ha ez jogszerű célt szolgál és a foglalkoztatási követelmény arányos. A tagállamok által 
a Bizottságnak nyújtott tájékoztatásban ezeknek a körülményeknek szerepelniük kell.24 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 
Városunkban konkrét, pontos felmérés nem készült a jövedelmi és vagyoni helyzettel kapcsolatban, 
a mélyszegénységben élők jövedelmi és vagyoni helyzetét feltételezni tudjuk a Polgármesteri 
Hivatalnál és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál megforduló ügyfelek kapcsán. 

4. Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 

a) Foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya25 

 
4. számú táblázat: Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek 

száma 

év  15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

                                                           
23 A TANÁCS 2000/43/EK IRÁNYELVE (2000. június 29.) a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való 
tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról(6),(9),(12),(13),(14),(15),(16),(17),(19),(23) 
24 A TANÁCS 2000/43/EK IRÁNYELVE (2000. június 29.) a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való 
tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról (18) 
25 Annak ellenére, hogy azt a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet nem tartalmazza, e pont esetében javasolt a nyilvántartott 
álláskeresők számára, arányára vonatkozó információkat is rögzíteni a HEP-ben. Ld. a sablonhoz tartozó 3.2.1. sz. 
adattáblát. 
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nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2010 10657 10218 20875 1293 12,1% 1210 11,8% 2503 12,0% 

2011 10547 10120 20667 1290 12,2% 1121 11,1% 2411 11,7% 

2012 10399 10089 20488 940 9,0% 1145 11,3% 2085 10,2% 

2013 10289 10049 20338 995 9,7% 1101 11,0% 2096 10,3% 

2014 10176 9968 20144 802 7,9% 911 9,1% 1713 8,5% 

2015 10070 9908 19978 628 6,2% 448 4,5% 1076 5,4% 

2016 9912 9793 19705 474 4,8% 378 3,9% 852 4?3% 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
A feltüntetett adatok beszédesen számolnak be arról, hogy az aktív korú népesség aránya csökken, 
ellenben az ehhez az arányhoz viszonyított nyilvántartott álláskeresők száma 2010-ig nőtt, majd 
2011-ben valamelyest csökkent. A részletes elemzésből azonban érdekes trend rajzolódik ki, mivel 
a csökkenés a női nyilvántartott álláskeresőket nem érintette, sőt, itt 0,1 %-os növekedés 
tapasztalható, a jelentős csökkenés a férfiak körében következett be. Nyilván számos következtetés 
vonható le a leírt összefüggésekből, ám a Stratégia szempontjából az a lényeges információ, hogy a 
munkanélküliség a nők körében magasabb, és esetükben a kedvező trendek pozitív hatásai nem 
mutatkoznak meg. 
 

5. számú táblázat: Regisztrált munkanélküliek száma, korcsoportokra lebontva 
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

A nyilvántartott álláskeresők korcsoportos kimutatása szerint a pályakezdő fiatalok és a 
középkorúak aránya, az 50-es korosztályig bezárólag a legmagasabb a munkanélküliek között, ami 
azért veszélyes, mert a legproduktívabb népességről van szó. A pályakezdő munkanélküliek nem 
fogják elsajátítani a munkavállaláshoz szükséges kompetenciáikat, a többiek társadalmilag 
hasznosítható munkaerejét pedig kénytelen nélkülözni a város, holott éppen ők lennének a 
legaktívabbak. 
 

6. számú táblázat: A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek 
száma és aránya 
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év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2010 1293 1210 2503 914 697 1611 70,7% 57,6% 64,4% 

2011 1290 1121 2411 621 405 1026 48,1% 36,1% 42,6% 

2012 940 1145 2085 439 638 1077 46,7% 55,7% 51,7% 

2013 995 1101 2096 560 696 1256 56,3% 63,2% 59,9% 

2014 802 911 1713 351 493 844 43,8% 54,1% 49,3% 

2015 628 448 1076 380 203 583 60,5% 45,3% 54,2% 

2016 474 387 861 243 176 419 51,3% 45,5% 48,=% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

A fenti ábra sajnálatosan illusztrálja azt a tényt, hogy a munkanélküliség bekövetkezése 
napjainkban az álláskeresők közel felénél nem átmeneti, hanem tartós állapot. Veszélye a 
szegénység kialakulásában és elmélyülésében található, a fentiekben már említettek okán: a 
jövedelemtranszferek összege nem elégséges ahhoz, hogy az egyén megfelelő életvitelt 
finanszírozzon belőle. Az emberi szükségletek túlmutatnak az élelem meglétének tényén. A kutatók 
több tanulmányban számolnak be arról, hogy azok a háztartások, ahol az összes jövedelem 45 %-át 
meghaladják a biológiai létfenntartáshoz kapcsolódó kiadások, a kirekesztettség szempontjából 
veszélyeztetettnek tekinthetők. Nem képesek arra, hogy a munkavállaláshoz is szükséges 
kapcsolataikat, humán képességeiket megteremtsék, vagy újratermeljék. 
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4.1. Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatása 
 
Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló 
korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a 
megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a 15–24 éves korosztály 
munkaerő-piaci részvétele is. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, képzési idő 
meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni 
munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek 
száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség 
befolyásolja. Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai 
ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes 
kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak. 
 

7. számú táblázat: Alacsonyan iskolázott népesség 

év  

15 éves és idősebb lakosság 
száma összesen 

15-X éves legalább általános 
iskolát végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők 15-x évesek száma  

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 24671 13258 11413 21660 11333 10327 3011 12,2% 1925 14,5% 1086 9,5% 

2011 24061 12956 11105 22599 12049 10550 1462 6,1% 907 7,0% 555 5,0% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 
 
A táblázat leképezi egyrészt a fent elmondottakat, másrészt sajátos trendeket vetít előre. 2011-ban a 
nyilvántartott álláskeresők mintegy 37,6 %-a nem rendelkezett szakképesítéssel, 10,5 % a nyolc 
általánossal sem, vagyis nyilvánvalóan nem birtokolták a kulcs kompetenciák nagy részét (írás, 
olvasás, szövegértés, kommunikáció). Esetükben nyilvánvaló, hogy a munkavállalási esélyeik 
minimálisak, hiszen a szakképzettséget nem igénylő fizikai munka kereslete elenyésző 
Kiskunhalason. A nyolc általánost végzettek kilátásai hasonlóak az előzőekben elmondottakhoz, 
ellenben a nyolc általánosnál magasabb iskolai végzettségűek esetében a szakképzés és a munkaerő 
kereslet összehangolása hozhat eredményt. A kompetencia hiánnyal küzdők, a szakképzettséggel 
nem rendelkezők komplexebb segítségnyújtást igényelnek, a felnőtt képzésen túl egyéb 
beavatkozások is szükségesnek mutatkoznak esetükben.  
 

4.2. Közfoglalkoztatás 
 
Magyarország 2014 során is erősítette a közfoglalkoztatás rendszerét, mivel a program jelentős 
szerepet tölt be a tartósan munkanélküliek foglalkoztathatóságának javításában, az inaktív népesség 
aktiválásában. A rendszer fenntartását indokolja, hogy a célcsoport tartós piaci foglalkoztathatósága 
a munkaerő-kereslet további növekedésével párhuzamosan látszik csak megvalósíthatónak. Az 
átmeneti jelleg a célcsoport sajátosságai miatt több éves időtávon érvényesíthető. A tartós 
állástalanságból kilépés több lépcsős, képzést és foglalkoztatást is alkalmazó támogatási 
folyamatként valósulhat meg, ennek eredményessége a települési és járási gazdasági-társadalmi 
hátrányok jellegén is múlik. E csoport foglalkoztatási aktivizálása más eszközökkel (mint a 
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segélyezés) sem járt nagyobb hatékonysággal. A közfoglalkoztatás rendszere nem váltja fel a jóléti 
politikákat vagy az aktív munkaerő-piaci eszközöket, hanem az a célja, hogy átmenetet képezzen a 
segélyezésből a nyílt munkaerőpiacra, emellett jelentős szociális felzárkóztató szerepe is van. E 
céloknak megfelelően nő a közfoglalkoztatás finanszírozási kerete (2015-ben 270 milliárd forintra) 
és a résztvevők száma (2015-ben 213 ezer főre). Az éves átlagos létszám így 178 ezer fő volt 2014-
ben, miközben a nyílt munkaerő-piacon elhelyezkedők aránya is nőtt az első félévben (13,8%-ra) 
Az ország specifikus ajánlásnak megfelelően a közfoglalkoztatás aktiváló elemeit is tovább erősíti a 
Kormány. Ennek keretében a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű alacsony iskolai 
végzettségűek, szakképesítéssel nem vagy elavult szakképesítéssel rendelkezők, illetve kiemelten a 
közfoglalkoztatottak számára képzési lehetőségek, továbbá a közfoglalkoztatásból való kivezetést 
elősegítő személyes szolgáltatások nyújtására kerül sor. A 2014 végén indult képzési programokban 
a képzések szerkezetében jelentős elmozdulás történt az alapvető készségek és 
kompetenciafejlesztés felől a szakmai végzettséget nyújtó képzettségek felé (az OKJ képzések 
aránya 62%, a 2013/2014 évi programokra jellemző 22% után). A folyamatban lévő 2014/15-ös téli, 
és a korábbi évek képzési programjai keretében 2015. március 15-ig 162 756 fő közfoglalkoztatott 
bevonása valósult meg, emellett a 2014-20-as programozási időszakban új képzési programok 
indítására kerül sor. A Kormány várhatóan már 2015 végén elindítja az alacsony képzettségűek és 
közfoglalkoztatottak új szakképzési, valamint alapkompetenciákat fejlesztő, felzárkóztató képzési 
programjait. A közfoglalkoztatás célzottságát javítja 2015 közepétől a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülők nagyobb arányú bevonása a közfoglalkoztatási programokba, amely 
intézkedés kapcsolódik a segélyezési rendszer átalakításához). A munkaerő-piaci re-integrációval a 
legrászorultabb, inaktív réteg rendszeres munkajövedelemhez jut, aktivitásuk nő. További 
intézkedések segítik elő a közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerő-piacra való átmenetet: az 
ajánlásnak megfelelőn a képzések és a szolgáltatások fejlesztése erősíti a közfoglalkoztatás aktiváló 
erejét (15/c). A közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerő-piacra való kivezetést és a közvetíthetőség 
feltételeinek javítását elősegítő jogszabályváltozások értelmében ezen túl a közfoglalkoztatási 
jogviszonyban álló (1) köteles elfogadni a felajánlott elsődleges munkaerő- piaci munkahelyet,  
(2) mentesül a munkavégzési kötelezettség alól az állásinterjú idejére, továbbá 
(3) a 25 év alattiak esetében a közfoglalkoztatás nem minősül megfelelő állásajánlatnak (lásd 
Ifjúsági Garancia). Forrás: MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 
 
 

8. számú táblázat: Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok 
száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák aránya 
az aktív korú roma/cigány 

lakossághoz képest 

2013 740 4% 344 12% 

2014 1195 6% 438 16% 

2015 606 6% n.a. n.a. 

2016 506 5% n.a. n.a. 
 
 
 



 

Forrás: Önkormányzat adatai 
 
2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, amely 
létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét. A foglalkoztatás szervezését a 
Önkormányzati Hivatal Jegyzői Titkársága látta el. A munkaügyi, bérszámfejtési feladatokat a 
Jegyzői Titkárság a Magyar Államkincstárral közösen végezte. A közterületen dolgozók szakmai 
irányításával a Halasi Városgazda Zrt. foglalkozott
vállalta a tartós munkanélküliek foglalkoztatását
Jellemzően a tartós munkanélkülieknek iskolai végzettségének megfelel
biztosítani.  
d) A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, 
közlekedés, potenciális munkalehet
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
 

9. számú táblázat: A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének h
- felnőttek 

  

felnőtt képző programok a településen 

felnőtt képző programok a 
vonzásközpontban 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
településen 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
vonzásközpontban 

Helyi foglalkoztatási programok a 
településen 
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Közfoglalkoztatottak száma

2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, amely 
létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét. A foglalkoztatás szervezését a 

ői Titkársága látta el. A munkaügyi, bérszámfejtési feladatokat a 
i Titkárság a Magyar Államkincstárral közösen végezte. A közterületen dolgozók szakmai 

irányításával a Halasi Városgazda Zrt. foglalkozott. Az elmúlt két évben minden intézményünk 
vállalta a tartós munkanélküliek foglalkoztatását 

en a tartós munkanélkülieknek iskolai végzettségének megfelelő munkakört tudtunk 

d) A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényez
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, 

 foglalkoztatási programok stb.) 

számú táblázat: A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének h

van/nincs 

 van 
pl.: élelmiszer eladó,földmunkagép 
kezelő, pincér,vállalkozói ügyintéz

nincs  na 

szolgáltatások a 
van pl.: állásbörze 

piaci szolgáltatások a 
nincs  na 

van pl.: START-munkaprogram

2014 2015 2016 2017

Közfoglalkoztatottak száma (fő)

Közfoglalkoztatottak száma Közfoglalkoztatott romák száma
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2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, amely 
létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét. A foglalkoztatás szervezését a Kiskunhalasi Közös 

i Titkársága látta el. A munkaügyi, bérszámfejtési feladatokat a 
i Titkárság a Magyar Államkincstárral közösen végezte. A közterületen dolgozók szakmai 

. Az elmúlt két évben minden intézményünk 

 munkakört tudtunk 

információs és egyéb tényezői (pl. 
ségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, 

számú táblázat: A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja 

Felsorolás 

pl.: élelmiszer eladó,földmunkagép 
, pincér,vállalkozói ügyintéző stb. 

munkaprogram 
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Helyi foglalkoztatási programok a 
vonzásközpontban nincs   

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 

10. táblázat: A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - 
felnőttek 

év 

felnőttképző 
programok a 
településen 

felnőttképző 
programok a 

vonzásközpontban 

egyéb 
munkaerő-piaci 
szolgáltatások 
a településen 

egyéb munkaerő-
piaci 

szolgáltatások a 
vonzáskörzetben 

helyi 
foglalkoztatási 
programok a 
településen 

helyi 
foglalkoztatási 
programok a 

vonzáskörzetben 

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

2013 54 72 0 0 0 0 0 0 68 42 0 0 

2014 68 112 0 0 30 60 0 0 70 30 0 0 

2015 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2016 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
 

11. táblázat: A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – 
programokon résztvevő felnőttek  száma 

év 

felnőttképző 
programok a 
településen 

felnőttképző 
programok a 

vonzásközpontban 

egyéb 
munkaerő-piaci 
szolgáltatások 
a településen 

egyéb munkaerő-
piaci 

szolgáltatások a 
vonzáskörzetben 

helyi 
foglalkoztatási 
programok a 
településen 

helyi 
foglalkoztatási 
programok a 

vonzáskörzetben 

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

2013 54 72 0 0 0 0 0 0 68 42 0 0 

2014 68 112 0 0 30 60 0 0 70 30 0 0 

2015 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2016 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
 

12. táblázat: Mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatása 

év Romák/cigányok 

2013 3970 

2014 4000 

2015 n.a. 

