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I.Bevezetés 
 
 
I.1. Esélyegyenlőség 
 
Az emberi méltóság tisztelete az egyik legfontosabb alapelv, ami minden embert megillet. Ahol egy 

csoport méltósága sérül, ott bármikor más csoportok méltósága is sérülhet (köztünk a miénk is). Az 

esélyegyenlőség iránti igény, valamint annak elősegítése annak a ténynek a felismerésén alapul, 

miszerint a különböző társadalmi csoportok, és azok tagjai vagyoni, családi, gazdasági helyzetük 

szerint jelentősen különböznek egymástól, és ez a különbség kihat mindennapjaikra: aki hátrányo-

sabb helyzetben van, annak kisebb az esélye a továbbtanulásra, a szakképzettség elérésére, a mun-

kához jutásra, a magasabb fizetésre, a magasabb társadalmi státusz és presztízs elérésére. A hátrá-

nyos helyzetű csoportnak az említettek eléréséhez szükséges képességeik, adottságaik adottak, ám 

lehetőségük, esélyük alig, vagy számottevően kevesebb van. 

A társadalom tagjai, csoportjai tényleges esélyegyenlőségének megteremtése az állami, önkor-

mányzati szervek részéről nem tartózkodást, hanem aktív beavatkozást, cselekvést igényel. 

 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyen-

lőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Kiste-

lek Járás települései Helyi Esélyegyenlőségi Programban rögzítik az esélyegyenlőség megteremtése 

érdekében szükséges feladatokat, tevékenységeket.  

A járásban felmerülő problémák megoldására a települések összefogást kezdeményeztek, ezért az 

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0108 program keretében Járási Esélyegyenlőségi Programot készítenek. A 

dokumentum a helyi esélyegyenlőségi programok szerkezetét követve mindazokra a problématerü-

letekre fókuszál, melyek a járási szintű beavatkozást igényelnek. 

A program megalkotásában részt vállalnak a települések esélyegyenlőségi célcsoportokkal foglal-

kozó munkatársai, a civil szervezetek képviselői, a közintézmények vezetői és dolgozói, valamint 

helyi vállalkozók. A felsorolt személyek járási kerekasztal megbeszélések során osztják meg tapasz-

talataikat, javaslataikat egymással. 

A program megalkotása során támaszkodunk egyrészt a helyi esélyegyenlőségi programok indiká-

tortábláinak adataira, másrészt a kerekasztal beszélgetések tapasztalataira. 
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I.2.  Jogszabályi háttér 
 
Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése és az esélyegyenlőség előmozdítása mint 

szabályozási tárgy nem előzmények nélküli a magyar jogban: maga az Alkotmány is tartalmaz ide-

vágó rendelkezéseket, valamint külön törvények - így például a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 76. §-a, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 

XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 5. §-a vagy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlő-

ségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény egésze - is megállapítanak a hatályuk alá tartozó 

személyekre, jogviszonyokra és intézményekre nézve normatív rendelkezéseket. 

Alkotmány XV. cikk:  

(1)A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. 

(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, 

szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi 

származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. 

(3) A nők és a férfiak egyenjogúak. 

(4) Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedé-

sekkel segíti. 

(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a 

fogyatékkal élőket. 

 

A Magyar Országgyűlés 2003-ban fogadta el az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tük-

röző 2003. évi CXXV. törvényt az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, 

majd az Európai Unióhoz való csatlakozást követően kiemelten megjelentek az esélyegyenlőségi 

szempontok a közösséget érintő programok kialakításában, ill. projektek tervezésében.  

Az esélyegyenlőség érvényesítése Magyarországon is a fejlesztéspolitika alapvető szempontjá-

vá vált. A 2003. évi CXXV. Törvény alapján az egyenlő bánásmód követelménye a kötelezettektől 

azt kívánja meg, hogy tartózkodjanak minden olyan magatartástól, amely bizonyos tulajdonságaik 

alapján egyes személyek vagy személyek egyes csoportjaival szemben közvetlen vagy közvetett 

hátrányos megkülönböztetést, megtorlást, zaklatást vagy jogellenes elkülönítést eredményez.  

Az eleve hátrányos helyzetben levő személyek formálisan egyenlőként való kezelése ugyanakkor 

a hátrányos helyzet konzerválásával járna. Ahhoz, hogy a hátrányos helyzetben levő személyek 

ezt a hátrányukat leküzdhessék, nem elegendő annak biztosítása, hogy őket a többiekkel azonos 

jogok illessék meg, hanem olyan pozitív intézkedésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik, 

hogy a helyzetükből fakadó hátrányaikat csökkenteni, illetve megszüntetni lehessen.  



 6 

Az Ebktv. III. fejezete szerint az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése a következő 

területeken szükséges: 

• Foglalkoztatás 

• Szociális biztonság és egészségügy 

• Lakhatás 

• Oktatás és képzés 

• Áruk forgalma és szolgáltatások igénybe vétele 

A törvény IV. fejezete utal a Köztársasági Esélyegyenlőségi Programra, amely hivatott kimondani: 

az élet valamennyi területén meg kell előzni a hátrányos megkülönböztetést és elő kell segíteni az 

egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét. Az esélyegyenlőség biztosítása a kormány, 

az állam, az önkormányzatok és intézményeik feladata. 

Fontos, hogy minden állampolgár számára egyenlő esélyeket biztosítsunk a fő esélyegyenlőségi 

területek mindegyikén: 

• A családbarát munkahelyi körülmények megteremtésében és erősítésében. 

• A nemek közötti esélykülönbségek csökkentésében. 

• Az akadálymentesítésben. 

• A fogyatékkal élők életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában. 

• A romák életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában. 

• Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javításában. 

 

Az Ebktv 35. § alapján a települési önkormányzat - a Programban meghatározott célokkal össz-

hangban - helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen élő hátrá-

nyos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét 

elősegítő célokat. Az önkormányzati esélyegyenlőségi program tartalmazza különösen a helyi köz-

ügyekkel és a települési önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósítá-

suk forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését. 

A helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás az államháztartás alrendszereiből, az 

európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb progra-

mokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor 

részesülhet, ha az Ebktv. rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal 

rendelkezik [Ebktv. 63/A § (6))]. 

A helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása abban az esetben részesülhet a 

fenti támogatásokból, ha a társulást alkotó helyi önkormányzatok mindegyike rendelkezik az Ebktv. 

rendelkezéseinek megfelelő hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal. [Ebktv. 63/A§ (7)] 
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A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítését a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról) vala-

mint az emberi erőforrások minisztere 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelete (a helyi esélyegyenlő-

ségi program elkészítésének részletes szabályairól) szabályozza. 

A JEP elkészítésekor különös figyelmet fordítottunk a következő törvények előírásaira: 

� a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

� a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  

� a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény  

� a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény  

� az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény  

� a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  

� a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 

Az esélyteremtést támogató hazai programoknak, így a járási esélyegyenlőségi programoknak is 

illeszkednie kell nem csak a jogszabályi környezetbe, hanem az EU és hazai releváns stratégiákhoz 

is.  

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 célrend-

szer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az uniós nö-

vekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és befo-

gadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell két területen is megjelenik Az ok-

tatásban 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 ki-

rekesztődés reális veszélyt jelent. 

 

Nemzeti Reform Program 

Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti re-

formprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilitá-

si/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 dokumen-

tumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek 
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milyen költségvetési vonzatai lesznek. A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi célcsopor-

tok helyzete javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedése-

ket tett.  

 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben jóváha-

gyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban 

foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott 

felzárkózáspolitikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése 

ellen ható folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjá-

ból meghatározó problématerületek – gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű tér-

ségek – hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő 

kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából rele-

váns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egés-

zségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre.  

 

„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia  

A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy 

csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A tör-

vény 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 

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 Straté-

giai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. A 

Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyen-

lő 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, to-

vábbá a feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megte-

remtését a négy prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedése-

ken keresztül kívánja megvalósítani 
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Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot 

(88/2009. (X. 29.) OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami fele-

lősség összefoglalása a 2009-2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú 

távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, 

valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvé-

si tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési tervről az 1590/2012. (XII. 27.) Korm. hatá-

rozat rendelkezik. 

 

II. Fontosabb fogalmak 

Előítélet: Az emberek egész csoportjaira érvényesnek vélt ítélet, mely rosszat, vagy jót feltételez 

másokról elegendő tapasztalati bizonyítékok nélkül. Ez másokról szóló hiányos tényeken alapul. Az 

előítélet sztereotípiákon alapuló, személyes viszonyulást kifejező magatartás. Azaz  egy másik sze-

mélyt érintő sajátos elfogadó vagy tagadó attitűdként írhatjuk le, melyet az határoz meg, hogy az 

adott személy emberek egy meghatározott csoportjához tartozik. Az előítélet lehet pozitív vagy ne-

gatív. Leggyakrabban etnikai, kisebbségi csoportokkal szembeni negatív megítéléssel kapcsolatban 

használják a fogalmat. 

Diszkrimináció: Minden olyan különbségtétel, kizárás, korlátozás, vagy előnyben részesítés, 

amelynek alapja pl. a faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy 

társadalmi származás, vagyoni, születési vagy más helyzet, és amelynek az a hatása vagy célja, 

hogy csorbítsa vagy megsemmisítse az emberi jogok és alapvető szabadságok egyenrangú elismeré-

sét, élvezetét vagy gyakorlását. 

A diszkrimináció és esélyegyenlőség kapcsolata: A diszkrimináció tilalma önmagában nem oldja 

meg a törvényi előírások teljesülését, azaz nem szünteti meg a létező egyenlőtlenségeket. Pontosan 

ezért van szükség esélyegyenlőségi politikára. Az egyenlő bánásmóddal szemben az esélyegyenlő-

ségi politika azt kívánja meg, hogy a diszkrimináció tilalmának betartásán túl erőfeszítéseket tegye-

nek a nők, a romák, valamint a fogyatékossággal élők (a továbbiakban: érintett célcsoportok) esély-

egyenlőségének javítása érdekében. Az esélyegyenlőségi politika tehát nem esik egybe az egyenlő 

bánásmód biztosításával: mindazon jogi és nem jogi eszközöket jelenti, amelyek azt a célt szolgál-

ják, hogy mindenki egyenlő eséllyel érvényesülhessen az élet legkülönbözőbb területein – oktatás, 

egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság stb. –, de legalábbis csökkenjenek az érintett cél-

csoportokat érő hátrányok. 
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Közvetlen hátrányos megkülönböztetés: olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy sze-

mély vagy csoport valós vagy vélt tulajdonsága miatt részesül más, összehasonlítható helyzetben 

levő személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban.  

 

Közvetett hátrányos megkülönböztetés: az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem mi-

nősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely az előző 

pontban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat más, ösz-

szehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban 

hátrányosabb helyzetbe hoz.  

 

Jogellenes elkülönítés: az a magatartás, amely meghatározott tulajdonságai alapján egyes szemé-

lyeket vagy személyek csoportját másoktól – tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indok nélkül – 

elkülönít. Ez a rendelkezés nem sérthet alapvető jogot, nem biztosíthat feltétlen előnyt, és nem zár-

hatja ki az egyéni szempontok mérlegelését.   

 

Zaklatás akkor valósul meg, ha a védett tulajdonsággal rendelkező személyekkel szemben – e  

tulajdonságuk miatt – olyan, emberi méltóságot sértő magatartást tanúsít valaki, amelynek célja  

vagy hatása, hogy velük szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó 

környezet alakuljon ki. 

 

Esélyek javítása, kiegyenlítése: Esélyeik javításán azt kell érteni, hogy a település önkormányzata 

hatékonyan eléri az érintetteket információkkal, javítja hozzáférésüket a már létező szolgáltatások-

hoz, azaz nagyobb számban vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, illetve új szolgáltatásokkal 

látja el őket.  

 

Esélyegyenlőség érvényesítése: Néhány társadalmi csoport, így különösen a szociálisan hátrányos 

helyzetűek közé tartozók számtalan hátrányt szenvednek el mindennapi életük során. Mindannyiunk 

érdeke, hogy javuljon ezeknek az embereknek az élete. A demográfiai változások, a foglalkoztatás 

növelése, a képzettségbeli hiányosságok orvoslása, a vállalkozások versenyképességének növelése, 

szegregációmentes közoktatás ebben fontos eszköz lehet.  

 
Szegregáció: Az a jelenség, amikor egy-egy településen belül a különböző társadalmi rétegek, etni-

kai csoportok stb. lakóhelye erősen elkülönül egymástól. A szegregáció együtt jár a jövedelmi vi-

szonyok és a települési infrastruktúra lényeges egyenlőtlenségeivel. 
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III. A Járás bemutatása 
 

(Forrás a kistérség hivatalos honlapja: www.kistelek.hu/kisterseg) 

 
 
A Kisteleki Járás földrajzi adottságai 
 
A Kisteleki kistérség, a Dél-alföldi régióban, Csongrád-megye észak-nyugati részén, Budapesttől 

136km, Szegedtől és a déli határtól 20km távolságra fekszik. A járást délen a szegedi, keleten a 

hódmezővásárhelyi, északon a szentesi, a csongrádi és a kiskunfélegyházi, nyugaton pedig a kis-

kunmajsai kistérség határolja. Területe 410,20 km², népessége 18 152 fő, népsűrűsége 44 fő/km² 

volt a 2012. évi adatok szerint. 

 

A Kisteleki járás elhelyezkedése 

 
Hat település alkotja: Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer, A járásban 

egyetlen város Kistelek, amely központi fekvésénél fogva a járás központja is. 
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A járás közlekedés-földrajzi adottságai igen kedvezőek: itt fut a Budapest-Szeged vasútvonal, az 

M5 autópálya, de a kistérség határában hömpölyög méltóságteljesen a Tisza is, melyen rendszeres 

közlekedik a komp. 

Az évmilliók alatt a Kárpátok vizeit az Alföldre vezető folyók feltöltötték a területet, legfinomab-

ban szemcsézett hordalékukat rakták itt le. A Tisza terjedelmes hordalékkúpokat épített lelassult 

folyásával, óriás kanyarjaival új és új medret mélyítve magának, az elhagyott vízjárásokban pedig 

változatos élővilágot hagyott hátra. Másutt a durvább hordaléka nyomán futóhomok jött létre. Az 

eltérő alapkőzeten különböző élőhelyek, lösz- és homokpuszták biztosítják az egyedi növény- és 

állatvilág életfeltételeit. 

A táj alakításába később beavatkozott az ember is. Ennek jó példája a tanyai gazdálkodás, de a 

laposan elterülő pusztában a figyelmes szem terjedelmes kiemelkedéseket, ún. kunhalmokat is 

észre vehet. Ezek a 3-4000 éves 'építmények', elsősorban temetkezési céllal épültek, de voltak köz-

tük határ- és őrhalmok is. 

A térség éghajlata bár mérsékelt övi, rendszeresek a szélsőséges időjárási helyzetek is. Nyáron 

nem ritka a hosszan tartó 35°C feletti napi maximumhőmérséklet, a hosszan elhúzódó aszály, ami 

olykor komoly károkat okoz a mezőgazdaságnak. Az évi csapadékmennyiség jellemzően 500-600 

mm. 

 

III.1. Kistelek Járás gazdasági élete 
 

III.1.1.  MEZŐGAZDASÁG  

A Kisteleki Járás legfontosabb gazdasági ága a mezőgazdaság. A járás adottságai - a természeti és 

társadalmi, gazdasági erőforrások szerint is - elsősorban a mezőgazdaságnak kedveznek. A térség-

ben hagyományosan a szántóföldi művelés és a zöldség- gyümölcstermelés dominál. A települése-

ken a különböző minőségű és kötöttségű talajokon más-más a jellemző. Balástya, Kistelek, Ópusz-

taszer homokos és félig kötött talaja kiválóan alkalmas a fóliás zöldség- és virágtermesztésre, eze-

ken a területeken az öntözés lehetősége is jól megoldott. Csengelén a homokos talaj kedvezőtlen 

viszonyai miatt az aránylag kevés tápanyagot igénylő, de ugyanakkor Nyugat-Európában jól eladha-

tó spárga termelési feltételeinek kedvez. Bár a szántóföldi művelés és fóliás termesztés e települé-

sen is magas arányt képvisel, a homok leginkább az erdő telepítésének kedvez. Csengelén magas a 

gyep terültetek aránya is, de ez leginkább Pusztaszert jellemzi a térségben (gyep aránya az összterü-

let 27%-a - Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet). Bakson a kötött talaj elsősorban szántóföldi művelést 

teszi lehetővé. 

Járási összesítésben a földterület 75%-át hasznosítja a mezőgazdaság. A mezőgazdasági területek 

döntő része szántó (70%), amelynek túlnyomó többsége 17 ak/ha alatti. Jobb minőségű szántóterü-
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let a kistérségben csak Bakson található, ahol a földek átlagosan 23 ak/ha értékűek. A század első 

felében a mezőgazdaság meghatározó ágát képviselte a szőlő- és gyümölcstermesztés a térségben. 

Ma ez a szerep minimálisra csökkent (a szőlő területe 2,6%, a gyümölcsösé pedig 1,35%).  

A mezőgazdasági összterületnek mindössze 0,13%-a a kertművelési ág, azonban a jövedelemterme-

lés és hatékonyság szempontjából a legfontosabb területnek mutatkozik, kiegészülve a szántóföldi 

zöldségtermesztéssel. Ennek oka, hogy elterjedt a kis területen megvalósuló belterjes fóliás terme-

lés.  

A mezőgazdasági vállalkozások több, mint 97%-a egyéni termelő, a társas vállalkozások csak 3 %- 

os arányt képviselnek. Az általuk művelt földterület azonban ennél az aránynál lényegesen maga-

sabb.  

A termelést a kisbirtokok túlsúlya jellemzi. Az elaprózottság mellett a jelenlegi birtokszerkezet má-

sik hátránya a térbeli széttagoltság, azaz sok esetben a birtoktestek nem egy tagban, hanem több 

helyen, gyakran egymástól távoli határrészeken helyezkednek el. 

Az őstermelők, egyéni termelők, gazdasági társaságok és szövetkezetek gazdálkodási színvonala 

rendkívül heterogén. Legtöbb esetben a birtokok elaprózottsága és széttagoltsága, az eszköz- és 

tőkehiány, a korszerű termelési ismeretek, szaktudás hiánya, ezekkel összefüggésben a technológiai 

elmaradás hatékony termelést nem tesz lehetővé. Kevés a jól felszerelt, magas színvonalon és jöve-

delmezően termelő gazdaság.  

A kistérségben a szántóföldek jelentős részén szabadföldi zöldségtermelés folyik. Ezek közül leg-

fontosabbak a paprika, paradicsom, fűszerpaprika, káposzta, karalábé, zeller, eper, vöröshagyma, 

fokhagyma, saláta. Fóliás zöldségtermesztés – Baks kivételével – jellemző járásunkra. A virágter-

melés is nagy kultúrával rendelkezik (ám napjainkban a virágtermelők fokozatosan váltanak vissza 

zöldségtermesztésre), melynek fő területei Balástyán, Kisteleken és Ópusztaszeren helyezkednek el 

(szegfű, liliom, gerbera, tulipán, egynyári cserepes növények). Legfontosabb szántóföldi kapás nö-

vények a burgonya és a kukorica. A területek nagyságát tekintve a kistérségben a gabonatermesztés 

dominál – őszi búza, őszi árpa, rozs, tritikále. Csengelén új termékként jelent meg a spárga, mely 

iránt nagy kereslet van Nyugat-Európában. 

Az állattenyésztés is átalakuláson ment át az 1990-es években, a termelőszövetkezetek nagy állatál-

lománya megszűnt vagy magánkézre jutott. Ennek következtében csökkent az állatállomány és visz-

szaesett a génállomány színvonala. Minden településre jellemző ma a sertéstenyésztés, valamint a 

megemelt állami támogatás miatt őshonos állatfajták, pl. szürke marha tartása. A lovakat általában 

saját használatra tartják, de van néhány, az idegenforgalmat is szolgáló lovas tanya is.. Ópusztasze-

ren egy tanyában tenyésztik az Európában egyedülálló őshonos és ritka állatfajtákat (hucul lovak, 

tarpán, magyar szürkemarha, rackajuh, bivaly, szamár, stb.). Az országszerte nehézségeket okozó 
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tejfelvásárlás és –feldolgozás a térségben megoldott a Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft. révén, aki a 

tejtermékeket országszerte értékesíti és exportálja. A termékcsoportjukból kiemelkedik a feta sajt. 

III.1.2.  IPAR, KERESKEDELEM , SZOLGÁLTATÁSOK  

A járás legnagyobb foglalkoztatója – az önkormányzatok mellett – a külföldi érdekeltségű Prysmian 

MKM Magyar Kábel Művek Zrt., mely döntően exportra értékesít. Szintén külföldi, német érde-

keltséggel működik Csengelén a Vetter Kft., amely zöldség- és gyümölcstermeléssel és kereskede-

lemmel foglalkozik. A vállalkozások többsége a kereskedelemben és az iparban tevékenykedik, de 

jelentős a mezőgazdasági szolgáltató, vendéglátó és közlekedési vállalkozók száma is. A mezőgaz-

daság meghatározó szerepe a jövőben is megmarad, de törekedni kell egyrészt a mezőgazdaságra 

épülő iparágak (élelmiszeripar, könnyűipar), másrészt a gazdaság más területeinek fejlesztésére. 

Figyelmet érdemel a gazdasági fejlődés hátterét nyújtó infrastrukturális ellátottság fejlesztése is. 

IV. A Kisteleki Kistérség megalakulása 
A kisteleki kistérség kezdetei 1996-ra vezethetők vissza, ekkor jött létre a Területfejlesztési Társu-

lás hat település Kistelek, Baks, Balástya, Csengele, Ópusztaszer és Pusztaszer részvételével. Elsőd-

leges célja a rendszerváltás után megtorpant gazdasági fejlődés újraélesztése, közös területfejleszté-

si feladatok meghatározása és az együttes pályázatokban rejlő lehetőségek kiaknázása.  

2001-től a kistérségi feladatok koordinálására, a további fejlődési irányok előkészítésére, kidolgozá-

sára már külön szakembert alkalmaztak. A kibontakozó társulás élt a 2004. CVII. Törvényben meg-

fogalmazott lehetőséggel  és 2004. júniusában - a társuló képviselőtestületek előzetes egyetértésével 

- a Területfejlesztési Társulást mint jogutód, felváltotta  többcélú kistérségi társulás. A többcélúság 

lehetőségét maximálisan kiaknázva minden lényeges területre kiterjesztették együttműködésüket 

így: 

- közoktatás és nevelés 

- szociális intézményi és alapszolgáltatási feladatok 

- egészségügyi ellátás 

- család-, gyermek-, és ifjúságvédelmi szakellátás és gyermekjóléti alapellátás 

- közművelődési, közgyűjteményi tevékenység 

- helyi közlekedés, helyi közútfenntartás 

- ingatlan és vagyongazdálkodás 

- ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint bel – és csapadékvíz-elvezetés  

- kommunális szolgáltatások és energia ellátás 

- környezet és természetvédelem, valamint hulladékkezelés 

- szennyvíztisztítás és elvezetés 

- területrendezés 
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- esélyegyenlőségi program megvalósítása 

- foglakoztatás 

- gazdaság és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom 

- állat és növényegészségügy 

- belső ellenőrzés  

- területfejlesztés 

- kistérségi ügyintézés, munkaszervezet 

Az új szervezet hivatalosan a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása nevet vette fel. 

Tagjai a korább területfejlesztési társuláshoz képest változatlanok. 

 

A térség fejlesztési lehetőségeit három programban határozták meg: 

• A Kisteleki Kistérség integrált gazdaságfejlesztési programja 

• A Kisteleki Kistérség fenntartható fejlődést biztosító környezetvédelmi és infrastruktúra-

fejlesztési programja 

• Kistérségi egészségügyi ellátás fejlesztése. 

A társulási üléseken a Polgármesterek Tanácsában egyre többször fogalmazódott meg az igény 

egyes feladatok kistérségi szintű összehangolására, közös ellátására. Ezen a területen az első jelen-

tős lépés a 36/2005. (III.1.) Korm. Rendelet (a többcélú kistérségi társulások megalakulásának 

2005. évi ösztönzéséről és modellkísérletek támogatásáról) megjelenése után történt: pályázatban 

vállalta a térség a már meglévő területfejlesztési feladat mellé közoktatási, egészségügyi, szociális, 

belső ellenőrzési és kistérségi ügyintézés korszerűsítési feladatok ellátását.  

A közoktatási feladatellátáson belül a társulás a pedagógiai szakszolgálat kistérségi szintű beindí-

tását vállalta. Az erre a feladatra jutó majdnem 14 millió Ft ösztönző támogatást felhasználva 3 te-

lepülésen (Baks, Balástya, Kistelek) fejlesztő-foglalkoztató termek kerültek kialakításra, emellett 8 

személyes iskolabusz és fejlesztő eszközök beszerzésével megteremtődtek a feladat-ellátás feltételei 

is. A társulás a feladatot (gyógypedagógiai tanácsadás, logopédiai ellátás, korai fejlesztés és 

gondozás, nevelési tanácsadás, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás, gyógytestnevelés) 

Kistelek Város önkormányzat Rózsaliget Kollégiumával kötött feladat-ellátási szerződés útján látja 

el. 

Az egészségügyi feladat – jelen esetben a központi ügyeleti feladatok - kistérségi szintű ellátása 

nem új keletű. Az ösztönző támogatás segítségével az ügyelet eszközeit kerültek felújításra: beszer-

zésre került egy terepjáró autó és orvosi-egészségügyi eszközök, 8,5 millió Ft értékben. A társulás 

rendelkezik a feladat ellátásához szükséges ÁNTSZ-engedéllyel, így közvetlen szolgáltatóként - az 
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Országos Mentőszolgálat közreműködésével - nagyobb normatív támogatás igénybe vételére jogo-

sult.  

Szociális feladat-ellátás: A társulás Kistelek Város önkormányzat Gondozási Központjával 

kötött feladat-ellátási szerződés alapján látja el a támogató szolgálat, családsegítés és gyermekjólé-

ti szolgálat, valamint jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat a kistérség összes települé-

sén. A Társulási Tanács 2007-ben döntött egy új szociális intézmény létrehozásáról, így intéz-

mény-fenntartóként további normatív támogatás lehívását kezdeményezheti, fejlesztve ezáltal is az 

ellátás színvonalát. 

V. Helyzetelemzés 
 
A helyzetelemzés célja annak megállapítása, hogy a társulásban élő hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok a teljes lakossághoz viszonyítva milyen jövedelmi, foglalkoztatási, képzettségi, szociális, 

lakhatási, területi, egészségügyi mutatókkal rendelkeznek, és ezek alapján társulás milyen esély-

egyenlőtlenségi problémákkal küzd. A helyzetelemzés támaszkodik a települések helyi esélyegyen-

lőségi programjaira. A helyzetelemzést alátámasztó indikátor sablon adatait összesítve kezeli, így a 

járás egészét érintő problémák kerülnek előtérbe. 

 

V.1.  A járást alkotó települések bemutatása 
 

V.1.1. BAKS 
Baks Szegedtől 35 km- re északra helyezkedik el a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben. A települést 

északon Csanytelek, délen Ópusztaszer, keleten Mindszent, illetve a Tisza, nyugaton Pusztaszer 

határolja. 

A község Baks néven 1947-ben alakult meg. A dűlő helyén egykor falu volt, amely a tatárjáráskor 

elpusztult. A földrajzi névről nincs ennél régebbi adat. A Paks név a XV. 

Század első feléből Pakos, Pakus alakban ismeretes. Ennek i képzős pakosi 

származéka rövidült meg paksi-vá, elvonás útján lett Paks, majd ebből fejlő-

dött ki a Baks földrajzi név. 

A község területe tehát régóta lakott. Már az őskorban is emberi település 

helyéül szolgált, mivel pár éve szántás közben kerültek elő olyan 3400 éves 

arany ékszerek, melyek ezt bizonyítják. A honfoglaló magyarok ezen a vidé-

ken tartották első országgyűlésüket a szomszédos Sövényháza (ma Ópusztaszer) területén. Bizo-

nyos, hogy Árpád népe ebben az időben lakta községünk mai területét is.  
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Századokon át palánkkal és sövénnyel védett vár állt a mai Baksi part helyén. A terület hosszú ideig 

királyi birtok volt. 1621-től Bethlen Gábor adományozta Kornis Zsigmondnak a törökök által el-

pusztított területet. 

Házak újra az 1800-as években épültek újra e területen. Ezek a szomszédos Mindszent és Tömör-

kény községek külső birtokai voltak. Ebben az időben telepítették be a terület nagy részét szőlővel 

és gyümölcsössel. Innen kapta  a későbbi falu is a nevét, ,,Baksi szőlő” néven. 

1728-ban gróf Erdődy család birtokához tartozott ez a rész, de az 1760-as évekre annyira eladósod-

tak, hogy el kellett zálogosítaniuk a birtokot, így egy itáliai bankház a ,, genovai társaság tulajdoná-

ba került. Amikor Napóleon elfoglalta Itáliát, a genovai bankház beleegyezett, hogy a gróf Erdődy 

család eladja az uradalmat a bankház egyik tagja, őrgróf Pallavicini János özvegyének, Zichy 

Leopoldiának és fiának, őrgróf Pallavichini Edvárdnak. A Pallavichini család tulajdonát képező 

Mindszent-Ányási uradalom 1802-ben jött létre, a község területe Pallavicini hitbizománya lett.  

A községi élet fejlődése veszélyeztette volna a nagybirtok létét ezért úgynevezett eszmei községeket 

hoztak létre. Ez azt jelentette, hogy a nagybirtok a rajta élő emberekkel eszmei közösséget alkotott 

és külön elöljáróságot alakított ki. Székhelye a sövényházi uradalmi major volt.  

1848-ban már egészen kis területről kellet gondoskodnia a Pallavicini családnak. Ebben az időben 

települtek be erre a vidékre a kuriális jobbágyok. A szabadságharc után ezeknek az embereknek egy 

része kisbérletet kapott az uradalomból, melyen lakást és gazdasági épületet építhetett, amelyért évi 

10 forint lakbért kellett fizetni. 

A falu zsellér-cseléd-kubikos település volt ekkor. A 10-15 éves gyerekek is szolgálni jártak a kör-

nyező vidékre és a vásárhelyi tanyavilágba. Munka akadt bőven, főleg aratás idején, mivel a gróf 

nem törődött a gépesítéssel. 