2016 n.a. 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
 
Kiskunhalasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya fogadja az álláskeresőket. A Foglalkoztatási 
Osztálynál minden esetben elsődleges szempont, hogy az ügyintézők az ügyfelek részére megfelelő 
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állásokat keresnek és ajánlanak fel. A Kirendeltségen a munkaerő-piaci képzések lebonyolításában, 
a képzési lehetőségek felkutatásában, a pályaválasztási tevékenységben az intézményi és piaci 
képzőkkel tart fenn kapcsolatokat.  
 
 

5. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, 
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 
 
A segélyezési rendszer átalakítása során egységessé válik a szétaprózódott szociális segélyezési 
rendszer. 2015. március 1-jétől az átalakítást követően az állam és az önkormányzat segélyezéssel 
kapcsolatos feladatai és a felelősségi körök egyértelműen elválnak, a segélyezési rendszer 
átláthatóbbá válik, amely így megfelelőbben reagál a helyi, térségi problémákra, valamint jobb 
lefedettséget biztosít a helyben lakó rászorultak számára. Az állami felelőségi körben kötelezően 
biztosítandó ellátások szabályait továbbra is a szociális törvény tartalmazza. Ezen ellátások 
megállapítása és folyósítása egységesen járási hatáskörbe kerül, finanszírozásuk teljes mértékben a 
központi költségvetésből történik. A kötelezően biztosítandó ellátások járási szintre emelésével 
elősegíthető az országosan egységes jogalkalmazási és segélyezési gyakorlat. Az önkormányzatok 
által biztosítandó ellátások jogosultsági feltételeit, összegét az önkormányzatok állapítják meg, 
ezáltal az önkormányzatok lehetősége nő a helyi közösség szociális biztonságának erősítésére, a 
szociális segélyek megfelelő biztosítására. Az ellátások finanszírozását az önkormányzatok 
elsősorban saját adóbevételeikből teremthetik meg, emellett a központi költségvetés továbbra is 
támogatja az alacsony adóerő-képességű települések szociális feladatainak ellátását. A 
finanszírozási rendszer kiemelten támogatja a forráshiányban szenvedő településeket azáltal, hogy a 
központi forrást közöttük az adóerő-képességük szerint sávosan osztja el, több forrást biztosítva az 
alacsony adóerő-képességű önkormányzatok számára. Azoknak az önkormányzatoknak, amelyek a 
rászorulók ellátását az adóerő-képesség alapján biztosított forrás felhasználásával sem tudják 
megfelelően biztosítani, pályázati úton lehetőségük lesz rendkívüli támogatást igényelni. Forrás: 
MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA. 

 

 
13. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2013 20338 9 0,0% 

2014 20144 14 0,1% 

2015 19978 17 0,1% 

2016 19705 28 0,2% 

2017 19514 51 0.002% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
Az aktív korú népesség aránya csökken, ellenben az ehhez az arányhoz viszonyított nyilvántartott 
álláskeresők száma 2010-ig nőtt, majd 2011-ben valamelyest csökkent. A részletes elemzésből 
azonban érdekes trend rajzolódik ki, mivel a csökkenés a női nyilvántartott álláskeresőket nem 
érintette, sőt, itt 0,1 %-os növekedés tapasztalható, a jelentős csökkenés a férfiak körében 
következett be. Nyilván számos következtetés vonható le a leírt összefüggésekből, ám a Stratégia 
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szempontjából az a lényeges információ, hogy a munkanélküliség a nők körében magasabb, és 
esetükben a kedvező trendek pozitív hatásai nem mutatkoznak meg. 

 

14. számú táblázat: Járadékra jogosultak száma 

év 
nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési járadékra jogosultak  

fő fő % 

2010 2503 1200 47,9% 

2011 2411 1206 50,0% 

2012 2085 1240 59,5% 

2013 2096 1185 56,5% 

2014 1713 1231 71,9% 

2015 1076 325 30,2% 

2016 861 399 46,3% 

2017 877 87 9.92% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

15. számú táblázat: Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek száma 

év 

rendszeres szociális 
segélyben részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 

támogatás) 
Azoknak a száma, akik 30 
nap munkaviszonyt nem 

tudtak igazolni és az FHT 
jogosultságtól elesett  

Azoknak a száma, 
akiktől helyi 

önkormányzati 
rendelet alapján 

megvonták a 
támogatást 

fő 
15-64 

évesek %-
ában 

fő 
munkanélküliek %-

ában 

2010 985 39,3 1403 56,05 0 0 

2011 584 24,2 1158 48,03 0 0 

2012 974 46,7 1279 61,34 107 0 

2013 1012 48,3 1209 57,68 119 0 

2014 741 43,3 1200 70,05 21 0 

2015 598 55,6 828 77 n.a. 0 

2016 296 34,4 396 46 n.a. 0 

2017   762  0 0 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
16.  

 
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az elmúlt években is többször is 
módosították, melynek előírásait a Képviselő-testület a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, 
természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletébe épített be:   
Az rendszeres szociális segélyezés átalakult. Az aktívkorúak  Foglalkoztatást Helyettesítő 
Támogatásának ( továbbiakban FHT) feltételei több helyen is átalakultak. Az FHT-ra való 
jogosultságot – a korábbi évekhez képest - évente felül kell vizsgálni.  
A két felülvizsgálat között eltelt időben minden támogatottnak legalább 30 nap munkaviszonyt kell 
igazolnia, melyről az igazolást a felülvizsgálatkor be kell mutatnia.  
Erre lehetősége van több módon. Nyílt munkaerőpiacon folytat keresőtevékenységet, egyszerűsített 
foglalkoztatottként létesít munkaviszonyt, háztartási munkát folytat, munkaerő-piaci programban 
vesz részt, közérdekű önkéntes tevékenységet folytat, vagy közfoglalkoztatásban vesz részt.  
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Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk 
részére nyújtott ellátás. A járási hivatal aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak 
az aktív korú személynek, 

a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű 
egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex 
minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy 

b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy 

c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban 
együtt: egészségkárosodott személy], vagy 

d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, 
vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, 
vagy 

e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a 
folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. 
alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy 

f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami 
foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig 
együttműködött, vagy 

g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a 
rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, 
a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az 
özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és 
közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a 
rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött, 

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és 
keresőtevékenységet nem folytat.  

a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy 

b) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek 
valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási 
támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban - és a gyermek ellátását 
napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.], illetve nyári napközis otthonban, 
óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult. 

Az aktívkorúak ellátásában részülőknek továbbra is előírás a Járási Hivatal Foglalkoztatást segítő 
Osztályával való együttműködés, valamint az éves felülvizsgálati kötelezettség.  
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Az anyagi helyzet romlásának következményeként a munkanélküli emberek kapcsolatai 
beszűkültek, megváltozott énképük és életvitelükben is izolálódtak. Az anyagi nehézségek 
konfliktusokat idéznek elő a munkanélküliek családjában.  
Az álláskereső részére álláskeresési ellátásként álláskeresési támogatás, nyugdíj előtti álláskeresési 
segély állapítható meg. Az álláskeresési járadék maximum 90 nap lehet, a munkaerő-piaci 
járulékalap 60 %-a, legfeljebb a minimálbér 100 %-a. (98.000 forint). 
Az elmúlt években szociális kérelemként iktatott iratok száma megnövekedett. Jelentős változás az 
egyes támogatásokra jogosultak számában látható. A segélyezési tapasztalatok azt mutatják, hogy 
az ellátott családok 30-35 %-ánál, a szülő és a nagyszülő is ellátásban részesült.  
 

6. Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
17. számú táblázat: Lakásállomány 

év 
összes 

lakásállomány 
(db) 

  
bérlakás 
állomány 

(db) 
  

szociális 
lakásállomány 

(db) 
  

    

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

2013 12292 n.a. 65 0 296 296 
2014 12294 n.a. 67 0 294 294 
2015 12649 n.a. n.a. 0 n.a. n.a. 
2016 12661 n.a. n.a. 0 n.a. n.a. 
2017 12724 n.a. 91 0 272 n.a. 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
 
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és 
helyiség) gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság 
megelőzésének, és a területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának 
kötelezettségét 2013. január 1-jétől.26 

 

 Forrás, Integrált Városfejlesztési Stratégia 
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A lakhatás kérdése városunkban összetett kérdés, csak úgy, mint az ország bármelyik pontján. A 
fenti ábrán olvashatók azok az arányok, amelyek arra utalnak, hogy mely városrészek azok, ahol a 
lakásfenntartás gondjai koncentráltan vannak jelen. Ez nyilván nem egyenlő a rossz állapotú 
komfort nélküli lakások arányával. Ellenben a szegregált területeken már jellemzőbb azoknak a 
lakásoknak a jelenléte, amelyekben az átalagosnál többen élnek alacsony komfort fokozatú, vagy 
komfort nélküli lakásokban. Halmozott jelenség a szegregátumokban a munkanélküliség magas 
aránya, a családfő alacsony iskolai végzettsége, és az is, hogy a család legfőbb és szinte kizárólagos 
jövedelmét a transzferek jelentik. Ebből pedig az következik, mint ahogy a fenti fejezetben már 
utaltunk rá, hogy a szegregátumokban mélyszegénységben élők életkilátásai és kitörési lehetőségei 
a legrosszabbak, és sajnálatos módon jelen van a nemzedékeken átívelő szegénység összes 
szociológiai paramétere is. 
 

7. Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 
Az egészségügy területén a Kormány kiemelt célja az állampolgárok egészségi állapotának javítása, 
az egészségben eltöltött életévek növelése, a területi egészség-egyenlőtlenségek csökkentése, 
valamint az egészségügy működési hatékonyságának és a megfelelő hozzáférés lehetőségének 
javítása. Az Eurostat adatai alapján 2013. és 2017. között nőtt a születéskor várható élettartam. A 
lakosság egészségi állapotának javítása érdekében több, nemzetközi szinten is elismert kormányzati 
intézkedés született. A fontosabbak között említhetjük a népegészségügyi termékadó bevezetését, a 
nemdohányzók védelméről szóló törvény szigorítását, az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak 
megengedhető legnagyobb mennyiségét, valamint a közétkeztetésre vonatkozó szigorúbb 
táplálkozás-egészségügyi előírásokat érintő szabályozást. A Kormány elkötelezett az egészségügyi 
ellátórendszer népegészségügyi fókuszú átalakításában. Az egészségügyi alapellátási rendszer új 
alapokra helyezése jelenleg folyamatban van. Cél egyrészt vonzóvá tenni az orvosok számára a 
háziorvosi pályát, másrészt megerősíteni ezen ellátási formát oly módon, hogy az alapellátási 
kompetencia keretein belül a háziorvosok minél szélesebb körben képesek legyenek ellátást 
nyújtani a betegek számára, tehermentesítve ez által a járó- és fekvőbeteg ellátást. A háziorvosi 
alapellátás területi egyenlőtlenségeinek csökkentése céljából a leghátrányosabb helyzetű kistérségek 
településeire kiterjedő ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgálatokat már jelenleg is 50 
%-kal magasabb fix összegű díjazás illeti meg, illetve az ún. Praxis programok, a praxisváltás 
program, valamint a háziorvosok számára nyújtott letelepedési támogatás eredményeként 
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számottevően javult az addig betöltetlen praxisokban az ellátás. A háziorvosi alapellátást és a 
„kapuőr” funkciót számos intézkedés segíti, így a teljesítmény alapú finanszírozás bevezetése, a 
prevenció erősítését célzó egészségfejlesztő irodák (EFI) létrehozása. 2013 ősze óta 61 
egészségfejlesztési iroda jött létre (ebből 20 a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, és 41 olyan 
régiókban, ahol az egy főre jutó GDP kevesebb az EU-25 átlagának 75%–ánál). A hatékonyság 
növelése folyamatosan jelen lévő, kiemelt prioritása az egészségpolitikának, ami az ellátórendszer 
strukturális átalakításában és a gyógyszerügy területén (generikus árverseny támogatása, hatóanyag 
felírás meghatározott körben) egyaránt érvényesül. A járó beteg szakellátás folyó finanszírozási 
arányához képest több fejlesztési forráshoz jutott, valamint hangsúlyosabban jelennek meg az 
intézményrendszer egészét érintő hatékonyságjavító fejlesztések, melyeknek hatása a beruházások 
(egészségpólusok és onkológiai centrumok fejlesztése, intézményi funkcióváltások, párhuzamos 
kapacitások megszüntetése, korszerű diagnosztika fejlesztése) befejezését követően lesz 
érzékelhető. Az egészségügyi szakellátás finanszírozási rendszerének átalakítása jelenleg folyik. 
Ennek célja egy fenntartható, költségvetési egyensúlyi állapotot tükröző, jól működő 
intézményrendszer. Az egészségügyi ellátásokhoz való egyenlő hozzáférést gátló „hálapénz” 
gyakorlatának felszámolásában is fontos mérföldkőnek számítanak ezek az intézkedések. 
 Kiskunhalas város szerencsére rendelkezik az összes olyan szolgáltatással, mely a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezése szerint kötelező ellátás a település vonatkozásában, mind az egészségügyi, mind a szociális ellátások terén 
 
 

18. számú táblázat: Orvosi ellátás 

év 
Felnőttek és gyermekek 

részére tervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére szervezett 
háziorvosi szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által ellátott 
szolgálatok száma 

2013 17 11 6 

2014 17 11 6 

2015 17 11 6 

2016 17 11 6 

2017 17 11 6 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

19. számú táblázat: Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2013 890 

2014 683 

2015 535 

2016 764 

2017 762 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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20. számú táblázat: Védőnői álláshelyek száma 

év védőnői álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2013 16 524 

2014 16 504 

2015 16 500 

2016 16 484 

2017 16 477 

 
A védőnői szolgálat lefedi a város szükségleteit, színvonala pedig kiválónak mondható. 
 
 

 

21. számú táblázat: Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

év bölcsődék száma 
bölcsődébe beírt gyermekek 

száma 

Szociális 
szempontból 

felvett 
gyerekek 

száma 
(munkanélküli 

szülő, 
veszélyeztetett 

gyermek, nappali 
tagozaton tanuló 

szülő) 

Működő összes bölcsődei 
férőhelyek száma 

2013 1 81 2 60 

2014 1 84 3 60 

2015 1 86 5 60 

2016 1 87 6 60 

2017 2 97 5 72 

Önkormányzati adatok 
 

A bölcsődében nyújtott szolgáltatások ugyancsak kiválónak mondhatók. A szegénységgel és 
társadalmi kirekesztéssel, valamint a gyermekszegénységgel foglalkozó szerzők, mint Darvas 
Ágnes és Tausz Katalin is, a Gyermekszegénység27 című munkájukban többek között kiemelt 
jelentőséget tulajdonítanak a bölcsődék szerepének abban, hogy megtörjön a nemzedékeken átívelő 
szegénység ciklusa. Bár a város egyetlen bölcsődéje maximálisan kielégíti a szolgáltatás iránti 
igényt, ám megfontolandó lenne, hogy a város profilba illő stratégiáinak tervezése során figyelembe 
vegye a nevezett szakemberek által megfogalmazott javaslatot. Eszerint Kiskunhalason az lenne 
                                                           
27 http://szm.sze.hu/downloadmanager/download/nohtml/1/id/3083/m/4169 
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kívánatos, hogy különösen a kritikus városrészekben bölcsődei szolgáltatás is szerveződjék, és a 
fennálló szocializációs-, és korai fejlesztési szükségletek kielégítése már a korai gyermekkor 
szakaszában elkezdődjék. 
 

Szociális szolgáltatások tekintetében Kiskunhalas Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szociális törvény) alapján 
biztosítja a különböző szociális ellátásokat, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyermekvédelmi törvény) alapján 
szervezi az egyes gyermekjóléti ellátásokat.  
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szociális törvény) 86.§ (1) bekezdése előírja, hogy minden települési önkormányzat köteles 
biztosítani az alábbi szociális alapszolgáltatásokat: 

- étkeztetés 
- házi segítségnyújtás  
- családsegítés és  

lakosságszámától függően az alábbi szociális szolgáltatásokat: 
- Idősek nappali ellátása 
- Fogyatékosok nappali ellátása 
- Pszichiátriai betegek nappali ellátása 
- Szenvedélybetegek nappali ellátása 
- Hajléktalan személyek nappali ellátása 
- 30 ezer főnél magasabb lakosságszámú településeken az átmeneti elhelyezési formák 

biztosítása. 
A Gyermekvédelmi törvény szerint a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi 
ellátórendszerének kiépítése és működtetése, valamint a településen élő gyermekek ellátásának 
megszervezése.  A gyermekek védelmét tehát nemcsak pénzbeli, természetbeni ellátások és a 
törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják, hanem személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások is. 
Az 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (2) bekezdése szerint a települési önkormányzat az e törvényben 
foglaltak szerint biztosítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a –  település lakosságszáma 
alapján - személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében pedig a következő ellátási 
formákat: 
 

Gyermekek napközbeni ellátása kertében: Bölcsődét 

Gyermekek átmeneti gondozása keretében: Családok átmeneti otthonát 
 

Gyermekjóléti szolgáltatást  

Jelenleg nem működteti a Gyermekek átmeneti otthonát. 
A megnövekedett feladatokhoz viszonyítva kicsi az intézményi felület - fogadótér 
kliensek, problémakezelés, prevenció szempontjából – a gyermekjóléti és a 
családsegítő szolgálatnál 

Szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást 
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Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 298/2007. (X.29.) Kth. számú határozatával döntött a 
korábban önkormányzati fenntartásban működtet szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer 
2007. december 31. napjával, jogutódlással történő megszüntetéséről és az ellátások túlnyomó 
többségének a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (Kiskunhalas, Hősök tere 1.) fenntartásába 
történő átszervezéséről. 
A Képviselő-testület a 287/2007. (X.29.) Kt. számú határozatában hozzájárult ahhoz, hogy a 
megszüntetett intézmények jogutódjaként a társulásban résztvevő települések egyes szociális és 
gyermekvédelmi feladatainak további ellátása érdekében a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
fenntartásában, Szociális Szolgáltató Központ néven intézményt alakítson Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 
szám alatti székhellyel. Az így létrehozott integrált intézmény, azaz a Szociális Szolgáltató Központ 
önálló költségvetési szerv, alapítója és felügyeleti szerve a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás keretében az újonnan alapított integrált intézmény, a 
Szociális Szolgáltató Központ a társulás területén az alábbi szociális feladatokat: 
 

Hajléktalanok átmeneti szállása 

Házi segítségnyújtás 

Idősek nappali ellátása 

Étkeztetés 

Idősek Otthona 

Időskorúak Gondozóháza 

Támogató Szolgálat 

 
és gyermekvédelmi ellátásokat : 

Család- Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Családok Átmeneti Otthona 

biztosítja. 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjának (Kiskunhalas, Nyúl u. 5-
7.) általános működési területe a 2004. évi CVII. törvény alapján az alábbi - társulásban résztvevő - 
településekre terjed ki: 
 

Kiskunhalas Város közigazgatási területe 

Tompa Város közigazgatási területe 

Kelebia Község közigazgatási Területe 

Kisszállás Község közigazgatási területe 

Kunfehértó Község közigazgatási területe 

Balotaszállás Község közigazgatási területe 

Pirtó Község közigazgatási területe 

Harkakötöny Község közigazgatási területe 

Zsana Község közigazgatási területe 

 
 
A Szociális Szolgáltató Központ az átszervezés után az alábbi intézmények jogutódjává vált:  
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Egyesített 
Szociális Intézménye 

Kiskunhalas,  
Nyúl u. 5-7 

Kiskunhalas Város  Önkormányzata 
Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgálata és 

Krízisellátó Intézményei 

 Kiskunhalas,  
Thúry József u. 6. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Nefelejcs 
Szakosított Otthona 

Kiskunhalas,  
Nefelejcs u. 9. 

Tompa Város  Önkormányzata Napsugár 
Gondozási Központja 

Tompa,  
Szabadság tér 4. 

Tompai Mikrotérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Intézménye 

Tompa,  
Szabadság tér 2. 

Kunfehértó Község Képviselő-testületének 
Gondozási Központja 

Kunfehértó,  
Szabadság tér 7. 

Kelebia Község Önkormányzat  
Szent Erzsébet Otthonház 

Kelebia,  
József A.  u. 75. 

Kisszállás Község Önkormányzat Gondozási 
Központja 

Kisszállás,  
Iskola u. 20-22. 

Harkakötöny Község Szociális Intézménye Harkakötöny,  
Bem u. 2. 

 
 

 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tehát az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 
 

Kistérség által nyújtott szociális és gyermekjóléti 
ellátások: 

B
alotaszállás 

H
arkakötöny 

K
elebia

 

K
isszállás 

K
iskunhalas 

K
unfehé

rtó 

P
irtó 

T
om

pa  

Z
sana

 

1 Idősek Otthona X X X X X X X X X 

2 Házi segítségnyújtás X X  X X X X X X 

3 Idősek nappali ellátása X    X X X X  

4 Étkeztetés     X     

5 Időskorúak gondozóháza X X X X X X X X X 

6 Hajléktalanok átmeneti szállása     X     

7 Család- gyermekjóléti Szolgálat X X X X X X X X X 

8 Családok Átmeneti Otthona X X X X X X  X  

9 Család- gyermekjóléti Központ X X X X X X X X X 

10 Támogató Szolgálat   X  X X  X  

 
 
 
A Kistérségi Társulás a helyi lakossági igényeket figyelembe véve a Szociális törvény alapján már 
évek óta működtet – néhány tagtelepülés önkormányzatától átvett - olyan szakosított szociális 
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ellátási formákat, amelyek önként vállalt feladatnak minősülnek, s melyek ellátására sem a 
kistérség, sem a társulásban résztvevő települési önkormányzat nem kötelezhető.   
A Kistérségi Társulás az önként vállalt feladattal ellátott lakosságszám, vagy engedélyezett 
férőhelyszám arányában normatív állami támogatásban részesül, azonban a nagy 
befogadóképességű intézmények működtetéséhez elengedhetetlen az kistérségi költségvetésből 
történő támogatás biztosítása. 
 
 

A Kistérségi Társulás által önként vállalt szakosított ellátási formák: 

Szakosított szociális ellátások közül: Idősek otthona 

Szociális alapszolgáltatások közül:  Támogató szolgálat 
 
A szolgáltatásokhoz való hozzáférés a területi igényekhez igazított. 
 
 
A háziorvosi és gyermek háziorvosi ellátás lefedett, üres praxis nincs, és a városban működő kórház 
a speciális egészségügyi szolgáltatások iránti igényeket kielégíti. 

 

Háziorvos neve Belterület Külterület % 
Dr. Gyurcsik Klára 2068 207 10  
Dr. Lévai Ildikó 1262 61 5  
Dr. Katona Magdolna 2022 299 15 
Dr. Kovács Enikő Éva 3967 44 1  
Dr. Somogyvári János 2021 32  2  
Dr. Dukai Zita 1393 290 21 
Dr. Tar Ágnes 1796 121 7 
Dr. Dutkay Lóránt 2203 156 7 
Dr. Törjék Zoltán 1562 1123 72 
Dr. Bús Imre 1763 46 3  
Dr. Herczeg Katalin 1103 1090 99 
Összesen: 21160 3469 16 
 
Háziorvos neve Belterület Külterület % 
Dr. Masa Anna 679 71 10 
Dr. Szász Éva 452  249 55 
Dr. Illés Ágnes 592 23 4  
Dr. Németh Magdolna 526 45 9  
Dr. Petrekanits Zsuzsanna 432 310 72 
Dr. Szirovicza Éva 467 57 12 
Összesen: 3148 755 24 
Önkormányzati adatok 
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8. Közösségi viszonyok, nemzetiségi önkormányzat tevékenysége, partnersége a 
települési önkormányzattal 
A helyi cigány nemzetiségi önkormányzat a cigányság helyzetét jól ismeri, egészségi állapotukat és 
szociális helyzetüket folyamatosas figyelemmel kíséri, a Stratégia készítéséhez készített, „A 
kiskunhalasi cigányság helyzetének ismertetése és a problémák kezelésére tett javaslatok”-ban 
azokat katasztrofálisnak nevezi. Tekintve azonban a gyermekjóléti-, egészségügyi-, és szociális 
szolágáltatások kiterjedt rendszerére, a probléma nem az ellátáshoz való hozzájutásban keresendő, 
így azok megoldása sem kizárólag szociális feladat. Sokkal inkább látszik szükségesnek a 3. számú 
hivatkozásban nevesített szerzők munkájában megfogalmazottak kivitelezése, mely szerint a korai 
fejlesztések és szociális képességek egészen kicsi korban való elsajátíttatása lehet célravezető. 
A nemzetiségi önkormányzat egyébként elkötelezett a célcsoport problémáinak felszínre hozásában 
és megoldásában, mint azt vezetőjük leszögezi, ők maguk is az oktatásban és a képzésben látják a 
cigányságon belül mélyszegénységben élők helyzetének a megoldását. 

a. Közösségi szociális munka 

Az elmúlt években újra előtérbe került – a hazánkban már 1920-óta – előzményekkel rendelkező 
közösségi típusú szociális munka módszereinek újragondolása. A kulturális-szociális javakhoz és az 
információkhoz való hozzáférés terén is megjelennek jelentős hátrányok (helyiség biztosítása 
informális közösségi tevékenységhez, információáramlás kulturális-szociális-munkaügyi 
kérdésekben, együttműködés a terület aktorai között, animátorok biztosítása közösségfejlesztő 
programokhoz, ár érzékeny/árkorrekciós kultúraközvetítő szolgáltatások, prevenciós célú szabadidő 
szervezés hiányai stb.). Ennek a fejlesztése ugyancsak nem elhanyagolható kérdés. 

b. Következtetések, problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 

meghatározása 

Az előző tartalmi fejezetek statisztikai elemzése kapcsán a felmerült problémák beazonosítása 
jószerivel meg is történt, mi több, a fejlesztési lehetőségek is körvonalazódtak. Az Esélyegyenlőségi 
Program készítése során tartott Fórumon a Program célcsoportjának ellátásáért felelős szervezetek, 
önkormányzati képviselők megjelentek, és megfogalmazták álláspontjukat. Észrevételeik és 
javaslataik a Programba bekerültek, az alábbiakban megfogalmazott fejlesztési lehetőségek már 
ezeket a szempontokat is tartalmazzák. 
 

c. Gyermekek helyzete, esélyegyenlőség, gyermekszegénység 

 
A korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében a hatályos köznevelési törvény értelmében 2015 
szeptemberétől az eddigi 5 éves kor helyett 3 éves kortól lesz kötelező az óvodai részvétel. 
2015-16-ban is folytatódnak azok a hazai és uniós finanszírozású célzott programok, intézkedések, 
amelyek célja, hogy a sérülékeny, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű – köztük roma - 
tanulók iskolai sikerességét elősegítsék, a befogadó oktatáshoz, együttneveléshez hozzájáruljanak 
javítva ezzel továbbtanulási eredményeiket, és csökkentve a lemorzsolódás veszélyét. Az 
Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) hatásvizsgálata azt mutatta, hogy a program általános 
javulást hozott a résztvevő iskolák diákjainak iskolai teljesítményében, fejlődésében. A hátrányos 
helyzetű tanulók középiskolai továbbtanulásának, középiskolai sikerességének, szakmához 
jutásának elősegítését célozzák 2015-2016-ban is az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő 
alprogramjai. Az ESZA forrásai segítségével működő tanodai programok anyagi szükségben, rossz 
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szociális körülmények között élő, roma tanulók felzárkózását segítik köznevelésen kívüli 
eszközökkel, komplex, a személyiség egészére kiható egyéni fejlesztéssel. A program keretében 
168 tanoda működik kb. 4000 tanuló bevonásával. A Második Esély típusú iskolákban a középfokú 
iskolákból kimaradt, lemorzsolódó fiataloknak az oktatás világába történő visszavezetését célozzák. 
A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai sikerességének elősegítése érdekében a 
gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést, oktatást és gondozást, szakértői és rehabilitációs 
tevékenységet biztosító pedagógiai szakszolgálati rendszer átalakítása keretében 2015-ben további 
új, korszerű diagnosztikai vizsgáló- és fejlesztőeljárások kidolgozása, illetve adaptálása valósul 
meg. Annak érdekében, hogy csökkenjen a digitális leszakadás mértéke - különös tekintettel a 
sajátos nevelési igényű, és a hátrányos helyzetű tanulókra – informatikai infrastruktúra-fejlesztési 
projekt indult uniós forrásból. A Köznevelési Hídprogramok azoknak a fiataloknak adnak 
lehetőséget, akik az általános iskola elvégzése után nem jutottak be középfokú iskolába (Híd I.), 
illetve akiknek a tanulás korábban csak kudarcélményt adott, és emiatt nem tudták befejezni az 
általános iskolát, de már betöltötték 16. életévüket (Híd II.). A Híd II-ben résztvevő tanulók 20 
hónapos képzési ideje a jelenlegi tanév végén zárul. Idén kerül sor a szakmai záróvizsgák 
megszervezésére is, így a tanév zárását követően tudunk majd olyan adatot gyűjteni, hogy hány 
tanuló szerezte meg a rész-szakképesítést igazoló bizonyítványt, illetve hányan mennek tovább 
szakiskolai képzésbe. Az idei Híd-programokban 2300 fő személyre szabott fejlesztő oktatásban 
részesül. A 2011-ben elfogadott két új törvény (szakképzési és szakképzési hozzájárulási) 
megteremtette a duális képzés kiterjesztésének lehetőségeit, amit az új felnőttképzési törvény 
elfogadása követett 2013 közepén. A duális képzés minőségének emelése érdekében növeljük a 
képzésben közreműködők szakmai kompetenciáit: a szakképző intézményben lehetővé válik 
gyakorlati oktatásvezető munkakör kialakítása, a gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó 
gyakorlati képzésben pedig gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki rendelkezik 
mestervizsgával. 2013 szeptemberétől a képzések már az új rendszerben indultak el, melynek 
legfontosabb elemei a vállalati tanműhelyek támogatása, emelt szakma-normatíva, 
tanulószerződések rendszere. 2014 végén a szakképzésben tanulók több mint egyharmada duális 
képzési formában vesz részt, a gyakorlati képzési helyeket biztosító gazdálkodó szervezetek száma 
mintegy 8000. 2015-től kezdődően kiemelt cél a tanulószerződések számának további növelése, 
amelynek elérése érdekében a Kormány bevezette a kamarai garanciavállalás rendszerét Ennek 
célja, hogy a tanulók vállalati környezetben végezzék el gyakorlati képzésüket, így tovább nő a 
szakképzési rendszerből kikerülő fiatalok kompetenciáinak munkaerő-piaci relevanciája. Az állami 
szakképző intézmények egységes fenntartói átvétele révén az intézményfenntartás és szakmai 
irányítás egy kézben tartása jelenti a biztosítékot a minőségi szakképzési és képzésfejlesztési 
feladatellátásra, a duális képzés kiterjesztésére irányuló koncepció megvalósítására, illetve a 
szakképzési reformlépések nyomon követése mellett az egységes intézményrendszer 
hatékonyságának növelésére. Speciális intézkedések bevezetésére is sor kerül az esélyteremtő 
támogatást igénylő hallgatók érdekében. A hátrányos helyzetűeket támogató felvételi többletpontok 
rendszere nemcsak, hogy működik, hanem 2013 óta a szerepe is nőtt. A Kormány továbbra is nagy 
számban biztosít az arra érdemes jelentkezőknek magyar állami ösztöndíjas helyeket, a felvettek 
körében magasabb a hátrányos helyzetűek aránya, mint a jelentkezők körében. A Diákhitel 
különböző konstrukciói változatlanul elérhetőek maradnak a hallgatók számára, a Diákhitel II. 
konstrukcióhoz a Kormány 2%-os kamatot garantál (a hiánypótló konstrukciót 4300 hallgató vette 
fel 2013/2014. I. félévben). A felsőoktatási szakpolitika megváltoztatta 2013-tól a korábbi 
felsőoktatási felvételi rendszert, melyben a Kormány határozta meg a felvételi keretszámot 
képzőhelyenként. Az új rendszerben a felvételiző eredménye, valamint az intézmény 