A nehéz fizikai munkát végző és sokszor éhbérért dolgozó gyerekek iskolai oktatása a lehetőségek-

hez mérten biztosított volt. Oktatás teljes létszámmal a téli időszakban folyt. Mivel ebben az időben 

Baks közigazgatásilag is Sövényházához tartozott, az iskola igazgatója is ott székelt. Az iskola köz-

ségi kezelésben lévő népiskola volt. 

Baks első iskolája a II. Rákóczi-iskola a XIX. sz. elején épült, Eötvös reformtörekvéseinek nyomán. 

Az egy tantermes iskola neve később az ott tanító Halmos Gézáról Halmos-iskolára változott. A 

második iskola a Petőfi-iskola nevet viselte, amely a Baksi majorban, a grófi birtokon működött, 1-

8 osztályos összevont oktatással egyetlen tantermében. 1925-ben készült el a gróf Klebersberg Ku-

nó-féle harmadik iskola, a Kossuth-iskola két tanteremmel. Neve az ott tanító Szilvási Józsefről  

Szilvási-iskolaként vált ismertté. 1946-ban indult meg a községben az általános iskolai oktatás, az 

iskolák államosítása után. 

A II. világháború idején a német fasiszta hadsereg jelentős szerepet szánt a község mellett húzódó 

Tisza partnak. Futóárkokat és egyéb erődítményeket építettek ki ezen a területen, hogy megakadá-
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lyozzák a szovjetek Tiszán való átkelését. A terv nem sikerült, mert 1944. október 9-én éjjel, puska-

lövés nélkül szabadították fel a szovjet csapatok a községünket, bár ez a felszabadítás nem volt vég-

leges, mivel Sövényháza, Kistelek irányából páncélos ellentámadásba kezdtek a németek, súlyos 

veszteségeket okozva a szovjet csapatoknak. Október 11-ről 12-ére virradó éjjel a szovjetek a ro-

mán csapatokkal karöltve véglegesen felszabadították községünket. 

A háború után lassan megindult az élet a faluban és kezdtek visszatérni azok is, akik elmenekültek. 

Az újjáépítések során csak Sövényházán épült templom, Bakson nem, ezért házasságkötéskor, szü-

letéskor és halálozáskor ide kellett menni. 1945 februárjában a községben megszervezték a Földosz-

tó bizottságot, melynek a feladata volt a Pallavicini földbirtok felosztása. A községben működő 

kommunista párt az arra alkalmas területeket kiosztotta házhelynek, így sok családnak lehetősége 

nyílt saját ház építésére. 

1947. augusztus 1-én Baks község önálló községgé alakult. 

A negyvenes évek végétől termelőszövetkezetek alakultak az egész országban, ennek a mozgalom-

nak a hatására 1949-ben Bakson is megalakult a Micsurin Termelőszövetkezet. Baks-Levelényben 

ugyanebben az évben alakult meg az Állami Gazdaság, valamint a Vörös Csillag Tsz. A helyi ter-

melőszövetkezet 1967-ben felvette a Magyar - Bolgár Barátság Tsz. nevet, kiemelt ágazata ekkor a 

szarvasmarha tenyésztés, a tejtermelés és a juhtenyésztés volt. A szövetkezet egyik épületében pe-

dig gombatermesztés folyt.  

Ebben az időben egyetlen kis vegyes bolt üzemelt a Mária-telepen. Ezt egy kiskereskedés követte a 

Baksi szőlőben. 1963-ban megépült a Presszó, 1968-ban  pedig a Tisza vendéglő épülete valamint 

egy új italbolt a telepen. 1972-ben húsbolt nyílt, majd a Tüzép-telep jött létre. 1974-ben kibővítették 

az általános iskolát egy kétszintes, héttantermes épületrésszel. 

A közlekedési helyzet az 1920-as évektől kezdve javuló tendenciát mutatott. Ekkor még csak egy 

műút kötötte össze Baksot Sövényházával és Kistelekkel. Innentől kezdve folyamatosak voltak az 

útépítések. A lakosok sok ezer társadalmi órával megépítették a községben a járdákat, melyeknek 

hossza meghaladja a 20 km-t. 

A község önállóvá válásakor, 1947-ben épült meg az orvosi rendelő, melyet később kibővítettek. 

Ekkor már tervezték az egészségház létrehozását, melyre a helyi lakosok pénzt és társadalmi mun-

kát ajánlottak fel. 1987-ben pedig átadásra került az egészségház a gyógyszertárral együtt. 

Bakson 1968-ig nem volt olyan intézmény, amely az emberek szórakozási, művelődési igényeit 

kielégíthette volna. Az 50-es 60-as években a Kossuth-iskola tantermeit vették igénybe művelődési 

célokra. Itt tartották a bálakat, az ismeretterjesztő előadásokat, politikai gyűléseket, de itt lépett fel 

az iskola amatőr színjátszó csoportja is. 

Községünkben 1967 decemberében avatták fel a művelődési házat, melynek nagyterme a színpad-

dal az öltözőkkel alkalmassá vált zenés-táncos előadások fogadására, megtartására. A 80-as évektől 
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kezdve a nagytermet bérbe vette a Csongrád Megyei Moziüzemi Vállalat. Később a  Községi 

Könyvtár is itt kapott helyet. 

A rendszerváltást követően a tanácsok szerepét az önkormányzatok vették át. Az első önkormány-

zati választások érdekessége volt, hogy több esetben a volt tanácselnököt választották meg polgár-

mesternek. Így történt ez nálunk is. 

 

GAZDASÁGI ÉLET  

Az utóbbi időben növekedett a vállalkozások száma a községben. 1990-től kezdve 40 magánvállal-

kozás indult, jelentős részük a kereskedelem területén. 1998-ban már több mint 60 vállalkozást tar-

tanak nyílván a faluban. 

A mezőgazdasági vállalkozók egy része is a munkanélküliségből menekült a kistermelésbe. Jelenleg 

360 őstermelőt tartanak nyílván. 

Az idegenforgalmat fellendítő 150 főt befogadó Park Fogadó szintén vállalkozásban működik. 

1993-ban helyezték üzembe a falu határában működő benzinkutat, amely azóta is működik, megha-

tározott nyitva tartással. 

Településen a megélhetés fő forrása a növénytermesztés, állattenyésztés. Főbb növények a búza, a 

kukorica, a paprika, valamint a karalábé, amely exportképes termékek. A lakosság nagy része fog-

lalkozik valamilyen szinten a mezőgazdasággal.  

A településen nagyüzemi gazdálkodás folyik a Héjja Testvérek  Kft, illetve a Nemes kertészet 

vonatkozásában. 

A településen számos, elsősorban építőipari tevékenységeket folytató vállalkozás is működik. 

Lehetőségek a település gazdasági életének fejlesztésére, munkahelyteremtésre 

• Kihasználatlan nagy területű földterületek, amelyet az önkormányzat már felajánlott vállal-

kozásoknak befektetési lehetőségként.  

• Termálvíz, jelenleg is működő termálkút.  

• Kb. 150 m2  területű, jelenleg kihasználatlan épület, amelyet az önkormányzat munkahely-

teremtési célokra kíván felhasználni. 

• Volt termelőszövetkezeti major kihasználatlan gazdasági épületei, teljes közművesítéssel  

/forrás: Baks község esélyegyenlőségi programja/ 
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V.1.2. BALÁSTYA  

Forrás: www.balastya.hu 

Balástya Csongrád megyében Kisteleki kistérségben Szegedtől 24 km-re 

fekszik. Az M5-ös autópálya (a község 2 le- és felhajtóval is 

rendelkezik), az E-75-ös út és Szeged-Budapest vasútvonal révén 

közúton és vasúton egyaránt könnyen elérhető. Nyugatról Csólyospálos, 

Kömpöc, északról Csengele és Kistelek, keletről Ópusztaszer, 

Sándorfalva, délről Forráskút és Szatymaz város és községek fogják 

közre. Területe 10995 hektár (az átlagos nagyságú falvak közé tartozik), a népsűrűség 32 fő/km2. 

Balástya az Alföld nagytájhoz, ezen belül a Duna-Tisza közi síkvidék és az Alsó-Tisza Vidék kö-

zéptájakhoz tartozik. Száraz, vízhiányos terület, jellegzetes síkság. Uralkodó talajtípusa a homok, 

kisebb részben réti talaj, és szikes talaj. E talajadottságok alakították ki a térség sajátos mezőgazda-

sági kultúráját. Éghajlatát a határozott szárazföldi éghajlat jellemzi. 

 

A település őse Szeged - Felsőközpont, amit 1891-ben alapítottak. A központ avató ünnepségén 

részt vett Munkácsy Mihály és Mikszáth Kálmán is. Munkácsy Honfoglalás című festményének 

több alakja is balástyai parasztemberről van megformázva. 

A külterületi kapitányságok fontos adózási, igazgatási és rendészeti feladatokat láttak el. Köréjük a 

lakosság számának emelkedésével templom, bolt, kocsma épült. 1903-ban szentelték fel a katolikus 

templomot; a lakosság nagy része katolikus vallású. A templom körül épült fel  a későbbi telepü-

lésmag, melynek fejlődése a XIX. század utolsó évtizedekben indult meg. Hasonlóan a többi homo-

ki kapitányságokhoz, közel 100 évre volt szükség az önálló községi státusz eléréséhez. Szeged vá-

rosa 1945-ig birtokolta a jelenlegi Balástya területét, amikor is a várostól bérelt földeket megvásá-

rolták. Ennek köszönhetően 1950-ben önálló község lett.  

Jelenlegi területét Felsőközpont - Kapitányságból, Fehértóból, Gajgonyából, Őszeszékből és Kapi-

tányság egy részéből alakították ki. Az önállósodás ellenére a település tanyás szerkezete megma-

radt és a falu köré szerveződött. A tanya, mint önálló lakó- és gazdasági egység kedvező a tájjellegű 

gazdálkodás, valamint a falusi turizmus számára. A tanyai lakosság sajátosan hátrányos helyzetű, 

gondjaikkal (egészségügyi ellátás, közbiztonság, közlekedés, stb.) szervezett keretek között kell 

foglalkozni.  

Az önálló községgé válás óta a népesség folyamatosan csökken (1949 és 2005 között 6369 főről 

3511 főre volt). Ennek ellenére Balástya azon települések közé tartozik, ahol markáns fejlődési fo-

lyamatok is érzékelhetők. 
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GAZDASÁGI ÉLET  

A település lakosai mezőgazdasági termeléssel, gabona és zöldségtermesztéssel foglalkoznak. E 

rendszerváltás előtt jövedelmezőnek tartott tevékenység napjainkra egyre kilátástalanabb megélhe-

tési forrássá vált a bizonytalan, kevéssé bővülő értékesítési lehetőségek és a mezőgazdasági termé-

kek alacsony átvételi árai miatt, melyet tovább súlyosbítnak az egyre emelkedő működtetési költsé-

gek (növény védőszerek, energia). A lakosság anyagi helyzete érezhetően romlik, a megélhetés bi-

zonytalansága az emberek pesszimizmusában érzékelhető. Szívesen váltanának, de az évtizedek óta, 

a családok által közösen felépített mezőgazdasági beruházások értéktelenek, így eladhatatlanok va-

lamint képzettségük sem teszi alkalmassá más munkakör ellátására. Kevés az egyéb munkalehető-

ség, ezért a munkanélküliek száma magas. 

Mezőgazdasági vállalkozó 123, szolgáltatásban tevékenykedő pedig 26.  

A megye földrajzi helyzete miatt jelentős a nemzetközi átmenő forgalom, mely a települést is érinti: 

az E 75-ös elsőrendű főútvonal, valamint a közelmúltban átadásra került M5-ös autópálya is áthalad 

a községen, e utóbbiról két lehajtó is található Balástya területén. A Szeged – Cegléd - Budapest 

vasútvonal is keresztül halad a falun. 

Ipari park a kedvező földrajzi adottságoknak megfelelően kialakításra került, hasznosítására jelen-

leg tárgyalások folynak. 

 
V.1.3. CSENGELE  

Forrás:www.csengele.hu 

Csengelét először 1423-ban említik Gengel Telkeként. Neve az erdős, bozótos 

hely jelentésű 'csengelye' kun szóból származik. A környékben számos ásatás 

történt, melyek közül említést érdemel a templomhalmi, a feketehalmi, a Jójárt-

tanya melletti, valamint az M5-ös autópálya nyomvonalában történt feltárások. 

Bár bronzkori megtelepedés nyomai is előkerültek a kelőpataki részen, a legfon-

tosabb régészeti eredmény, hogy a Bogár-tanya melletti templomromnál egy 

kun előkelőség sírját tártak fel.  

Szintén izgalmas lelet a település árpád-kori falusi templomromjának feltárása a pusztában. A kis-

méretű kőtemplomot és temetőjét, 1241-ben a tatárok elfoglalták és felégették. Később az ide tele-

pített kunok az újjáépített templom köré temetkeztek először pogány, majd felvett keresztény szo-

kás szerint. A 16. században a templom a török pusztítás áldozatául esett, de romjai a 18. század 

végén még álltak. 

A török hódoltság után a terület hosszú ideig lakatlan puszta volt, legeltető helyként Szeged birtoka 

lett. Vedres István mérnök kezdeményezésére 1805-ben a csengelei homoksivány beültetésével 

kezdődött a szegedi homok puszták erdősítése, amelynek a táj fejlett mezőgazdasági kultúrája az 

eredménye.  
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A nagyarányú megtelepedés a 19. század második felében kezdődött. A XX. század elején főleg 

Balástyáról és Kiskunfélegyháza környékéről érkeztek ide telepesek. Szeged város az addig közle-

gelőként használt pusztát 1852-ben parcellákra osztotta fel és azokat 10, majd később 25-30 évre 

bérbe adta. A bérleti rendszer az 1945-ös földosztásig fennállott. 

Az 1930-as években kezdtek komolyan foglalkozni egy majdani település kiépítésével. Lehetőség-

ként a vasútállomás környéke és a Kõvágó-kanyarként ismert terület jött számba, elsősorban a köz-

lekedés, másodsorban a sűrűn lakottság miatt. Végül a belsõ-csengelei iskola körül kezdett kiépülni 

a falu. Az embereket vonzotta az iskola, az elöljáróság, a lelkészség, a bolt, a kocsma, a malom és a 

posta közelsége. 1950-ben a közigazgatási átszervezés során a hatalmas külterülettel rendelkező 

Szegedből önálló községként kivált Balástya és Csengele. 1950. január 1-én Csengele önálló község 

lett. 

 

GAZDASÁGI ÉLET  

Csengele község a Dél- Alföldi régióban, Csongrád megye É-Ny-i csücskében helyezkedik el, így 

Bács-Kiskun megyével határos. A település megközelíthető közúton: Kecskemét felől az E75-ös 

úton jobbra fordulva, illetve vasúton a Budapest - Cegléd - Szeged vonalon. 

Bár 2005. év végén elkészült az M5-ös autópálya, Kiskunfélegyházától Szegedig tartó szakasza, 

mely Csengele területén is keresztülhalad, a település sajnálatos módon nem kapott lehajtót. Közeli 

tervekben szerepel, hogy a község mellett lévő pihenőhelyről - mely 1 km-re található - a fel- és 

lehajtási lehetőség megoldódjon. Ez sokat jelenthetne a vállalkozások ide telepítésében és a már jól 

működő vállalkozások megtartásában. 

 

V.1.4. K ISTELEK  
Forrás: www.kistelek.hu 

Rézkor, bronzkor 

Kistelek határában alapos régészeti terepbejárás és ásatás még nem folyt, ezért a 

terület honfoglalás előtti történelmét csak szórványleletek, és a tágabb környék fel-

tárásai alapján vázolhatjuk fel. 1926-ban a vasútállomáshoz közeli Géczi-tanyán 

csiszolt kőbaltát találtak, amely a rézkorból származik. 

A Kisteleki szőlők határrészről az 1930-as években bronzkori eszközök kerültek a 

szegedi múzeumba. Több helyen leltek római érmeket, szarmata (népvándorláskori) edénytöredé-

keket, ruhadíszeket, középkori kályhaszemet és dénárokat. A környékbeli ásatások ismeretében 

ezek azt tanúsítják, hogy a település határa a rézkor óta, rövidebb-hosszabb ideig, több népnek élet-

feltételeket biztosított. 
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Középkor - Kistelek a szegediek tulajdonában 

A középkori Kistelek helyét nem ismerjük, de bizonyos, hogy templomos hely volt, mint a környé-

kén Csengele, Sáregyháza (a mai Pusztaszer területén elenyészett falu), Csany és Szer. A török alatt 

elpusztult, ám templomának romjai a hódoltság után még állottak. 1702-ben a kun pusztákkal 

együtt elzálogosították a Német Lovagrendnek. A szegediek, akik még Hunyadi Mátyástól jogot 

kaptak a kun puszták legeltetésére, ebbe nem nyugodtak bele és igényt tartottak a puszták birtoklá-

sára. 1731-ben a király Kisteleket, több más pusztával együtt, Szeged városának adományozta. Kis-

telek pusztán 1747-ben, a Télegyházi út mellett postaállomás és csárda közelében hét szállás állott, 

melyeket jórészt tehetős szegedi polgárok bírtak. A szállási épületekben a tavasztól késő őszig a 

pusztán legelő szarvasmarhákat, juhokat teleltették. 

Kis Telek - 'a trágyázott föld' 

A helytartótanács 1774-ben utasította Szeged városát, hogy Kistelek pusztán 100 jobbágyteleknek 

megfelelő földet hasítson ki és a pusztát népesítse be. A telepítés 1775-76-ban zajlott le és 1778 

végéig 101 jobbágy, 19 házas zsellér és 3 házatlan zsellér telepedett meg Kisteleken. A falu neve - a 

18. századi forrásokban Kis Telek a trágyázott föld jelentésű 'telek' szó jelzős összetétele. 

 

Betelepítések 

Kistelek telepesei zömmel a Pest megyei Tápjóságból, a Jászságból, Heves, Nógrád megyéből és a 

szomszédos szegedi szállásokról (tanyákról) érkeztek. A felvidékiek között számos szlovák szárma-

zású család (Holtsík, Kriván, Sisák, Slezák, Szvetlik stb. nevű) telepedett le. A jobbágyoknak egy 

tagban mérték ki a telekhez tartozó szántóföldet és szintén egy tagban a kaszálót. Néhány évtizeddel 

később Szeged város földmérője ezt így magyarázta: '... mivel a mezei gazdaság gyakorlására sok-

kal alkalmasabb volna, ha a birtokosnak minden művelő földjei egy testben találtatnának.' Az 'egy 

testben' kimért szántókon sok telkesjobbágy a megtelepedéstől fogva tanyás gazdálkodást folytatott: 

ezt tanúsítják az I. katonai adatfelvétel 1783-84-ben készült térképei is, melyek a határban már 73 

szállást tüntetnek fel. A határban sok volt a futóhomokkal borított föld, ezért egész jobbágytelekre a 

Csongrád megyében szokásosnál nagyobb területet: 64 holdat 40 hold szántót, 22 hold kaszálót, 1 

hold belsőséget és kenderföldet - mértek ki. 

 

Reformkor  

A népesség rohamosan gyarapodott: 1784-ben 249 családban 1303 személy élt Kisteleken és négy 

évtized múltán, 1828-ig megkétszereződött a lakosság (2606 fő). Jellemző, hogy a telkesjobbágyok 

száma mérsékelten, míg a zselléreké sokszorosára nőtt: 1828-bon 116 jobbágyot, 254 házas és 67 

házatlan zsellért írtak össze. 
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A Szabadságharc időszaka 

Az 1848-49-es szabadságharc délvidéki csatáiban kisteleki nemzetőrök is részt vettek. A jobbágy-

felszabadítás után 150 jobbágy vált birtokos parasztgazdává, s ugyanakkor 378 házas és 295 házat-

lan zsellér élt a községben. A zsellérek a helybeli gazdáknál, vagy a szomszédos Pallavicini urada-

lomban részes munkával, bérmunkával keresték kenyerüket, vagy kézműves mesterséget űztek. A 

jobbágyfelszabadítással megszűnt a földesúrtól való függés, ám a legelő-elkülönítés miatti per Sze-

ged és Kistelek között még évtizedekig elhúzódott. Szeged város tanácsa ugyanis nem volt hajlandó 

kiadni a közlegelőből a kisteleki jobbágyokat megillető részesedést. 

 

Kiegyezés, megegyezés 

Végül 1878-bon a királyi Kúria utasította a várost, hogy minden egész telek és nyolc régi ház után 

24 hold legelőt hasítson ki a község számára. Ezután kapták meg a volt telkesjobbágyok utódai 6-

12-24 holdas, a házas zsellérek leszármazottai pedig az őket megillető 3 holdas legelő-

járandóságukat. Sok földtelen paraszt pár holdas törpebirtokos lett, de akkora homokföld hasznából, 

családját eltartani nem tudta. Számos gazda homokos 'járandó'-ját potom áron elkótyavetyélte, így 

élelmes, törekvő kisparasztok és tehetős vállalkozók több földet is megszereztek. 

 

Tanyasiasodás 

1879-ben a határban 184 tanyán kb. 1200 ember élt. A kiosztott és megművelt legelőkön is tanyákat 

építettek, úgyhogy 1910-ben már 2293 személy, a népesség több, mint 30%-a volt tanyai lakos. 

Szükségessé vált külterületi iskolák építése. 1900-bon Feketehalom és Perezel határrészen, 1905-

ben Bogárzón, az első világháború előtt a pusztaszeri és a majsai út mellett nyíltak elemi népisko-

lák. 

Módos kisteleki gazdák és kereskedők az 1850-es évektől jókora haszonbérleteket szereztek a ki-

osztásra kerülő szegedi és felső-pusztaszeri közlegelőkön. 

 

Szőlőtelepítés 

A bérföldek lehetővé tették, hogy több gabonát, kukoricát termeljenek, növeljék állatállományukat, 

a homokot pedig szőlőtelepítéssel hasznosítsák. Az Amerikából behurcolt filoxéra az 1870-80-as 

években tönkretette szőleinket. Miután rájöttek, hogy a homoki szőlő immunis a filoxérával szem-

ben, a Duna-Tisza közén fellendült a szőlőtelepítés és fölértékelődtek a kisteleki homokföldek is. 

 

Iparosodás 

A 19. század második felében kialakult egy kisszámú ipari és kereskedői vállalkozó réteg. A 

Pigniczky testvérek gőzmalma a századfordulóra 8-10 főt foglalkoztató vállalkozássá nőtt, 1912-
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ben a család áramfejlesztő telepet létesített, amivel számos helybeli családnak is szolgáltatott vil-

lanyáramot. Alföldi Sámuel és fiai fakereskedése, Beck Mór és fiai terménykereskedése a környék-

belieket is ellátó, vagyonos céggé fejlődött. 

Az iparosok és a gazdák hiteligényeit az 1890-es évektől helyi pénzintézetek a Kisteleki Takarék-

pénztár Rt. (alapítva: 1892), a Kisteleki Önsegélyező Egylet (1894) és a Közgazdasági Takarék-

pénztár Rt. (1910) elégítették ki. 

 

Vásártartási jog 

1871. január 1-jétől Kistelek jogot kapott országos vásárok tartására. Évente négy vásárt rendeztek 

és különösen állatvásárai voltak forgalmasak. A nagyközség szerepkörének növekedését mutatja, 

hogy 1874 és 1878 között járási székhely volt. Előtte a csongrádi járásba, utána a Tiszán inneni já-

ráshoz tartozott, amelynek a nagyobb népességű Dorozsma lett a székhelye. 

 

Pusztaszer itt és ott 

1881-ben a közigazgatási ügyek ellátására Kistelekhez csatolták a Kecskemét város birtokában lévő 

Felső-Pusztaszert. A Kecskeméttől 50 km-re fekvő, Kistelekkel határos, több mint hétezer holdas 

egykori puszta tanyáin akkor még alig ezer ember élt. Lakóinak előnyös volt, hogy az adófizetést és 

más ügyes-bajos dolgaikat a közeli Kisteleken intézhették, ahová piacozni, vásározni különben is 

eljártak. Viszont Kisteleknek is előnyére vált, hogy a közigazgatási teendők ellátásáért Kecskemét 

fizetett. Ez a viszony 1934-ig tartott, amikor a gyarapodó lakosságú Felső-Pusztaszert önálló köz-

séggé nyilvánították. 

 

Polgárosodás az agrártelepülésen 

A helyi társadalom polgárosulását mutatják a dualizmus korában létesülő rétegszervezetek, egyesü-

letek. A céhek megszűnése (1872) után először a Kisteleki Iparegylet alakult meg (1873), majd 

1877-ben létesült a Kisteleki Olvasó Egylet és az Iparos Olvasókör. Az első világháborúig 17 társa-

dalmi egyesületet hívtak életre, melyeknek fontos szerepük volt a korszerű gazdasági ismeretek, a 

művelődés terjesztésében a társasélet szervezésében. 

A századfordulón a nagyközség népességének 76%-a a mezőgazdaságból, 'őstermelés'-ből élt, tehát 

az iparos és kereskedői réteg gyarapodása mellett Kistelek döntően agrártelepülés volt. 

 

Az I. világháború 

1914 őszén a belterületi iskolában 60 ágyas szükség-kórházat rendeztek be. 1915-ben a mezőgazda-

sági munkák végzésére 300 orosz hadifoglyot küldtek a községbe. A világháborúban 326 kisteleki 

vesztette életét, emléküket Keviczky Hugó 1929-ben avatott katonaszobra örökíti meg. 
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Közigazgatási rendszer 

1920 és 1926 között a szegényparasztoknak több, mint 400 házhelyet osztottak ki. Nőtt az önálló, 

földdel és bérlettel rendelkező parasztok száma és aránya a mezőgazdasági népességben. 1927-ben 

felépült a polgári iskola és az Ipartestület székháza. Amikor Kisteleket 1926-ban a csongrádi járás-

hoz csatolták, a képviselő-testület kérte, tegyék a nagyközséget ismét járási központtá, vagy marad-

jon a dorozsmai járásban. Kérelmét nem teljesítették, de a következő évben létrehozták a Csongrádi 

Járási Szolgabíró Hivatal kisteleki kirendeltségét, amivel a megye, Kistelek alközpont szerepét is-

merte el. 

 

Villanyfény  

A Pigniczky cég áramfejlesztőjét 1924-ben tették ismét üzemképessé és 1928-tól a községi közvilá-

gításra is használták. 1941-ben 277 ház, a lakóépületek 13%-a volt árammal ellátva. A huszas évek-

ben a bővizű artézi kutakra vezetékes ivóvízellátást is kiépítettek: 1941-ig 722 lakóházat kapcsoltak 

be a vezetékes vízszolgáltatásba, ami városi szintű ellátást biztosított. 

Az 1930-as években a gazdaságok fele 0-5 holdas törpebirtok volt. Mivel ekkora föld nem tartott el 

egy családot, a törpebirtokosok zöme földet bérelt és részesmunkát vállalt. Rajtuk és a kisparaszt-

okon kívül 150 fős kisgazda és középparaszt (20-50 holdas) és kb. 130 fős gazda és nagygazda ré-

teg (50-200 hold között) élt Kisteleken. 1930-ban a lakosság egynegyede élt tanyán és a szőlőhe-

gyekben (Öreghegy és Újhegy) épített házban. 

 

A II. világégés után 

1945-46-ban 726 földigénylő közül 590-nek juttattak földet, s a közöttük kiosztott átlagos földterü-

let 4,3 kat. hold. 1948-ban az újonnan földhöz jutottak alakították az első termelőszövetkezeti cso-

portot, 90 kat. holdon. Az 1960. évi téeszszervezési kampány után három új termelőszövetkezet 

alakult: a Feketehalom, a Perczel Mór és az Új Élet MGTSZ. A fiatal munkaerő ezután a városi 

iparba áramlott és a mezőgazdasági keresők aránya 1960-tól 1970-ig 52,5 % - ról 34,3 % - ra csök-

kent, miközben az iparban, építőiparban dolgozó keresők aránya elérte a 39 %-ot. 1961 előtt hely-

ben négy ipari üzem működött: a gépállomás (1953-tól), a tejüzem (1955-ben létesült), az Erdő és 

Fafeldolgozó Gazdaság (1959) és a kenyérgyár. Az iparban dolgozók nagy része ingázott, úgy 

mondták: 'messzimunkás' volt. 1961-ben a gépállomás helyén létrejött a HÓDGÉP Vállalat Kistele-

ki Üzemegysége, majd 1972-ben megkezdte a termelést a Fővárosi Kézműipari Vállalat Kisteleki 

Üzemegysége. E városi üzemek vidékre telepítése valamelyest csökkentette az ingázó munkások 

számát. 1949. január 9-én alakult, három értékesítő szövetkezet egyesülésével az egységes Földmű-

ves-szövetkezet, amely a település kereskedelmi ellátását városi szintre emelte. 
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Bővülő infrastruktúra  

1953 őszén kezdődött a gimnáziumi oktatás, egy volt gazdaház felújított helyiségeiben. 1963 szep-

temberétől a gimnáziumnak új, kétemeletes, korszerű épület ad otthont, ahol 1978 óta postaforgalmi 

szakközépiskolai tagozat is működik. 1975-ben 150 férőhelyes kollégium épült. A két intézmény 

körzeti szerepkört lát el. 

 

Kistelek várossá érik 

Kistelek 1970. január 1-jétől nagyközség, 1984-ben városi jogú nagyközség, 1989. március 1-jétől 

város lett. Öt környező település - Baks, Balástya, Csengele, Ópusztaszer, Pusztaszer - kereskedel-

mi, közlekedési, oktatási és egészségügyi központja. A rendszerváltás utáni két önkormányzati vá-

lasztáson a képviselők többsége független jelöltként, vagy valamelyik párt támogatásával került a 

testületbe. 

 

GAZDASÁGI ÉLET  

 

Erős mezőgazdaság 

A település gazdasági életében és a családok megélhetésében az 1960-as évek első feléig, a mező-

gazdaságnak volt meghatározó szerepe. Sok családban kialakult a kétlakiság: a férj az iparban vál-

lalt munkát, de földjük is volt. 

Az erőltetett TSZ-szervezés után a fiatalok és középkorúak jelentős része a szegedi építőipari válla-

latoknál és más városok ipari üzemeiben dolgozott. Helyben az 1970-es évekig kevés és kis kapaci-

tású ipari vállalat működött. 

 

Kábelgyár 

1976. január 1-től a Magyar Kábelművek átvette a HÓDGÉP kisteleki üzemét. Fél évig még mező-

gazdasági gépeket készítettek, majd áttértek a kábelgyártásra. 1980-ban már 397 millió forint értékű 

vezetéket állítottak elő. 1993-ban a német Siemens-cég többségi tulajdont szerzett a Kisteleki Ká-

belgyárban. A korszerűsített üzem az 1 kilovoltos, extra-hajlékony vezetőjű vezetékek és kábelek 

gyártására szakosodott. Jelenleg 300 dolgozót foglalkoztat. 

 

Tejüzem 

A kisteleki Tejüzemet a magánosítás során szentesi vállalkozók vásárolták meg 1995-ben. Új neve 

M + M Kft. Naponta 14-15 ezer liter tehéntejet és 3-4 ezer liter juhtejet dolgoznak fel. Sajtkészítés-
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re szakosodott, specialitása a 'táborsajt' és megkezdték a kisteleki trappista sajt gyártását. Fő export-

piacuk Szlovénia, Szerbia és Szaud-Arábia. Az üzem 75 főnek biztosít munkát. 

 

Szövetkezeti rendszer 

A Magyar-Szovjet Barátság Termelőszövetkezet 1992. november 5-i közgyűlésén 'Jó Gazda Mező-

gazdasági Termelő, Szolgáltató Szövetkezet'-té alakult. Tagsága 311 fő volt, 1700 hektár maradt az 

új szövetkezet tulajdonában, amelyen szántóföldi növénytermelést folytatnak és szőlőt, őszibarac-

kot, meggyet termesztenek. Több száz hektárt átadtak művelésre tagjaiknak. 

Az Új Élet TSZ, mely 3134 hektáron gazdálkodott, 32 évi működés után, 1992. október 22-én 

mondta ki megszűnését. Jogutód nélkül feloszlott, jelentős értékű vagyonát a tagok között szétosz-

tották. A földek kárpótlási jegyekért történő értékesítése Kisteleken máig sem fejeződött be. 

 

V.1.5. ÓPUSZTASZER  
Ópusztaszer története a honfoglalás koráig nyúlik vissza, a középkori 

krónikák szerint a vérszerződés is itt történt. Szer néven a török korig 

lakott, virágzó település volt. Mivel a településen bencés apátság létezett a 

XI. századtól és mezővárosi jogokkal is rendelkezett, így az oktatás 

biztosan jelen volt a település életében. A török hódoltság korában 

elnéptelenedés következett be, amely oda vezetett, hogy Szer, mint 

település megszűnt, és a bencések magukra hagyták az apátság épületeit. Említése csak mint „Szeri-

puszta” vagy „Szer puszta” néven található. 

A változást az 1896-os millenniumi ünnepségek hozzák, amelyre készülve Szeged városa 

elhatározta, hogy megépíti a maga emlékművét Árpád fejedelem előtt tisztelegve. Az 1896-os 

Országgyűlés a VIII. tc.-ben rendelte el az ország 7 pontján emlékhely állítását többek között 

Pusztaszeren a honszerzés ezredik évfordulója alkalmából. Az alapkövet június 27-én fényes 

ünnepség közepette helyezték el. 

A puszta betelepítése a terület földbirtokosa, a Pallavichi család akaratából történik, Sövényháza 

néven, amelyet nevet 1974-ig megőrizte. 

1945-ben itt történt a kormány által hozott földosztási törvény első nyilvános földkimérése, Nagy 

Imre akkori földművelésügyi miniszter jelenlétében. 

A település a múltjából fakadóan a II. világháború után is mindig a köztudatban maradt.  

A szocializmus időszakában az Árpád emlékműnél tartott búcsúk az emlékparkot létesítő 1970-es 

minisztertanácsi rendeletet követően tovább éltek az új kenyeret ünnepelve augusztus 20-án. 
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Ópusztaszer fejlődése a rendszerváltásig töretlen maradt, általános iskola, óvoda szolgálta az itt 

élőket. Az 1990-es években egy rövid elvándorlási időszakot túléve napjainkra a lakosság létszáma 

újra stabilizálódott, sőt egy szolid növekedést is mutat. 

 
GAZDASÁGI ÉLET  

A település infrastrukturális szolgáltatásai jónak mondhatóak, az idegenforgalom és a 

mezőgazdaság megélhetést biztosít az itt élők számára. A Polgármesteri Hivatal fejlesztéseiben, 

beruházásaiban az „élhetőbb falu” koncepció megvalósítását tűzte ki célként.  

 

V.1.6. PUSZTASZER  
Forrás: www.pusztszer.hu 

Pusztaszer minden magyar számára ugyanazt jelenti: a hét törzset, Árpád   

 "896-ban az alpári csata diadala után Árpád vezér és hős vitézei a 

Gyümölcsény erdő mellett megpihentek. 34 napig maradtak, de addig sem 

tétlenkedtek. A vezér és nemesei elrendezték az országnak minden szokástör-

vényit, valamennyi jogát, megtartották az első országgyűlést. 

Szerét ejtették az ország dolgának. A nép ezt a helyet Szer-nek nevezte el."  

A 24 000 holdas Szert, az idők során nevezték már Zernek, Szermezővárosnak is. A századok fo-

lyamán többször megsemmisült, azonban a sors különös kegyelméből mindig újjáépült. Tönkreve-

tette a tatárdúlás, a török uralom, 1638-ban nagy tűzvész pusztította és a földdel tette egyenlővé. 

1640-ben újjáéledt, azóta Pusztaszer a terület neve.  

1800-ban Pusztaszer nagy kiterjedése miatt 4 részre szakadt: Felső-Pusztaszerre (a mi Pusztasze-

rünk), Alsó-Pusztaszerre, Pusztaszeri rétségre és Kis-Zerre.  

1828-ban gróf Pallavichini Károly ebből megvásárolta az utóbbi három részt. Felső- Pusztaszer 

pedig Kecskemét város tulajdonába került.  

Kecskemét jó gazda módjára fejlesztett; kovács és bognár műhelyt, pusztabíró házat, bábaasszony-

lakást, zöldkeresztes házat építtetett, valamint temető és templom helyet adományozott.  

Az 1880/81-es tanévben Kecskemét város elindította a szervezett oktatást. Iskolaépület híján a 

pusztabíró házának - a mai Alkotóháznak- egy 16 m2-es helyisége szolgált az oktatásnak és egyben 

az volt a tanító lakása is. A város Tajcsik Ferenc 24 éves tanítót nevezte ki Felső-Pusztaszer tanító-

jának egy év próbaidőre, amiből aztán 43 év lett. 3 évig lakott és tanított az egyetlen helyiségben. 

1883-ban Kecskemét város felépíttette a parti iskolát, amelyhez már tágas szolgálati lakás is tarto-

zott. (Részleteket Pusztaszer oktatásának 120 éves története kiadványból olvashat.)  

A város egyre több és nagyobb területeket adott el a gazdáknak. Lassan szaporodni kezdett a ma-

gánbirtokosok száma.  
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Kecskemét a dúslegelőjű pusztát 1624-től állatok legeltetésére használta. Április végén a városról 

ide hajtották a lovakat, teheneket, juhokat, disznókat. Ezért a gazdák térítési díjat fizettek a puszta-

bírónak, aki elszámolt vele a városnak. Az állatok szeptember végén hagyták el a pusztát.  

Azonban a Pusztaszer és Kecskemét közötti távolság (53 km) abban az időben igen nagy távolság-

nak számított. Gyalog, lóháton vagy lovas kocsin tudták az utat megtenni. A városnak ez egyre na-

gyobb tehet lett, ezért 1871-ben már intézkedéseket tett, hogy Felső-Pusztaszer önálló településsé 

váljon. Egy év múlva megkapta belügyminiszteri engedélyt, de 1876-ban egy törvénycikk mégis 

kizárta a községesítés lehetőségét azzal az indokkal, hogy "magánbirtokok hiányában nem 

községesíthető Felső-Pusztaszer".  

1882. október 10-én a városi közgyűlés kimondta: a pusztaszeri rész közigazgatásilag Kistelekhez 

lesz csatolva. Ez Kecskemét városának adóátalány megváltása címén évi 700,-Ft-jába került. Emel-

lett fent kellett tartania az iskolát, fizetnie a szülésznőt és a pusztabírót is.  

1903-ig 5223 hold és 270 négyszögöl ingatlan került magánkézbe. Így lehetőség nyílt a községesí-

tésre, és a városnak még nagyobb jövedelemre.  

Így lett évekkel később, 1934. január 1-jén Pusztaszer önálló település.  

Azonban ne szaladjunk ennyire előre! Érdemes visszafejtenünk a történelem szálait a honfoglalás 

1000 éves évfordulójához. Kecskemét város tanácsa elé 1861-ben 30 aláírással ellátott kérvény ér-

kezett, melyben a polgárok azt kérik:  

„...Miután a városnak jutott az a szerencse, mint örök tulajdonát bírni ama szent föld egy részét, 

amelyen a honalapító Árpád legelső nemzeti törvényhozó ősgyűlést tartott, ott országos emlék állít-

tasson az Árpád halomnak elnevezett dombon."  

Először 1861 októberében tárgyalta az országgyűlés az ügyet. Ám csak 1895. május 12-én járt 

Pusztaszeren a parlamenti bizottság, hogy megkeresse a 7 halmot és kijelölje közülük az Árpádhal-

mot, ahová felépülhet az emlékmű. A bizottságot Thaly Kálmán képviselő vezette.  

Közben a szegediek is hasonló emlékmű felállítását kezdeményezték az alsó-pusztaszeri Sövényhá-

zán.  

Kecskemét város közgyűlése 1896. április 23-án megtárgyalta az Országos Diákszövetség által fel-

állítandó emlékoszlop és ünnepély tervét. 1896. június 20-án helyezik el Pusztaszeren, Kecskemét 

város birtokán felállítandó emlékmű alapkövét (2 héttel hamarabb, mint Sövényházán). Azt is köz-

lik, hogy az emlékművet 1897-ben kívánják leleplezni. Az erre szervezett gyűjtésből viszont nem 

jött össze a tervezett 13 500 Ft. Le kellett mondani a drága emlékműről. Ezért tervet készíttettek egy 

egyszerűbb obeliszkre Pataky Imre kecskeméti rajztanárral, aki az emlékoszlopra a turulmadarat és 

a hét vezér arcképét is megmintázta.  

1898 januárjában megbízták Gerenday Antal és Fia budapesti szobrász és kőfaragó céget a mű kivi-

telezésére. 4970 Ft-ért vállalták az emlékoszlop elkészítését. Jó minőségű tufa kőből dolgoztak. A 
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vezérek domborművét és a turulmadarat bronzból öntötték. A nyugatra néző oldalra Árpád vezér alá 

került a nagy márványtábla rajta a felirat:  

"Magyarország 1000 éves fennállásának emlékére 

Kecskemét város támogatásával, közadakozásból emelte 

a Magyar Országos Diákszövetség!"  

Az obeliszk többi oldalán a vezérek kettesével: Előd, Ond, Kond, Tas, Huba és Töhötöm. Az obe-

liszk 12 méter magas tetején a magyarok totemállata, a turul látható.  

1900. június 24-én végre ünnepélyesen felavatták Pusztaszeren a Hét vezér emlékoszlopát.  

Így lett és van a történelmi Pusztaszeren két honfoglalási emlékmű. Az obeliszk és szép parkja az-

óta is községünk nevezetessége. Minden ünnepünket ott tartjuk meg, tisztelegve a vezérek előtt. A 

másikat Szeged városa emeltette Sövényházán (a mai Ópusztaszeren) 1896-ban.  

Közben a történelem szekerén haladt előre a település. Kecskemét városa 1911-ben újabb iskolákat 

építtetett Árpádhalmon és Szárnyékhalmon. 1931-ben 50 db házhelyet alakított ki, amiből jutott 

mint községházának, orvosi rendelőnek jegyző lakásnak, templomnak, gazdakörnek, malomnak is.  

1932-33-ban épült fel a községháza, az orvosi rendelő, a főjegyzői lakás;1930-ban a Gazdakör (ma 

művelődési ház) épülete. 

1942-44-ben épült a malom, melyet a II. világháború után tulajdonosától elvették, még mielőtt be-

üzemelhette volna. Az óta sem üzemeltette senki.  

A birtokok szaporodása miatt nagy szükség volt kétkezi munkásokra, akik dolgoznak a gazdák föld-

jén. A környéken kevés volt a béres ember, toboroztak hát más településekről, de leginkább Kecs-

kemétről. Ezeknek a mai központtól 3 km-re, a Büdös-szék közelében 96 db házhelyet alakítottak ki 

ez lett az úgynevezett Munkástelep, ami 1922-ben kezdett kiépülni 3 utcájával. Itt csak napszámos 

emberek, cselédek éltek és építettek a kornak és jövedelmüknek megfelelő házakat. Munkástelep, 

három utcájával azóta is létezik. A telepen 1938-ban iskola, 1949-ben artézi kút, 1968-ban vezeté-

kes vízhálózat épült. A nyolcvanas évekig Munkástelep együtt fejlődött a faluközponttal. Az új is-

kolaépület megépítésével a munkástelepi iskolát - majd fokozatosan a többi tanyai iskolát is - be-

körzetesítették.  

Községünknek tehát két zárttelepülés-jellegű része van. A faluközpont és tőle 3 km távolságra 

Munkástelep, miközben a lakosság kb. 15 %-a továbbra is a szórvány-tanyákon él. A falu fejlődése 

a nyolcvanas évek végéig töretlen és példaértékű:  

1950-ben a község belterületén 200 db házhelyet alakítottak ki, majd 1968-85 között újabb 150 db-

ot. 1954-ben megindult az óvodai ellátás, amely 1977-ben 75 férőhellyel 3 csoportosra bővült.  

A községbe 1958-ban érkezett meg a villany. 1965-ben új 6 tantermes, emeletes iskola épült. 1966-

68-ban készült el a vezetékes ivóvízhálózat. 1968 óta a községet 6 méter széles, 2 sávos út köti ösz-
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sze az E5-ös úttal. 1971-ben ABC áruház, 1973-ban vegyes iparcikkbolt, 1980-ban új, korszerű 

orvosi rendelő, gyógyszertár, anya- és gyermekvédelmi rendelő kezdte meg működését.  

Megépül a tsz paprikaszárítója, ami kedvező hatást gyakorol a paprikatermesztésre. Ennek követ-

keztében a lakosság anyagiakban gyarapodni kezd, életszínvonala meghaladja a magyar átlagot.  

1982-ben önálló, 8200 kötetes könyvtár lett kialakítva, ami ma már több mint 10000 kötetre gyara-

podott.  

1984-től takarékszövetkezet áll a lakosság rendelkezésére.  

1983-85 évben valósult meg a vezetékes gázellátás. 1989-1990 évben új, korszerű ravatalozó épült 

a híres építész, Makovecz Imre tervei alapján.  

A kilencvenes években kissé visszaesett a fejlődés. Az utcák fele szilárd burkolatot kapott, kábelté-

vé hálózat épült.  

 

VI. A Járás demográfiai jellemzői 
 
A KSH adatközlése alapján a 2001. évben a lakónépesség 19.562 fő volt, a lakosok 38,7% élt Kiste-

leken, a fennmaradó 61,3% a környező öt településen. 2008-ban a kistérség lakónépessége összesen 

18.503 fő, melyből a kistérség központjában élt 7198 ember, az összes lakosság 38,9 %-a.  A vizs-

gált időszakban a kistérségben élő emberek száma 1059 fővel csökkent, amely 5,4 %-os csökkenést 

jelent. Az éves településstatisztikai adatok szerint Magyarország lakossága is csökkent a vizsgált 

időszakban, mértéke: 1,5 %. Megállapítható tehát, hogy a kisteleki kistérség lakónépességének 

csökkenése az országos átlag 3,6 szerese.  

Forrás: Kistelek kistérség esélyegyenlőségi programja 

 
A 2007-2012-es időszakban további csökkenés figyelhető meg: 293 fővel csökkent a lakónépesség, 

a csökkenés aránya: 1,6 %, ami azonban nem éri el az országos átlagot, hiszen Magyarország lako-

sainak száma 2007 és 2012 között drasztikusan csökkent,  1045e fő 2007-ben, míg 2012-ben, 9906e 

fő. A csökkenés mértéke több mint 5 %.  
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A járás lakónépességének alakulását a következő grafikon mutatja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az állandó lakosok nemek szerinti összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a 0-59 évesek köré-

ben a férfiak száma, míg a 60 év felettiek körében a nők száma magasabb. Az állandó népességen 

belül az egyes korosztályok nemek szerinti megoszlását az alábbi az alábbi kördiagramok mutatják: 
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VI.1. Öregedési index 
Az öregedési index az idős korú népességnek (65 év felettiek) a gyermekkorú népességhez (0–14 

éves) viszonyított arányát fejezi ki. A népesség korösszetétele változásának és az elöregedés folya-

matának legfontosabb indikátora, amelynek a demográfiai jövő szempontjából van kiemelt jelentő-

sége. 

A magyar társadalom korösszetétele az elmúlt tíz évben megváltozott: a csökkenő születésszám 

miatt egyre kevesebb a fiatalkorú, az életkörülmények kedvezőbbé válása miatt pedig egyre több a 

65 éves vagy annál idősebb – mindez a társadalom elöregedéséhez vezetett. 

A Kisteleki kistérség is lakónépessége is elöregedő tendenciát mutat. 2008-ban az öregedési index 

130 % volt, míg 2012-ben 143,6 %.  A mutató jóval magasabb mint az országos átlag, hiszen 2008-

ban 107,6 %, míg 2012-ben 116,4 % volt Magyarország öregedési mutatója. A Dél-alföldi régió 

mutatója: 2008-ban 108,6 %, 2012-ben 128,4 %. 

Az öregedési index járáson belüli alakulását a következő diagram mutatja: 

 

 

Megállapítható, hogy Kistelek járás erősen öregedő térség, beavatkozás tervezése szükséges a 

születések számának emelkedése érdekében. 

 

VI.2. Elvándorlás, bevándorlás 
Míg 2008-ban a térség be-és elvándorlási mutatója negatív volt (-94), addig 2009-től az állandó 

jellegű odavándorlás évről évre meghaladja az elvándorlások számát. Kiemelkedő volt a 2012-es és 

2013-as év, amikor 70, illetve 79 fő volt a különbség. 
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VI.3. Természetes szaporodás 
Természetes szaporodásról akkor beszélünk, ha a születések száma meghaladja a halálozásokét (a 

mutató pozitív előjelű), ellenkező esetben természetes fogyásról van szó (a mutató negatív előjelű). 

Magyarország természetes szaporodása 2008-2013 között negatív ( 2008-ban 1000 lakos esetében -

3,1, 2013-ban -3,9). 

Sajnos ugyanez mondható el a járás tekintetében is, a halálozások száma évről évre meghaladja a 

születések számát. 

 

 
A tényleges szaporodás, fogyás a születések és a halálozások különbözete mellett a belföldi és a 

nemzetközi vándorlások egyenlegéből adódó népességszám növekedést, illetve csökkenést is mutat-

ja.  A mutató a természetes népmozgalmi folyamatok (születések, halálozások) mellett egy adott 

földrajzi terület népességmegtartó erejét, vagy annak hiányát is kifejezi. 
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A diagram szemléletesen mutatja, hogy Kistelek járás tényleges szaporodása a vizsgált időszakban 

negatív. 

 

VI.4. Terhesség megszakítások és élve születések száma 
 

Év terhesség meg-
szakítások 

száma 

élve születések 
száma  

2009 76 124 

2010 64 140 

2011 68 139 

2012 61 123 

2013 58 125 

 
A terhesség megszakítások száma magas az élve születések számához viszonyítva (2009-ben meg-
haladta az élve születések számának felét). Törekedni kell a fogamzásgátlási módszerek megismer-
tetésére, bizonyos esetekben támogatására. 

 
 
A demográfiai mutatók vizsgálata során a következő megállapítások tehetők: 

• a járás lakónépesség szignifikánsan csökken 

• a járás öregedő térség, az országos átlagnál nagyobb mértékben öregszik 

• a térség be-és elvándorlási mutatója pozitív, több ember települ meg a kistérségben, mint 
amennyi elvándorol 

• a természetes szaporodás negatív, évről évre több ember hal meg, mint amennyi születik 

• a tényleges szaporodás is negatív, a bevándorolt emberek száma kisebb, mint a természetes 
fogyás. 

Beavatkozás tervezése szükséges a járás népességmegtartó erejének növelése, valamint a szü-
letések számának növelése érdekében. 
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A magyarországi helyzetkép hasonlóságot mutat a Kistelek járáséval, A KSH népességtudományi 
kutatóintézete Demográfiai helyzetkép –Magyarország 2014- című ppt előadásában az okokat is 
keresi. 

A népesség fogyását a következő okokra vezeti vissza: 

• a szülő nők átlagos életkora első gyermek vállalásakor (1988. 23.év;  2013. 28. életév) 

• a szülő nők átlagos életkora gyermek vállalásakor (1988: 26. év; 2013. 30. életév) 

• az ideálisnak tartott gyermekszám csökkenése (míg 2000-ben 2.04 gyermek, addig 2009-ben 
1,96 gyermek átlagosan) 

• „termékenységi szakadék” : a gyermeket vállalni szándékozó párok közül, mindössze 40 %-
nak született gyermeke 2 éven belül 

• a 15-40 éves nők párkapcsolati megváltoztak, míg 1990-ben a 23 éves nők 70 %-a párkap-
csolatban élt, addig 2011-ben ezt az arányt 31 éves korra alakult ki. 

• Magyarország vándorlási egyenlege 2010-től negatív 

 

 

A KSH által feltárt okok figyelembe vételével komplex beavatkozási terv kidolgozása szükséges  a 
térség lakónépességének emelése érdekében: 

• a gyermekvállalási kedv növelése 

• a párkapcsolatok előtérbe helyezése pozitív példák bemutatásával 

• preventív tevékenység a nők termékenységének megőrzése érdekében 

• a kistérség vonzerejének, megtartó képességének növelése 

 
VII. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
 
Ma Magyarország egyik legsúlyosabb gondja a szegénységben élők, közöttük a roma népesség 
helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetősé-
gekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások  területén, vala-
mint a hátrányos helyzetű térségekben és települések perifériáján növekvő és újonnan kialakuló 
rossz lakhatási körülmények. 
Minden harmadik ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közü-
lük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket 
és a hátrányos helyzetű térségekben élőket.  
 
Az Európai Unióban a szegénység mérésére használt egységes indikátorrendszer alapjait a tagor-
szágok állam- és kormányfői a 2001-ben Brüsszel külvárosában, Laekenben tartott tanácsülésen 
fogadták el. E laekeni indikátorrendszer alapján határozta meg az Európai  Bizottság az Európa 
2020 stratégia szegénység csökkentési célját is. Az uniós cél, hogy 20 millió fővel csökkenjen a 
szegénységben és kirekesztettségben élők száma. Az ehhez kapcsolódó magyar vállalás szerint Ma-
gyarország 2020-ra mintegy félmillió fővel kívánja csökkenteni a szegénységben élők számát. A 
vállalások meghatározásához az Eurostat három mutatószámot használt: a jövedelmi szegénységben 
élők számát, a rendkívül alacsony munkaintenzitású háztartásokban élők számát, valamint az anyagi 
deprivációban élők számát. 

Az összetett mutató szerint szegénynek vagy kirekesztettnek tekintjük mindazokat, akik bármelyik  
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– vagy egyszerre több – kategóriába sorolhatók. Magyarországon – kisebb ingadozásoktól eltekint-
ve – az utóbbi időszakban állandónak tekinthető a szegénységgel vagy kirekesztettséggel érintett 
népesség száma. A szegénységben és/vagy kirekesztettségben élők száma 3 M fő körül mozog. A 
gyermekek érintettségét jelzi, hogy 2009-ben a gyermekek 21 %-a, mintegy 380.000 gyermek élt 
szegénységben. A gyermekszegénység egyik kiemelt oka a gyermekek munkanélkülisége. A  sze-
génységi  mutatókkal  kapcsolatban  fontos  megjegyeznünk,  hogy a  társadalmi juttatások sze-
génység csökkentő hatását tekintve uniós összehasonlításban igen jól áll Magyarország. 
Forrás: Nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia a – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák. 
(2011-2020) 

 

VII.1. Jövedelmi és vagyoni helyzet 
A járás lakosságának jelentős többsége él mezőgazdaságból. A térségben gyümölcs zöldségterme-

lés, szántóföldi művelés és az erdőtelepítés szerepe a legdominánsabb. A térség adottságai termé-

szeti, társadalmi és gazdasági erőforrásai is a mezőgazdasági tevékenység erősödését segítik elő. A 

kistérségben az összes földterület mintegy 75 %-át mezőgazdasági tevékenységre hasznosítják. A 

gazdaság ágazatra leginkább a bekerülési költségek jelentős emelkedése jellemző, míg az eladási 

árak stagnálása. A családok egy része már fel is hagyott a gazdálkodással, munkába álltak vagy 

álláskeresők. 

A kistérség legnagyobb foglalkoztatója, az önkormányzatok mellett, a külföldi érdekeltségű 
Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Zrt., mely döntően exportra értékesít. Szintén külföldi, érde-
keltséggel működik Csengelén a Vetter Kft.  

A vállalkozások jórészt a kereskedelemben és az iparban tevékenykednek, de jelentős a mezőgazda-
sági szolgáltató, vendéglátó ipari egységek száma is. 

 

VII.2. Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 
a 15-64 éves korosztályon belüli munkanélküliek arányát nemenkénti bontásban az alábbi diagram 
szemlélteti: 
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A diagramból megállapítható, hogy a nők körében – a 2009-es évet kivéve) magasabb a munkanél-
küliség, mint a férfiakéban. 
A vizsgált időszakban 2009-ben és 2012-ben kiemelkedően magas volt a munkanélküliek aránya. 
2013-ra jelentős csökkenés figyelhető meg, ami vélhetően köszönhető a közmunkaprogram kiter-
jesztésének is. 
A munkanélküliségi ráta (a munkanélkülieknek a megfelelő korcsoportba tartozó gazdaságilag aktív 
népességhez viszonyított aránya százalékban) alakulását a következő táblázat mutatja országos vi-
szonylatban: 
 
Az országos adatok:  

Év  Mo.  
munkanélküliségi 

ráta férfiak % 

Kistelek járás 
munkanélküliségi 

ráta férfiak % 

Mo. munkanélkülisé-
gi ráta, nők % 

Kistelek járás 
munkanélküliségi 

ráta nők % 

2011 11,2 8,9 11,1 10,3 

2012 11,4 9,5 10,7 11,5 

2013 10,3 6,5 10,2 7 

forrás: ksh 

 

A járás munkanélküliségi mutatói az országos átlag alattiak a vizsgált évek mindegyikében.  Az 
országos átlagnál magasabb foglalkoztatottsági arány ellenére a járás vezetésének foglalkozni kell a 
munkanélküliség csökkentésével A közmunkaprogramba való számos ember bekapcsolásán túl ki 
kell használni az egyéb munkahelyteremtő pályázatok kínálta lehetőségeket, valamint ki kell dol-
gozni a vállalkozások ösztönzésének rendszerét. A munkahelyteremtés tervezésekor kiemelt figyel-
met kell fordítani a nők, a pályakezdők és az 55 év felettiek korosztályára. 

 

VII.3. Tartósan munkanélküliek 
A következő táblázat a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek arányát mutatja a regisztrált 
munkanélküliekhez viszonyítva járásunkban.  

forrás: Teir 

 

 

 

nyilvántartott/regisztrált mun-
kanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 
év  

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 573 458 1031 299 212 511 52,2% 46,3% 49,6% 

2009 622 590 1212 332 286 618 53,4% 48,5% 51,0% 

2010 600 556 1156 354 287 641 59,0% 51,6% 55,4% 

2011 617 567 1184 407 333 740 66,0% 58,7% 62,5% 

2012 697 610 1307 376 266 642 53,9% 43,6% 49,1% 

2013 432 419 851 262 217 479 60,6% 51,8% 56,3% 
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Megállapítható, hogy a munkanélküliek több mint 50 %-a tartósan munkanélküli. A nemek közötti 

megoszlás tekintetében a nők körében magasabb a tartósan munkanélküliek aránya, száma. 2013-

ban a munkanélküli emberek számának jelentős csökkenése figyelhető meg, ugyanakkor a körön 

belül emelkedett a tartósan munkanélküliek aránya. 

A tartósan munkanélküliek esetében a munkahelyteremtésen felül figyelmet kell fordítani ezen em-

berek munkaerőpiacra való visszavezetésekor mentális támogatásukra is. 

Beavatkozás tervezése szükséges a járás álláskeresői körében a munkaerő-piaci kompetenciák fej-
lesztése érdekében, pl. álláskeresési technikák, önismereti tréningek, pályaorientációs tanácsadás, 
esetlegesen átképzések hiányszakmákra. Meg kell vizsgálni továbbá a munkahely teremtési lehető-
ségeket, pályázati forrásokra támaszkodva. Fel kell mérni a térség hiányszakmáit, a szolgáltatással 
nem lefedett területeket, adatbázis létrehozása. 

 

VII.4. A pályakezdők foglalkoztatottsági adatai 
 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen év  

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 1488 1459 2947 84 5,6% 49 3,4% 133 4,5% 

2009 1338 1494 2832 73 5,5% 65 4,4% 138 4,9% 

2010 1325 1431 2756 76 5,7% 70 4,9% 146 5,3% 

2011 1317 1407 2724 80 6,1% 63 4,5% 143 5,2% 

2012 1310 1426 2736 84 6,4% 69 4,8% 153 5,6% 

2013 1356 1445 2801 63 4,6% 56 3,9% 119 4,2% 

 

forrás: Teir 
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A pályakezdők foglalkoztatottsági rátája kedvezőbb képet mutat mint a 15-64 éves korosztályé. A 

nők esetében ebben a korcsoportban is magasabbak a munkanélküliségi mutatók. A 2008-2013-as 

időszak adatait vizsgálva elmondható, hogy míg 2008-2012 között a pályakezdő munkanélküliek 

arányának emelkedése figyelhető meg, addig 2013-ra mindkét nemet tekintve 1,4 %-os visszaesés. 

A pályakezdő munkanélküliek számának alakulását nemenkénti bontásban a következő diagram 

mutatja: 

 
A járás megtartóerejének növelése, a természetes szaporodás legalább szinten tartása érdekében 
beavatkozás tervezése szükséges a pályakezdők munkához juttatása érdekében, lehetőség szerint 
helyben. Kiemelt figyelmet kell fordítani a nők foglalkoztatottságának növelésére.   