 45

kapacitáskorlátja a meghatározó elem. 2013 óta minden olyan hallgató, aki elérte a minimum 
belépési korlátot, és az adott intézmény fel tudja venni, részesülhet állam által támogatott 
képzésben. A 1276/2010 (XII.8.) Kormányhatározat 2011-ben az államilag támogatott helyekre 
felvettek számát 53 450 főben határozta meg, 2013-ben és 2014-ben 100 000 államilag támogatott 
hely vált elérhetővé, így szinte minden továbbtanulni szándékozó fiatal számára lehetséges a 
felsőoktatásba történő bejutás.   Forrás: MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM 
PROGRAMJA 
 

d.  A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, 
aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 
Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ 
Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a 
Gyermekeknek 2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a 
gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit.  Ez minden 
gyermekre kiterjed, de azokra a gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a legjobban 
sérülnek. 
 

22. számú táblázat: Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

év 
védelembe vett 18 
év alattiak száma 

Megszűntetett esetek száma 
a 18 év alatti védelembe 

vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2013 89 11 450 

2014 147 18 435 

2015 129 2 495 
2016 96 5 453 

2017 125 4 498 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

23. számú táblázat: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek 
száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből tartósan beteg 
fogyatékos 

gyermekek száma 

Kiegészítő gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma  

Ebből tartósan beteg 
fogyatékos gyermekek 

száma 

2014 1977 130 7 2 
2014 1869 132 5 1 
2015 1482 107 4 1 
2016 1273 83 9 2 
2017 1123 73 1 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 

24. számú táblázat: Óvodai nevelés adatai 
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év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai feladat-
ellátási helyek 

száma 

óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

óvodai gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2013 807 35 865 9 807 0 
2014 793 35 865 9 799 0 

2015 834 35 869 9 837 0 

2016 860 37 911 9 906 0 

2017 828 34 824 8 828 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 

25. számú táblázat: Kedvezményes óvodai, iskolai juttatásban részesülők száma 

év 
 Ingyenes étkezésben 

résztvevők száma 
óvoda 

Ingyenes étkezésben 
résztvevők száma iskola 

1-8. évfolyam 

50 százalékos mértékű 
kedvezményes étkezésre 

jogosultak száma 1-13. évfolyam 

 Ingyenes tankönyv-
ellátásban részesülők 

száma 

2013 239 481 261 1977 

2014 221 499 229 1869 

2015 306 494 228 1482 

2016 470 467 287 1273 

2017 482 431 225 1123 

 
26. számú táblázat: Óvodai nevelés adatai 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 8 

Hány településről járnak be a gyermekek 1 

Óvodai férőhelyek száma 824 

Óvodai csoportok száma 35 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 7-17 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 3 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 78 0 
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 78 0 
Gyógypedagógusok létszáma 2 0 

Dajka/gondozónő 39 0 

Kisegítő személyzet 13 0 
 

 
 

A gyermekek részére adható és szervezhető szociális juttatásokról és az ellátórendszer 
szervezettségéről a fentiekben már esett szó. A fejezetben prezentált adatok, mint látjuk, nem 
alkalmasak arra, hogy a területi szegregáció létét vagy nemlétét a gyermekszegénység 
szempontjából beazonosítsuk, de a korábbi fejezetekben megismert adatok erről is adnak pontos 
tájékoztatást. A szegregáció, mint tudjuk, nem csak területileg meghatározható jelenség. 
Kirekesztés, kirekesztődés, marginalizálódás valósul meg akkor is, ha valakinek olyan csekély a 
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jövedelme, hogy a biológiai létfenntartásán túl nem képes bekapcsolódni a társadalom 
körforgásába.  Nem tudja igénybe venni a közjavakat (legyenek azok kulturális, vagy 
kikapcsolódással stb. kapcsolatosak), melyek arra hivatottak, hogy újratermeljék az egyén objektív 
és szubjektív erőforrásait. Megteremtsék az emberi és társadalmi kapcsolatok kereteit, amik során 
megismerik, elsajátítják és alkalmazni tudják a társadalmilag elfogadott, de mondhatjuk úgy is, 
támogatott létezési formák normáit. Szegregátumokról akkor beszélünk, amikor a 
mélyszegénységben élők aránya az adott területen olyan mértékben koncentrálódik, hogy számuk 
mennyiségileg is érzékelhetővé válik. A kirekesztés vagy kirekesztettség szempontjából a 
gyermekek helyzete hangsúlyos kérdés, hisz nem olyan sok év múlva ők lesznek a magyar 
társadalom aktív korú népességének tagjai, ők fogják megtermelni azokat a javakat, mely a 
társadalom működése, az állami kiadások szempontjából elengedhetetlenek lesznek, és ők fogják 
reprodukálni az aktuálisan szükséges népességet, természetszerűleg a saját normáik szerint. 

 
 

27. számú táblázat: A Kiskunhalas Általános Iskolában tanulók száma 

tanév 

Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók száma 

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók száma 

általános 
iskolások száma 

napközis tanulók 
száma 

fő fő fő fő % 

2012/2013 1120 1058 2178 1000 77,0% 
2013/2014 1171 1030 2201 1192  
2014/2015 1192 1045 2237 1215  
2015/2016 1180 994 2174 1142  
2016/2017 1194 943 2137 1165  
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 
Az integrált oktatást, különleges gondozást a gyermek életkorától és állapotától függően – a 
fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – a fejlesztő 
felkészítés, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás keretében szerveztük meg. 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nyilvántartása a szülő által önkéntesen 
benyújtott nyilatkozat alapján történik.  
Az óvodapedagógusok felkészültek, folyamatosan képzéseken vesznek részt. Logopédiai ellátás 
elérhető a településen. Tornaszoba kevés óvodában van. Az óvodákban dolgozik fejlesztő 
pedagógus is  
A pedagógusok képzettsége, és innovációs készsége kiemelkedő, a kompetenciafejlesztés, egyéni 
differenciálás terén. A Humánerőforrás és a Társadalmi Megújulás Operatív Programok által szinte 
valamennyi pedagógus érintett volt, és részt vett esélyegyenlőséghez kapcsolódó módszertani 
képzésen. A pedagógusok továbbképzése részben önkormányzati részben uniós forrásokból valósul 
meg.  
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Iskolapszichológusok munkájára a gyermekekkel való egyéni beszélgetés mellett a pedagógusoknak 
is nagy igényük van a gyermek személyiségfejlesztése során. Folyamatosan nő a pszichológusokra 
való igény. 
A gyermekvédelmi felelősök fontos feladatot látnak el a köznevelési intézményekben a 
veszélyeztető körülmények feltárása, ezek megszüntetése, kialakulásuk megelőzése területén 
éppúgy, mint a drog prevenciót, egészségnevelést illetően. 
Speciális ellátás Kecskeméten érhető el, melyben a támogató szolgáltatás biztosít segítséget.  
A 2012. évi Országos kompetenciamérések a 6., és 8. évfolyamos tanulók teljes körében mérték a 
matematikai eszköztudást és a szövegértési képességeket. Az eredmények azt mutatják, hogy a az 
iskolánkba járó tanulók az egyes vizsgált évfolyamokon összességében szignifikánsan jobban 
teljesítettek az országos átlagnál mindkét kompetenciaterületen.  
Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az 
egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor, 
eljárás nem indult.  
Az Önkormányzat hozzájárul a gyermekekkel kapcsolatos költségekhez, illetve a gyermekek 
gondozásával kapcsolatos feladatokhoz. A helyi gyermekvédelmi rendszer sajátossága, hogy 
minden gyermek számára gondoskodást nyújt, ugyanakkor fokozott védelemben részesíti az arra 
rászorulókat. A különböző ágazatok együttműködnek és egymást segítik. Az egyes szolgáltatások, 
ellátások szociális rászorultság alapján, más ellátások ún. alanyi jogon járnak a gyermekek részére.  
Egyre elterjedtebb, hogy maguk a köznevelési, gyermekjóléti intézmények adomány gyűjtési 
programokat szerveznek vagy részt vesznek adomány kiosztásában. A feladatok ellátásában 
települési Civil szervezetek, egyházak részvétele bővíti a segítségnyújtás eszközeit. 
Intézményeinkben a rászoruló gyermekek helyzetét alapítványok segítik.  

 
Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A gyermekszegénység jelen van a helyi 
társadalom egészében 

 A szegénység, illetve az egyes társadalmi 
csoportok további lecsúszásának 
megakadályozása, komplex programok, 
oktatás célirányos fejlesztése, fiataloknak 
használható tudás biztosítása 

A gyermekszegénység kialakulása és 
növekedése a szülők munkanélküliségéhez 
köthető, a problémának leginkább az 
alacsony iskolai végzettségű szülők 
gyermekei a kitettek 

Ösztönözni kell a munkaerő piacon keresett 
szakmák oktatását, össze kell hangolni a 
munkaerő keresletet a szakképzés kínálatával. 
Ösztönözni kell az óvoda igénybevételét, 
biztosítani kell a három év alatti gyermekek 
óvodai elhelyezését. A HH és a HHH-s 
gyermekek felzárkóztatására kiemelt 
figyelmet kell fordítani és ügyelni arra, hogy 
ne fordulhasson elő kirekesztés, szegregáció a 
hátrányos helyzet miatt. Iskolán kívüli 
fejlesztő és szocializációs, kommunikációt 
segítő, konfliktuskezelő programok 
szervezése a családtagok bevonásával.  
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A gyermekek védelmére hivatott 
ellátórendszerek tevékenysége nem kellően 
hatékony  

Össze kell hangolni a védőnői szolgálat, az 
óvodai, iskolai nevelést, a jelzőrendszerben 
érintett valamennyi további szereplőt (orvos, 
rendőr, szoc.munkás, család-és 
gyermekvédelem) annak érdekében, hogy a 
veszélyeztetett gyermekek (és családok) a 
figyelem középpontjába kerüljenek, időben és 
hatékonyan megkapják az egyénre szóló 
szükséges segítséget vagy beavatkozását. 

Hiányoznak vagy hiányosak a különféle 
képességfejlesztő programok, foglalkozások, 
szakemberek a gyermekeket ellátó 
intézményekben 

Szükséges lenne már óvodás korban is 
foglalkoztatni a jelenleginél nagyobb 
óraszámban logopédust, 
gyermekpszichológust, a családtagok 
bevonásával képességfejlesztő-vagy 
felzárkóztató foglalkozásokat kellene tartani. 

 
 
 
 

9. Nők helyzete, esélyegyenlősége  
 
A nők helyzetének vizsgálata esélyegyenlőségi szempontokból egészen újkeletű, talán éppen ezért, 
a statisztikák még alig-alig térnek ki a nőkhöz kapcsolható mutatók vizsgálatára. Kiskunhalas 
városában hasonló a helyzet, a probléma jobbára az országos adatokkal írható le. Szembetűnő 
különbség a munkanélküliség mutatóin belül, hogy a nők körében magasabb a munkanélküliség. Ez 
számtalan tényezővel hozható összefüggésbe, legjellemzőbb a gyermekvállalást követő 
munkaerőpiaci visszatérés nehezítettsége, de arra is jócskán akad példa, hogy a munkaerő 
kiválogatásakor a munkáltatók szívesebben választanak hasonló adottságokkal és végzettséggel 
rendelkező férfit, mondván, az nem megy szülési szabadságra. 
Ugyancsak különbség mutatkozik a nők és férfiak összevetésében a munkabérek területén is. A nők 
ugyanazért a munkáért kevesebb bért kapnak. Az arányokról még nem készült kimutatás, így a 
Program kénytelen óvatos becslésekre támaszkodni, de előfordulnak olyan esetek is, amikor a női 
munkaerő ugyanazért a munkáért kétharmad annyi bért kap, mint férfi kollégája. 
A nők esélyeiről beszél az a jelenség is, melyet „üvegplafon” néven emlegetnek a 
társadalomkutatók, ami azt jelenti, hogy egy nő számára látható ugyan a karrier lehetősége, ám 
sosem érheti el az úgynevezett ranglétra tetejét. Hogy más példát ne említsünk, beszédes a 
Parlamenten belül a nők és a férfiak aránya, a mindenkori kormányokban a nők jelenlétének hiánya, 
egészen magas tisztségek körében a férfi munkavállalók túlsúlya. 
Az alacsony iskolai végzettségű nők különösen hátrányos helyzetűek a munkaerő piacon, a 
szaktudást nem igénylő munkák fizikai adottságaik okán nehezen elérhető számukra. A közmunkák 
végzése során ugyancsak hátrányt szenvednek, hiszen a társadalmilag hasznosnak ítélt munkák, 
mint esővíz elvezető árkok karbantartása, gátépítés stb. valóban férfi munkaerőt igényelnek. 
A női esélyegyenlőséget előtérbe helyező programok, kezdeményezések, a nőket érő erőszak elleni 
fellépések még nem nyertek intézményesült formákat, a civil szerveződések jobbára a figyelem 
problémára irányítása szintjén tartanak. 
Az Önkormányzat és annak intézményei a helyzetelemzés készítésének időpontjában csak kevés 
adattal rendelkeznek a nemi szempontú problémák tekintetében. 