 

 

 

 



 

VII.5. Iskolai végzettség a 2001. évi népszámlálás adatai alapján 
 

25-X ÉVES  18 – X ÉVES 15 – X ÉVES 10 – X ÉVES 
ÖSSZ. FÉRFI  NŐ ÖSSZ. FÉRFI  NŐ ÖSSZ. FÉRFI  NŐ ÖSSZ. FÉRFI  NŐ 

TELEPÜLÉS  
EGYETEM , FŐISKOLA  LEGALÁBB KÖZÉPISKOLAI 

ÉRETTSÉGI  
LEGALÁBB ÁLT . ISK. 8. ÉVFO-

LYAM  
ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. ÉVFO-

LYAM SEM  
BAKS 2,8 % 1,5 % 3,9 % 12,1 % 9,7 % 14,3 % 69,9 % 76 % 64,4 % 2,8 % 1,5 % 3,9 % 
BALÁSTYA  4,5 % 4,5 % 4,4 % 22 % 18,4 % 25,3 % 84,7 % 90,5 % 79,6 % 0,2 % 0,1 % 0,4 % 
CSENGELE 2,5 % 2,2 % 2,8 % 12 % 10 % 13,8 % 84,8 % 90,5 % 79,6 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 
KISTELEK  6 % 5,7 % 6,3 % 26,8 % 23,7 % 29,4 % 85,2 % 89,6 % 81,5 % 0,6 % 0,5 % 0,8 % 
ÓPUSZTASZER 3,1 % 2,8 % 3,3 % 16,5 % 14,2 % 18,6 % 78,3 % 83 % 74,1 % 1,4 % 1,3 % 1,6 % 
PUSZTASZER 4,6 % 4,6 % 4,5 % 20,4 % 19 % 21,7 % 78,4 % 83,7 % 73,2 % 0,3 % 0,1 % 0,4 % 
KISTÉRSÉG 

ÖSSZESEN 
4,5 % 4,2 % 4,8 % 20,8 % 18 % 23,3 % 81,9 % 86,3 %   77,9 5 0,9 % 0,6 % 1,1 % 

 
forrás: KSH 

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a legalacsonyabb a baksi férfiak (1,5 %), a legmagasabb a kisteleki nők (6,3 %) körében. Baks, Csengele 

és Ópusztaszer településeken alacsonyabb a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya, mint a kistérségi átlag. 

Középiskolai érettségivel a kistérség 18 év feletti lakosságának 20,8 %-a rendelkezik. A legalacsonyabb arányban a baksi férfiak, a legmagasabb 

arányban a kisteleki nők rendelkeznek érettségivel. Baks, Csengele és Ópusztaszer és Pusztaszer településeken alacsonyabb a középiskolai érettségivel 

rendelkezők aránya, mint a kistérségi átlag. Beavatkozás tervezése szükséges, az érettségivel rendelkezők arányának növelése érdekében, szükséges a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási útjainak támogatása, érettségit adó középiskolába juttatása. Az általános iskolába nem járók 

aránya a baksi nők esetében a legmagasabb, legalacsonyabb a balástyai és a pusztaszeri férfiak körében. Beavatkozás tervezése szükséges, hogy a nyolc 

általánost nem végzett emberek fejezzék be általános iskolai tanulmányaikat, munkaerő-piaci esélyeik növelése érdekében. 
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VII.6. Regisztrált munkanélküliek aránya a járásban iskolai végzettség szerint 
 
 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség sze-
rint nyilvántartott 

álláskeresők 
száma összesen 

8 általánosnál ala-
csonyabb végzett-

ség 
8 általános 

8 általánosnál maga-
sabb iskolai végzett-

ség 

év 

 Fő fő % fő % fő % 
2008 1040 43 4,1% 376 36,2% 621 59,7% 
2009 1212 48 4,0% 427 35,2% 737 60,8% 
2010 1171 49 4,2% 403 34,4% 719 61,4% 
2011 1283 54 4,2% 480 37,4% 749 58,4% 
2012 1220 50 4,1% 450 36,9% 720 59,0% 
2013 852 38 4,5% 271 31,8% 543 63,7% 

 

forrás: Teir  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diagram és a táblázat alapján megállapítható, hogy a térségben élő munkanélküliek körében a 8 
általánosnál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők mutatnak többséget.  Nyilvánvalóan ebből 
nem vonható le az a következtetés, hogy a 8 általánossal nem rendelkezők elhelyezkedési esélyei 
magasabb, egyszerűen szűkebb a kör.  A munkanélküliségi mutatók évenkénti vizsgálatakor egyik 
csoportban sem figyelhető meg tendencia, vagyis nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a magasabb 
iskolai végzettséggel rendelkező munkanélküliek aránya fokozatosan csökken, annak ellenére sem, 
hogy 2011. és 2012 között majdnem 7 %-os csökkenés figyelhető meg, hiszen 2012 és 2013 között 
4,7 %-os az emelkedés. 

A 2011. évi népszámlálási adatok nyilvánosságra kerülésekor az adatok ismételt vizsgálata szüksé-
ges. 

 

VII.7. A feln őttoktatásban részt vevők száma 
 

A vizsgált időszakban a felnőttoktatásban résztvevők számáról nem rendelkezünk adatokkal. Az 
adatok pótlása szükséges. 
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VII.8.  Közfoglalkoztatás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forrás: Teir és önkormányzati adatszolgáltatás 
 

A közfoglalkozásban dolgozók aránya 2012-ben volt a legmagasabb. A közfoglalkoztatottak jel-
lemzői (Koltai Lucia A közfoglalkoztatottak jellemzői című tanulmány alapján) 

• az átlagnépességnél jóval nagyobb arányban szembesülnek anyagi deprivációval (megfosz-

tottságot, hiányt jelent, a modern szegénység formája, pl. pénzhiány, egészséghiány, lakás-

hiány stb.) 

• az álláskeresőknél jóval alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeznek 

• a munkanélkülieknek szervezett képzéseken szerzett ismereteket harmaduk soha nem tudta 
felhasználni 

• a közfoglalkozottak ötödének soha nem volt bejelentett munkahelye 

A tanulmány a közfoglalkoztatottakat három típusba sorolja: 

• rotációs munkanélküli: a munkanélküliség és a közmunkás státusz váltakozik életében 

• pályakezdők – nincs kialakult kapcsolatuk a munkaerőpiaccal 

• „próbálkozók” :  vállalkozói, őstermelői múlttal, gyakran alkalmi (illegális) munkavállalók. 

 

Vizsgálatok (Cseres - Gergely Zsombor – Molnár György: Munkapiaci helyzet a közfoglalkoztatás-

ból való kilépés után) bizonyítják, hogy a munkaerőpiacon való elhelyezkedés annál nehezebb, mi-

nél hosszabb időt tölt egy ember a közmunkaprogramban. A nők kisebb arányban tudnak elhelyez-

kedni mint a férfiak. A 25 év alattiak helyezkedtek el a legnagyobb százalékban, a 44 felettiek ese-

tében 10 % talált munkát. Az alacsony iskolai végzettség, gátolja az elhelyezkedés esélyeit. Legna-

gyobb arányban a minimum érettségizettek helyezkedtek el. A szakiskolát, szakmunkásképző isko-

lát végzettek kerülnek vissza leggyakrabban közmunkás státuszba. 
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A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. köz-

lekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, 

helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

A települések a helyben fellelhető munkahelyekről, közlekedési lehetőségekről, foglalkoztatási 

programokhoz való hozzáférésről csak részben szolgáltattak adatokat. Pótlásuk szükséges.  

A közlekedés esetében foglalkozni kell Csengele és Balástya hatalmas tanyavilágának problemati-

kájával, hiszen a tanyákon élő emberek gyakran több kilométert tesznek meg naponta a nyáron leg-

többször poros, homokos, télen gyakran fagyos utakon.  

  
Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézmények-
ben történő foglalkoztatása 
A mélyszegénységben élők és a romák jellemzően közmunkaprogramban vesznek részt az egyes 
településeken.  
 

Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetést nem jeleztek a települések. A Helyi Esély-
egyenlőségi Programok szerint a közszférában dolgozókat nem éri hátrányos megkülönböztetés, 
egyéb adatok pedig nem ismertek. Pótlásuk szükséges. 
 
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kap-
csolódó támogatások 

 
2008-2013 között folyamatosan csökken az álláskeresési segélyben részesülők, a járadékra jogosul-
tak, rendszeres szociális segélyben részesülők száma és aránya. Ennek oka egyrészt a jogszabályi 
környezet változása, másrészt a közmunka program kiterjesztése. 
 
 
VII.9. Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szoci-
ális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellel-
hető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, 
illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jel-
lemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.  

Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyi-
ség) gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, 
és a területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét 2013. 
január 1-jétől. 
Pusztaszer kivételével a települések rendelkeznek bérlakásokkal, Baks, Kistelek és Csengele szociá-
lis bérlakásokkal is. Ez utóbbiak esetében gondot okoz az épületek állagmegóvása, hiszen a bérleti 
díjak nem fedezik azt, az önkormányzatok pedig nem tudják önerőből biztosítani. Szükséges továb-
bá a bérlakás állomány bővítése, tekintettel a jelentkező igényekre. A bérlakás program segítheti a 
fiatalok helyben tartását is. 
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A térség lakásállományának jelentős része magántulajdonban található.  

Az elégtelen lakhatási körülményeket a magántulajdonban lévő lakások esetében nem ismerjük. 
Nem szolgáltattak adatot a települések a feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzetekről és a hajlékta-
lanok számáról sem. A tanyavilágban vélhetően előfordul számos elégtelen szociális körülményeket 
biztosító lakás (közmű nélküli, földes tanya). Az önkormányzati bérlakások megfelelő szociális 
körülményeket biztosítanak lakóinak. Beavatkozás tervezése szükséges a lakhatási körülmények 
feltárására érdekében.  

 
VII.9.1.  LAKHATÁST SEGÍT Ő TÁMOGATÁSOK  
Támogatásban részesülők száma 
 

év lakásfenntartási támoga-
tásban részesítettek száma 

adósságcsökkentési tá-
mogatásban részesülők 

száma 

2008 711 0 

2009 522 0 

2010 591 0 

2011 733 0 

2012 786 0 

  
 

 
 
 

forrás:települési adatszolgáltatás 
 

Lakhatás segítő támogatásban 522-786 ember részesült évente járásunkban. 2009-ben és 2010-ben 
részesültek legkevesebben a támogatásban, a szám 2012-ben a legmagasabb, annak ellenére, hogy 
Ópusztaszer nem szolgáltatott adatot a 2012-s évre. A támogatásban részesülők számának növeke-
dése köszönhető egyrészt annak a ténynek, hogy a fűtéstámogatási rendszer önkormányzati hatás-
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körbe került, másrészt a annak is, hogy a családoknak egyre nagyobb gondot okoz a rezsiköltség 
kigazdálkodása. 

 

Az adósságcsökkentési támogatásban nem részesültek járásunk lakó. Fel kell mérni az adósság-
csapdába esett családok számát, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy ala-
csony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családok esetében. Ez a réteg veszítheti el a lakását, 
válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. 
 
A lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minő-
ségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 
bemutatása 
A járásban két település, Balástya és Csengele község alapvetően tanyás települések. Balástyán 
2008-ban az 1929 lakásból 1270 tanyán volt található. Csengelén a lakott tanyák száma 572, az ösz-
szes lakásállomány 995 db. 
A tanyavilág vezetékes ivóvízzel egyáltalán nem rendelkezik. A szilárd burkolatú utak aránya ele-
nyészően kevés. Áram általában található a tanyákban, 1-2 % körül becsülhető az elektromos 
árammal nem rendelkező tanyák aránya. 
 
VIII. Telepek, szegregátumok helyzete 

„szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület: szegregációs mutatóval lehatárolt olyan 

egybefüggő terület, amelyen az alacsony társadalmi státuszú családok koncentráltan élnek együtt 

vagy a társadalmi státuszcsökkenés jelei tapasztalhatók, ezért a területen közösségi beavatkozás 

szükséges; szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület lehet egy önálló településrész, de 

részét képezheti egy vagy több településrésznek is;” (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település-

fejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési eszkö-

zökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről) 

Szegregált településrész Bakson található, Mária telep. A település központjától 1 km-re található, 

Natura 2000-es terület választja el egymástól a két településrészt. 141 lakás található itt, ami a tele-

pülés összes lakásállományának 17 %-a.  A szegregátum lakónépessége 439 fő, az összes lakos 20,3 

%-a.  Közülük 303 fő roma származású. 

A telep infrastruktúráját vizsgálva elmondható, hogy egyes esetekben kedvezőtlenebb a helyzet. 

Alacsonyabb a lakások komfortfokozata, többen igényeltek lakhatási támogatást. Az infrastrukturá-

lis elmaradottság leginkább a szilárd burkolatú utak hiányában jelentkezik. A tömegközlekedés kor-

látozottabb, mint a település többi részén, naponta 4-szer jár busz, buszforduló nincs. Szükséges a 

közvilágítás korszerűsítése. 

A telepen élők 60,5 %-a nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel, közel 50%-uk általános iskolai 

végzettséggel rendelkezik, vagy azzal sem. 
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VIII.1. Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény előírja, hogy a települési önkormányzat az egés-
zségügyi alapellátás körében gondoskodik:  

• a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról  
• a fogorvosi alapellátásról,  
• az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,  

• a védőnői ellátásról  
• az iskolai-egészségügyi ellátásról  

A települési önkormányzat a környezet-és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik  
• a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,  
• biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását,  

• folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását 
és ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest- saját hatáskörében intézkedik, 
vagy a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések 
meghozatalát,  

• együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányu-
ló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi eze-
ket. 

 
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok 
biztosítják. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgálta-
tásokat és szakosított ellátásokat. 
 
VIII.1.1.  ORVOSI ELLÁTÁS  
Orvosi ellátás valamennyi településen biztosított. A hat település közül egyedül Balástyán található 
gyermekorvos. Ez főleg a szegényebb családok esetében jelent problémát, akik nem jármű hiányá-
ban nem tudják gyermeküket gyermekorvoshoz szállítani. 
Beavatkozás tervezése szükséges. 
 
VIII.1.2.  KÖZGYÓGYELLÁTÁS  
Közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és hely-

reállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat célzó hozzájárulás. A köz-

gyógyellátásban részesülők száma évről évre kis mértékben növekszik. 

Jogosultsági feltételek: 

Közgyógyellátás három jogcímen állapítható meg: 1) alanyi, 2) normatív, 3) méltányossági, (a mél-

tányossági jogosultságot a települési önkormányzat állapítja meg helyi rendelete alapján). 

A járási hivatal alanyi és normatív jogcímen közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg. 

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult  
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a) a társadalombiztosítási támogatásba befogadott járóbeteg ellátás keretében rendelhető gyógysze-

rekre gyógyszerkerete erejéig  

b) egyes, külön jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközökre  

c) orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra. Gyógyszerkeret egyéni 

gyógyszerkeretből, és eseti keretből tevődik össze.  

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 
száma 

2008 953 

2009 825 
2010 792 
2011 942 
2012 827 
2013 817 

 

 

 

 

Az ellátásban 2011-ben részesültek a legtöbben. 2015-ben a közgyógyellátási rendszer átalakul. 

Február 28-ig az önkormányzatoknak meg kellett alkotni saját rendeletét, amelyben szabályozza, 

kik jogosultak méltányossági alapon közgyógyellátásra. 2008-ban a járás lakosainak 5 %-a rendel-

kezett közgyógyellátásra való jogosultsággal, 2013-ban ez az aránya 4,4 %. Az ellátásba bevont 

emberek száma és aránya is csökkent a vizsgált időszakban. 
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VIII.1.3.  ÁPOLÁSI DÍJBAN RÉSZESÍTETTEK SZÁMA  
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó 

részére biztosított anyagi hozzájárulás. A pénzbeli ellátás összege 2015-ben 29.500 Ft. 

 

 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 137 

2009 156 
2010 133 
2011 113 
2012 146 
2013 158 

 

 

 

 

 
 

Forrás: TeIR, 
 

Az ápolási díjban részesülők száma 2008 és 2013 között 113fő és 158 fő között váltakozik. 2013-
ban a térség lakosságának 0,85 %-a részesült ápolási díjban, 2008-ben ez az arány -ben 0,73 % . Az 
ápolási díjban részesülők száma és aránya is növekedett. Ennek oka lehet az ápolásra szorulók szá-
mának növekedése is, de vélhetően az információáramlás javulása is. 

 

Prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) 
való hozzáférés 

A települések adatszolgáltatása alapján az ingyenes szűrővizsgálatok általában pályázati progra-
mokból valósulnak meg a településen. A járás központjában Egészségfejlesztési Iroda található, 
amely folyamatosan biztosít különböző szűréseket. 
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Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés  
A települések nem rendelkeznek adatokkal, vagy nem biztosított az ellátás.  

 
Közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 
Az „Egészséges közétkeztetési program” országos kiterjesztésű törekvés a közétkeztetés egészsége-
sebbé tételére, minőségének javítására. A településeknek csatlakozni kell az országos irányelvek-
hez. 
 
Sportprogramokhoz való hozzáférés  
A sportprogramok elsősorban a közoktatási intézményekhez kötődnek a településeken. A felnőtt 
sportegyesületek általában a labdarúgást képviselik.  
A rendszeres tömegsport elterjesztéséhez a szolgáltatások fokozatos fejlesztése szükséges. Nem 
rendelkezünk adatokkal arról, hogy a lakosság hány százaléka mozog rendszeresen. 
 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
Tanyagondnoki szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, támogató szol-
gálat, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, gyermekjóléti szolgálat, családsegítés szolgáltatá-
sok vannak jelen az egyes településeken. 
 
Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgálta-
tások nyújtásakor 
A települések nem jeleztek problémát. 
 

Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészség-
ügyi ellátórendszer keretein belül 

A településekre nem jellemző a pozitív diszkrimináció alkalmazása, de nyitottak jó gyakorlatok 
átvételére. 
 
Közösségi élet 
A települések közösségi életének szervezését az önkormányzat intézményei civil szervezettek kar-
öltve végzik. Valamennyi település színes programkínálattal rendelkezik. Etnikai konfliktusokról 
nem érkezett jelzés. 

 
Helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 
Az adományozás igen, az önkéntes munka nem igazán jellemzi a településeket. Jó gyakorlatok 
adaptálása szükséges. 
 
 
IX. A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevé-
kenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 
Roma nemzetiségi önkormányzat Kisteleken működik, Bakson a roma származású emberek érdeke-
it roma származású települési képviselő érvényesíti. 
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Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 
 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során járásunkban 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A járás elöregedő, jellemző egyrészt a fiatalok 
elvándorlása, másrészt a természetes fogyás. 

• Komplex fejlesztési terv kidolgozása a 
kistérség megtartóerejének növelése ér-
dekében 

• Szolgáltatásfejlesztés: belvízelvezetés, 
csatornázás, mobilitás támogatása ke-
rékpárutak építésével, buszvárók felújí-
tásával, utak fejlesztésével. Közintézmé-
nyek, településközpontok fejlesztése. 

A munkanélküliek aránya magas, különösen a 
mélyszegénységben élők körében, valamint az 
55 év felettiek esetében emelkedés tapasztalható 

• foglalkoztatást elősegítő programok 

• munkahelyteremtő programok 
• munkaerő-piaci kompetenciák növelése 

• képzési, átképzési programok működte-
tése 

• munkaerő-piaci kereslet és kínálat fel-
mérése és összehangolása, települési 
adatbázis építése 

• pályaorientációs tanácsadás 
• álláskeresési technikák módszerének át-

adása 
• digitális kompetenciák fejlesztése 

Munkanélküliség a pályakezdők körében – 
ugyan a járásba átlag alatti, ennek ellenére a 
térség megtartóerejének növelése érdekében 
foglakozni kell a problémával 

• a munka világába való átvezetés – pá-
lyázati forrásokra támaszkodva 

• fiatalok vállalkozóvá válásának támoga-
tása – pályázati tanácsadás 

A tanyán élők életminőségének javítása • elérhetőség javítása 

• tanyagondnoki szolgálat fejlesztése 
Nincsenek pontos adatok a településen élők 
iskolai végzettségéről, a 2001-es népszámlálási 
adatok szerint magas a csupán általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya 

• a település iskolázottsági adatainak fel-
térképezése 

• képzési programok működtetése – pá-
lyázati források bevonásával 

A munkanélküliek körében magas az általános 
iskolai végzettséggel nem, vagy csak azzal ren-
delkezők aránya 

• Képzési programok szervezése a részt-
vevők mobilitási igényeihez igazodva, 
mentorálásuk a bennmaradás érdekében. 
Az általános iskolákban a továbbtanu-
láskor az érettségit adó intézményekben 
való továbbtanulás erősítése. 

A foglalkoztatást támogató programokról nem • a környező települések foglalkoztatást 
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rendelkezünk adatokkal támogató programjainak feltérképezése, 
közzététele pl. a települési honlapokon 

Lakhatási körülmények nem ismertek – nem 
tudjuk hányan élnek elégtelen lakhatási körül-
mények között. Szociális bérlakásokkal nem 
rendelkezik minden település, illetve kevés a 
szociális bérlakás. 
A szociális bérlakások fenntartása gondot okoz 
a településeknek 

• Lakáskörülmények felmérése szempont-
rendszerének összeállítása, kérdőíves 
felmérés önkéntesek bevonásával 

• Önkormányzati bérlakások, szociális 
bérlakások kialakítása, fenntartása, kor-
szerűsítése pályázatai források bevoná-
sával  

Nincs adat az adósságcsapdába esett családok 
számáról 
Több család esetében okoz gondot a rezsi költ-
ségek kigazdálkodása 

• Fel kell mérni az érintettek körét – egyé-
ni problémamegoldás  

• Alternatív energiaforrások meghonosítá-
sa a térségben az energia árak csökken-
tése érdekében 

A közművesítés problématerületei: A szilárd 
burkolatú utak aránya alacsony a külterületi 
utak esetében.  
A külterületen nem megoldott a vezetékes ivó-
víz ellátás.  
A szennyvízelvezető rendszer kiépítését követő-
en a belterületi utak állaga erősen amortizáló-
dott a térségben. 
 

• Pályázati források elnyerésével a lefe-
dettség emelése, valamint az utak fo-
lyamatos járhatóvá tétele önkormányzati 
eszközök bevonásával.  

Egészségügy 
Magas a férfiak halálozási aránya 55 éves kor 
felett 
Magas az abortuszok száma 
A mélyszegénységben élők nem vesznek részt 
az egészségügyi szűréseken 
Nincs gyermekorvos a településeken 
 

• ingyenes szűrővizsgálatok biztosítása – a 
célcsoport szervezett bevonása, szemlé-
letformálás – pályázati és önkormányzati 
források bevonásával 

• pályázati forrásból a választható védőol-
tások finanszírozása  

• fogamzásgátlás támogatása a tudatos 
családtervezéshez 

• egészségügyi és intézmények eszközál-
lományának korszerűsítése, intézmények 
állagmegóvása, korszerűsítése 

• Minél több egészségügyi szűrés biztosí-
tása helyben 

• Gyermekorvosi ellátás biztosítása 
Rendszeres testmozgás – nem ismert, hogy a 
járás lakosai körében hány ember mozog rend-
szeresen 

• Fel kell mérni a rendszeresen nem spor-
tolók arányát 

• Be kell vonni a célcsoportot település 
nyújtotta lehetőségek kihasználásába – 
szemléletformálás 

• Új lehetőségek, programok nyújtása egy-
részt helyi erőforrásokra támaszkodva, 



 54 

másrészt pályázati források elnyerésével 

• Eszközpark bővítése 
Közművelődés. A járás települései széles prog-
ramkínálattal rendelkeznek, nem ismerjük a 
mélyszegénységben élők milyen arányban vesz-
nek részt a programokon. 

• A település megtartóerejének növelése 
érdekében szükséges a programok szin-
ten tartása, pályázati források bevonásá-
val fejlesztése,  

• A közösségi színterek állagmegóvása, 
energetikai és egyéb korszerűsítése, 

• a társadalmi együttműködés erősítését 
szolgáló programok számának emelése 

Több területen adathiány mutatkozik • Adatok pótlása humánerőforrás fejlesz-
téssel 

 
 
 
 
XI. 1. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
„ Magyarország jövőbeni gazdasági, társadalmi és politikai fejlődése azon múlik, hogy a most fel-
növekvő gyerekek felnőttként mennyire lesznek boldogok, egészségesek, jól képzettek, mennyire 
érzik magukat biztonságban, mennyire lesz erős az önbizalmuk, önbecsülésük. A demográfiai tren-
dek a csökkenő születések, a növekvő elöregedés világosan mutatják, hogy maximalizálni kell a 
jövőbeli humán erőforrásokat, vagyis maximalizálni kell az összes gyerek lehetőségét a jövőben, és 
a szegénység és kirekesztődés problémáját hatékonyan kell kezelni. 
A hátrányos, halmozottan hátrányos, köztük roma gyermekek helyzetének javítása, a szegénység 
átörökítésének megakadályozása kulcskérdése a társadalmi felzárkózásnak. „ (Nemzeti felzárkózási 
stratégia 2011-2020) 
 
IX.1.1. A GYERMEKEK HELYZETÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZ ŐI (PL. GYERMEKEK SZÁMA , ARÁNYA , 

ÉLETKORI MEGOSZLÁSA , DEMOGRÁFIAI TRENDEK STB .) 
A járás népessége vizsgálatakor megállapításra került, hogy a térség öregedő, valamint a természe-
tes és szaporodás negatív. A gyermekek száma csökkenő tendenciát mutat. 

 

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 
Veszélyeztetettség: olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás 
vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy er-
kölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. 

Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes 
igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segít-
séggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a gyermeket 
védelembe veszi. (Gyvt). 
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év védelembe vett 18 
év alattiak száma 

Megszűntetett esetek 
száma a 18 év alatti vé-
delembe vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2008 99 n.a 160 
2009 50 n.a 321 
2010 75 n.a 273 
2011 113 n.a 320 
2012 78 n.a 334 

 
  
A veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma jelentősen növekedett a vizsgált időszakban, a véde-
lembe vett kiskorú gyermekek száma nem követte ezt a tendenciát, itt csökkenés figyelhető meg. 
A TeIr adatbázis alapján, magatartási okok, anyagi veszélyeztetettség, bántalmazás, lakáskörülmé-
nyek, elhanyagolás indokolják a védelembe vételt. 
Hatékony beavatkozás tervezése érdekében meg kell vizsgálni, milyen problémák állnak a véde-
lembe vétel mögött, majd komplex beavatkozási program kidolgozása szükséges a veszélyeztetett 
gyermekek számának csökkentése érdekében. 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat jegyzője a Gyvt. - ben meghatározott felté-
telek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg. A jogosult-
ság megállapítása során a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata történik, a család egy főre eső 
jövedelme arányában állapítják meg. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociális 
alapon rászoruló kiskorúak, vagy közoktatási intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. 
Ennek formája: a) gyermekétkeztetés normatív kedvezmény b) pénzbeli támogatás. 

 

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülő gyermek gyámjául rendelt, a gyermek tartására köteles hozzátartozó jogosult, aki az alábbi 
támogatások valamelyikében részesül: a) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járan-
dóságban, balett művészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, időskorúak járadékában 
vagy b) olyan ellátásban, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jog-
szabály hatálya alá tartozik. 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény: A települési önkormányzatok képviselő-testülete - az 
önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint - rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban ré-
szesítheti azokat a gyermeket gondozó családokat, amelyek időszakosan létfenntartási gondokkal 
küszködnek vagy létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli helyzetbe kerültek.  A segítség összege 
és gyakorisága a települési önkormányzatok anyagi lehetőségeihez igazodik. 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek száma nőtt a vizsgált idő-
szakban. A tartósan beteg, a kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben és a rendkívüli gyermek-
védelmi kedvezményben részesítettek számáról a települések nem szolgáltattak teljes körűen adatot. 
Pótlása szükséges. 
 
Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 
 
Az ingyenes és kedvezményez étkezés és tankönyvellátásról a települések nem szolgáltattak teljes 
körűen adatot. Változott az ellátási rendszer törvényi szabályozása is. 2015. szeptember 1-jével ki-
terjesztették azon családok körét, akik ingyenes óvodai étkezésre jogosultak (rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesültek, nagycsaládosok, a családban fogyatékkal élő vagy tartósan 
beteg gyermek található, az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 %-át. 
Kiterjesztették az ingyenes tankönyvre jogosult gyermekek körét is, hiszen 2015-ben már minden 1-
3 évfolyamos gyermek számára ingyenesen jár a tankönyv. 
Az ingyenes tankönyvellátás esetében a rászorultsági alapon részesülők körének vizsgálata indo-
kolt. 
Az adatok pótlása szükséges. 
 
A magyar állampolgársággal nem rendelkező óvodások, illetve általános iskolás korú gyermekek 
számáról a települések nem szolgáltattak teljes körűen adatot vagy nincs ilyen gyermek.  
Balástya település jelezte nem magyar állampolgárságú gyermekek jelenlétét. 

      év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

Ebből tartó-
san beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma  

Ebből tartósan 
beteg fogyatékos 
gyermekek száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

2008 1503 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2009 1464 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2010 1553 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 1512 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2012 1515 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2013 1580 n.a. n.a. n.a. n.a. 
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A vizsgált időszakban több mint ötszörösére emelkedett a magyar állampolgársággal nem rendelke-
ző óvodások száma Balástyán. Jelentős az emelkedés az iskolások esetében is, itt több mint négy-
szeres a növekedés. Az ellátásban részesülők szinte 100 %-ban román állampolgárok, áttelepült 
vagy mezőgazdasási idénymunkát vállaló családok gyermekei. Többségük beszél magyarul, beil-
leszkedésük zökkenőmentes. A szülők egy kis észe nem tud írni és olvasni. Az iskola szülőklubot 
indított számukra, ahol írni és olvasni tanulnak. Sajnos nem jelentkeztek valamennyien. 
A hiányzó adatok pótlása szükséges, majd azok elemzése. 

 
IX.2. Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Szegregált településrész Bakson található. A szegregált lakókörnyezetben élő gyermekek számáról, 
életkori megoszlásáról a település nem szolgáltatott adatokat. Ismert viszont a sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek száma. A település iskolájában 31 % az SNI gyermekek aránya, akiknek több mint 
fele (54 főből 29 fő) a szegregált településrészen él. 