 50

A népesség nemek szerinti megoszlása a népességen belül helyi szinten is jól mutatja, hogy a nők 
átlagosan magasabb életkort érnek meg, mint a férfiak. Az állandó népességen belül a nők aránya a 
vizsgált időszakban mindvégig 51 % maradt, ami kiegyenlítettnek mondható.  
A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel. 
Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a 
nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt. 

 

9.1. A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
 

28. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2013 10049 10289 9279 9435 770 854 

2014 9968 10176 9215 9306 753 870 

2015 9908 10070 9460 9442 448 628 

2016 9793 9912 9406 9438 387 474 

2017  9289 9351  8917  8883  390  477  

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 

 

 
A közösségi esélyegyenlőség akcióprogram céljai között szerepel a gazdasági és szociális 

szférában a nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi élet 
összeegyeztetése mind a férfiak, mind a nők számára. Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget 
tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének. 
E célok megvalósulását példamutatásával tudja segíteni, hiszen szükséges az a tudatformálás és 
szemléletváltás, amely ezen a területen is biztosítja az esélyegyenlőséget. 
Tapasztalataink szerint a gyermekvállalás, a munkahelytől való hosszabb idejű távolmaradás 
nagymértékben rontja a nők munkaerőpiacra való visszalépésének esélyeit. Olyan önkormányzati 
programokat szervezünk, amely a GYES lejártát követően segíti a visszatérést.  

9.2. A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások  

 
A kisgyermeket nevelő nők és férfiak esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. A 
kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a bölcsődei férőhelyek száma, 
melyet 2011 óta tudunk biztosítani településünkön, 40 férőhellyel. Az alapszolgáltatáson túl 
időszakos gyermekfelügyeletet, játszóházat is biztosítunk.  Elsősorban a munkaerő piacra visszatérő 
szülők gyermekeit várjuk, kismérvű várólista jellemző a szolgáltatásra.  

 

 
29. számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését 

segítő szolgáltatások 
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év 
3 év alatti 

gyermekek száma 
a településen 

működő 
bölcsödék 

száma 

bölcsődei férőhelyek 
száma 

működő 
családi 

napközik 
száma 

férőhelyek 
száma családi 
napközikben 

férőhelyek 
összesen 

önkor-
mányzati 

egyéb 

2013 712 1 94 0 5 28 122 

2014 707 1 66 0 5 28 96 

2015 697 1 66 0 4 31 96 

2016 729 1 66 0 4 31 96 

2017 964   2  72  0 3  21   93 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 

 

9.3. Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

30. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

év védőnők száma 0-3 év közötti gyermekek száma átlagos gyermekszám védőnőnként 

2013 16 967 150 

2014 16 945 150 

2015 16 968 150 

2016 16 956 150 

2017  16 964  150 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 
A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg. 
Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet 
fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már 
várandós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget 
nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok 
kitöltésében.  Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában 
kerül sor.  

 

9.4. A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

31. számú táblázat - A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

év rendőrök riasztása családi viszályhoz tényleges feljelentések száma bírósági ítélet 

2013 n.a. n.a. n.a. 

2014 n.a. n.a. n.a. 

2015 n.a. n.a. n.a. 
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2016 n.a. n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. n.a. 

 

Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos 
cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális szolgáltatások, a 
védőnői hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján egyre több esetre 
derül fény, egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségért. 

9.5. Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások  

32. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

év 
önkormányzati 

anyaotthon a településen 

önkormányzati 
anyaotthon a település 50 

km-es körzetében 

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a településen   

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a település 50 km-
es körzetében 

2013 0 1 1 1 

2014 0 1 1 1 

2015 0 1 1 1 

2016 0 1 1 1 

2017  0 1 1   1 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
A krízishelyzetre iskolai hiányzás, családi konfliktus, lakhatási problémák, és a szülők szenvedély- 
betegsége miatt kerül jellemzően sor.     
A helyettes szülői ellátást a feladatot vállaló személy hiányában évek óta nem tudjuk biztosítani, 
pedig időszakosan szükség lenne rá.  
 

9.6. A nők szerepe a helyi közéletben 
33. számú táblázat 

év 
Képviselőtestület tagja Közgyűlések tagjai 

Férfi Nő Férfi Nő 

2013 12 3 2 0 

2014 12 3 2 0 

2015 12 3 2 0 

2016 12 3 2 0 

2017 12   3  2 0  

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 

 
Önkormányzati képviselők körében  3 nő található ( 15 főből 3 fő: 20 %), a bizottsági tagok 29.4-a 
nő (17 főből 5). Ez relatíve alacsonynak mondható. A Hivatal munkatársainak 64 %-nő. Az 
önkormányzati intézmények vezetőinek 91.7%-a nő. Megállapítható, hogy hátrányos 
megkülönböztetés ezen adatok alapján nincs. 
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9.7. A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 
irányuló kezdeményezések 

A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, 
valamint a 45 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a 
munkaerőpiacon. Ennek oka egyebek között a magyar társadalom hagyományos családmodelljében 
keresendő: még ma is sokan vallják, hogy a nők helye a ház körül, a családban van, nem a 
munkaerőpiacon. Ezt a szemléletet tovább súlyosbítják a nőkkel kapcsolatos negatív sztereotípiák. 
A munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma, amelyen komplex 
programokkal lehet enyhíteni. 
Szakmai tapasztalataink szerint a gyermek születését követően az otthon maradó szülő 
magányosnak érzi magát. Hirtelen az eddigi aktív életéből minden háttérbe szorul, a megszokottól 
eltér, és fellép a félelem a „más”- tól. Ezért az Önkormányzat a közművelődés, a sport, a szabadidő 
eltöltésének terén olyan családbarát környezetet kíván teremteni, amely közösségi teret nyújt 
számukra is.   

34. számú táblázat - Közművelődési intézmények 

év 
A nyilvános 
könyvtárak száma 

A nyilvános könyvtárak 
egységeinek száma (leltári 
állomány) 

Muzeális intézmények 
száma 

Közművelődési 
intézmények száma 

2013 1 121941 2 8 

2014 1 119368 2 10 

2015 1 118323 2 10 

2016 1 105066 2 10 

2017                                1                                        106439                                      2                                        10 

Forrás: TeIR, KSH-Tstar/Közművelődés 
 

 

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A nők körében magasabb a munkanélküliség, 
a gyermekvállalás után nehezebb 
visszakerülni a munkaerő piacra, a 
visszatérést nehezíti a gyermek(ek) 
elhelyezésének korlátja 
 
 

A nők részére segítség nyújtás a 
gyermekvállalás után visszakerülni a 
munkaerő piacra, a gyermek(ek) 
elhelyezésének biztosításával 

Férfi munkavállalókat előnybe részesítik a 
női munkavállalókkal szemben 
 
 
 

Egyenlő feltételek biztosítása a férfi 
munkavállalókkal, az alkalmazás során 

Családon belüli erőszak áldozatai a nők 
 
 
 

Prevenció, jelzés esetén azonnali és 
folyamatos segítség biztosítása – 
Gyermekjóléti- Családsegítő Szolgálatok 
közreműködésével. Jogvédők bevonásával. 
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10. Idősek helyzete, esélyegyenlősége 
35. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

év nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 
részesülő férfiak száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők száma 

összes nyugdíjas 

2013 3337 5127 8464 

2014 3224 5011 8235 

2015 3099 4915 8014 

2016 3059 4846 7905 

2017 n.a.   n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Az Idősügyi Nemzeti Stratégia ezért nemcsak az időseket, hanem a középkorúakat és a felnövekvő 
nemzedékeket is megszólítja, célkitűzéseivel hatni akar rájuk, hiszen a sikeres idősödést már igen 
korán kell megalapozni.„Korunkban több idős ember él a Földön, mint bármikor ezelőtt és arányuk 
a lakosság egészéhez viszonyítva tovább növekszik. Ezek az idős felnőttek nagymértékben hozzá 
tudnak járulni a társadalom fejlődéséhez.” – fogalmazódott meg az UNESCO 1997-es, Hamburgi 
Nyilatkozatában. A születéskor várható élettartam 2007-ben férfiak esetében 69,19 év volt, a nőknél 
77,34 év, az EU-átlagtól az elmaradás nők esetén 4,5 év, férfiak esetén 6,5 év. (Forrás: 
EUROSTAT) A Stratégia építeni kívánt az idősek véleményére, az idősellátáshoz kapcsolódó 
gyakorlati szakemberek tudására, a meglévő hazai és adaptálható külföldi „jó gyakorlatokra” annak 
érdekében, hogy az itt megfogalmazott irányelvek a gyakorlati munkában alkalmazhatók legyenek. 
Az itt megfogalmazott időspolitikai jövőkép, a célok elérését szolgáló fejlesztendő területek 
számbavétele mind pro-aktív (megelőző), mind reaktív megközelítéseket tartalmaznak. 

 A nyugat-európai országokban általánosságban 65–67 éves kortól tekintik idősnek az ott élőket. 
A WHO szerint a 60–74 év közöttiek az idősödők, a 75–89 évesek az idősek és a 90 év fölötti 
személyek a nagyon idősek – magyar fordításban a nem egészen jól hangzó „aggok”. A Stratégia 
szempontjából e három korcsoportot együttesen tekintjük időseknek, bár a hazai munkaerő-piaci 
sajátosságok okán – e szakterület vonatkozásában – már a 45 éven felüliek is szeniorokként 
kezelendők. 

Ma még sok idősebb ember ki van téve a társadalmi kirekesztés valamelyik kockázatának: 
elszigetelődés, egészségi problémák, hozzáférés az ellátásokhoz. A társadalmi részvétel azt is 
jelenti, hogy az egyén milyen mértékben, milyen intenzitással és hányféleképpen használja fel 
képességeit, tudását, egyéniségének sajátos adottságait más emberek, szűkebb vagy tágabb 
közösségek hasznos szolgálatára, gazdagítására, illetve milyen mértékben veszi igénybe mások 
adottságait saját élete alakításában. Ebben az értelemben a társadalmi részvétel, illetve a 
közösségileg aktív lét azt feltételezi, hogy az egyén tevőlegesen befolyásolja nemcsak saját maga, 
hanem a különböző közösségek életét, hozzáadja tudását, normáinak érvényesítését, munkáját, 
bizalmát, egyéniségének színét, jellegét a közösség egészéhez. 
A Stratégia hosszú távú keresztmetszetű, a jelenre és a jövőre is fókuszál, mint jövőtervezési 
technika, tervezési spirált fogalmaz meg. A Stratégia legfőbb céljainak meghatározása hosszú 
távon, 2034-ig. 
Idősügyi Nemzeti Stratégia elvei 

• a születéskor várható élettartam közelítése az európai uniós átlaghoz, 



 55

• az egészségben eltöltött évek számának növelése, 

• az aktív élet fenntartásának növelése, 

• az időskori jövedelembiztonság megteremtése, 

• a társadalmi integráció erősítése, 

• a különböző szolgáltatások (egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális stb.) összehangolása az 
idősödők és idősek szükségleteinek és érdekeinek figyelembevételével, 

• az idősek élethosszig való tanulásának támogatása, a digitális tananyagok hozzáférhetőségének 
biztosításával, 

• az „aktív idősödés” feltételeinek erősítése, mely nem csupán a fizikai aktivitást, a 
munkaerőpiacon maradást jelenti, hanem a társadalmi, kulturális, civil életben való aktív 
részvételt is, 

• az idősödési folyamat „menedzsmentjének” elterjesztése már a fiatalkorban, 

• a társadalmi szemléletváltás mind a gazdasági, mind az idősödés társadalmi megítélését és 
megélését illetően. 

Beavatkozási területek: 

• A humánszolgáltató és védelmi rendszerek szolgáltatásait igénybe vevők jogainak fokozott 
védelme, az érdekérvényesítési képességük fejlesztése. 

• Az időskori jövedelembiztonság az aktív életszakaszban alapozódik meg. 

• Az idősellátás modernizációja, a humánszolgáltató és védelmi rendszerek egyre inkább a 
célcsoport szükségleteihez és igényeihez történő fejlesztésével, az akadálymentes hozzáférés 
feltételeinek megteremtése. 

•  A humánszolgáltatási és védelmi rendszerek transzparenciájának biztosítása folyamatos 
minőségirányítási rendszerfejlesztés, a célcsoport aktív részvétele mellett. 

• A sikeres idősödés kulcskomponenseinek erősítése: fizikai és szellemi aktivitás, mentális 
egészség, helyes táplálkozás, társas támogatás. 

• Az idősek ellátása területén humánerőforrás- (hivatásos és laikus segítők, önkéntesek, 
családtagok) fejlesztés: képzés, személyiségfejlesztés, szervezetfejlesztés, „burn-out” 
prevenció. 

• A mindenki számára hozzáférhető – érthető és érzékelhető – e-learning, e-információ és az e-
szolgáltatások továbbfejlesztése, elérésükhöz történő hozzáférés és hozzájutás támogatása, 
célzott programok az idősek számára az IKT-szolgáltatásokhoz való szélessávú hozzáférés 
biztosítására és a digitális tudás fokozása érdekében. 

 
Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a 
házasok, és növekszik az özvegyek aránya. Településünkön a lakosság 20%-a 60 év feletti, mely az 
országos átlagnak megfelelő. Az egyedül élő idősek aránya a háztartások kb. 10 %-a.   
A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 
– növekszik az átlagéletkor, 
– magasabb a középkorúak halandósága, 
– nők hosszabb élettartama („feminization of ageing”). 
Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrend- szeri 
megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős ember 
egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége beszűkül. 
Ez nagyon sok embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen gyakori a depresszió 
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kialakulása. Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves kor 
fölött jellemzőek a súlyos, krónikus megbetegedések és a dementia (szellemi leépülés). 
36. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak 
száma 

év 
64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

fő fő % 

2013 4816 33 1% 

2014 4932 32 1% 

2015 5018 32 1% 

2016 5096 32 1% 

2017  5115  32 1% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 

10.1. Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 

37. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

év 
Regisztrált 

munkanélküliek száma 
55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma 

fő fő % fő fő % 

2013 1624 132 8% 967 n.a. #ÉRTÉK! 

2014 1623 153 9% 851 n.a. #ÉRTÉK! 

2015 1076 165 15% 583 n.a. #ÉRTÉK! 

2016 852 129 15% 419 n.a. #ÉRTÉK! 

2017 862   174 20% 430   n.a. #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 
 

 
Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének 
jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély, a munkaerő-piacon nincs, kivétel ha speciális 
tudással  rendelkezik. 
A népességi adatok taglalása fejezet demográfiai kimutatása arról számolt be, hogy a város 
népessége fogyó tendenciát mutat, ami mellett a lakosság elöregedése vetíthető előre. Az 
időskorúak járadékában részesülők száma a 64 év feletti lakossághoz viszonyítottan nem mondható 
soknak, ami nyilván nem azt jelenti, hogy nincs teendő az idősellátás területén, hanem inkább arról 
ad számot, hogy a nyugdíjak inflációt követő rendszeres emelése az időskorú népességet nem 
hagyja leszakadni. A városban élő idősek közül leginkább a külterületen, egyedül élők tekinthetők 
hátrányos helyzetűeknek. Sokuk esetében az általuk lakott épületek is alacsony komfort fokozatúak. 
Legnagyobb gondot az önellátás problémája jelenti náluk. 
A jóléti intézkedéseknek és a magas színvonalú egészségügyi ellátásnak köszönhetően az idős kor 
(születéskor várható élettartam növekedése) hosszan kitolódhat, főleg a magasabb iskolai 
végzettségűek körében. A statisztikai adatok arról számolnak be, hogy általában a nők, és a 
magasabban iskolázott személyek élettartama hosszabb, mint kevésbé szerencsés embertársaiké. A 
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társadalmi beavatkozások gyakorlata a tevékeny időskort segítő lehetőségek szempontjából kevésbé 
elterjedt, de az idősek körében is csak napjainkban válnak elfogadottabbá azok a civil 
kezdeményezések (Idősek klubja például), melyek közösségbe vonják a korosabb népességet 
különféle kulturális és egyéb programok szervezésével.  
A szociális szolgáltatások természetszerűleg a szükségletek megjelenésével nyernek 
létjogosultságot (nappali ellátás, házi segítségnyújtás stb. A szolgáltatások szervezettsége jónak 
mondható, a szükségletekhez igazodik. Mind az alapellátások, mind pedig a szakosított ellátások 
egyaránt elérhetők a város lakosai számára. 
Az idős korosztályban rejlő társadalmilag hasznosítható erő a legkiaknázatlanabb terület az 
időspolitikában. Szerencsére az állam és a helyi társadalmak féltő gondossággal vigyázzák koros 
embertársainkat, ám nem támaszkodnak kellőképpen az általuk még felmutatható értékekre. A 
város Esélyegyenlőségi Programjának erre is nagy hangsúlyt kell fektetnie.  

 

38. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2013 54 

2014 51 

2015 53 

2016 54 

2017  44 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 
 
Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Külterületen élő idős, egyedülálló emberek 
szükségleteinek figyelése csak részben 
megoldott 

Infrastruktúra javítása (úthálózat, téli 
közlekedés) közvilágítás, bevásárlási lehetőség, 
további Tanyagondnoki Szolgálatok 
működtetése 

Jelzőrendszer nem elég és nem kellően 
hatékony 

Minden igénylőnek kell biztosítani a 
pánikgombos jelzőrendszert és javítani kell 
annak hatékonyságán is, hogy a riasztástól a 
helyszínre érkezésig minél kevesebb idő teljes 
el/belterületen is/ 

Időseket ellátó rendszerek felkészületlenek a 
megváltozott ellátási szükségletekre 

Intézményrendszer felkészülése a megváltozott 
szükségletek kielégítésére 

Idős korosztály társadalmi hasznosságának 
kiaknázatlansága 

Idősek önszerveződő csoportjainak segítése, 
tevékeny időskor programjainak megteremtése 
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11. Akadályoztatott személyek helyzete, esélyegyenlősége 
 
Magyarország az elmúlt években, évtizedekben jelentős jogalkotási lépéseket tett a fogyatékos 
emberek életminőségének javítása, önálló életvitelének és társadalmi integrációjának elősegítése 
érdekében. E szabályozások közül mindenekelőtt a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.), valamint a 
Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló – a 2007. évi XCII. törvénnyel ratifikált – ENSZ- 
Egyezmény emelhető ki. Emellett fontos alap az Európai Bizottságnak az Európai 
fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020: megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa 
megvalósítása iránt COM/2010/636 számú közleménye. 
A fogyatékosságügyi szakterület egyik legfőbb jellemzője, hogy az élet valamennyi területét, és így 
szinte minden államigazgatási ágazatot egyaránt érint, ezért a fenti dokumentumok érdemi 
alkalmazása a mindenkori kormányzat részéről gondosan tervezett, összehangolt intézkedéseket 
követel meg.  
A 2011. évi népszámlálás adatai szerint 490 578 fő, azaz a népesség 4,9%-a vallotta magát 
fogyatékos személynek. Nemzetközi vizsgálatokra épülő szakértői becslések ezzel szemben azt 
mutatják, hogy a lakosság átlagosan 10%-a él valamilyen fogyatékossággal, a valós szám tehát 
hazánkban is inkább az 1 milliót közelítheti. 
39. számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban 
részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma 

2013 1717 n.a. 
2014 1643 n.a. 
2015 1541 n.a. 
2016 1433 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 
Fogyatékkal élők támogatásának területei: 

• Lakhatás, szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
• Pénzbeli és természetbeni ellátások és szolgáltatások 
• Rehabilitáció 
• Hozzáférhetőség 

Fogyatékos személyeket érintő alapelvek: Prevenció, Önrendelkezés, Teljes és hatékony társadalmi 
részvétel, Egyetemes tervezés, Semmit rólunk nélkülünk, Hátrányos megkülönböztetés tilalma, 
indokolt előnyben részesítés, Ésszerű alkalmazkodás 
Fogyatékkal élők helyzetének javítását célzó beavatkozási területek: 

• A fogyatékos emberek társadalmi befogadását támogató szakmai fejlesztések 
• Egészségügy, korai felismerés, diagnosztika 

• Alap- és szakellátások, (tájékoztatás, hozzáférés biztosítása) 
• Támogató technikai eszközök 
• Korai fejlesztés, oktatás, képzés  
• Köznevelés (inklúzió, gyermekek Fogyatékkkal élőkhöz való viszonya, középfokú oktatás 

elérhetősége SNI fiatalok számára is) 
• Szakképzés, felnőttképzés (fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása) 
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• Felsőoktatás, (fogyatékosságügyi, hozzáférhetőségi, rehabilitációs, jelnyelvi ismereteket 
tartalmazó képzési modulok, felsőoktatásban tanuló fogyatékos fiatalok segítése. 

• Életpálya tervezés, Foglalkoztatás, Szociális szolgáltatások és ellátások, Támogató 
szolgálatok, Komplex rehabilitáció, Koordináció, „kliensút” 

• Önrendelkezés, önálló életvitel, támogatott döntéshozatal, lakhatás, fogyatékos személyek és 
családjaik, közlekedés, sport, kultúra, turizmus. 

Többszörösen veszélyeztetett csoportok: pl.: fogyatékkal élő nők és gyermekek 
A többszörös fogyatékossággal élő emberek (így például a súlyosan és halmozottan sérült emberek, 
illetve a fogyatékosság mellett beilleszkedést nehezítő viselkedési problémával élő emberek) és 
családjaik helyzetéről, speciális igényeiről kevés információval rendelkezünk. Így fontos lenne 
olyan szakpolitikai stratégiák kialakítása és megvalósítása, melyek ezeknek az embereknek a 
komplex rehabilitációját segíthetik elő. 
A népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember van Magyarországon, a népesség 5,7 
százaléka. A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása: mozgáskorlátozottak aránya 43,6 %, 
látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 9,9 %, hallássérült 10,5 %, egyéb 21,6 %.A fogyatékos 
népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport. Jelentősen emelkedett az 
egyéb, pontosan meg nem határozott fogyatékosságban szenvedők aránya. 
 
Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az elszigetelten élő, fogyatékkal élőnek vagy 
fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőknek vagy 
fogyatékost ápoló családtagnak 
kapcsolatteremtésre, önsegítő csoportok 
szervezésére, a fórumokba való bekapcsolódásra 
kevés lehetősége van. 

 A kommunikáció színtere az internet világa, 
amely a felhasználók otthonába hozhatják a 
közösséget. 
Lehetőségek: közterületen térítésmentes WIFI 
szolgáltatás, képzések szervezése (db), olyan 
támogatások bevezetése, amely az internethez 
való hozzáférést segíti.   

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 
sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, 
az akadálymentes környezet aránya nem 100 %-
os. 

 Fizikai környezetben található akadályok 
megszüntetése, információs és kommunikációs 
akadályok megszüntetése, lakókörnyezet 
akadálymentesítését szolgáló program.  

A pszichiátriai problémákkal küszködő, illetve a 
szenvedélybetegségben szenvedő (alkohol, drog,) 
emberek száma egyre nő.  

Ellátásukban részt vevő civil szervezetek 
bevonásával elemzések készítése, problémáik 
feltárása, életminőségüket javító intézkedések 
bevezetése. 

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a 
szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen 
korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe. 
Szükséges a támogatásuk a szűrőprogramokra 
történő eljutásuk (eljuttatásuk) terén.  

 

Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél 
nagyobb számban részt vegyenek az 
egészségügyi szűrővizsgálatokon, 
népszerűsítéssel, a pozitív példák bemutatásával. 

 

 

12. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit 
szereplők társadalmi felelősségvállalása 
A for-profit szektor tagjai viszonylag ritkán jelennek meg közvetlenül az esélyegyenlőség 
biztosításának területén. Tervezhető együttműködésről – pl. vállalkozók klubján keresztül, vagy a 
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tanácsadó testület bevonásával, a vállalkozók éves fórumának megszólításával – nem beszélhetünk, 
de érdemes lenne feltárni az ebben rejlő lehetőségeket is. Donációk, térítés nélkül elvégzett 
munkák, szállításban való közreműködés a leggyakoribb forma ezen a területen. Főleg ünnepek – 
karácsony, húsvét – időszakában, vagy egy-egy krízishelyzet elhárításában, esetlegesen komoly 
médiaeseményt jelentő problémamegoldásban találkozhatunk a for-profit szektor jelenlétével, ami 
ugyanekkor és ugyanezért igen jelentős! 
Ami a non-profit szektort illeti Kiskunhalason a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
működtetésében nemcsak az állami szektor (önkormányzat és/vagy a kistérségi társulás), hanem a 
civil szervezetek (Egyház, magánvállalkozások, Alapítvány, Egyesület, Nonprofit Kft.) is tevékeny 
részt vállalnak mind a szociális, mind a gyermekjóléti alapszolgáltatások területén. Városunkban 
alapítványi fenntartó működteti ellátási szerződéssel a nagy befogadóképességű intézményt, a 
Fogyatékosok Nappali Intézményét, egyesületi és magánvállalkozói szféra tart fenn több családi 
napközit és a helyi Református Egyházközség is második éve működteti a támogató szolgálatát, 
melynek ellátási területe nemcsak Kiskunhalas közigazgatási területére, hanem több szomszédos 
településre is kiterjed.  
A civil szerveződések területén jelentős a 2007-ben alakult Rotary Klub tevékenysége, akik 
megalakulásuk óta kitüntetett figyelmet szentelnek a hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok, a 
jobbára külterületi szegény és idős lakosság, illetve a fogyatékos személyek támogatására. Az 
esélyteremtés szempontjából megemlítendő a Klubnak a tehetséges, ám hátrányos helyzetű 
művészeti pályák felé orientálódó fiatalok támogatása. 
Városunkban az élet szinte minden területén (oktatás, kultúra, szociális, egészségügy, stb.) 
megtalálhatók a civil szervezetek, amelyek magánkezdeményezéssel vagy intézményi 
összefogással, egyházi vonalon jöttek létre. A városi regisztráció szerint Kiskunhalason 54 civil 
szervezet működik, más források (Kiskunhalasi Almanach) viszont 96 helyben működő civil 
szerveződésről beszélnek. Az önkormányzat által regisztrált civil szervezetek közül 37 szervezet a 
város egészségügyi, szociális, kulturális, sport (nem verseny jellegű sport) életében fejti ki a 
tevékenységét összesen 711 fős taglétszámmal. Az elmúlt évek sajnos azt bizonyították, hogy a 
civil szféra – főként a szociális területen -  nem erősödött meg annyira, hogy önállóan – állami, 
önkormányzati támogatás nélkül – és függetlenül tudjon jelentős feladatokat vállalni. Végig és újra 
kell gondolni ezt a típusú szerepvállalást. A boróka civil Ház megszűnésével – lassan 3 éve – 
megszűnt a civil szervezetek helyi nyilvántartása, regisztrálása elérhetőségének, 
megkereshetőségének biztosítása, ami nehezíti, esetenként lehetetlenné teszi a kétoldalú 
kapcsolatok kialakítását, az együttműködés folyamatossá tételét. 

A város fogyatékosainak ellátásában nagy szerepet vállal a kiemelten közhasznú szervezet, a Fogadj 
el! Alapítvány (Székhelye: Kiskunhalas, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.), amely szociális foglalkoztatást 
biztosít a nappali szociális ellátásban részesülő fogyatékosok számára. E tevékenységével a 
városban fogyatékkal élők képességfejlesztéséhez, e hátrányos helyzetű személyek rehabilitációs 
célú foglalkoztatásához, valamint a társadalmi beilleszkedés segítéséhez jelentős mértékben 
hozzájárul.  

A Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete 1997-től működik Kiskunhalason. Célja a 
működési területen élő mozgássérültek érdekvédelme, érdekeinek érvényesítése, minden irányú 
rehabilitáció, ezen személyek egészségi állapotának és a társadalomban elfoglalt helyének a  
javítása, illetve megtartása. Az önálló életvitel lehetőségének megteremtése, esélyegyenlőség 
biztosítása. Az egyesület a rászorulók számára rehabilitációs gyógykezelési lehetőséget biztosít, 
befogad lakás-akadálymentesítési kérelmeket, melyet környezettanulmány elvégzése után továbbít, 
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nívós kirándulásokkal és kulturális programokkal segíti a szabadidő hasznos eltöltését.  
Albert Schweitzer Segítő Szolgálat Alapítvány, mint közhasznú alapítvány 1999-től kezdte meg 
működését. Fő tevékenysége többek között a szociális és mentális tanácsadás, válságkezelés 
házassági konfliktusok esetén, szociális felmérések és kutatások végzése, adatgyűjtések szociális 
területen, az egészségügyi és szociális rendszer javítására irányuló szervező tevékenység, szociális 
lakásépítés szervezése, tervezése.  
Nagycsaládosok Kiskunhalasi Egyesületének célja a nagycsaládok összefogása és segítése, az 
értékek felmutatása. A szervezet előadásokat, programokat és közösségi táboroztatásokat szervez, a 
tehetséges gyermekeket segíti, képzésükben részt vállal. 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskunhalasi Csoportja (Kiskunhalas, Szent Imre u. 4.) a 
kiskunhalasi csoport 1991-ben alakult meg. Fő tevékenységként a katasztrófasújtott területeken 
próbál segíteni, számukra adományokat gyűjteni, illetve kiszállítani, de a kiskunhalasi és a 
környékbeli rászorulók számára is próbál segítséget nyújtani. 
Magyar Vöröskereszt Kiskunhalasi Szervezete (Kiskunhalas, Kossuth u. 36.) a munkáját civil 
szervezetként, önkéntes segítők együttműködésével végzi. Egészséges életmódra neveléssel, 
szociális gondoskodással járul hozzá a lakosság életminőségének javításához: véradókat mozgósít, 
elsősegélynyújtó tanfolyamokat tart. Szükség esetén részt vesz természeti és humán katasztrófák 
enyhítésében, de táborokat és programokat is szervez a sérült gyermekek számára, sőt a 
keresőszolgálat révén szétszakadt családok összehozásában is segítséget nyújt. A szervezet a 
rászorulókat ruhaneművel, illetve élelmiszer-adománnyal segíti.  
 