 

IX.3. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 

A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata. 

Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény adja, amely előírja, hogy a 
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról  

b) a fogorvosi alapellátásról  

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról  

d) a védőnői ellátásról 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról 
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A szolgáltatások elérhetőek a településeken. Védőnő minden településen található, az egy védőnőre 
jutó gyermekek száma Balástyán a legmagasabb. 

Betöltetlen háziorvosi praxis nincs a járásban, gyermekorvos egyedül Balástyán praktizál. 

Beavatkozás tervezése szükséges annak érdekében, hogy a gyermekorvosi ellátás helyben elérhető 
legyen, hiszen a mélyszegénységben élők anyagi körülményei nem engedik meg, hogy gyermekü-
ket más településen részesítsék az ellátásban. 

 

Bölcsődei ellátás 
Bakson, Csengelén és Pusztaszeren nem található bölcsőde, beavatkozás tervezése szükséges az 
ellátás biztosítása érdekébe, hogy a munkaerő piacra visszatérni akaró anyák el tudják helyezni 
gyermeküket. 

 

Családi napközi 
Családi napközi Bakson, Balástyán és Kisteleken található. Pusztaszeren és Csengelén sem bölcső-
de, sem családi napközi. Beavatkozás tervezése szükséges a 3 év alattiak elhelyezése érdekében az 
anyák munkaerő piaci esélyeinek növeléséért. 

 

Gyermekvédelem 
Valamennyi településen dolgozik gyermekvédelmi felelősök a járás alkalmazásában állnak.  

 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
Családsegítő szolgálat valamennyi településen működik, igyekszik megoldani az átmenetileg krí-
zishelyzetbe került családok problémáit. Segítséget nyújt a családi problémák rendezésében, a csa-
lád életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárásában, illetve megszűntetésében, mentális prob-
lémáinak megoldásában; és ennek rendezése érdekében szociális, életvezetési és egyéb tanácsokat 
nyújt és szervez. Az anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeli ellátásokhoz, 
továbbá szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást szervez.  
 
Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 
A járás köznevelési intézményeiben biztosított a gyermekek számára az egészségfejlesztési, sport-, 
szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés. Az intézmények jelentős pályázati források 
bevonásával egészítik ki szolgáltatásaikat. A köznevelési intézmények jellemezően a település 
sportéletébe is bekapcsolódnak. 

 
Gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 
Gyermekétkeztetés a köznevelési intézmények keretében, illetve a bölcsődei ellátásban biztosított. 
A hátrányos – és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetése, valamint ingyenes tan-
könyvhöz juttatása a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelve történik. 
 
A nyári gyermekétkeztetésnél az állam által az önkormányzatnak nyújtandó támogatás feltétele, 
hogy a települési önkormányzat vállalja, hogy (2012-ben) legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon 
keresztül biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek (a 
továbbiakban: rászoruló gyermekek) étkeztetését napi egyszeri meleg étkeztetés formájában a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (1) be-
kezdés g) pontja alapján ingyenesen vagy kedvezményesen.  
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2015-ben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes nyári étkez-
tetésére pályázhattak az önkormányzatok. A járás települései éltek a lehetőséggel. 

 

Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgálta-
tások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, valamint hátrányos megkülönböztetésre nem 
kerül sor a járás településein. 

Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein 
belül 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtése érdekében pozitív diszk-
rimináció alkalmazása szükséges. 2012-2014 között zajlott a térségben a gyermekesély program, 
melynek keretében számos támogató programot, szolgáltatást kaptak a rászoruló gyermekek. A 
köznevelési intézmények jellemzően keresik a pályázati lehetőségeket a célcsoport támogatása ér-
dekében. 

 

IX.4. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 
 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: 

• Sajátos nevelési igényű gyermek (SNI), tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, be-
szédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figye-
lem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdők csoportja (Nkntv. 4. § 25. pont) 

• Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 
nevelési igényűnek (Nkntv. 4. § 3. pont). 

• Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-
éig hatályban tartja a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontjában 
rögzített definíciót a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet vonatkozásában, ezt köve-
tően a definíciót a Gyvt. fogja tartalmazni. A 2013. szeptember 1-éig hatályos szabályozás 
értelmében hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt megállapítot-
ták. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvé-
nyes felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, ta-
nuló esetén a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfo-
lyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Erről a szülő önkéntesen a Gyvt-ben 
meghatározott eljárás keretében nyilatkozhat. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyer-
mek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.  
2013. szeptember 1-jei hatállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fia-
tal felnőtt) fogalma és e tény fennállásának megállapítása, mint a gyermekvédelmi gondos-
kodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike, a gyermek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben került szabályozásra. A szabályozás célja a gyermek hátránya-
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inak kompenzálása, esélyeinek növelése kora gyermekkortól fiatal koráig, minél sikeresebb 
társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. 
A gyermekvédelmi törvény értelmében a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 
szempontjából meghatározó tényezők a következők:  
- a szülő, a családba fogadó gyám ( a továbbiakban: gyám) iskolai végzettsége alacsony; leg-
feljebb alapfokú végzettség; 
- a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága; 
- az elégtelen lakáskörülmények; 
- a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt számára 
nyújtott utógondozói ellátás. 
Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt 
nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a gyám legmagasabb isko-
lai végzettsége alapfokú- (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett ön-
kéntes nyilatkozattal történik) 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő 
szülők bármelyike vagy a gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására (foglal-
koztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a kedvez-
mény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskereső-
ként tartotta nyilván a munkaügyi központ- (az alacsony foglalkoztatottság fennállását az el-
járó hatóság ellenőrzi) 
- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett 
környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 
olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez 
szükséges feltételek- (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény az integrált település-
fejlesztési stratégia, illetve ennek hiányában környezettanulmány által megállapítható. ) 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; 
alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll. 
A törvényi változás miatt számos gyermek került ki a hátrányos, illetve halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermekek köréből. Hátrányos helyzetüket a törvényi változás nem szüntette 
meg, továbbra is kiemelt figyelmet igényelnek. 

 

• Kiemelt figyelmet igénylő gyermek továbbá a kiemelten tehetséges gyermek. 
 

IX.5. Óvodai nevelés 
 

Valamennyi település rendelkezik óvodával, helyhiány miatt nem utasítottak el egyetlen gyermeket 
sem.  

Bakson 75 férőhelyen 90 gyermek nevelését látják el. A hátrányos és halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermekek aránya rendkívül magas, valamint magas a fejlesztő foglalkozásokon részt vevő 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya. Van olyan óvodai csoport, ahol 
minden HHH gyermekfejlesztő foglalkozáson vesz részt.  A településen élő gyermekek közül rend-
kívül magas a SNI gyermekek aránya (30%), ennek ellenére nincs gyógypedagógus az óvodában. A 
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születési adatok alapján nem várható a gyermeklétszám csökkenése. Beavatkozás tervezése szüksé-
ges az óvodai férőhelyek bővítése érdekében. 

Balástyán az óvodai nevelés 2 telephelyen folyik, a nemrég kialakított új óvoda épülete kicsinek 
bizonyult. Balástyán is magas a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ará-
nya (2012-13-as tanévben 47%, ill. 32 %) 

Csengele elegendő férőhellyel rendelkezik az óvodai nevelés ellátására. A hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek arányáról a település nem szolgáltatott adatokat. Az adatok pótlása 
szükséges.  

Kistelek 2 telephelyen biztosítja az óvodai nevelés ellátását. Az kisteleki óvodákba 2013. május 31. 
adatok alapján 72 hátrányos helyzetű, 21 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek volt beíratva. A 
gyermekek szűrése az óvodában megkezdődik, hogy idejében megfelelő fejlesztésben részesülhes-
senek, ennek megoldása részben az intézményen belül, részben a Pedagógiai Szakszolgálat igény-
bevételével történik. A hátrányos helyzetű gyerekek több mint 20 %-a , a halmozottan hátrányos 
helyzetűek 10 %-a részesül fejlesztő foglalkozásban. 
A kisteleki óvodában a 2015/16-os nevelési évtől kezdődően gyógypedagógiai csoport működik. 
Ópusztaszeren sem jelentkezik helyhiány. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-
kek arányáról itt sem rendelkezünk adatokkal. 

Pusztaszer 2 óvodai csoportban látja el a 3-6 éves korú gyermekek nevelését. A hátrányos és hal-
mozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányáról nincs adat. 

Gondot okoz továbbá a településeknek az óvodaépületek karbantartása, rezsi költségek kigazdálko-
dása. Keresni kell a pályázati forrásokat az épületek infrastrukturális fejlesztésére.  

 

 

IX.6. Iskolai nevelés, oktatás 
 

A járás valamennyi településén található általános iskola. A járásszékhely, Kistelek középfokú okta-
tási intézménnyel is rendelkezik. 

Baks, Balástya, Ópusztaszer és Pusztaszer általános iskoláját, valamint a kisteleki gimnáziumot a 
katolikus egyház tartja fenn, a többi fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. 

 
IX.6.1. BAKS 
A településen egyetlen, egyházi fenntartásban lévő általános iskola működik. 2012-ben 3 tanuló járt 
más településről, az eljáró tanulók számáról a település nem szolgáltatott adatokat. 

Az iskolai nevelésben rendkívül magas a hátrányos (68 %), halmozottan hátrányos (43 %) és az SNI 
(26 %) tanulók aránya. A SNI tanulók 55 %-a halmozottan hátrányos helyzetű. Az eljáró tanulók 
számáról a település nem szolgáltatott adatot. A vizsgált időszakban nem minden általános iskolás 
végezte el eredményes a nyolc osztályt. 

A kompetencia-mérési eredmények a vizsgált időszakban nem érték el az országos átlagot, 88-93 % 
között mozog. A HHH tanulók teljesítménye 40-70 %. A HHH gyermekek körében alacsony az 
érettségit adó képzésben továbbtanulók aránya, 4,5%- 19 % között mozog. Az összlétszámon belül 
az arány 43%-78 %. Beavatkozás tervezése szükséges a HHH gyermekek felzárkóztatása érdeké-
ben. 

Az évfolyamismétlők aránya 0,57-5,9 %. HHH tanuló 2011-ben ismételt évfolyamot, a vizsgálat 
többi évében nem. 

2011-ben volt 250 óránál többet hiányzó tanulója az iskolának.  
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A településen működött tanoda program, vélhetően pályázati forrásból. 2015-ben ismét kiírásra 
került a pályázat. Az adatszolgáltatás szerint a pályázati forrásból nem finanszírozható időszakok-
ban nem működik a tanoda. A HHH gyermekek magas aránya miatt meg kell oldani a projektidő-
szakok közötti fenntartást is. Az iskola igényli az integrációs normatívát, működteti az integrációs 
pedagógiai rendszert. 

Nyári táborokról, alapfokú művészeti oktatásról a település nem szolgáltatott adatokat. 

 
IX.6.2. BALÁSTYA  
Az általános iskolai ellátást a katolikus egyház fenntartásában működő Munkácsy Mihály Katolikus 
Általános Iskola Balástya biztosítja. A településen élő általános iskolás korú gyermekek 98,6 %-a a 
település általános iskolájában veszi igénybe az ellátást. Az eljáró, bejáró tanulók adatai alapján 
szelekciós mechanizmus nem fedezhető fel a településen. 

Az oktatás személyi feltételei a szakos ellátottság tekintetében a kémia tantárgy kivételével biztosí-
tottak. 

A vizsgált időszakban valamennyi nyolcadik évfolyamos gyermek eredményesen elvégezte a nyol-
cadik osztályt, lemorzsolódás nem volt.  

A hátrányos helyzetű tanulók aránya a 2012-13-as tanévben 55 % volt, a halmozottan hátrányos 
helyzetűeké 19 %. A SNI gyermekek aránya magas, 14 %, közülük 57 % halmozottan hátrányos 
helyzetű. Az iskola évek óta működteti a HHH gyermekek hátránykompenzációs programját, az 
IPR-t. 

Az iskola kompetencia-mérési mutatói megközelítik az országos átlagot. A HHH tanulók esetében 
elmaradás tapasztalható az iskolai átlaghoz képest. 

Továbbtanulás. Az összlétszámon belül a végzősök 70-80 %-a tanult tovább érettségit adó képzés-
ben. A HHH tanulók körében ez az arány 17-88 % között mozog. A HHH tanulóknak kiemelten 
kell pályaorientációs szolgáltatásokat nyújtani tovább tanulás előtt. 

Tanoda program nem működik a településen, a HHH tanulók magas aránya miatt bevezetése java-
solt. 

 

IX.6.3. CSENGELE 
Az általános iskolai oktatást állami fenntartásban lévő általános iskola biztosítja. Évfolyamonként 
egy osztály működik. 

Más településről 12 gyermek jár az iskolában az eljáró tanulók számáról nincs adat. A személyi 
feltételekről és a HH/HHH tanulók arányáról a település nem szolgáltatott adatot. 

A vizsgált időszakban valamennyi végzős tanuló továbbtanult. 

A kompetencia-mérési eredmények a legtöbb esetben meghaladják az országos átlagot. A HHH 
gyermekek eredményéről nincs adat. 

Az érettségit adó képzésben továbbtanulók aránya összlétszámon belül 73% - 65 % között mozog. 
A HHH tanulók körében ez az aránya 37-58 %. 

A személyi feltételekről, szakos ellátottságról a település nem szolgáltatott adatokat. 

 
IX.6.4. K ISTELEK  
Kisteleken az általános iskolai ellátást a KLIK fenntartásában működő általános iskola biztosítja. 
Az iskolában eltérő tantervű osztály működik alsó és felső évfolyamokon összevontan. A gyógype-
dagógiai osztályok ellátják a járás integráltan nem nevelhető gyermekeinek oktatását, nevelését. 

Az eljáró, bejáró tanulók arányáról a település nem szolgáltatott adatot. 
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Szintén nincs adat a HH/HHH és az SNI tanulók arányáról. Pótlása szükséges. 

Az iskola kompetencia-mérési eredményei megközelítik, vagy meghaladják az országos átlagot. A 
HHH gyermekek eredményei az intézményi átlag körüliek 10. évfolyamon. A többi évfolyam ese-
tében nem rendelkezünk adatokkal a HHH gyermekek eredményeiről. 

Érettségit adó képzésben tanult tovább a végzősök 70-92 %-a. A HHH gyermekek körében ez az 
arány 43-60 %. 

Az évfolyamismétlők aránya alacsony, 0,17- 1,01 % között mozog. 

 
IX.6.5. ÓPUSZTASZER 
Az általános iskolai ellátást egyházi fenntartásban működő általános iskola biztosítja, évfolyamon-
ként 1-1 osztály található. Az utóbbi években az iskolai összlétszám emelkedik, köszönhetően an-
nak, hogy a jelentős tanyavilágból a tanyagondnoki szolgálat támogatja az iskolába való el-és haza-
jutást. A településről eljáró tanulók számáról nem szolgáltatott adatokat a település. 

A hátrányos helyzetű tanulók aránya 66 %, a halmozottan hátrányos helyzetűeké 30 %. A SNI tanu-
lók aránya 12%. 

A kompetencia-mérési eredményekről a település nem szolgáltatott adatokat. Pótlása szükséges. 

Az érettségit adó képzésben továbbtanulók aránya 57-86 % között mozog. Az arány a HHH gyer-
mekek körében 16-75 %. 

Az intézmény működtet tehetséggondozó programot, valamint rendszeresen szervez nyári táboro-
kat. 

 

 
IX.6.6. PUSZTASZER 
A településen egyházi fenntartású általános iskola működik, évfolyamonként 1-1 osztállyal. A vizs-
gált években minden tanuló sikeresen befejezte az általános iskolát. Egyéb adatokat nem szolgálta-
tott a település. Pótlása szükséges. 

Az oktatás, nevelés vizsgálatakor legfontosabb megállapítás, hogy a települések kevés adatot szol-
gáltattak.  Az adatok begyűjtését követően érdemes az intézmények összehasonlító elemzését elvé-
gezni, meghatározni melyik területen teljesítenek eredményesen az intézmények, hol van szüksége 
fejlődésre. Feltérképezhetők az egyes jó gyakorlatok, melyek átadhatók a többi településnek. 
 

IX.7. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során járásunkban 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Jelentősen nőtt a veszélyeztetett gyermekek 
száma 
 

• Az egyes családokon belül az okok feltá-
rása 

• Komplex beavatkozási program kidol-
gozása, 

 
Nőtt a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő gyermekek száma 
Adathiány 

 

• Hiányzó adatok pótlása 

• okok feltárása, komplex beavatkozási 
terv készítése 
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Adathiány a nem magyar állampolgársággal 
rendelkező gyermekekről, a hátrányos és hal-
mozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya 
az óvodában 

• adatok pótlása 

Gyermekorvos csak Balástyán és Kisteleken 
található 

• Beavatkozás tervezése szükséges annak 
érdekében, hogy a járás valamennyi te-
lepülésén rendeljen gyermekorvos. 

Az ingyenes étkeztetésre jogosult gyermekek 
magas aránya miatt rendkívül fontos a nyári 
étkezés biztosítása a rászoruló gyermekek szá-
mára.  

• Pályázati források, egyéb adományok 
felkutatása. 

Bölcsőde, nincs minden településen (Baks, 
Csengele, Pusztaszer), illetve férőhelyhiány 
(Kistelek) mutatkozik  

• Pályázat benyújtása bölcsőde kialakítá-
sára, illetve bővítésére. 

Bakson több gyermek részesül óvodai ellátás-
ban, mint amennyi férőhely van, Balástyán egy 
szükségtermet kellett kialakítani az óvodások 
létszámának emelkedése miatt 

• Óvodabővítési pályázat benyújtása 

A köznevelési intézmények állagának megóvá-
sa, korszerűsítése, eszközfejlesztése nem meg-
oldható önkormányzati forrásokból. 

• Pályázatok benyújtása az intézmények 
infrastruktúrájának, eszközállományának 
fejlesztésére. 

Az iskolai oktatás tekintetében több helyen 
adathiány mutatkozik 

• humánerőforrás fejlesztés, adatok pótlá-
sa, majd összehasonlító elemzés, be-
avatkozások tervezése 

A HHH gyermekek körét vizsgálva megállapít-
ható, hogy az intézményi átlagoknál alacso-
nyabb százalékban tanulnak tovább érettségit 
adó képzésben.  

• Beavatkozás tervezése szükséges annak 
érdekében, hogy a HHH tanulók érettsé-
git adó képzésben való továbbtanulási 
aránya érje el az országos és az iskolai 
átlagot:– pályaorientációs tevékenység, 
fejlesztések, felvételi előkészítés, moti-
válás.  

• Arany János program népszerűsítése 
• Tanoda vagy tanoda típusú pályázatok 

benyújtása 
Tehetséggondozó programokat nem működtet-
nek az iskolák 

• Tehetséggondozó programok adaptálása, 
a járásban legalább egy iskola váljon te-
hetségponttá. 

Az egyes iskolákban rendkívül magas az SNI 
gyermekek aránya 

• Pályázati kiírások folyamatos figyelése a 
célcsoport oktatási esélyegyenlősége ér-
dekében – nem hagyományos fejleszté-
sek, lovas terápia, HRG terápia feltétele-
inek megteremtése. 

• korai szűrések, fejlesztések, humánerő-
forrás fejlesztés 

A térségben magas a HH/HHH gyermekek ará-
nya 

• Sportolási lehetőségek fejlesztése hely-
ben, kikapcsolódási, szórakozási lehető-
ségek megteremtése helyben 

• Táborok, kirándulások, színházlátoga-
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tások, mozi stb. szervezése önkormány-
zati vagy pályázati finanszírozásból. 

 
 
IX. 8. A nők helyzete, esélyegyenlősége 
 

Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez: 
• Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, 

mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, 
szociális, kulturális jog tekintetében. 

• a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a 
munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén 
történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv, 

• a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szo-
ciális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, 

• a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a 
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról. 

 

IX.8.1.  A NŐK GAZDASÁGI SZEREPE ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGE 
„A nők munkaerő-piaci esélyegyenlőségét tekintve a hagyományos nemi szerepeket érintő felfogás 
következtében a gyermekvállalás, és nevelés a nők életpályáját kedvezőtlenül befolyásolja, szűkíti 
térbeni és időbeni mozgásterüket, mivel hazánkban jelenleg még elsősorban a nők vállalnak na-
gyobb részt a családi és háztartási teendők ellátásában. E felfogás általánossága folytán a munkálta-
tók esetenként a férfiakénál korlátozottabb rendelkezésre állásukkal számolnak, olykor toborzásnál, 
az előmenetelben is utóbbiakat részesítik előnyben.  

Az esélyegyenlőség érvényesülésének kihívásai 

A nemekhez kötődő sztereotípiák miszerint a nőket tulajdonságaik és motivációik elsődlegesen az 
otthoni feladatok ellátására predesztinálják, míg a férfiak rendeltetése és célja a családról való 
anyagi gondoskodás, leginkább a nők munkaerő-piaci esélyegyenlőségét, képességeiknek megfelelő 
munkahelyi érvényesülését korlátozzák. A sztereotípiák többségében a nőkre vonatkoznak és – csa-
ládi állapotuk (kisgyerekes, gyermektelen, egyedülálló, családos, gyermeket egyedül nevelő) mind 
státuszuk (női vezető) alapján megfogalmazódnak és rendszerint a nők hátrányos megkülönbözteté-
sét eredményezik. Kezdve a női sztereotip tulajdonságok (kedves, simulékony, gondoskodó, érzel-
mes, stb.) és a vezetői szerep vagy akár a tudatos karrierépítés összeegyeztethetetlenségéből követ-
kező hátrányokkal. A sztereotípiák hatására a nők megbecsültsége alacsonyabb a munka világában, 
ezért az otthoni helytállást jobban lehetővé tévő szakmát, munkahelyet és munkaidő-beosztást vá-
lasztanak, alacsonyabb presztízsű munkakörökben dolgoznak, alacsonyabb munkabérért, kevésbé 
vállalnak nagyobb leterheltséggel járó, mobilitást igénylő feladatokat, visszafogják karrier-
elképzeléseiket. A nemekhez kötődő előítéletek tudati beágyazottsága, az aránytalan otthoni 
munkamegosztás társadalmi tény, az ezeket rögzítő normák Magyarországon különösen elterjed-
tek. 
A nemek közti egyenlőtlenségek mellett a nők és nők, a férfiak és férfiak között is létező egyenlőt-
lenségek (fogyatékosság, etnikum, életkor, lakóhely, stb.) együttesen hatnak, többszörösen hátrá-
nyos helyzetet szülnek. („Nők a munka világában” – szakmai anyag a Munkáltatók Esélyegyenlő-
ségi Fóruma Egyesület rendezvényéhez) 
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IX.8.2. TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS  
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a munkavi-
szonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét 
meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka ter-
mészetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai 
vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe 
venni. 

Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy 
az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő 
személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a 
nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is. 
Az EU 1975 óta több irányelvet fogadott el a nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés fel-
számolására, és az Európai Bíróság nagy számban hozott ítéletet nemi diszkrimináció miatt indított 
ügyekben. 
2006-ban az EU elfogadta a nők és férfiak közti esélyegyenlőségének ütemtervét, amely a nemek 
közti egyenlőség megteremtése érdekében a 2006-2010 tartó időszakban hat prioritási területet azo-
nosít:  

1. A nők és a férfiak gazdasági függetlenségének megvalósítása 
2. A munka, a magánélet és a családi élet jobb összeegyeztetése 
3. A nők és a férfiak döntéshozatalban való egyenlő részvételének elősegítése 
4. A szexuális erőszak és az emberkereskedelem felszámolása 
5. A nemekhez kapcsolódó sztereotípiák felszámolása 
6. A nemek közötti egyenlőség előmozdítása az EU-n kívül 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 
A térségi adatgyűjtés célja, hogy bemutassa, az aktív korú lakosságból milyen arányban érinti a 
munkanélküliség a nőket és a férfiakat. Ha a munkanélküliek között magasabb a nők száma, akkor 
vizsgálni kell a jelenség okait. Okozati tényező lehet például:  a településen található munkahelyek 
jellege; bölcsődei, óvodai férőhelyek hiánya; a településen élő munkanélküli nők alacsony iskolai 
végzettsége, stb. A probléma azonosítását követően megoldási javaslatot kell tenni, mely elősegíti a 
nők munkaerő-piaci esélyegyenlőségét. 
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Az alábbi diagramok a nők és a férfiak foglalkoztatottságának mértékét mutatják 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A diagramok jól szemléltetik, hogy a nemen belül a férfiak foglakoztatási aránya jóval magasabb a 
járásban. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A munkaképes férfiak száma a vizsgált időszakban magasabb, mint a munkaképes korú nőké. 
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Annak ellenére, hogy a munkaképes korú férfiak száma a magasabb a vizsgált időszakban, a mun-
kanélküliséget vizsgálva megállapítható, hogy a munkanélküli nők száma a vizsgált években (2008-
2013) magasabb, mint a férfiaké. 
 
A helyzetelemzést segítő indikátortábla nők részvétele a foglalkoztatást segítő képzési programok-
ban című táblázatot csak Baks és Ópusztaszer töltötte ki. Itt településenként 1-1 programot jeleztek, 
Ópusztaszeren a férfiak, Bakson a nők vettek részt magasabb arányban. 
 
IX.8.3. A NŐK HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE  
 

A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség, megmutatkozhat 
a munkára való jelentkezéskor (ha a munkakör betöltésére mindkét nem képviselője alkalmas, azo-
nos kvalitásokkal rendelkeznek, a munkáltató mégsem szeretne nőt alkalmazni), az azonos munká-
ért járó eltérő bérezésben, vagy az előmeneteli lehetőségek szűkösségében (üvegplafon-jelenség). A 
vizsgálat azt kutatja, hogy hány esetben tettek panaszt a településen hátrányos megkülönböztetés 
miatt. Javaslatokat az esetek számától és a jelentett esetek jellegéből következtetve kell tenni a 
probléma megoldására. 
A diszkriminációs gyakorlat visszaszorítása szempontjából fontos a foglalkoztatási viszonyok el-
lenőrzése, szükség esetén az Egyenlő Bánásmód Hatóság bevonása, a tájékoztató kampányok, vagy 
a területtel foglalkozó társadalmi szervezetekkel történő együttműködés. 
 
A nők hátrányos megkülönböztetéséről egyik település se számolt be, az adatok pótlása szükséges.  
A munkanélküli nők iskolai végzettségéről egyedül Ópusztaszer szolgáltatott adatot. A településen 
a munkanélküli nők korén belül nőtt a 8 általánossal illetve azzal sem rendelkezők aránya, a vizsgált 
években több mint 60 % volt az arány. A többi település esetében szükséges az adatok pótlása. 
 

IX.9.  A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások 
 

A járás települései közül Csengelén, Bakson és Pusztaszeren nem működik bölcsőde. Bakson 2011-
től családi napközi működik, 7 gyermek elhelyezése lehetséges itt. 
Azokon a településeken, ahol nem biztosított a 3 év alatti gyermekek ellátása, fel kell mérni az igé-
nyeket, bölcsődét kell kialakítani a munkaerő-piacra visszatérni szándékozó nők támogatása érde-
kében. 
IX.9.1. CSALÁDTERVEZÉS , ANYA - ÉS GYERMEKGONDOZÁS TERÜLETE  
Valamennyi településen dolgozik védőnő. 
A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét is szolgálja. Nemcsak a kis-
gyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem feladata a kismama (gyakorlati és lelki) 
segítése is, hogy ezzel támogassa a felügyelete alá tartozó gyermek megfelelő testi és mentális fej-
lődésének biztosítását. Mindezeken felül a védőnők rendszeresen nővédelmi tanácsadást is tartanak. 
A családtervezéssel, gyermekvállalással összefüggő ismeretek átadása, már az általános iskolában 
megkezdődik, a védőnők rendszeresen tartanak előadásokat a témában. A 18 év feletti nőket az 
alábbi problématerületeken látja el tanácsokkal a védőnő: fogamzásgátlás, meddőség, menstruációs 
zavarok, változókori problémák (klimax), vizelettartási zavarok. 
Kevesen keresik a nővédelmi tanácsadással kapcsolatos  szolgáltatást, hirdetésekkel egyéb propa-
gandával ki kell terjeszteni az igénybe vevők körét. 
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IX.9.2. A NŐKET ÉRŐ ERŐSZAK , CSALÁDON BELÜLI ER ŐSZAK  
A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók közöt-
ti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv. és a Büntető törvénykönyv 
tartalmazza. A nők elleni erőszak különböző formáira, vagy ugyanezeknek nem a párkapcsolaton 
belül megnyilvánuló formáira (pl. szexuális jellegű visszaélések) is a Büntető törvénykönyv rele-
váns paragrafusai vonatkoznak.   Az országos tendencia szerint a zaklatás, szexuális vagy családon 
belüli erőszak miatt történt rendőrségi feljelentések száma alulmarad a tényleges esetek számától.  
A családon belüli erőszakról egyetlen település sem szolgáltatott adatot. 
 
A NANE Alapítvány a családon belüli erőszakról: 
„A családon belüli erőszakról a köztudatban élő tévhitek eloszlatása munkánk egyik legalapvetőbb 
része, mivel e tévhitek sokszor megbénítják mind az áldozatok segítségkérését, mind az ismerősek és 
az intézmények beavatkozását. E tévhitek csaknem kivétel nélkül az áldozatot teszik felelőssé a bán-
talmazó erőszakos viselkedéséért, illetve az elkövetőt patologizálják: sérült, tetteiért felelni képtelen 
szerencsétlennek állítják be. A valóság azonban ennek igen ritkán felel meg: az elkövetőt ismerősei 
és tágabb családja "rendes", "jóravaló" embernek ismeri, ezért ha az áldozatok beszélni kezdenek, 
sokszor senki sem hisz nekik. Tovább nehezíti az áldozatok helyzetét, hogy nemegyszer maga az el-
követő is a nő viselkedésével indokolja a bántalmazást. Az erőszak megtörésének első lépése, hogy a 
felelősséget oda helyezzük, akit illet - az elkövetőre. 
Tévhit: A nők is verik a férjüket. 
Tény: A partnerkapcsolati testi erőszakkal kapcsolatos esetek 95%-ában a férfi az agresszív fél, és 
nőt bántalmaz. A fennmaradó 5%-ot a férfit bántalmazó nők, illetve leszbikus és homoszexuális 
partnerüket bántalmazó melegek alkotják.  
Tévhit: A bántalmazás a lakosságnak csak egészen elenyésző hányadát érinti.  
Tény: Minden ötödik nőt rendszeresen bántalmaz partnere. Ez jelenleg Magyarországon mintegy 
félmillió bántalmazott nőt, és ennél valamivel kevesebb bántalmazó férfit érint.  
 