13. Tanyán, külterületen élők helyzete.  
Bács-Kiskun megyének – és bővebb kontextusban a „Homokhátságnak” – sajátos történelmi 
hagyománya, mely jelentős számú népességet érint, a TANYA. Ennek a problémának a 
megkerülését nem tehetjük meg, ha előírt eleme a Program tervezésének, ha nem.  Viszonylag 
átlátható helyzetben vagyunk, hiszen városunk bekapcsolódott a VÁTI- MTA RKK közösen 
elvégzett tanyakataszter felmérésébe, mely végül is segített kialakítani egy viszonylag korrekt képet 
a tanyán élők helyzetéről, és elkezdődött egy stratégia kidolgozása, megvalósítása is. 
a Homokhátság térségében  összesen 53696 darab létező tanyát jeleztek – 2005-6-ban -  az 
előkészítés során elkészített légi-felvételek, és az azok alapján korrigált térképészeti adatok. 
Közülük felmértek: 31 901 db tanyát. 
· Megszűnt/összedőlt tanya:     4 328 db   (14 %) 
· Létező tanya:      27 573 db   (86 %), melyből: 
o Lakatlan tanya:      6 059 db   (22 %) 
o Gazdasági funkciójú tanya:    7 649 db   (28 %) 
o Lakófunkciójú tanya:     13 865 db   (50 %). 
 
 
Kiskunhalas esetében a következőket jelenti28: 

- Összes tanya:      708 db   (100 %) 
- Ebből összedőlt:     21 db    (3 %) 
• Létező tanya:     687 db   (97 %), melyből: 
• Lakatlan:      138 db   (19 %) 

                                                           
28 Faggyas Szabolcs Természet-. és környezetvédelmi ügyintéző. (2005. november 09.). Kézirat. Kiskunhalas, 
Polgármesteri hivatal Városfejlesztési osztálya 
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• Állandóan lakott:     552 db   (78 %) 
• Gazdasági funkció (kis és nagytermelők!)  167 db.  (23 %) 

 
Az adatok összevetéséből látható, hogy Kiskunhalas és környéke leképezi a „homokhátsági 
átlagot”, lényeges eltérés, kiugró adat nincs.  
Mindezek alapján elvégeztek egy tipizálást a kutatást végzők, mely tipizálás városunkra és 
környékére is igaz: 
 

A homokhátsági 
tanyák néhány 

jellemzője: lakófunkció  
gazdál-
kodási 

mg. 
termékek 
értékesí-

tése 

szociális 
problé-

mák 
fejlődő-
képesség 

hagyomá-
nyos tanyai 
életforma 

„Hagyományos” 
tanyák 

(A régi típusúak) I I I/N (I) N I 
Farmszerűen 
gazdálkodó 

(Gépesített, nagy 
terület, árutermelés) I I I N I N 

Leromló állapotú 
(Elöregedett, szociális 

menekülők) I (I) N I N N 
Modernizált, nem 

termelő 
(Külföldiek, kiköltöző 

jómódúak) I (I) N N I N 

Hobbi- és üdülő N N N N I N 
Városszéli, 

aggromelálódó 
 I N N N I N 

 
I= Igen (van)   N= Nem (nincs) 

Forrás: RKK ATI 8. 63. oldal 
Bár az esélyegyenlőségi programnak a jogszabály szerint nem kellene foglalkoznia Kiskunhalasnak 
a lakóterületi hátrányok enyhítésével, ám ez településünkön a kiterjedt tanyás térség megléte okán 
az esélyegyenlőségi programjában meg kell jelenítenie. 
 
 
Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A külterületeken élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Tanyás térség, és az ott élők problémái nem 
konkretizáltak 

Felmérni a tanyás térségben megmutatkozó 
problémákat, munkacsoport létrehozása mind a 
külterületen mutatkozó jelenségek 
feltérképezésére, mind pedig az orvoslásukra, a 
helyzet javítására városi stratégia készítendő. 
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14. Megvalósítás, akciók meghatározása 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

- alacsony iskolai végzettség 
- lakásviszonyok rosszak 
- alacsony jövedelem 
- magas munkanélküliség 
- szegregátumok 
- nemzedékeken átívelő szegénység 

- közösségi szociális munka 
- közösségi helyszínek kialakítása 
- felnőttképzés, iskola elhagyók képzése 
- kompetencia mérő és fejlesztő 

programok 
- bölcsődei ellátás 
- oktatási intézmények felruházása a 

felzárkóztatáshoz szükséges javakkal 
- lakhatás színvonalán javító programok 

Gyermekek 

- gyermekszegénység az új típusú 
szegénység egyik tünete, a 
munkanélkülivé vált szülők alacsony 
jövedelmének a következménye 

- a gyermekszegénység nagyobb részt 
nem a roma lakosságot érinti, viszont a 
mélyszegénységben élők között a romák 
felülreprezentáltak 

- gyermekek szükségleteit kielégítő 
szolgáltatások kiterjesztése, és az 
egyéni igényekhez igazítása 

- közösségi szociális munka 
- közösségi helyszínek kialakítása 
- felnőttképzés, iskola elhagyók képzése 
- kompetencia mérő és fejlesztő 

programok 
- bölcsődei ellátás 
- oktatási intézmények felruházása a 

felzárkóztatáshoz szükséges javakkal 

Idősek 

- szükségleteik figyelése részleges 
- jelzőrendszer kapacitása szűkös 
- társadalmi hasznosságuk kiaknázatlan 
- megváltozott szükségleteik új 

követelményeket támasztanak az 
intézmény rendszer felé 

- infrastruktúra javítása 
- jelzőrendszer kapacitásának bővítése 
- idősek önszerveződésének segítése, 

programjaik támogatása, önkéntes 
munkába való bekapcsolásuk 

- intézmények felkészülése, 
szolgáltatásaik igény szerinti 
módosítása 

Nők 

- magasabb a munkanélküliség aránya, 
mint a férfiak vonatkozásában 

- munkavállalási esélyeik alacsonyabbak 
- kevesebb bért kapnak ugyanazért a 

munkáért, mint férfi társaik 
- korlátozott karrier lehetőség 
- családon belüli erőszak áldozatai 

- a nők esélyegyenlőségi problémái 
meghaladják a helyi stratégiák kereteit, 
kormányzati beavatkozások 
szükségesek a helyzet optimálásához; 
városi szinten legfeljebb a munkáltatók 
Esélyegyenlőségi terveiben 
megfogalmazott kritériumoknak a 
köztudatba ültetése lehetséges, ellenben 
a város hatósági, vagy bárminemű 
hatalmi pozícióval nem rendelkezik 
ahhoz, hogy e területen a szándékait 
érvényesíteni tudja 

Fogyatékkal 
élők 

- korlátozott lehetőségek a társadalmi 
kapcsolatok kiszélesítésében 

- akadálymentes környezet nem 
mindenütt biztosított 

- a lakosság mentális érintettsége nő 
- az egészségügyi szűrővizsgálatokat 

prevenciós lehetőségeket nem veszik 
igénybe 

- társadalmi kommunikáció kiterjesztése, 
internetes szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása 

- akadálymentes környezet biztosítása 
- lakosság mentális állapotának 

feltérképezése, civil szervezetek 
lehetőségeinek kiszélesítése a 
szolgáltatások szervezésében 

- egészségügyi ellátáshoz és a prevenciós 
programokon való részvételhez 
hozzásegíteni a fogyatékos személyeket 

 
A beavatkozások megvalósítói 
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Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Nemzedékeken átívelő  szegénységi ciklus 
megtörése 

Egészségügyi, gyermekvédelmi, oktatási, 
közművelődési, szociális intézmények vezetői, 
Kiskunhalas város polgármestere, 
Esélyegyenlőségi Fórum 

Gyermekek 
Nemzedékeken átívelő  szegénységi ciklus 
megtörése 

Egészségügyi, gyermekvédelmi, oktatási 
intézmények, szociális intézmények vezetői, 
Kiskunhalas város polgármestere, 
Esélyegyenlőségi Fórum 

Idősek 

Idősekben rejlő társadalmilag hasznosuló 
értékek kiaknázása, szükségleteik figyelése, 
az ellátórendszerek szolgáltatásainak 
eszerinti módosulása 

Közművelődési intézmények, szociális 
intézmények vezetői, polgármester, 
Esélyegyenlőségi Fórum 

Nők 
Nők hátrányos megkülönböztetésének 
megszüntetése, érvényesülési esélyeik 
kiszélesítése 

Kiskunhalas város képviselő-testülete 

Fogyatékkal 
élők 

Társadalomhoz való kapcsolódásuk 
segítése, önálló életvitelük támogatása, 
szolgáltatásokhoz való hozzájutásuk 
segítése 

A város intézményeinek vezetői, polgármester, 
Esélyegyenlőségi Fórum 

 
A Települési Esélyegyenlőségi Programban leírtak megvalósításában az érintett intézményeknek 
szorosan együtt kell működniük: 

- Az önkormányzati intézmények vezetőinek feladata, hogy az intézmények működését 
érintő, és az esélyegyenlőségi szempontból fontos közszolgáltatásokat meghatározó 
stratégiai dokumentumban és iránymutatásban érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és 
esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és a Program célkitűzései. 

- A végrehajtás érdekében az önkormányzati döntéshozók, tisztségviselők és az 
önkormányzati intézmények vezetőinek felkészítését biztosítani kell. 

- Önkormányzati döntés előkészítésekor, amely az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások 
átalakítását, vagy fejlesztését célozza, esélyegyenlőségi hatáselemzést célszerű készíteni, 
amely alapján tervezhetők az intézkedések, fejlesztések a kiemelt esélyegyenlőségi 
célcsoportokra gyakorolt hatásukra vonatkozóan. 

14.1. A megvalósulás előkészítése 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 
részletes leírásra kerültek.  
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Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket 
és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és 
az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 
maradéktalanul megvalósuljanak. 

14.2. A megvalósítás folyamata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 
Fórumot hozunk létre.  

 

 

A HEP Fórum feladatai: 

HEP Fórum 

tagjai: 

munkacsoportok 
vezetői, 

önkormányzat, 
képviselője, 

partnerek képviselője

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport Idősek esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport

Külterületiek 

esélyegyenlő-

ségével 

foglalkozó 

munkacsoport 
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- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének 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 IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-
testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk 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. 

14.3. Monitoring és visszacsatolás 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

15. Nyilvánosság 

 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 
nyilvános fórumot hívtunk össze.  
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 
összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat 
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat 
és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 
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Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése 

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentum
okkal 

Az intézkedés tartalma 
Az 

intézkedé
s felelőse 

Az 
intézkedés 

megvalósítás
ának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményesség

ét mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításáho

z szükséges 
erőforrások  

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatóság

a 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
1 Szociális probléma 

térkép elkészítése, 
felülvizsgálata 

Mind a település belterületén 
mind pedig a külterületen, a 
mélyszegénységen élők pontos 
szociológiai paraméterei nem 
ismertek, számuk és 
szükségleteik emiatt nem 
konkretizálhatók, ennek 
értelmében az őket célzó 
programok hatásossága 
kérdéses lehet. 
Hiányzik egy település és 
vonzáskörzeti szinten 
kidolgozott Szociális 
(probléma) térkép. 

szociális 
problématérk
ép 
elkészüljön 

oktatásfejlesz
tési 
koncepció 

Pontosan fel kell térképezni a 
mélyszegénységben élők 
helyzetét és szükségleteit, 
majd a szociális tervezés 
módszereivel, az érintett 
szakterületekkel 
együttműködve konkrét 
stratégiát szükséges kidolgozni 
a helyzetük javítására, és a 
nemzedékeken átívelő 
szegénység ciklusának 
megtörésére. Szociális 
probléma térképkidolgozása. 

polgárme
ster 

folyamatos 90%-os 
feldolgozottság 

humánerőforrás 2 évenkénti 
adatfrissítés 

2 Bölcsődei ellátás 
relevanciájának 
elfogadtatása 

Bölcsődei ellátás igénybe 
vétele jelentőségének alul 
értékelése 

minden 
rászoruló 
kapja meg az 
ellátást 

egészségügyi 
koncepció 

Bölcsődei ellátás 
koncepcionális átgondolása, a 
stratégiai szintű kezelése 

jegyző folyamatos. a rászorulók 
min. 90%-a 
kapja meg az 
ellátást  

humánerőforrás 
és a státuszokhoz 
szükséges 
pénzeszköz 

pénzforrás 
folyamatos 
biztosítása a 
működő 
intézménynek 

3 A kötelező 
óvodáztatás 
törvényi 
előírásának 
érvényre juttatása 

Óvodai ellátás igénybe 
vételének alacsony volta 

100%-os 
beóvodáztatá
s 

nem 
releváns: 
köznevelési 
törvényi 
rendelkezés 

Ösztönözni kel az óvodai 
ellátás igénybe vételét, és 
szorgalmazni a felzárkóztató 
csoportok volumenének 
szükség szerinti bővítését 

jegyző folyamatos 100%-os 
beóvodáztatás 

önkormányzati 
pénzforrás 

pénzforrás 
folyamatos 
biztosítása a 
működő 
intézménynek 
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4 Alapkompetencia 
fejlesztés 

A kérdéses populáción belül a 
mélyszegénységben élők 
kompetenciái hiányosak, nem 
illeszkednek a munkaerő 
kínálat elvárásaihoz 

szignifikáns 
változás az 
alapkompete
nciákban 

- A kompetenciaméréseket és 
azok fejlesztését célzó 
programok segítése és 
ösztönzése, illetve az erre 
épülő fejlesztő programok elvi 
támogatása. Élni kell a 
„Foglalkoztatás, szociális 
ügyek és társadalmi befogadás 
Készségek/kompetenciák, 
képesítések és foglalkozások 
európai osztályozása (ESCO) 
kidolgozásába” való 
bekapcsolódás lehetőségeivel. 

polgárme
ster 

folyamatos. min. 10%-os 
javulás 
(alapkompeten
cia mérések) 

közfoglalkoztatás
i és EU. 
társfinanszírozott 
pályázatok 

pályázati 
források 
rendelkezésre 
álljanak 

5 Lemorzsolódás 
csökkentés 

Magas az iskolaelhagyók 
aránya 

Évente 10%-
kal 
csökkenjen a 
lemorzsolódo
k száma, 
2018. 10. 
hóig. 