 
IX.9.3. KRÍZISHELYZETBEN IGÉNYBE VEHET Ő SZOLGÁLTATÁSOK (PL. ANYAOTTHON , CSALÁDOK 

ÁTMENETI OTTHONA ) 
 
A települések adatszolgáltatása szerint 50 km-es körzetben található anyaotthon. A járásban nincs 
olyan intézmény, amely be tudja fogadni a krízishelyzetben lévő családokat, nőket. 
Anyaotthon Kiskunfélegyházán és Szegeden van, azonnali megoldást azonban nem kínálnak, mert 
várólistával működnek. Amennyiben a krízishelyzetbe került nő eljut a családsegítő szolgálathoz, a 
családgondozók közreműködnek az elhelyezés megoldásában, ez azonban hosszú időt vesz igénybe 
és csupán átmeneti megoldás. A nehéz élethelyzetbe került szülők gyermekeinek elhelyezésére a 
kisteleki kollégiumban van lehetőség. Szükség esetén a gyámhivatal a településen „helyettes szülő” 
kijelölésével gondoskodik a bajba került gyermek elhelyezéséről, sokszor már ez a megoldás is 
megnyugvást jelent a krízishelyzetbe került anya számára. 
Beavatkozás tervezése szükséges. 
 
IX.9.4. A NŐK SZEREPE A HELYI KÖZÉLETBEN  
A települések esetében elmondható, hogy a képviselő testületekben a férfiak felülreprezentáltak. 
Kisteleken 1 fő, Balástyán 2 fő nő települési képviselő. 
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Az azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nemcsak a női 
nem reprezentálása miatt van szükség politikában, azaz a közügyekről való döntési mechanizmus-
ban, hanem mert ez szolgálja leginkább a közös érdeket. 
 
2014. decemberében a Demokratikus Koalíció benyújtott az Országgyűlésnek egy törvénytervezet 
„a nők esélyegyenlőségét szolgáló egyes törvénymódosításokról” 
A tervezet (a Ptk egyes paragrafusainak kiegészítésével) szabályozná pl. a részvénytársaságok igaz-
gatótanácsának, egyéb vezető szerveinek nemi összetételét, egyharmaduk legalább legyen nő. A 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tör-
vény módosításával ugyanez az arány elérése lenne kötelező a köztulajdonban lévő, zártkörűen mű-
ködő részvénytársaságok vezető szervei esetében is. Itt előírja továbbá, hogy az alkalmazottak egy-
harmadának nőnek kell lennie. 
A tervezet benyújtója a következőkkel indokolta javaslatát: 
„Az elmúlt években számos felmérés készült arra vonatkozóan, hogy hol a legjobb és a legrosszabb 
nőnek lenni a világon. A szóban forgó felmérések több kategória alapján rangsorolták az országo-
kat, mint például a jogegyenlőség, az egészségügyi helyzet, az iskolázottság, a gazdasági szférában 
és a politikában elfoglalt hely, melyek szerint Magyarország világszinten a legrosszabb egyhar-
madba került.” 
Habár a magyar nők képességei, iskolázottságuk, végzettségük semmiben sem maradnak el az él-
mezőnyben lévő országokétól, a gazdasági és politikai szférában elfoglalt helyük messze elmarad a 
kívánatostól. Az elmúlt években, Európában csekély előrehaladás történt, azonban a mostani ütem 
mellett még 40 évig tartana a nemek közötti megfelelő egyensúly elérése. Ráadásul az elmúlt 2 év-
ben a testületek elnöki székében ülő nők aránya még csökkent is. Négy fő érv van, amiért segíte-
nünk kell a nőket: 

1. a munkát vállaló nők számának növelése javítja a versenyképességet és segíti a felnőtt korú 
lakosság foglalkoztatási rátájának növelését 

2. egyre több tanulmány igazolja, hogy összefüggés van a vezető beosztású nők száma és a vál-
lalatok pénzügyi teljesítménye között 

3. számos uniós tagállam megkezdte az igazgatóságra vonatkozó kötelező kvóták bevezetését. 
Az első néhány ilyen tagállam Belgium, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolor-
szág, Dánia, Finnország, Görögország, Ausztria és Szlovénia az állami tulajdonú vállalatok 
igazgatótanácsaira vonatkozóan fogadott el kvótákról szóló törvényeket. 

4. európaiak támogatják a nemek közötti megfelelőbb egyensúlyt. Az Európai Parlament egy 
közelmúltban elfogadott döntése alapján az uniós szabályozás az irányba mutat, hogy 2015-i g 
30, 2020-ig pedig 40 százalék legyen kötelező jelleggel a nők aránya az igazgatóságokban. Az 
európai szabályozás ráadásul nem különböztet meg állami és magánvállalatokat ebben a te-
kintetben. 

A törvényjavaslat nem került elfogadásra. 
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IX.9.5. KÖVETKEZTETÉSEK : PROBLÉMÁK BEAZONOSÍTÁSA , FEJLESZTÉSI LEHET ŐSÉGEK MEGHA-

TÁROZÁSA . 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során járásunkban 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A munkanélküliek nemen belüli arányának 
vizsgálatakor látszik, hogy a nők foglalkozta-
tottsági mutatói rosszabban a férfiakénál. 

• A nők foglalkoztatásával kapcsolatos 
problémák feltárása 

• Munkahelyteremtő pályázatok 
• munkaerő-piaci kompetenciák erősítése 
• álláskeresési technikákban támogatás 

• pályaorientációs tanácsadás 
• képzési programok helyi mobilitási lehe-

tőségekhez igazodva 
Nem rendelkezünk adatokkal az állás nélküli 
nők iskolai végzettségével kapcsolatban. Nem 
rendelkezünk adatokkal arról, hogy a térség 
lakosai közül hány ember vett részt felnőttkép-
zési programokon. 

• adatgyűjtés érdekében humánerőforrás-
fejlesztés 

• Az adatok pótlása szükséges a foglalkoz-
tatást segítő programok, képzések haté-
konyabb szervezése érdekében – kapcso-
latfelvétel munkaügyi központtal 

A foglalkoztatás területén jelentkező hátrányos 
megkülönböztetésről nem rendelkezünk adatok-
kal.  

 

• Gender munkatárs alkalmazása a térség-
ben 

A családon belüli erőszakkal kapcsolatban nem 
rendelkezünk adatokkal. Kevesen keresik fel a 
védőnők nővédelmi tanácsadással kapcsolatos 
szolgáltatásait. 
 

 

• Meg kell teremteni a bántalmazott nők 
támogatásának rendszerét Az adatok 
pótlása szükséges – a rendőrségi riasztá-
sok és bírósági eljárások számszerű ada-
tainak összegyűjtése.  

• Célirányzott támogatás felhívás, hogy 
tegyenek a nők az őket ért erőszak ellen.  

• Más települések rendszerének, jó gya-
korlatainak feltérképezése, majd adaptá-
lása a helyi viszonyokra. A nővédelmi 
tanácsadás népszerűsítése 

A krízishelyzetben lévő családokat, anyákat je-
lenleg nem tudjuk biztonságban elhelyezni.  

 

• Fel kell kutatni a településünk közelében 
lévő anyaotthonok, családok átmeneti 
otthonai közül azokat, melyekbe Kistelek 
járási lakcímmel rendelkező embereket 
is felvesznek.  

• Be kell azonosítani azoknak a körét, akik 
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számára feltétlenül szükséges az ellátási 
forma, majd ki kell dolgozni az ellátás 
rendszerét, pl. más települések jó gya-
korlatainak átvételével. 

• Anyaotthon létesítése 
 

A járás képviselőtestületeiben a férfiak aránya 
erősen felülreprezentált.  

• Emelni kell képviselő testületben a nők 
arányát - ösztönözni kell a településen 
élő nőket a politikai, társadalmi szerep-
vállalásra. 

A 3 év alatti gyermekek intézményes elhelyezé-
se nem megoldott a térség valamennyi települé-
sén, a nők így nem vagy nehezebben tudnak 
visszatérni a munkaerő-piacra. 

• Bölcsődék, családi napközis csoportok 
kialakítása 

A csaláson belüli munkamegosztás jellemzője, 
hogy a nők jelentősen többet vállalnak a gyer-
meknevelés, a háztartás területén.  

A részmunkaidős állás kevés, vagy nincs 

• Szemléletformálás, a csaláson belüli 
munkamegosztás témában jó példák fel-
kutatása, népszerűsítése 

• részmunkaidős állások kialakítása leg-
alább a közintézményekben 

 
 

IX.10. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
 

Hazánk az öregedő társadalmak közé sorolható. Ennek hátterében az időskorúak számának és 
számarányának növekedése áll, ami egyrészt a születések számának csökkenésével, másrészt a vár-
ható élettartam növekedésével magyarázható. Bár hazánk demográfiai állapotjellemzői igen kedve-
zőtlenek, nem tartozunk a kirívóan öreg korösszetételű országok közé.  

 
IX.10.1. AZ IDŐSKORÚ NÉPESSÉG FŐBB JELLEMZ ŐI (PL. SZÁMA , ARÁNYA , JÖVEDELMI HELYZETE , 

DEMOGRÁFIAI TRENDEK STB .) 
A nyugdíjra, nyugdíjszerű ellátásra való jogosultságot az 1997. évi LXXXI törvény a nyugellátásról 
szabályozza. 

„A kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer működtetése és fejlesztése az állam feladata. A 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer öregség esetén a biztosított részére, elhalálozása esetén a 
hozzátartozója részére egységes elvek alapján nyugellátást biztosít.” 

4. § (1) E törvény alkalmazásában 

a) saját jogú nyugellátás és a hozzátartozói nyugellátás: olyan keresettől, jövedelemtől függő rend-
szeres pénzellátás, amely meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén a biztosítottnak (volt 
biztosítottnak), illetve hozzátartozójának jár; 

b) öregségi nyugdíj: meghatározott életkor elérése és meghatározott szolgálati idő megszerzése 
esetén járó nyugellátás; 

e) özvegyi nyugdíj: az elhunyt nyugdíjas, illetve nyugdíjban nem részesülő, de nyugdíjjogosultsá-
got szerzett elhunyt személy házastársának, meghatározott feltételek mellett élettársának, valamint 
elvált házastársának járó nyugellátás; 
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f) árvaellátás: az elhunyt nyugdíjas, illetve nyugdíjban nem részesülő, de nyugdíjjogosultságot 
szerzett elhunyt személy gyermekének, örökbe fogadott gyermekének, meghatározott feltételek 
esetén nevelt gyermekének, testvérének, unokájának járó ellátás; 

g) szülői nyugdíj: az elhunyt biztosított (nyugdíjas) szülőjének, nagyszülőjének, meghatározott 
feltételek fennállása esetén nevelőszülőjének járó ellátás; 

k)12 megváltozott munkaképességű: az a személy, akinek a megváltozott munkaképességű sze-
mélyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglaltak szerint az egészsé-
gi állapota legfeljebb 50 százalékos. 

 
IX.10.2. A NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSOK  
 
6. § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátások 
 
a) az öregségi nyugdíj, 
(2) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátások 
a) az özvegyi nyugdíj, 
b) az árvaellátás, 
c) a szülői nyugdíj, 
d) a baleseti hozzátartozói nyugellátások, 
e)20 az özvegyi járadék. 
 
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek 
szerint 
 
 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő férfi-

ak száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők 

száma 
összes nyugdíjas 

2008 2647 3982 6629 
2009 2562 3923 6485 
2010 2505 3810 6315 
2011 2287 3509 5796 
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A nyugdíjasok számáról a települések 2011-ig szolgáltattak adatokat. Szükséges az adatok frissíté-
se. Az adattáblákból kiolvasható egyrészt a nyugdíjasok számának fokozatos csökkenése, másrészt 
hogy a nyugdíjban részesülő nők száma magasabb, mint a férfiaké. Ez köszönhető egyrészt annak, 
hogy nők hamarabb mehetnek nyugdíjba, valamint annak is  hogy a nők átlagéletkora magasabb. 
 

A tevékeny időskorhoz kapcsolódó települési lehetőségekről nem szolgáltattak adatot az önkor-
mányzatok, pótlása szükséges. 

Az 55 év felettiek munkanélküliségi arányáról a települések nem szolgáltattak teljes körűen adatot. 

Az 55 év feletti tartósan munkanélküliek számáról alig rendelkezünk adatokkal. 

 

IX.10.3. HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS A FOGLAKOZTATÁS TERÉN  
 

Regisztrált mun-
kanélküliek száma 

55 év feletti regisztrált mun-
kanélküliek száma év 

fő fő % 
2008 820 55 7% 
2009 930 81 9% 
2010 899 91 10% 
2011 1010 126 12% 
2012 935 130 14% 

 
Az adatok szerint a regisztrált munkanélküliek körében évről évre szignifikánsan növekszik az 55 
év felettiek száma. 
 
IX.10.4. NAPPALI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜL Ő IDŐSEK SZÁMA  
Az idősek nappali ellátása személyes gondoskodást nyújtó ellátás. Az a települési önkormányzat 
köteles idősek nappali ellátásának megszervezésére amelynek a területén háromezer főnél több ál-
landó lakos él. Az ellátás keretében az idős embereket nem mozdítják ki megszokott lakókörnyeze-
tükből. Az ellátás keretében az étkezés, tisztálkodási lehetőség is biztosított. 
 
6.3.1. számú  64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő 

skorúak száma 

64 év feletti lakosság száma 

nappali ellá-
tásban részesü-
lő időskorúak 

száma 
év 

fő fő % 
2008 3629 61 2% 
2009 3697 56 2% 
2010 3616 63 2% 
2011 3607 53 1% 

 
A 64 év feletti lakosok 1-2 %-a részesül nappali ellátásba. Az ellátás nem teljes körű a településen. 
A települések az ellátással kapcsolatban férőhelyhiányt jeleztek. Beavatkozás tervezése szükséges 
kapacitásbővítésre. 
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IX.10.5. EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK  
A járás jogszabályban meghatározott feltételek gondoskodik az alábbi a szociális ellátások biztosí-
tásáról: 

• gyermekjóléti szolgálat, 

• családsegítő szolgálat, 
• támogató szolgáltatás 
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja a saját otthonukban élő, állapotuk és szociális helyze-
tük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos 
személyek, illetve pszichiátriai betegek esetében az önálló életvitelük fenntartása mellett felmerülő 
krízis helyzetek elhárítása. Cél, hogy a beteg, mozgásában korlátozott, egyedül élő időskorú, vagy 
időskorú házaspár szükség esetén éjjel nappal segítséget kérhessenek. A hat településen (Baks, Ba-
lástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer) 80 jelzőkészülék lett felszerelve, ebből 26 Kis-
telken. Az ellátottak köre nagyobb %-ban 65 év feletti időskorú, de a fogyatékkal élők és a pszichi-
átriai betegek is igénybe veszik a szolgáltatást. 
 
IX.10.6. NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA  
Időseket gondozó, önköltséges alapú szociális intézményként működik a Csongrád Megyei Önkor-
mányzat tulajdonában lévő Napsugár Idősek Otthona. Az igények jelzik, hogy a térségnek fel kell 
készülnie megfelelő terület biztosítására hasonló funkciót betöltő intézmény létesítésére. 
 
IX.10.7. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA  
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek 
részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat 2007. január 1-jétől időskorúak járadékában 
részesíti azt  

a) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele 
együttlakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át.  

b) az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél 
fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
összegének 95 %-át  

c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme sem haladja meg a min-
denkori öregségi nyugdíj 130 %-át. 

Az időskorúak járadékában részesülők számáról a települések nem szolgáltattak teljes körűen ada-
tot. Az adatok pótlása szükséges. 

Az idősek informatikai jártasságáról, közművelődési programokhoz való hozzáféréséről nem 
rendelkezünk teljes körűen adatokkal.  

1-1 digitális készségfejlesztő tanfolyam beszámoltak a települések. Szükséges az igények felmérése 
és kialakítása, valamint az idősek digitális kompetencia-fejlesztése. 

A közművelődési programokon való részvételről szintén nem rendelkezünk adatokkal. A települé-
sek szerveznek olyan programokat, melyeken részt vesz az idős korosztály egy része. A tanyás tele-
püléssekkel kapcsolatban felmerült a probléma, hogy az itt élők nem tudnak eljutni ezekre a ren-
dezvényekre. Szükséges a mobilitás támogatá 
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A járás népessége öregedő tendenciát mutat • az idősek ellátásának feltérképezése, 
szolgáltatásfejlesztés, közösségbe szer-
vezés 

Az idősek életkörülményeivel kapcsolatban 
több ponton adathiány mutatkozik 

• Az adatgyűjtés hatékony megszervezése 

Az 55év feletti korosztályon belül a regisztrált 
munkanélküliek aránya évről évre jelentősen 
növekszik. A tartósan munkanélküliek számáról 
nem rendelkezünk adatokkal az 55 év feletti 
csoport körében.  

Beavatkozás tervezése szükséges az idősek 
munkahely-megtartó kompetenciáinak erősítése 
érdekében: 

• munkaerő-piaci programok 
• felnőttképzés 

• az önkormányzatok kapacitásának növe-
lése pl. Szociális Szövetkezet létrehozá-
sával 

A településen nem működnek a tevékeny idős-
kort támogató programok. 

• Fel kell mérni az igényeket, majd meg 
kell teremteni a lehetőségeket a helyi 
humánerőforrás, valamint pályázati for-
rások bevonásával,  

A nappali ellátást a 64 év fölöttiek 1-2 %-a ve-
szi igénybe. A településeken férőhelyhiány mu-
tatkozik, illetve nincs ilyen jellegű ellátás.  

 

• Pályázati források bevonásával a férőhe-
lyek bővítése, kialakítása 

A térség egyetlen bentlakásos idősek otthonában 
férőhelyhiány mutatkozik. 

• Férőhelybővítés járási szinten. 

Nem rendelkezünk adatokkal az idősek informa-
tikai jártasságáról. 

• Adatgyűjtés, digitális kompetencia-
fejlesztés. 

 

 
X. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
X.1. A JÁRÁSBAN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉL Ő SZEMÉLYEK F ŐBB JELLEMZ ŐI , SAJÁTOS PROBLÉMÁI  

Fogyatékkal élő személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értel-
mi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 
számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvé-
tel során.  

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy min-
den olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, 
amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal 
egyenlő társadalmi szerepvállalását. 
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A hazai jogszabályok területén a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításá-
ról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) tekinthető alapdokumentumnak. Bátran állíthatjuk, hogy 
megszületésekor kuriózumnak számított: e törvénynek meghatározó szerepe volt abban, hogy az 
ENSZ 2000-ben Magyarországnak ítélte a Roosevelt Nemzetközi Fogyatékosságügyi Díjat. 

A törvény elsődleges célkitűzése a fogyatékos személy jogainak biztosítása, ezáltal esélyegyenlősé-
gének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének előmozdítása. 

Sok más rendelkezése mellett a Fot. meghatározza a fenti célok elérése érdekében végrehajtandó 
intézkedések főbb területeit, akadálymentesítési kötelezettséget ír elő a kormányzati és önkormány-
zati közszolgáltatások fenntartói számára. Mindezek mellett életre hívta az Országos 
Fogyatékosügyi Tanácsot, amely a Kormány közvetlen tanácsadó szerveként a kormányzati és civil 
párbeszéd egyik legfőbb fórumaként működik 1999 óta. 

A Fot. egyik legfőbb hozadéka, hogy alapot teremtett a mindenkori fogyatékosságügyi szakpolitika 
tervezése számára. Előírta ugyanis, hogy az Országgyűlés hosszú távú stratégiát – 7 éves időtávra 
szóló Országos Fogyatékosügyi Programot (OFP) – köteles alkotni, amelyet a mindenkori kor-
mány 3-4 éves, ún. középtávú intézkedési tervben bont konkrét kormányzati intézkedésekre. 

Az OFP négy célterületen fogalmaz meg elérendő célokat: 

• társadalmi szemléletformálás, 
• a fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítása, 
• a társadalom életében való aktív részvétel, 
• rehabilitáció. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik feltétele volt, hogy az állampolgárok- köztük a fogya-
tékossággal élő emberek számára biztosítva legyen az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden 
területén. A szociális és egészségügyi ellátásban, a fizikai és kulturális környezetben, valamint az 
iskoláztatási, munkalehetőségek a társadalmi élet, a sport, a szórakozás területén is. Ezen emberek 
számára kiemelt célként a minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés a fő cél. Biztosítani 
kell az esélyegyenlőséget az intézményi ellátások területén is, az intézmények kiépítésével, átalakí-
tásával. A legsérülékenyebb társadalmi csoportot a fogyatékos emberek és családjaik alkotják. Az 
esélyegyenlőség megteremtése területén az egyik legfontosabb célkitűzés a szemléletformálás. 
A fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata és érdeke. Az egyenlő hozzáférést nem-
csak a rámpák, liftek, speciális táblák jelentik, hanem az, hogy a fogyatékos embert egyenrangúnak, 
egyenjogúnak kell tekinteni. 
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X.1.1 SZÁMÚ TÁBLÁZAT - MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉG Ű SZEMÉLYEK SZOCIÁLIS ELLÁTÁ-

SAIBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA  

év megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaiban részesülők száma 

egészségkárosodott személyek szociális 
ellátásaiban részesülők száma 

2008 578 30 

2009 548 28 

2010 525 37 

2011   50 

2012 1300 n.a. 

2013 1264   

 

 
 

 

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosultak 2012. január 1-jétől 
Az jogosult megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira, akinek a rehabilitációs hatóság 
Komplex minősítése alapján az egészségi állapota 60%-os, vagy ennél kisebb mértékű, tehát leg-
alább 40%-ban csökkent a munkaképessége. 
A Kisteleki Járásban a 2012-ben a lakosok 7%-a megváltozott munkaképességű volt. Ez az arány 
2008-ban 3 % volt. 
2012-ben ugrásszerű növekedés figyelhető meg a megváltozott munkaképességű személyek számá-
ban, ami törvényi változásokkal magyarázható. 2012-ben új minősítési kategóriák váltották fel a 
régi rokkantsági minősítési rendszert. A korábbi rokkantsági nyugdíjakat és nyugdíjszerű ellátáso-
kat felváltotta a megváltozott munkaképességű személyeknek megállapítható rokkantsági ellátás 
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vagy rehabilitációs ellátás. 2012 óta az új minősítési rendszerben nem az egészségkárosodás száza-
lékos mértékét, hanem az egészségi állapot százalékos mértékét állapítják meg.  
X.1.2. NAPPALI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜL Ő FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZÁMA  
Ellátottakról egyedül Baks számolt be, itt a Gondozási Központ végzi az ellátást. A többi települé-
sen nincs megszervezve az ellátási forma, valamint arról sincs adata a településeknek, hogy nem 
önkormányzati fenntartásban működő intézményben végzik-e az adott településen fogyatékkal élők 
ellátását. Az adatok pótlása, valamint az igények felmérése szükséges a fogyatékkal élők életkörül-
ményeinek javítása érdekében. 

 

X.1.3. FOGYATÉKKAL ÉL ŐK A FOGLALKOZTATÁSBAN  
A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában 
védett foglalkoztatásra jogosult. 
A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a 
munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az 
átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. 
Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, 
úgy számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint bizto-
sítani kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti.  
 
Fogyatékkal élő munkavállaló, aki 
a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy 
b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. 
 
A települések nem szolgáltattak adatot a fogyatékkal élők foglalkoztatásáról. 

A TeIr adatbázisában fellelhető a megváltozott munkaképességű álláskeresők száma 2013-ban adat. 
Eszerint 2013-ban 85 fő megváltozott munkaképességű álláskereső volt a járásban. A megváltozott 
munkaképességű emberek körében az az arány 6,7 %. A 15-64 éves lakónépesség körében az az 
arány 6,6 % volt 2013-ban.  

Gyakori probléma, hogy kevés a foglalkoztatási lehetőség, nem megoldott a foglalkoztatáshoz 
szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek.  A védett foglal-
koztatás túlsúlya mutatkozik az integrált foglalkoztatással szemben. Probléma továbbá, ha nem áll 
rendelkezésre olyan foglalkozatási szakember, aki a fogyatékos személy állapotának ismeretében 
javaslatot tesz a foglalkoztatás jellegére és helyére. Amennyiben nincs képzett szakember, aki a 
munkahelyi beszoktatást kísérje, úgy sikertelen lehet a beszoktatás, amelynek következménye a 
fogyatékos munkavállaló alkalmatlanságának rövid időn belüli megállapítása. Mindezekre tekintet-
tel javasolt folyamatosan felkutatni a fogyatékos munkavállalókkal is betölthető álláshelyeket, 
fogyatékosügyi mentor, tanácsadó foglalkoztatásával (legalább járási szinten) a fogyatékos szemé-
lyek munkahelyi kisérésének biztosítani. Javasolt önkormányzati szakemberek ez irányú képzése, 
állami és civil munkaerő-piaci szolgáltató szervezet és a Munkaesély Szövetség bevonása a feladat 
megoldásába. 

Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
A települések nem jelezték hátrányos megkülönböztetés tettenérését. 
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X.1.4. A TELEPÜLÉSEN ÉLŐ FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ÖNÁLLÓ ÉLETVITELÉT TÁMOGATÓ HELYI 

INTÉZMÉNYRENDSZER  
 

 Baks Balástya Csengele Kistelek Ópusztaszer Pusztaszer 

falugondnoki vagy 
tanyagondnoki 
szolgáltatás  

0 X n.a n.a X n.a 

étkeztetés X X n.a n.a X n.a 

házi segítségnyúj-
tás 

X X n.a n.a X n.a 

jelzőrendszeres 
házi segítségnyúj-
tás 

X X n.a n.a X n.a 

családsegítés X X n.a n.a X n.a 

közösségi ellátás 
szenvedélybetegek 
részére  

0 0 n.a n.a 0 n.a 

közösségi ellátás 
pszichiátriai bete-
gek részére 

0 0 n.a n.a X n.a 

támogató szolgál-
tatás 

X X n.a n.a 0 n.a 

nappali ellátás X 0 n.a n.a 0 n.a 

 

Az ellátási formákról a járás településeinek felel szolgáltatott adatot. A szenvedélybetegek ellátása 
egyik településen sem megoldott, pszichiátriai betegeket Ópusztaszeren kezelnek. A településeken 
támogató szolgálat, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, étkez-
tetés, falu vagy tanyagondnoki szolgálat vesz részt a célcsoport ellátásában. 

 
X.1.5. A FOGYATÉKKAL ÉL ŐK PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBELI ELLÁTÁSA  

 
Az ellátási formáról Baks és Ópusztaszer szolgáltatott adatot. Az adatok pótlása szükséges. 

 

X.1.6. AKADÁLYMENTESÍTÉS  
A közintézmények akadálymentesítéséről nem minden település esetében rendelkezünk adatokkal. 
A közintézmények részben akadálymentesítettek a településen. A nem önkormányzati tulajdonban 
lévő szolgáltató helyek és foglalkoztatók akadálymentesítéséről nincs adat. 
Felmérés készítése szükséges a település szolgáltató intézményeinek akadálymentesítettsége tekin-
tetében, majd ezek ismeretében beavatkozás tervezése a fogyatékkal élők életminőségének javítása 
érdekében. 
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Az esélyegyenlőségi tervezet helyi lakosokkal való megismertetése során problémaként merült fel, 
hogy sok esetben az akadálymentesített épületek nehezen vagy nem megközelíthetőek pl. a mozgá-
sukban akadályozottak számára. Beavatkozás tervezése szükséges. 
 
7.2 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során járásunkban 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A fogyatékkal élők ellátásával, szolgáltatásokhoz 
való hozzáférésükkel kapcsolatban sok esetben 
adathiány tapasztalható  

Adatok pótlása, majd adatelemzés szükséges 

A településeken nincs fogyatékos személyek 
nappali ellátását biztosító intézmény (Baks kivé-
telével). Arról nincs adatunk, hogy más telepü-
léseken részesülnek-e ellátásban kistérségi lako-
sok.  

Az adatok pótlása szükséges. Igényfelmérést 
követően meg kell tervezni az ellátást járási 
szinten 

Az önkormányzati, oktatási, közművelődési és 
szociális intézményei részben akadálymentesí-
tettek.  

 

Pályázati források felkutatásával törekedni kell 
a teljes körű akadálymentesítésre. 

A fogyatékkal élő személyek pénzbeli és termé-
szetbeni ellátásáról nem rendelkezünk adatok-
kal.  

Szükséges az adatok pótlása, valamint annak 
beazonosítása, hogy a fogyatékkal élők vala-
mennyien részesülnek-e az őket megillető tá-
mogatási formában. 

 

 

A közterületek akadálymentesítése csak csekély 
százalékban megoldott. 

 

 
 
A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének bizto-
sítása érdekében kiemelten fontos pályázati for-
rások bevonása a közterületek akadálymentesí-
tésére. 

A foglalkoztatók és egyéb szolgáltató helyek 
akadálymentesítéséről nem rendelkezünk ada-
tokkal 

Felmérés, majd beavatkozás tervezése szüksé-
ges. 

A fogyatékkal élők foglalkoztatási lehetőségei-
ről nem rendelkezünk teljes körűen adatokkal.  

A munkáltatók ez irányú felmérése fogyatékos-
ügyi mentor szaktudásának igénybe vételével. A 
fogyatékkal élők munkahelyi beilleszkedésének 
támogatása. 

 
XI. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők tár-
sadalmi felelősségvállalása 
 
A járási kerekasztal megbeszélésekre meghívtuk a járás civil szervezetinek képviselőit, valamint a 
vállalkozói szféra is képviseltette magát. Javaslataikat, észrevételeiket beépítettük a Járási Esély-
egyenlőségi program vonatkozó fejezeteibe. 
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Önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség be-
mutatása 
A kerekasztal megbeszéléseken a járási önkormányzatok szakterületi képviselői vettek részt. Javas-

lataik, észrevételeik beépítésre kerültek a Program megfelelő fejezeteibe. 

XII. A járási esélyegyenlőségi program nyilvánossága 
A járási esélyegyenlőségi program vázlata a kerekasztal megbeszélések alkalmával állt össze. Az 
adatelemzés és a helyi tapasztalatok összegyűjtését követően felvázoltuk az adott esélyegyenlőségi 
célcsoport problémáit, megoldási javaslatokat állítottunk össze. A tervezetet a Járási Esélyegyenlő-
ségi Fórum hagyta jóvá. A jóváhagyást követően a tervezetet különböző fórumokon ismertettük 
meg a helyi lakosokkal, döntéshozókkal. Az itt elhangzott észrevételek, javaslatok beépítésre kerül-
tek. 

 
A járási esélyegyenlőségi programot a települések képviselő testületei is elfogadják. Az elfogadást 
követően közzé tesszük a járás honlapján. A program felülvizsgálata kétévenként esedékes, illetve 
új körülmények fennállása esetén a képviselő testületek jóváhagyásával módosítható. Az elfogadás 
és a felülvizsgálat közötti időszakban érkező olyan javaslatokat, melyeket az Esélyegyenlőségi Fó-
rum jóváhagy, a felülvizsgálat alkalmával építjük be a programba. 
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XII.1. Járási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (JEP IT) 
 

 A B C D E F G H I J 

In-
téz
ke
dé
s 

sor
szá
ma 

Az intézkedés 
címe, megne-

vezése 

A helyzet-
elemzés kö-

vetkeztetései-
ben feltárt 

esélyegyenlő-
ségi probléma 
megnevezése 

Az intézke-
déssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb stratégiai 
dokumentu-

mokkal 

Az intézkedés tartalma Az 
intézke-

dés 
felelőse 

Az intézke-
dés megva-
lósításának 
határideje 

Az intézkedés ered-
ményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításá-
hoz szükséges 
erőforrások  

(humán, pénz-
ügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósá-

ga 

1. A járás megtar-
tóerejének 
növelése 

A járás elöre-
gedő, jellemző 

egyrészt a 
fiatalok elván-
dorlása, más-
részt a termé-
szetes fogyás 

A járás népes-
sége nem 

fogyjon to-
vább,  a ter-

mészetes 
szaporodás 

pozitív legyen 

 • Komplex fejleszté-
si terv kidolgozása a járás 
megtartóerejének növelése 
érdekében 

• Szolgáltatásfej-
lesztés, belvízelvezetés, 
csatornázás, mobilitás tá-
mogatása, pl. kerékpárutak 
építése, buszvárók felújítása, 
közintézmények, település-
központok fejélesztése 

 

polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 A tényleges szaporo-
dás pozitív lesz a 

járásban. 

Humánerőfor-
rás,  

 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 A munkanélkü-
liség visszaszo-
rítása 

A munkanél-
küliség magas, 
különösen a 
mélyszegény-
ségben élők 
körében, vala-
mint az 55 év 
felettiek eseté-
ben 

A munkanél-
küliek aránya 
az aktív lakos-
ság körében 
mérséklődik 
 

Gazdasági 
Program, Tele-
pülés-
fejlesztési terv 

•foglalkoztatást elősegítő 
programok 
•képzési programok, trénin-
gek 

• pályaorientációs tanácsadás 

• munkahelyteremtő pályá-
zatok 

• Szociális Szövetkezet 

• vállalkozások járásunkba 
csábítása, ipari park bővíté-
se, infrastrukturális bővíté-
se 

• meglévő vállalkozások 
foglalkoztatási potenciálja 
növelésének támogatása 

• hiányszakmák feltérképezé-
se, ehhez képzési progra-
mok 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 A munkanélküliek 
aránya mérséklődik  

 Munkaügyi 
központ támo-
gatása; 
Pályázati forrá-
sok a képzési 
programok 
megvalósításá-
hoz 

Fenntartható-
ság: a munka-
helybővítés és a 
munkanélküli-
ek kompetenci-
ájának növelése 
hozzájárul a 
munkanélküli-
ség csökkené-
séhez 
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• Járási hivatal foglalkoztatá-
si osztálya adatbázisának 
megosztása 

• digitális kompetencia-
fejlesztés 

 
2 

 
A munkanélkü-
liség arányának 
csökkentése a 
tartósan mun-
kanélküliek 
körében 

 
A 180 napnál 
régebben 
regisztrált 
munkanélküli-
ek aránya 
2012-ig 50 % 
körül mozog a 
munkanélküli-
ek körében, 
2013-tól az 
arány 20-25 %. 
A csökkenés 
oka vélhetően 
a közmunka-
program kiter-
jesztése 

 
A tartósan 
munkanélkü-
liek aránya a 
regisztrált 
munkanélkü-
liek körében 
mérséklődik 

 
Gazdasági 
Program, Tele-
pülésfejlesztési 
terv 

•  
• A munkanélküliség csök-

kentése érdekében végzett 
tevékenységekbe tartósan 
munkanélküliek fokozott 
bevonása 

• életvezetési tanácsadás, 
egyéb mentális támogató 
programok 

• Járási hivatal foglalkoztatá-
si osztálya szolgáltatásainak 
megosztása 

• pályaorientációs tanácsadás 
• atipikus foglalkoztatási 

formák 
• fiatalok vállalkozóvá válása 

támogatása 

 
Polgár-
mester, 
jegyző 

 
2020.12.31 

 
2020.12.31 a tartósan 
munkanélküliek 
aránya a regisztrált 
munkanélküliek 
körében mérséklődik 

 
Felméréshez –  
Felnőttképzési 
programok, 
támogató 
szakemberek – 
pályázati forrá-
sokból, Mun-
kaügyi Köz-
pont 

 
Fenntartható-
ság: a képzé-
sekhez, ta-
nácsadáshoz 
folyamatos 
pályázati forrá-
sok bevonása 
szükséges 

3 A pályakezdők 
munkába állá-
sának támoga-
tása 

A munkanél-
küliség a 
pályakezdők 
alacsonyabb, 
mint a járási 
átlag, a térség 
megtartóerejé-
nek növelése 
érdekében 
foglalkozni 
kell a problé-
mával 

A munkanél-
küliség csök-
kentése a 
pályakezdő 
fiatalok köré-
ben, munká-
hoz juttatásuk, 
a település 
megtartó 
erejének 
növelése 
érdekében 

Gazdasági 
Program, Tele-
pülésfejlesztési 
terv 

•beazonosítás 
kompetenciák, pályaorientá-
ciós célok feltérképezése 
• a fiatalok munkába 
állását támogató pályázatok, 
egyéb támogatások feltérké-
pezése, az információ eljut-
tatása a célcsoporthoz 
• a fiatalok vállalko-
zóvá válása program meg-
ismertetése a célcsoporttal 
• hiányszakmák feltérképe-
zése 
a munka világába való átve-
zetés 
• pályaorientációs tevékeny-
ségek 
 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 A programok rend-
szerszerű működése, 
a munkanélküliek 
aránya a pályakezdő 
fiatalok körében 
csökken 
 

Programok, 
tanácsadások 
biztosítása 
pályázati forrá-
sokból, önkén-
tes szervezetek 
segítők bevo-
násával, mun-
kaügyi központ 
támogatásával 

Programokhoz, 
tanácsadáshoz 
pályázati forrá-
sok, önkénte-
sek, Munka-
ügyi Központ 

4. A településen 
élők iskolai 
végzettségének 

Nem rendelke-
zünk pontos 
adatokkal a 

a településen 
élők körében 
nő a nyolc 

Közoktatási 
Intézkedési 
Terv,  

� 2011. évi statisztikai mu-
tatók elemzése 

� kérdőíves módszerrel a 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 Népszámlálási adatok 
elemzése  
A nyolc általános 

Felméréshez, 
képzési prog-
ramok feltérké-

 Fenntartható-
ság: az érettsé-
git adó képzés-
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feltérképezése, 
a nyolc általá-
nosnál maga-
sabb iskolai 
végzettséggel 
rendelkezők 
körének növe-
lése 

településen 
élők iskolai 
végzettségéről, 
a 2001. évi 
népszámlálási 
adatok alapján 
a lakosság több 
mint 77 %-a 
általános isko-
lai végzettség-
gel vagy azzal 
sem  rendelke-
zik. 

általánosnál 
magasabb 
iskolai vég-
zettséggel 
rendelkezők 
aránya. 

nyolc általános vagy ala-
csonyabb iskolai vég-
zettséggel rendelkezők 
körének beazonosítása 

• felnőttképzési progra-
mokba való bevonás 

� érettségi megszerzésének 
támogatása (képzés és 
mobilitás is) 

� OKJ-s képzések népsze-
rűsítése kiemelten a hi-
ányszakmákra fókuszál-
va 

� Tanulás tanítása 
� Iskolapad iránti ellen-

szenv megszüntetése 
 

vagy alacsonyabb 
iskolai végzettséggel 
rendelkezők körének 
beazonosítása, adat-
bázis létrejötte  
A nyolc osztálynál 
magasabb iskolai 
végzettséggel rendel-
kezők aránya nő. 
 

pezéséhez 
közfoglalkozta-
tottak, Képzési 
programok 
helyi működte-
téséhez pályá-
zati forrás 
Tanácsadás, 
tanulás tanítása 
pályázati for-
rás, önkéntes 
segítők, szerve-
zetek  

ben való to-
vábbtanulás 
erősítése az 
általános isko-
lában – a tele-
pülésen élők 
körében a nyolc 
általánosnál 
magasabb 
iskolai végzett-
séggel rendel-
kezők aránya 
tartósan eléri az 
országos átla-
got. 

5. Foglalkoztatást 
támogató prog-
ramok elérésé-
nek támogatása 

A foglalkozta-
tást támogató 
programokról 
nem rendelke-
zünk adatokkal 
a járásban 

a járás telepü-
léseinek, 
valamint 
Szeged fogla-
koztatást 
támogató 
programjai 
elérhetővé 
válnak a 
települések 
honlapján, az 
adatok folya-
matosan 
frissülnek 

Gazdasági 
Program 

• adatgyűjtés, munkaügyi 
központtal való célirá-
nyos kapcsolatfelvétel, 
NFSZ pontokkal való 
kapcsolatfelvétel 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 Növekszik a foglal-
koztatást támogató 
programokba bevont 
munkanélküliek 
aránya 

Humánerőfor-
rás, pénz 

Foglalkoztatást 
támogató prog-
ramokhoz 
anyagi források 
biztosítása 
pályázatokból 

6. A munkanélkü-
li emberek 
képzettségének 
emelése 

A munkanél-
küliek körében 
magas az 
általános isko-
lai végzettség-
gel vagy azzal 
sem rendelke-
zők aránya 

A munkanél-
küliek kép-
zettségi szint-
jének emelés, 
nem legyen a 
járásban olyan 
ember, aki 
nem végezte 
el a nyolc 
általánost 

Gazdasági, 
program, Köz-
oktatási prog-
ram 

• képzési programok 
szervezése a résztvevők 
mobilitási igényeihez 
igazodva, mentorálásuk 
a bennmaradás érdeké-
ben 

• Az általános iskolákban 
tovább tanuláskor az 
érettségit adó képzésbe 
irányítani a gyermekeket 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 A munkanélküliek 
körében nő a nyolc 
általánosnál maga-
sabb iskolai végzett-
séggel rendelkezők 
aránya, ami a mun-
kanélküliség csökke-
néséhez vezet 

Humánerőfor-
rás, pályázati 
források 

A képzettségi 
szint emelke-
dik, az általá-
nos iskolai 
hatékony be-
avatkozással a 
probléma mi-
nimalizálódik 

7. Lakásprogram Lakhatási 
körülmények 

Ismerjük a 
járásban élők 

Településfej-
lesztési kon-

• Lakáskörülmények felmé-
rése szempontrendszerének 

Polgár-
mester, 

2020.12.31 Elkészült szempont-
rendszer a lakhatási 

Felméréshez – 
közfoglalkozta-

Folyamatos 
felméréssel a 
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nem ismertek – 
nem tudjuk 
hányan élnek 
elégtelen 
lakhatási kö-
rülmények 
között. Szociá-
lis bérlakások-
kal nem vagy 
alacsony 
számban ren-
delkeznek a 
települések 

lakhatási 
körülményeit 
Az önkor-
mányzatok 
benyújtottak 
legalább egy 
pályázatot 
szociális 
bérlakások 
kialakítására. 
Tanya felújí-
tási program 
pályázati 
forrásból - 
tanyaprogram 

cepció összeállítása, kérdőíves 
felmérés önkéntesek bevo-
násával 
•fel kell mérni a szociális 
bérlakások iránti igényt 
• Önkormányzati bérlakások 
kialakítása, pályázatai forrá-
sok bevonásával   
• a családok bevoná-
sa a tanyapályázatok prog-
ramba, pályázatírásban való 
segítségnyújtás járási szinten 

jegyző körülmények feltér-
képezéséhez 
A lakhatási körülmé-
nyek zömében is-
mertté válnak 
Benyújtott pályázat 
szociális bérlakás 
építésére (ha van 
kiírás) 

tottak, szem-
pontrendszer 
összeállításá-
hoz építésügyi 
előadó, pályá-
zatíró, pályázati 
forrás, önkor-
mányzati önerő 

lakhatási kö-
rülmények 
ismertek, leg-
alább alakhatá-
si krízis hely-
zetben élőket 
szociális bérla-
káshoz tudjuk 
juttatni 

8. Adósságprog-
ram 

Nincs adat az 
adósságcsap-
dába esett 
csalások szá-
máról, helyze-
téről. 
Több család-
nak gondot 
okoz a rezsi-
költségek 
kigazdálkodása 

Az adósság-
csapdába esett 
családok 
mentális vagy 
pénzügyi 
támogatási 
rendszere 
megteremtő-
dik a járásban. 
Megfontol-
tabb hitelfel-
vétel jellemzi 
a lakosokat. 
 

 • célcsoport behatárolása 
önkéntes adatszolgáltatás 

• segítő szakember, bevoná-
sa a problémamegoldásba 

• az önkormányzatok szociá-
lis bérlakásokat alakítanak 
ki pályázati forrásból 

• esetleges pályázati lehető-
ségek felkutatása az adós-
ságcsapdába esett csalások 
megsegítésére 

• adományozási program a 
kilátástalan helyzetben 
lévők megsegítésére 

• kormányzati programok 
ismertetése 

• szociális háló megerősítése 
a települések között 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 .Az adósságcsapdába 
esett emberek köre 
ismertté válik – 
adatbázis, esetpéldák 
név nélkül napvilágra 
kerülnek, egy civil 
szervezet adományo-
zási programot indít 
A célcsoport lehető-
ségeinek feltérképe-
zése, a problématerü-
leten jártas szakem-
ber bevonása a kiút-
keresésbe 
Kialakul az adósság 
csapdába esett embe-
rek támogató rend-
szere, a segítséget 
kérők valamilyen, 
mentális vagy pénz-
ügyi támogatásban 
részesülnek 

Felméréshez – 
önkéntesek, 
önkormányzati 
dolgozók, 
támogató szak-
emberek ön-
kormányzati 
vagy pályázati 
forrásból, 
esetlegesen 
önkéntes szer-
vezetek felku-
tatása 

Fenntartható-
ság: a támoga-
tórendszer és 
szemlélet jó 
gyakorlattá 
válik 

9. Közműprogram A járás telepü-
léseit kiterjedt 
tanyavilág 
jellemzi, a 
külterületeken 
a szilárd bur-
kolatú utak 
aránya és a 

A belterületi 
úthálózat 
felújítása, a 
tanyavilágban 
a sűrűbben 
lakott része-
ken szilárd 
burkolatú 

Településfej-
lesztési kon-
cepciók 

• pályázatfigyelés 

• pályázta benyújtás, szilárd 
burkolatú utak, kerékpár-
út, ivóvíz  

• lehetőségek feltérképezé-
se, előtanulmányok készí-
tése forgalmas külterületi 

Polgár-
mester, 
jegyző
  

2020.12.31 előtanulmány elké-
szül – külterületi utak 
terheltségéről, sűrűb-
ben lakott külterüle-
tekről -   
pályázati kiírás ese-
tén benyújtott pályá-
zat a közművek 

Tanulmányhoz 
szakértő bevo-
nása önkor-
mányzati építé-
si előadó, 
fejlesztés csak 
pályázati for-
rásból  

Az elkészült 
ivóvízhálózat 
fenntartási 
költségei zö-
mében a lako-
sokat terhelik;  
jó minőségű 
aszfaltozással 
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vezetékes 
ivóvízzel való 
lefedettség 1 % 
körüli. A 
szennyvízbe-
ruházások 
megrongálta a 
belterületi 
úthálózatot. 
A megépült 
kerékpárutak 
rendkívül 
népszerűek, 
nem köt össze 
minden telepü-
lést kerékpárút. 

utak, vezeté-
kes ivóvízhá-
lózat közkút-
tal. Kerékpár-
út hálózat 
bővítése, a 
járás minden 
települése 
elérhető ke-
rékpárúton 

utak, sűrűn lakott külterü-
letek beazonosítása 

• komplex program terv 
kidolgozása 

fejlesztésére az utak, kerék-
párutak állapo-
ta sokáig meg-
marad 

10. Egészségprog-
ram 

A térítés elle-
nében igénybe 
vehető szűrő-
vizsgálatokat, 
védőoltásokat 
nem éri el a 
szegényebb 
réteg. Előfor-
dul, hogy a 
kötelező szű-
rővizsgálatokra 
sem mennek el 
(pl. mammog-
ráfia). Az 
abortuszok 
száma magas a 
járásban is 
nem ismert a 
rendszeresen 
testmozgást 
végzők aránya 

Ingyenesen 
igénybe vehe-
tő szűrővizs-
gálatok hely-
ben a kisteleki 
EFI szervezé-
sében. A 
térítés ellené-
ben igénybe 
vehető védő-
oltások finan-
szírozása 
társadalmi 
összefogással, 
pályázatokkal. 
Ingyenes 
fogamzásgát-
lás biztosítása. 
A lakosok 
zöme rendsze-
resen mozog 

Egészségfej-
lesztési terv 

• kapcsolatfelvétel a kistér-
ségi egészségfejlesztési 
programok vezetőivel, az 
EFI-vel 

• egészségterv felülvizsgála-
ta 

• pályázatfigyelés, benyújtás 

• mecénások keresése, pl. 
gyógyszergyártók megke-
resése ingyenes szérumok 
ügyében  

• az orvosi /fogorvosi rende-
lők eszközállományának 
fejlesztése,  

• fogamzásgátlás támogatása 
a tudatos családtervezés 

• szemléletformálás kam-
pányszerű rendezvények-
kel 

• depresszió kezelés 

• prevenció 

• egészségfejlesztés, egész-
ségnevelés 

• komplex felvilágosító 
program 

• testmozgás népszerűsítése 

Polgár-
mester, 
jegyző
  

2020.12.31 Működő kapcsolat a 
járási egészségfej-
lesztési pályázatok 
bonyolítóival, kivált-
képp az EFI - vel. 
Ingyenes szűrővizs-
gálatok érhetők el a 
településeken 
Nő a rendszeres 
testmozgást végzők 
aránya 

Humánerőfor-
rás: házi orvos, 
védőnő, pályá-
zatíró – nem 
igényel forrást. 
Pályázati tá-
mogatás a 
fejlesztéshez  

Fenntartható-
ság: önkor-
mányzati tá-
mogatással, 
adományozás-
sal, pályázati 
programok 
bevonásával. 
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12. 

 
 
 
 
Közművelődé-
séért program 

 
 
 
 
A mélysze-
génységben 
élők nem 
tudják igénybe 
venni a belé-
pődíjas kultu-
rális szolgálta-
tásokat, sok 
esetben igé-
nyük sincs rá. 

 
 
 
 
A mélysze-
génységben 
élők, legalább 
3 kulturális 
rendezvényen 
részt vesznek 
éves szinten.   
A részvétel 
belső igénnyé 
válik 

 
 
 
 
Közművelődési 
Program 

•  

•  
•  

•  
• Más települések jó gyakor-

latainak feltárása,  

• Az igény kialakítása már a 
fiatalokban klubokon ke-
resztül. 

• Helyi közművelődési 
programok kibővítése cél-
irányosan a mélyszegény-
ségben élőkre fokuszálva. 

• Országos programokba 
való bekapcsolódás,  

• A fiatalokat összefogó 
alkotókör támogatása 
(hely, anyag stb.) 

• Pályázati források elnyeré-
se közművelődési progra-
mokra 

•Települések helytörténeti 
értékeinek feltárása, hely-
történeti kiállítások létesí-
tése 

 

 
 
 
 
Polgár-
mester, 
jegyző
  

 
 
 
 
2020.12.31 

 
 
 
 
Ismerjük más telepü-
lések jó gyakorlatait; 
ismerjük az országos 
kezdeményezéseket 
Benyújtott pályáza-
tok közművelődési 
programokra 
A mélyszegénység-
ben élők körében nő 
a rendszeres kulturá-
lis és közművelődési 
programokon részt 
vevők aránya 

 
 
 
 
Felméréshez – 
közfoglalkozta-
tottak; művelő-
désszervező, 
programokhoz 
pályázati forrás  

 
 
 
 
A fiatal és 
idősebb korosz-
tályokban 
kialakul a 
közösségé 
szerveződés 
igénye, önszer-
veződővé válik 
a folyamat 

13. Megújuló 
energiaforrás-
okért program 

A lakossági 
ellátásban nem 
jellemző a 
megújuló 
energiaforrás. 
A rezsi kigaz-
dálkodása 
gondot okoz, 
különösen a 
hátrányos 
helyzetű csalá-
doknak, 
Az önkor-
mányzatoknak 
is gondot okoz 
intézményeik 

Megújuló 
energiaforrás-
ok megterem-
tése a járásban 

 • komplex program megúju-
ló energiaforrások elter-
jesztése a járásban  

• Pályázatok benyújtása 
megújuló energiaforrások 
beruházása témában 

polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 Benyújtott és elnyert 
pályázatok száma, 
kiírás függvényében 

Pályázatírók, 
szakmérnökök. 

A beruházás 
önfenntartó 
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fenntartása 

 
 
 
 
14 

 
 
 
 
A területen 
több ponton 
adathiány 
mutatkozik, 
adatok pótlása 

 
 
 
 
Az indikátor-
táblák tábláza-
tai több helyen 
hiányosak 

 
 
 
 
A mélysze-
génységben 
élők körülmé-
nyeinek pon-
tos ismereté-
hez valameny-
nyi adat ren-
delkezésünkre 
áll. 

 •  

•  
•  
•  
• adatok pótlása, humánerő-

forrás fejlesztésével 

 
 
 
 
polgár-
mester, 
jegyző 

 
 
 
 
2016.12.31 

 
 
 
 
Az adathiány meg-
szűnik 

 
 
 
 
Adatgyűjtésben 
jártas szakem-
ber 

 
 
 
 
Az adatszolgál-
tatás rendszere 
kialakul a 
kistérségben 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 A védelembe 
vett és a veszé-
lyeztetett 
gyermekek 
számának 
csökkentése 

A veszélyezte-
tett gyermekek 
magas, 10-15 
% között 
mozog.   A 
településeken 
évről évre van 
védelembe vett 
gyermek. 

A védelembe 
vett és a ve-
szélyeztetett 
gyermekek 
számának 
csökkenése 

 •Jó gyakorlatok feltérképe-
zése 
•Tájékoztató kiadványok 
•prevenciós program kidol-
gozása 

• Szemléletformálás 
•Tájékoztatás, életvezetési 
tanácsadás 
•Támogató programok és 
forrásigényük megteremtése 
•Célcsoport bevonása támo-
gató programokba 
•adományok gyűjtése 
•egyéni tanácsadás 

• tanoda pályázatok 

• kollégiumi elhelyezés 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 Más települések jó 
gyakorlata ismertté 
válik 
Támogatószolgálat 
fejlesztése 
Nő a támogató prog-
ramokba bevontak 
száma 
Csökken a veszélyez-
tetett gyermekek 
záma 

Gyermekvé-
delmi felelős, 
pályázati forrá-
sok 
 

Szemléletválás 
történik a 
szülők körében, 
de a rendszer 
folyamatos 
működtetése 
szükséges 

2 A rendszeres 
gyermekvé-
delmi támoga-
tásban részesü-
lő családok 
támogatása 

A rendszeres 
gyermekvé-
delmi támoga-
tásban részesü-
lő családok 
száma növeke-
dett 

A rendszeres 
gyermekvé-
delmi támoga-
tásban része-
sülő családok 
arányának 
csökkentése, a 
nehéz körül-
mények kö-
zött élő csalá-
dok gyerme-

 • okok feltárása, komplex 
beavatkozás 

• A HH gyermekek szülei 
munkaerő-piaci helyzeté-
nek feltérképezése 

• A célcsoport foko-
zott bevonása a település 
munkahelymegtartó, munka-
erő-piaci kompetenciákat 
erősítő programjaiba, életve-

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 A célcsoport munka-
erő-piaci térképe 
elkészül - dokumen-
tum 
A rendszeres gyer-
mekvédelmi támoga-
tásban részesülő 
családok száma 
csökken. 

Gyermekvé-
delmi felelős, 
önkéntesek a 
felméréshez; 
pályázati és 
önkormányzati 
forrás progra-
mokhoz  

Önkormányzati 
és pályázati 
forrásból fenn-
tartható 
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keinek ki-
emelt támoga-
tása 

zetési tanácsadásba 

• Mentorálási program 
indítása a gyermekek kö-
rében 
 

 
5. 

 
Bölcsődei, 
óvodai, családi 
napközi férőhe-
lyek  

 
Nincs minden 
településen 
bölcsőde, 
Kisteleken 
férőhelyhiány 
mutatkozik 

 
A települése-
ken megfelelő 
mennyiségű 
és minőségű 
óvodai és 
bölcsődei 
férőhely áll 
rendelkezésre 
a kisgyerme-
kes anyukák 
munkaerő 
piacra való 
visszatérése 
támogatására 

 •  

• a bölcsődével nem 
rendelkező települése-
ken igényfelmérés, böl-
csőde kialakítása pályá-
zati források bevonásá-
val 

• férőhelybővítés 

 
Polgár-
mester, 
jegyző 

 
2020.12.31 

 
elegendő óvodai és 
bölcsődei férőhely 
minden településen 

 
Pályázatírók, 
szakterületi 
szakértők  

 
Kialakítás 
pályázati for-
rásból, intéz-
mények fenn-
tartása norma-
tív támogatá-
sokból, önkor-
mányzati for-
rásból 

6. Óvodai férőhe-
lyek bővítése 

Bakson és 
Balástyán 
férőhelyhiány  

Elegendő 
mennyiségű 
és minőségű 
férőhely 

Közoktatási 
program 

• pályázati források felku-
tatása, pályázatok be-
nyújtása 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020. 12. 31 Elegendő óvodai 
férőhely minden 
településen 

pályázatírók, 
szakterületi 
szakértők 

Kialakítás 
pályázati for-
rásból, intéz-
mények fenn-
tartása norma-
tív támogatá-
sokból, önkor-
mányzati for-
rásból 

7. Köznevelési 
intézmények 
fejlesztése 

A köznevelési 
intézmények 
állagának 
megóvása 
korszerűsítése 
nem megold-
ható önkor-
mányzati 
forrásból 

Korszerű, 
energiatakaré-
kos közneve-
lési intézmé-
nyek 

 • Pályázatok benyújtása 

• Energetikai korszerűsí-
tés 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 Benyújtott és elnyert 
pályázatok 

pályázatírók, 
szakterületi 
szakértők 

Az energetikai 
korszerűsítéssel 
csökken a 
rezsiköltség, 
több forrás 
marad fejlesz-
tésre 

8. A kompeten-
cia-mérési 
eredmények 
javítása 

A HH/ HHH 
gyermekek 
mérési ered-
ményei az 
iskola átlagok 
85-100 %-a 

A HHH 
gyermekek 
mutatói nem 
térnek el 
lefelé az 
iskolai átlag-

Közoktatási 
Esélyegyenlő-
ségi Terv 

•fejlesztő foglalkozások a 
HHH gyermekeknek 
•kompetencia-fejlesztés a 
tanórákon 
•pedagógusképzés 

polgár-
mester, 
jegyző, 
közokta-
tási 
intéz-

2020.12.31 Adaptált jó gyakorla-
tok száma 
HHH gyermekek 
kompetencia-mérési 
eredményei ismertek 
a HHH gyermekek 

Pedagógusok, 
önkéntesek, 
tanoda progra-
mokat működ-
tető civil szer-
vezetek. 

Jó gyakorlatok 
eredményeinek 
adaptálása, 
valamint saját 
program kidol-
gozása, tanoda 
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között mozog 
vagy nincs 
adat 

tól •jó gyakorlatok átvétele 
• tanoda típusú 
programok indítás 

• mentorálás 

• kapcsolatépítés a 
járás iskolái között 

mények 
vezetői 

átlaga eléri az iskolai 
átlagot 

típusú progra-
mok működte-
tése következ-
tében a folya-
mat önfenntar-
tóvá válik.  

9. Pályaorientáci-
ós program 

A HHH gyer-
mekek érettsé-
git adó kép-
zésben való 
továbbtanulási 
aránya nem éri 
el az iskola 
átlagokat, a 
vizsgált idő-
szakban az 
eltérés 26 és 
66 % között 
mozog. 

A HHH tanu-
lók érettségit 
adó képzésben 
való tovább-
tanulási ará-
nya eléri az 
iskolai átlago-
kat. 

Közoktatási 
Esélyegyenlő-
ségi Terv 

•Pályaorientációs szülői 
értekezlet szakember vezeté-
sével, egyéni tanácsadás 
•Átmeneteket támogató 
programok 
•Kompetencia-fejlesztés 
•felvételi felkészítő foglal-
kozások 
•tanulás tanítása program 

• járási együttműködés 
kialakítása 

Polgár-
mester,  
jegyző, 
iskola-
igazgató 

2020.12.31 A pályaorientációs 
programok rendsze-
ressé válnak a HHH 
gyermekek családjai 
körében 
A HHH gyermekek 
mutatói megközelítik 
az iskolai átlagot. 
 