köznevelési 
koncepció 

Felnőtt oktatás keretein belül 
ösztönözni kell mind a 7-8. 
dolgozók általános iskolai 
osztály befejezését, mind pedig 
a szakképzettségek 
megszerzését 

jegyző folyamatos, 
évi 10% 

folyamatos, évi 
10% 

pedagógus 
státusz + pénz 

státusz és 
pénzeszköz 
kormányzati 
biztosítása 

6 Magas 
munkanélküliség 

Magas a munkanélküliek 
aránya 

évente min. 
1%-kal 
csökkentjen 
az arányuk 
2018. 10. 
hóig 

gazdasági 
programok 

Ösztönözni kell a munkaerő 
piacon keresett szakmák 
megszerzését, és össze kell 
hangolni a szakképzés 
kínálatát a munkaerő 
kereslettel 

jegyző értelemszerű
en 

évi 1% humán és 
pénzforrás 

folyamatos és 
hatékony 
gazdaságfejlesz
tés 

7 Családi 
diszfunkciók  

A család, mint elsődleges 
szocializációs terep sok 
esetben diszfunkcionálisan 
működik 

A 
diszfunkciók 
szignifikáns 
csökkentése 

Szociális 
koncepció 

Közösségi helyszínek 
szerepének megerősítése, ott 
iskolán kívüli fejlesztő és 
szocializációs, kommunikációt 
segítő, konfliktuskezelő 
programok szervezése, a 
családok bevonásával is. A 
közösségi szociális munka 
feltételeinek és gyakorlatának 
megteremtése a kérdéses 
populáció körében, szükség 
szerint roma szociális 
munkások képzése és bevonása 
a feladatok megvalósításába. 

polgárme
ster 

folyamatos szignifikáns humán és 
pénzforrás 

esélytudatos 
gondolkodásm
ód 
érvényesülése 
az 
önkormányzato
knál 

8 Figyelőrendszerek 
kialakítása 

Gyakoriak a krízishelyzetek költséghaték
onyabb 

- Információs pontok, 
úgynevezett figyelő rendszerek 

jegyző folyamatos - humánerőforrás esélytudatos 
gondolkodásm
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működés kialakítása az ellátórendszerek 
már meglévő kapacitásának 
igénybe vételével 

ód 
érvényesülése 
az 
önkormányzato
knál 

9 A tanyán élők 
elszigetelődése 

A tanyán élők életminőségének 
javítása komoly feladat a 
továbbiakban is. Mind az 
elöregedés miatt magukra 
maradó, leromló 
élethelyzetben lévők, mind az 
„ún. szociális menekülők” 
(akik eladósodás miatt tanyára 
költöznek, gyerekkel, magas 
családlétszámmal) aránya 
folyamatosan növekszik. 
 
 
 

szignifikáns 
életminőség 
javulás 

gazdasági 
program 

Külterületre kihelyezett 
szolgáltatások bővítése, ezzel 
pályázati lehetőségek feltárása.  
Tanyai szociális koncepció 
kialakítása és a fejlesztési 
koncepciókkal való 
összehangolása. Bernáth Lajos 
kollégium szociális 
feladatellátásának központba 
helyezése. 

polgárme
ster 

folyamatos - pályázati 
támogatás 

esélytudatos 
gondolkodásm
ód 
érvényesülése 
az 
önkormányzato
knál 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 
1 

Gyermekszegénysé
g visszaszorítása 

A gyermekszegénység 
valósága nem csak a roma 
lakosságot érintik, egyaránt, 
területileg beazonosíthatatlan 
módon jelen van a helyi 
társadalom egészében 

A 
gyermekszeg
énység 
szignifikáns 
csökkenése 

köznevelési 
program 

A gyermekszegénység 
visszaszorítására 
megfogalmazódó programok 
nem fókuszálhatnak pusztán a 
roma lakosságra, 
felszámolására komplex, a 
helyi társadalom egészét érintő 
programok szükségesek, az 
előző fejezet fejlesztési 
lehetőségeiben 
megfogalmazottak 
alkalmazandók a 
gyermekszegénység kezelésére 
is 

jegyző folyamatos  pénzforrás, 
humánerőforrás 

az erőforrások 
folyamatos 
biztosítása 
révén 

2 Gyermekszegénysé
g az alacsonyabb 
iskolai végzettségű 
családokban 

A gyermekszegénység 
kialakulása és növekedése a 
szülők munkanélküliségéhez 
köthető, a problémának 
leginkább az alacsony iskolai 
végzettségű szülők gyermekei 
a kitettek 

A 
gyermekszeg
énység 
szignifikáns 
csökkenése 

köznevelési 
program 

A családok egészére kiterjedő 
programok szervezése és 
támogatása. Ösztönözni kell a 
munkaerő piacon keresett 
szakmák megszerzését, és 
össze kell hangolni a 
szakképzés kínálatát a 
munkaerő kereslettel, 

jegyző folyamatos  pénzforrás, 
humánerőforrás 

az erőforrások 
folyamatos 
biztosítása 
révén 
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bölcsődei ellátás volumenének 
kiterjesztése. Ösztönözni kel 
az óvodai ellátás igénybe 
vételét, és szorgalmazni a 
felzárkóztató csoportok 
volumenének szükség szerinti 

3 Gyermekvédelmi 
ellátó rendszer 
megreformálása 

A gyermekek védelmére 
hivatott ellátórendszer 
kiterjedt, lefedi a város korábbi 
szükségleteit, ám az új típusú 
szegénység kezelésére 
alkalmas ellátórendszerek saját 
hibájukon kívül 
összehangolatlanul működnek 

Hatékonyabb 
ellátó 
rendszer 
alakuljon ki 

nincs 
kapcsolat 

Össze kell hangolni a védőnői 
szolgálat, a bölcsődei nevelés 
és az oktatási intézmények 
munkáját a veszélyeztetett 
populáció fejlesztésének 
érdekében. 
Fokozott figyelmet kell 
irányítani a megváltozott 
tankötelezettségi kor miatt az 
oktatási rendszerből még 
fiatalkorúként kiesőkre, 
társadalmi és szociális 
integrációjukra. 
 

polgárme
ster 

folyamatos csökken a 
panaszok és az 
ellátatlan 
panaszok 
mennyisége 

humánerőforrás az erőforrások 
folyamatos 
biztosítása, és a 
szervezetfejles
ztés 
folyamatossága 
révén 

4 Képességfejlesztő 
programok 
beindítása  

Nincsenek a szóban forgó 
gyermekek hiányzó 
képességeit fejlesztő megfelelő 
programok, tematikák a 
gyermekvédelmi, az oktatási és 
nevelési intézményekben 

hiányzó 
képességek 
mennyiségén
ek 
visszaszorulá
sa 

 Kormányzati stratégiák 
szintjén szorgalmazni kell az 
oktatási és nevelési 
intézmények kapacitásának 
bővítését és módszertani 
segítését az ilyen típusú 
feladatok ellátására, második 
esély típusú képzések 
lehetőségének feltárása, 
kihelyezett oktatás szervezése 
a tanköteles koron túli 
fiataloknak 

jegyző folyamatos elindított 
programok 
száma 

humánerőforrás 
(fejlesztés) 

az erőforrások 
folyamatos 
biztosítása 

III. A nők esélyegyenlősége 
1 női 

munkanélküliség 
visszaszorítása 

A nők körében magasabb a 
munkanélküliség, a 
gyermekvállalás utáni 
munkába való visszatérés 
nehezített, gyermekvállalás 
miatti hátrányok 

egyenlő 
feltételek 
alakuljanak 
ki a 
munkaerőpia
con 

nincs 
szinergia 

Női munkanélküliség okainak 
feltárása, a problémák 
megfelelő módszerekkel való 
korrigálása, a munkáltatói 
Esélyegyenlőségi tervek 
prioritásainak folyamatos 
felszínen tartása 

polgárme
ster 
 

folyamatos munkanélkülis
égi adatok  

humánerőforrás  esélytudatos 
helyi 
társadalom 

2 nemek közötti 
diszkrimináció 

Férfi munkavállalókat 
előnyben részesítik a nőkkel 

egyenlő 
feltételek 

nincs 
szinergia 

Kapcsolattartás a 
munkaadókkal és az 

polgárme
ster 

folyamatos magasabb 
beosztásban  

humánerőforrás  esélytudatos 
helyi 
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szemben  
Női karrier lehetősége 
korlátozott 

alakuljanak 
ki a 
munkaerőpia
con 

érdekképviseleti szervekkel, a 
munkáltatói Esélyegyenlőségi 
tervek prioritásainak 
folyamatos felszínen tartása 

 dolgozók 
száma 

társadalom 

3 nemek közötti 
bérfeszültség 

Férfi munkavállalók 
ugyanazért a munkáért 
magasabb bért kapnak, mint a 
nők 

egyenlő 
feltételek 
alakuljanak 
ki a 
munkaerőpia
con 

nincs 
szinergia 

Kormányzati szintű stratégiák 
kidolgozása és bevezetése 

polgárme
ster 
 

folyamatos fizetés összege humánerőforrás  esélytudatos 
helyi 
társadalom 

4 Családon belüli 
erőszak 

Családon belüli erőszak 
áldozatai a nők 

Családon 
belüli 
erőszak 
csökkenjen 

nincs 
szinergia 

Kormányzati szintű straégiák 
mellé rendelhető megfelelő 
eszközrendszer 

polgárme
ster 
 

folyamatos az elkövetések 
száma 

humánerőforrás  esélytudatos 
helyi 
társadalom 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 

Külterületen élő 
idősek 
elszigetelődése 

Külterületen élő idős, 
egyedülálló emberek 
szükségleteinek figyelése csak 
részben megoldott 

az 
elszigetelődé
s szignifikáns 
csökkenése 

 Infrastruktúra javítása 
(úthálózat, téli közlekedés 
javítása, közvilágítás javítása 
stb.) 

polgárme
ster 

folyamatos elszigetelten 
élők száma  

humánerőforrás, 
pénzforrás 

esélytudatos 
helyi 
társadalom és 
erőforrások 
folyamatos 
biztosítása 

2 Jelzőrendszer 
bővítés 

Jelzőrendszer kapacitásának 
szűkössége 

jelzőrendszer 
hatékonyságá
nak fokozása 

 Jelzőrendszer kapacitásának 
bővítése 

polgárme
ster 

folyamatos jelzőrendszer 
darabszáma 

pénzforrás forrás 
folyamatos 
biztosítása 

3 Idős korosztály 
társadalmi 
hasznosságának 
kiaknázatlansága 

Idős korosztály társadalmi 
hasznosságának 
kiaknázatlansága 

a civil 
szektor  
megerősödés
e e területen 

 Idősek önszerveződő 
csoportjainak segítése, 
tevékeny időskor 
programjainak megteremtése 

polgárme
ster 

folyamatos munkaóra humánerőforrás esélytudatos 
helyi 
társadalom 

4 Ellátórendszer 
fejlesztés 

Időseket ellátó rendszerek 
felkészületlenek a 
megváltozott ellátási 
szükségletekre (pl. 
idősotthonokban az ápolási 
szükségletek növekedése) 

  Intézményrendszer 
felkészülése a megváltozott 
szükségletek kielégítésére 

polgárme
ster 

pályázati 
lehetőség 
időpontja 

   

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
1 Társadalmi 

kohézió növelése 
Az elszigetelten élő, 
fogyatékkal élőnek vagy 
fogyatékkal élő gyermeket 
nevelő szülőknek vagy 
fogyatékost ápoló családtagnak 

A civil 
összefogás 
megerősödés
e 

gazdasági 
program 

A kommunikáció színtere az 
internet világa, amely a 
felhasználók otthonába 
hozhatják a közösséget. 
Lehetőségek: közterületen 

polgárme
ster 

folyamatos  pénzforrás esélytudatos 
helyi 
társadalom és 
erőforrások 
folyamatos 
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kapcsolatteremtésre, önsegítő 
csoportok szervezésére, a 
fórumokba való 
bekapcsolódásra kevés 
lehetősége van. 

térítésmentes WIFI 
szolgáltatás, képzések 
szervezése (db), olyan 
támogatások bevezetése, amely 
az internethez való hozzáférést 
segíti.   

biztosítása 

2 Akadálymentesítés Közszolgáltatásokhoz, 
kulturális és 
sportprogramokhoz való 
hozzáférés lehetőségei, az 
akadálymentes környezet 
aránya nem 100 %-os. 

akadályment
es környezet 
biztosítása 

gazdasági 
program 

Fizikai környezetben található 
akadályok megszüntetése, 
információs és kommunikációs 
akadályok megszüntetése, 
lakókörnyezet 
akadálymentesítését szolgáló 
program. 

jegyző folyamatos. akadálymentesí
tett hely (db) 

pénzforrás esélytudatos 
helyi 
társadalom és 
erőforrások 
folyamatos 
biztosítása 

3 Növekvő 
társadalmi 
devianciák 

A pszichiátriai problémákkal 
küszködő, illetve a 
szenvedélybetegségben 
szenvedő (alkohol, drog,) 
emberek száma egyre nő.  

a tendencia 
megállítása 

egészségügyi 
koncepció 

Ellátásukban részt vevő civil 
szervezetek bevonásával 
elemzések készítése, 
problémáik feltárása, 
életminőségüket javító 
intézkedések bevezetése. 

polgárme
ster 

folyamatos A pszichiátriai 
problémákkal 
küszködő, 
illetve a 
szenvedélybete
gségben 
szenvedő 
(alkohol, drog,) 
emberek száma 

pénzforrás esélytudatos 
helyi 
társadalom és 
erőforrások 
folyamatos 
biztosítása 

4 A szűrővizsgálatok 
igénybevétele 

Az egészségügyi prevenciós 
szolgáltatásokat, a 
szűrővizsgálatokat a 
mozgásukban erősen 
korlátozott személyek kevésbé 
veszik igénybe. Szükséges a 
támogatásuk a 
szűrőprogramokra történő 
eljutásuk (eljuttatásuk) terén.  
 

a 
szűrővizsgála
tokon évente 
10%-kal 
magasabb 
részvétel 

egészségügyi 
koncepció 

Segíteni, hogy a fogyatékkal 
élők is minél nagyobb 
számban részt vegyenek az 
egészségügyi 
szűrővizsgálatokon  
 

jegyző értelemszerű
en 

szűrővizsgálato
kon résztvevők 
száma 

pénzforrás esélytudatos 
helyi 
társadalom és 
erőforrások 
folyamatos 
biztosítása 

16.
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16. Kötelezettségek és felelősség 
 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Simon István 
felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy 

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 
végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés 
következményeinek elhárításáról intézkedni  

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 

tevékenységének összehangolása, instruálása),  
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 
jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 
befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az 
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 
vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek 
annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 
irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 
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Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként 
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell 
foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, 
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló 
szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a 
köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 

17. Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - 
felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 
intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 
vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 
következményeinek elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 
hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 

 

Elfogadás módja és dátuma 

 

Kiskunhalas város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 
megtörtént.  Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 
beépítettük. 
Ezt követően Kiskunhalas város képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
megvitatta és                   /2018. Kth. számú határozatával elfogadta. 
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