Pedagógusok, 
pályaorientáci-
ós szakember – 
elnyert pályá-
zatok, 
tanoda típusú 
programok 
civil szerveze-
tek közremű-
ködésével 

a programele-
mek beépülnek 
az iskola min-
dennapjaiba, az 
eredmény 
fenntartható 

10. Tehetség prog-
ram 

A járás iskolái 
közül egy sem 
működik tehet-
ségpontként 

A tehetség-
gondozás jó 
gyakorlattá 
válik az álta-
lános iskolá-
ban 

Közoktatási 
Esélyegyenlő-
ségi Terv 

•jó gyakorlatok áttekintése 
•az intézményekre vonatko-
zó helyzetelemzés 
•pedagógusképzések 
•járási tehetséggondozó 
munkaközösség 

• pályázati programok 
 

Polgár-
mester, 
jegyző, 
iskola-
igazgató 

2020.12.31 A járásban van tehet-
ségpont, 

Pedagógusok, 
szakemberek, 
pályázati forrás  

a tehetséggon-
dozás jó gya-
korlatként a 
mindennapi 
pedagógiai 
munka részévé 
válik 

11. Az SNI gyer-
mekek integrált 
/ inkluzív 
oktatása 

Az SNI tanu-
lók aránya 
magas 

Az SNI gyer-
mekek aránya 
nem haladja 
meg az orszá-
gos átlagot, a 
SNI gyerme-
kek inkluzív 
oktatása fel-
tételeinek 
megteremtése 

Közoktatási 
Esélyegyenlő-
ségi Terv 

•gyógypedagógusok alkal-
mazása 
•segítő szakemberek támo-
gató jelenléte 
•pedagógia asszisztens 
tanórákon 
•pedagógusképzés 
•prevenciós jó gyakorlatok 
felkutatása, adaptálása 
• nem hagyományos fejlesz-
tési formák járási szinten 
elérhetők 

Polgár-
mester, 
jegyző, 
iskola-
igazgató 

2020.12.31 Adaptált jó gyakorla-
tok száma 
Prevenciós progra-
mok száma 
Az SNI gyermekek 
aránya csökken 

az SNI preven-
ció jó gyakor-
latként jelenik 
meg a minden-
napi pedagógiai 
munkában, 
fenntartható 

Pedagógusok, 
szakemberek – 
pályázati forrás 
nem hagyomá-
nyos terápiák 
bevezetésére 

12 A gyermekor-
vosi ellátás 
fejlesztése 

Nincs minden 
településen 
gyermekorvosi 

A gyermekor-
vosi ellátás 
minden tele-

 • források bevonása 

• szolgáltatásszervezés 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 Gyermekorvosi 
szolgáltatással ren-
delkező települések 
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ellátás pülésen meg-
szervezésre 
kerül 

száma 

 
13 

 
A HH/HHH 
gyermekek 
életkörülmé-
nyeinek javítá-
sa 

 
A térségben 
magas a 
HH/HHH 
gyermekek 
aránya 

 
A HH/HHH 
gyermekek 
számos spor-
tolási, szóra-
kozási és 
kulturális 
szolgáltatást 
érnek el hely-
ben 

 •  
•  
• sportolási lehetőségek 

bővítése helyben 

• táborok, kirándulások 
szervezése pályázati, ön-
kormányzati forrásból 

 
Polgár-
mester, 
jegyző 

 
2020.12.31 

 
Fejlesztett szolgálta-
tások száma 

 
Pályázatírók, 
pedagógusok 
egyéb szakem-
berek 

 
Az infrastruk-
turális fejlesz-
tések a telepü-
lésen marad-
nak, köréjük 
folyamatosan 
szervezhetők 
programok 

14. Adatbővítés Adathiány 
több területen 

Teljes körű 
adatállomány 

 • humánerőforrás fejlesztés 

• adatgyűjtés 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 Teljes körű adattáb-
lák 

Adatgyűjtéshez 
humánerőforrás 

Az adatszolgál-
tatás jó gyakor-
lat 

III. A n ők esélyegyenlősége 

1 A nők foglal-
koztatottsági 
mutatónak 
növelése 

A munkanél-
küliek nemen 
belüli arányá-
nak vizsgála-
takor látszik, 
hogy a nők 
foglalkozta-
tottsági muta-
tói rosszabbak 
a férfiakénál 

A nők mun-
kanélküliségi 
mutatói ne 
haladják meg 
a férfiakét 

- •a munkanélküliek körének 
beazonosítása, kompetenciá-
ik felmérése 
munkahelyteremtő pályáza-
tok 
•a járás munkaerő-igényének 
feltérképezése  
•térségi munkaerő kínálat – 
és keresleti adatbázis létre-
hozás  
•felnőttképzési programok 
pályázati forrásokból vagy 
munkaügyi támogatással 
helyi mobilitási igényekhez 
igazodva 
•munkaerő-piaci kompeten-
ciákat erősítő tréningek – 
önismereti, stresszkezelés, 
digitális kompetencia-
fejlesztés stb.  
•egyéni pályaorientációs 
tanácsadás  
•munkahelyteremtő pályáza-
tok  
•Szociális Szövetkezet ki-
alakítása 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 A munkanélküliek 
körén belül a nők 
aránya nem haladja 
meg a férfiakét. 

Humánerőfor-
rás  

A felmérések 
önkormányzati 
erőforrásokból 
megoldhatók, a 
képzésekhez 
folyamatos 
pályázati forrá-
sok bevonása 
szükséges 
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•álláskeresési technikák 
tanítása 

2 A nők iskolai 
végzettségének 
feltárása, kép-
zettségük eme-
lése 

Nem rendelke-
zünk adatokkal 
az állás nélküli 
nők iskolai 
végzettségével 
kapcsolatban. 

Az állás nél-
küli nők 
iskolai vég-
zettségének 
ismerete 
Az állás nél-
küli nők 
számának és 
arányának 
csökkenése 

- •Kapcsolatfelvétel Munka-
ügyi Központtal 
•adatgyűjtés érdekében 
humánerőforrás fejlesztése 
•Hiányszakmákra képző 
felnőttképzési programok 
feltérképezése 

• érettségizett nők 
arányának növelése helyi 
mobilitási igényekhez iga-
zodva 
•Pályaorientációs tanácsadás 
•helyi felnőttképzési prog-
ramokra forrásteremtése 
•munkahelyteremtő pályáza-
tok 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 Adatbázis rendelke-
zésre áll az állás 
nélküli nők iskolai 
végzettségéről 
Az állás nélküli nők 
számának csökkenése 

Felméréshez – 
közfoglalkozta-
tottak, önkénte-
sek, önkor-
mányzati dol-
gozók 

az adatbázis 
frissítése jó 
gyakorlattá 
válik, a nők 
felnőttképzési 
programokba 
való bevonása 
forrásfüggő 

3 A nők hátrá-
nyos megkü-
lönböztetéséne
k feltárása a 
foglalkoztatás-
ban 

Nem rendelke-
zünk adatokkal 
a foglalkozta-
tás területén 
fellelhető 
hátrányos 
megkülönböz-
tetésről a nők 
körében 

Az esetleges 
hátrányos 
megkülönböz-
tetések ismer-
tek, beavatko-
zások történ-
nek megszün-
tetésükre. 

- •Az adatgyűjtés rendszeré-
nek kidolgozása 
•Az állás nélküli nők elérése 
•Beavatkozások tervezése 
•Kapcsolatfelvétel a témában 
járatos civil szervezetekkel 
•Gender munkatárs képzése 
legalább 1 fő a járásban 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 Adatokkal rendelke-
zünk hátrányos meg-
különböztetés előfor-
dulásáról - adatbázis 
 

Felméréshez – 
önkormányzati 
dolgozók, 
önkéntesek, 
támogató lépé-
sek kidolgozá-
sához szakem-
berek   

az adatszolgál-
tatás jó gyakor-
lattá válik, 
valamint a 
hatékony be-
avatkozások 
köre is kirajzo-
lódik 

4. Mondj NEM-et 
az erőszakra! 

A családon 
belüli erőszak-
kal kapcsolat-
ban nem ren-
delkezünk 
adatokkal. 
Kevesen kere-
sik fel a védő-
nőket nővé-
delmi tanács-
adással kap-
csolatban 

A családon 
belüli erőszak 
megszüntetése 
A járásban a 
bántalmazott 
nők olyan 
szervezethez, 
személyhez 
tudnak for-
dulni, aki 
hatékonyan 
tud segítséget 
nyújtani a 
probléma 
megszünteté-
sére. A kidol-

- •A nők és a családon belüli 
erőszak tetten érése rendsze-
rének kidolgozása  

• adatok pótlása – a rendőr-
ségi riasztások számszerű 
adatainak összegyűjtése 

• Meg kell teremteni a 
bántalmazott nők támoga-
tásának rendszerét 

•Jogi lehetőségek feltárása a 
segítségkéréshez 
•Nővédelmi tanácsadás 
hatékonyabbá tétele,  
•NANE tevékenységének 
nyilvánosságra hozatala 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 A családon belüli 
erőszak tettenérése 
rendszere kidolgozott 

Beazonosítás-
hoz: védőnő, 
szociális mun-
kás, családsegí-
tő szakember – 
segítő szakem-
berek biztosítá-
sához, trénin-
gekhez pályá-
zati forrás 

Folyamatos 
tájékoztatással, 
esetpéldák 
feltárásával a 
nők igénylik a 
segítséget 
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gozott és 
korrigált 
rendszer 
működőké-
pessé válik. 
Átmeneti 
elhelyezés 
biztosított 

•önszerveződés kezdemé-
nyezése 

• szemléletformálás a bán-
talmazók és bántalmazot-
tak körében egyaránt 

• életvezetési tanácsadás 

• civil szervezet bevonása, 
tevékenységének támoga-
tása 

5. A krízishely-
zetben lévő 
anyák, családok 
átmeneti elhe-
lyezésének 
megoldása 

A krízishely-
ben lévő csalá-
dokat, anyákat 
nem tudjuk 
átmenetileg 
elhelyezni 

Az átmeneti-
leg krízishely-
zetben lévő 
családok, 
anyák bizton-
ságos elhelye-
zése 
 

- •Fel kell kutatni azokat az 
anyaotthonokat, ahová Kis-
telek járási lakcímmel ren-
delkező embereket is fel-
vesznek 

• Be kell azonosítani 
azoknak a körét, akiknek 
szükséges az ellátási forma 

• anyaotthon, átme-
neti szállás létesítése 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 Célcsoport beazono-
sítása megtörténik -  
A krízishelyzetben 
lévők elhelyezése a 
járásos belül megol-
dott  

Település 
jelzőrendszeré-
nek állomásai, 
tanácsadáshoz, 
terápiához 
szakember ; 
Szálláshely 
kialakítása 
(pályázati 
forrásból) 

Szálláshely 
fenntartása 
pályázati for-
rásból és az 
önkormányzat-
ok támogatásá-
ból. 

6. Családbarát 
munkahelyek 

A családanyák 
feladatait nem 
tolerálják 
minden eset-
ben a munka-
helyeken. 
Kevés a rész-
munkaidős 
állás 

A családanyák 
életviteléhez 
igazodó mun-
kahelyek 

 • Szemléletformálás a mun-
kaadók körében 

• Részmunkaidős állások 
legalább a közintézmé-
nyekben 

• Távmunka lehetőségének 
bevezetése az önkormány-
zati intézményekben, 
amennyiben a munkakör 
megengedi. 

• Jó példák felkutatása, 
propagálása a munkáltatók 
körében 
 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 Csalásbarát munka-
helyek száma növek-
szik 
Nők elhelyezkedési 
arányának növekedé-
se 

Gender munka-
társ feltérképe-
zi a lehetősége-
ket, szemlélet-
formálást végez 

A gyakorlat 
beépül a fog-
lalkoztatási 
rendszerbe, jó 
gyakorlattá 
válik 

7. A 3 év alatti 
gyermekek 
intézményes 
elhelyezése 

A 3 év alatti 
gyermekek 
intézményes 
elhelyezése 
nem megoldott 
a térség vala-
mennyi telepü-
lésén vagy 
férőhelyhiány 

A 3 év alatti 
gyermekek 
intézményes 
ellátása min-
den települé-
sen megoldott 

 • bölcsődék, családi napkö-
zik kialakítása, férőhely-
bővítése 

polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 A 3év alatti, intéz-
ményes ellátásban 
részesített gyermekek 
száma 

pályázatíró, 
építési szakem-
berek 

A kialakítás 
pályázati for-
rásból történik, 
a fenntartás 
normatív támo-
gatásból, téríté-
si díjból, ön-
kormányzati 
forrásokból 
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mutatkozik 

8. Családon belüli 
munkamegosz-
tás 

A házimunka 
és a gyermek-
nevelés jelen-
tős része a 
családanyákra 
hárul 

Egyenlő 
teherviselés a 
háztartások-
ban férfi és nő 
között 

 • Szemléletformálás a csa-
ládon belüli munkameg-
osztás témában 

• Részmunkaidős állások 
kialakítása 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 A háztartási mun-
kákból, gyermekne-
velésből többet vál-
lalnak a férfiak 

Szemléletfor-
máláshoz szak-
emberek 

 

9. Nők a közélet-
ben 

A járás telepü-
lésein a képvi-
selő testüle-
tekben a férfi-
ak aránya 
felülreprezen-
tált 

A nők társa-
dalmi és 
politikai 
szerepvállalá-
sa erősödik. 

- •Meghatározó női politiku-
sok életpályájának a nagy-
közönség elé tárása helyi 
újságon keresztül 
• A közéletben 
aktívan részt vevő nők ösz-
tönzése, hogy induljon 
képviselő választások – 
csoporttá szervezése 
 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 A 2019-esa önkor-
mányzati választáso-
kon induló nők szá-
ma, aránya 
 

Civil szerveze-
tek tagjai, 
reklámozás 
adományozás-
ból, esetlegesen 
pályázati for-
rásból 

Fenntartható-
ság: a Nőszö-
vetség műkö-
dése önszervezi 
a nők politikai 
pályájának 
menedzselését 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1. Idősek ellátás-
nak fejlesztése 

A járás népes-
sége öregedő 
tendenciát 
mutat 

A járásban élő 
idősek megfe-
lelő ellátásban 
részesülnek 

 • az idősek ellátásának 
feltérképezése 

• szolgáltatásfejlesztés 

• közösségbe szervezés 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 Az idősek életminő-
ségének javítása 
érdekében fejlesztett 
szolgáltatások száma 

Humánerőfor-
rás 

 

2. Az idősek 
életkörülmé-
nyei ismertté 
válnak 

Az idősek 
életkörülmé-
nyeivel kap-
csolatban több 
helyen adathi-
ány 

Ismerjük az 
idősek életkö-
rülményeit, 

 • adatgyűjtés, adatelemzés 
megszervezése 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 Az idősek életminő-
ségét jellemző adat-
táblák kitöltöttek 

Humánerőfor-
rás 

 

3. Időskorban is 
aktívan 

A regisztrált 
munkanélküli-
ek körében a 
vizsgált idő-
szakban az 55 
év feletti kor-
osztályon belül 
a regisztrált 
munkanélküli-
ek aránya évről 
évre növek-
szik. 

A regisztrált 
munkanélkü-
liek aránya ne 
legyen maga-
sabb a járási 
átlagnál  
 

- • a kör beazonosítása, fóku-
szálva  a tartósan munka-
nélküli emberekre 

• a foglalkoztatási kedvez-
mények közzé tétele a he-
lyi újságokban 

• munkaerőpiaci-
készségfejlesztő progra-
mok célzottan az idős kor-
osztály részére 

• a tartósan munkanélküli 
emberek részére tréningek, 
életvezetési tanácsadás 

• ingyenes digitális kompe-

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 Az 55 év feletti 
emberek körében a 
munkanélküliek 
aránya nem haladja 
meg a települési 
átlagokat 

Humánerőfor-
rás, pályázati 
források a 
képzésekhez, 
munkaügyi 
központ támo-
gatása 

Pályázati forrá-
sokból, Mun-
kaügyi Köz-
pont támogatá-
sával 
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tencia-fejlesztő képzések 

• munkahelyteremtés pl. 
Szociális Szövetkezet lét-
rehozása 

4. Az ellátásban 
nem részesülő 
idősek feltárá-
sa, ellátáshoz 
juttatása 

A kerekasztal 
megbeszélések 
beszámolói 
szerint van a 
településeken 
ellátatlan 
időskorú em-
ber 

Az időskorúak 
valamennyien 
rendszeres 
ellátásban 
részesülnek  
 

- • A kör beazonosítá-
sa 
• Az időskorúaknak 
járó juttatások közzététele a 
helyi újságban 
• A rendszeres 
jövedelemmel nem rendel-
kező idősek ellátásban ré-
szesítése 

• Önkéntesek bevonása az 
elszigetelten élő idősek 
magányának enyhítése 
érdekében 

• kereslet-kínálati adatbá-
zis 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 A járásban nincs 
ellátatlan idős korú 
ember  

Tanyagondnoki 
szolgálat, 
szociális terüle-
ten dolgozó 
munkatársak, 
önkéntesek, 
ellátáshoz 
egyéb, pl. 
pályázati forrás 
igénybe vétele 

Tanyagondnoki 
szolgálat, 
támogató szol-
gálat fejlesztése 

5. Időskori kultú-
ra, tevékeny 
időskor 

Nem rendelke-
zünk adatokkal 
arról, hogy az 
idősek milyen 
arányban 
veszik igénybe 
a kulturális és 
egyéb közös-
ségi szolgálta-
tásokat 

Az idős embe-
rek férjenek 
hozzá kulturá-
lis és egyéb 
közösségi 
rendezvé-
nyekhez 
 

- • Kérdőíves felmé-
rés, különösképp a tanyavi-
lágban (a belterületen élők 
számára biztosan érhetőek  
el települési programok) 
• Szükség esetén 
beavatkozási terv kidolgozá-
sa 
•Forrásteremtés 

• A tanyavilágban élők 
szállítása önkormányzati 
szervezésben 

• nyugdíjas klubok megerő-
sítése illetve létrehozása 
azokon a településeken, 
ahol nincs 

• A játék lendületbe hoz 
programhoz való csatlako-
zás 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 Valamennyi idős 
ember a térségben 
hozzájut kulturális 
szolgáltatásokhoz 

Tanyagondnoki 
szolgálat, 
művelődés-
szervező, pá-
lyázati források 
programokra 

A program-
szervezéshez, 
ezekre való 
eljuttatáshoz 
folyamatos 
forrásteremtés 
szükséges 
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6. A nappali 
ellátás kibőví-
tése 

A nappali 
ellátást az 
idősek kis 
százaléka veszi 
igénybe a 
településeken, 
férőhely hiány 
mutatkozik.  

Az idősek 
nappali ellátá-
sában vala-
mennyi igényt 
ki tudunk 
elégíteni a 
járásban. A 
magányosan 
élő idősek 
igénylik az 
ellátást. 
 

•Igényfelmérés  
• Pályázati forrásteremtés 
•Szolgáltatásszervezés 

• A tanyavilágból való beju-
tás megszervezése 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 A nappali ellátást 
igénybe vevő idősek 
száma növekszik 

Tanyagondnoki 
szolgálat, 
szociális terüle-
ten dolgozó 
önkormányzati 
szakember, 
pályázatírók, 
bővítéshez 
pályázati for-
rás, önkor-
mányzati önerő 

Fenntarthatóság 
– normatív 
támogatással, 
önkormányzati 
támogatással, 
ellátottak térí-
tési díjából 

6. Idősek bentla-
kásos otthona  

A járásban 
nincs elegendő 
férőhely az 
idősek bentla-
kásos ellátásá-
nak biztosítá-
sára 

A járásban 
valamennyi 
bentlakásos 
ellátást igény-
lő idős ember 
felvételt nyer 
ilyen típusú 
intézménybe 

 • Igényfelmérés 

• Forrásteremtés 

• Férőhelybővítés a járásban 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 Azok az idősek, akik 
bentlakásos ellátási 
formát igényelnek, 
helyet kapnak a 
járáson belül 
 

Önkormányzati 
munkatársak, 
önkéntesek 
nyugdíjas 
klubok részvé-
tele a felmérés-
ben 
pályázatíró, 
építész 

Az esetlegesen 
elkészült in-
tézmények 
fenntartása a 
bentlakók, az 
önkormányzat-
ok hozzájárulá-
sával, állami 
támogatások 
igénybevétele. 

7. Nagyik a Neten Nem rendelke-
zünk adatokkal 
az idősek 
informatikai 
jártasságával 
kapcsolatban 

Az időskorúak 
digitális ké-
pességfejleszt
ése 
 

- •Felmérés készítése 
•Digitális kompetencia-
fejlesztő foglakozások 
•Forrásteremtés 

• Önkéntesek, könyvtárak 
bevonása 

polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 Digitális kompeten-
cia-fejlesztő alkal-
mak és az azokon 
részt vevő idősek 
száma 

Felméréshez – 
közfoglalkozta-
tottak, oktatás-
hoz informati-
kus, eszközök 

Fenntartható-
ság: Folyama-
tos forrásterem-
téssel, önkéntes 
oktatók bevo-
násával 

8. A támogató 
szolgálatok 
kapacitásfej-
lesztése, inf-
rastrukturális 
fejlesztése 

Magas az egy 
fő gondozóra 
eső gondozot-
tak száma, a 
gondozóhely 
infrastrukturá-
lisan amortizá-
lódott 

A gondozók 
számának 
növelése, a 
gondozási 
központok 
felújítása 

 • humánerőforrás fejlesztés 

• infrastrukturális és esz-
közfejlesztés pályázati 
források bevonásával 

polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 Elegendő számú és 
megfelelő képzettsé-
gű gondozó a támo-
gatószolgálatoknál 

Pályázatíró  

 
 
 
 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Fogyatékkal Nem rendelke-
zünk pontos 

A megválto-
zott munka-

Szolgáltatás-
szervezési 

• Felmérés Polgár-
mester, 

2019.12.31 A megváltozott 
munkaképességű 

Szociális terü-
let dolgozói, 

Fenntartás: 
folyamatos 
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élők  ellátása adatokkal a 
fogyatékkal 
élők ellátásá-
val, szolgálta-
tásokhoz való 
hozzáférésével 
kapcsolatban 

képességű 
emberek 
részesüljenek 
ellátásban 
 

koncepció • Adatelemzés 
• A juttatások körének fel-
térképezése, a célcsoport 
ellátásban részesítése 

jegyző személyek teljes 
körben részesülnek 
ellátásban 

ellátás állami 
forrásból 

adatfrissítéssel 
az elért állapot 
fenntartható 

2 Fogyatékkal 
élő személyek 
nappali ellátá-
sa, egyéb állá-
tási formák  

A települése-
ken Baks 
kivételével 
nincs nappali 
ellátásba be-
vont fogyaték-
kal élő sze-
mély 

Az ellátást 
igénylő fogya-
tékkal élők 
nappali ellátá-
sa járási szin-
ten biztosított 
 

Szolgáltatás-
szervezési 
koncepció 

• Igényfelmérés 
• Ellátó intézmények feltér-

képezése 
•Érdekképviseleti szervek-

kel való kapcsolatfelvétel 
• Az ellátást biztosító in-

tézmények propagálása 

• legalább egy intézmény 
létesítése a járásban 

Polgár-
mester, 
jegyző 

2020.12.31 A fogyatékkal élők 
nappali ellátása járási 
szinten biztosított 

Szociális terü-
let dolgozói, 
ellátást nyújtó 
intézmények 

Az igénylők és 
az ellátást 
biztosító in-
tézmények 
listájának 
folyamatos 
frissítésével 
fenntartható a 
kialakult álla-
pot 

4. Akadálymente-
sítési program 

Az önkor-
mányzati 
intézmények, 
közterületek, 
szórakozó 
helyek, na-
gyobb foglal-
koztatók csak 
részben aka-
dálymentesített
ek. 
A szabványos 
akadálymente-
sítés nem 
minden eset-
ben használha-
tó a fogyaték-
kal élők szá-
mára 

A település 
közintézmé-
nyei és közte-
rei, szolgáltató 
helyei, na-
gyobb fogla-
koztatói teljes 
mértékben 
akadálymen-
tesek, az 
akadálymen-
tesítés a moz-
gásukban 
akadályozot-
tak igényének 
megfelelve 
történik 
 

Településfej-
lesztési kon-
cepció 

•Önkormányzati épületek, 
közterek, szolgáltató helyek, 
nagyobb foglalkoztatók 
felmérése,  
•Pályázatfigyelés 
•Pályázatírás 
•Terveztetés 
•Építés 

• Vállalkozások ösztönzése 
akadálymentesítésre 

• első lépés Kistelek Járás 
akadálymentesítésért prog-
ram kidolgozása 

Polgár-
mester 
jegyző 

2020.12.31 Akadálymentesített 
közintézmények, 
szolgáltató he-
lyek,egyéb munkahe-
lyek száma  

Építész szak-
ember, pályá-
zatíró, pályázati 
források, önerő 
az akadálymen-
tesítéshez, 

Fenntartható-
ság: Az aka-
dálymentett 
épületek állag-
megóvása, az 
újonnan felújí-
tottak, építettek 
esetében eleve 
teljes körű 
akadálymente-
sítéssel terve-
zünk 

 
 
5. 

 
 
A fogyatékkal 
élő családtagot 
ápoló családok 
támogatása 

 
 
Nem biztosí-
tott a fogya-
tékkal élő 
embert ápoló 
családtagoknak 
a kikapcsoló-

 
 
A járásban 
működik 
olyan intéz-
mény, a hol a 
fogyatékkal 
élő családtag 

 •  

•  

• Igényfelmérés 

• Koncepció kidol-
gozása 

• forrásteremtés 

• szolgáltatásszerve-

 
 
Polgár-
mester, 
jegyző 

 
 
2020.12.31 

 
 
 
A fogyatékkal élő 
családtag átmeneti 
elhelyezése megol-
dottá válik 
 

 
 
Igényfelmérés-
hez önkor-
mányzati dol-
gozók, önkén-
tesek 
Szolgáltatás-

 
 
Az igények 
felmérése 
önkormányzati 
munkatárs 
bevonásával, az 
intézmény 
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dás, pihenés. átmenetileg 
elhelyezhető 

zés szervezéshez 
forrás 

fenntartása 
önkormányzati 
támogatással, 
adományokkal, 
családok hoz-
zájárulásával. 

 



XIII. Megvalósítás 

XIII.1. A megvalósítás előkészítése 
 

A járás önkormányzatai az általuk fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adják és ellen-
őrzik, a településeken működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri 
viszony során kéri, hogy a Járási Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  
 
Az intézmények és partnerek vizsgálják meg és a program elfogadását követően biztosítsák, hogy 
az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgálta-
tásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesül-
jenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek a Járási 
Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  
 
 
A járás önkormányzatai a JEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére 
és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 
garantálására a Járási Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy a JEP IT-ben vállalt feladatok járásunkban maradéktalanul 
megvalósuljanak. 
 
XIII.2. A megvalósítás folyamata 
 

A Járási Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében JEP Fóru-
mot hozunk létre.  
 
A JEP Fórum feladatai: 
- a JEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon köve-
tése, 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 meg-
határozása 
- a JEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgá-
lata 
- az esetleges változások beépítése a JEP IT-be, a módosított JEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésekre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a JEP 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 Esélyegyenlő-
ségi Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
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A JEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az JEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy átdol-
goztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A JEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve 
újabb munkacsoportokat hozhat létre. 
 
XIII.3. Monitoring és visszacsatolás 
A Járási Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a JEP Fórum ellenőrzi és javasla-
tot készít a JEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve 
a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 
 
 
 
 

Fogyatékkal élők 

esély-

egyenlőségével 

foglalkozó mun-

kacsoport 

Nők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó mun-

kacsoport 

Gyerekek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó mun-

kacsoport 

Idősek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó mun-

kacsoport 

Romák/ mély-

szegénységben 

élők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó munka-

csoport 

JEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok veze-

tői, önkormányzat, 

képviselője, partnerek 

képviselője 
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XIII.4. Nyilvánosság 
A program JEP fórum általi elfogadását követően, a program minden településen bemutatásra ke-
rült. Az itt összegyűjtött javaslatok, észrevételek közül azok, amelyeket a JEP fórum elfogadott, 
beépítésre kerültek a programba. 
A továbbiakban a Járási Esélyegyenlőségi Program felkerül a járási és települési honlapokra, aho-
gyan a hozzászólás módjai is. 
 
A JEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a sze-
mélyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat hon-
lapja, a helyi média áll rendelkezésre.  
 
 
A JEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a JEP IT megvalósításának koordinálása (a JEP IT-ben érintett felek tevékenységének ösz-
szehangolása, instruálása),  

- a JEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat-

ok felelősével közösen 
- a JEP Fórum összehívása és működtetése. 
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XIII.5. Elfogadás módja és dátuma 
 
I. Kistelek Járás Járási Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. 
Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a JEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
 
 
Ezt követően  
Baks község képviselő-testülete a Járási Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési 
Terv) megvitatta és ………………………… számú határozatával elfogadta. 
 
 
 
Dátum          Aláírás 
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I. Kistelek Járás Járási Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. 
Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a JEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
 
 
Ezt követően 
Balástya község képviselő-testülete a Járási Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intéz-
kedési Terv) megvitatta és ………………………… számú határozatával elfogadta. 
 
 
 
Dátum          Aláírás 
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I. Kistelek Járás Járási Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. 
Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a JEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
 
 
Ezt követően 
Csengele község képviselő-testülete a Járási Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intéz-
kedési Terv) megvitatta és ………………………… számú határozatával elfogadta. 
 
 
 
Dátum          Aláírás 
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I. Kistelek Járás Járási Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. 
Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a JEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
 
 
Ezt követően 
Kistelek város képviselő-testülete a Járási Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézke-
dési Terv) megvitatta és ………………………… számú határozatával elfogadta. 
 
 
 
 
Dátum          Aláírás 
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I. Kistelek Járás Járási Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. 
Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a JEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
 
 
Ezt követően 
Ópusztaszer község képviselő-testülete a Járási Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az In-
tézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú határozatával elfogadta. 
 
 
 
Dátum          Aláírás 
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I. Kistelek Járás Járási Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. 
Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a JEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
 
 
Ezt követően 
Pusztaszer község képviselő-testülete a Járási Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intéz-
kedési Terv) megvitatta és ………………………… számú határozatával elfogadta. 
 
 
 
 
Dátum          Aláírás 
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XIV. Mellékletek:  
Baks község Helyi Esélyegyenlőségi programja 

Balástya község Helyi Esélyegyenlőségi programja 

Csengele község Helyi Esélyegyenlőségi programja 

Kistelek város Helyi Esélyegyenlőségi programja 

Ópusztaszer község Helyi Esélyegyenlőségi programja 

Pusztaszer község Helyi Esélyegyenlőségi programja 
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Kistelek járás Járási Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Járási  Esélyegyenlőségi 
Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 

 

 

 

Partner 1 
 
 
Dátum          Partner aláírás 

 
 
 
 
 
Partner 2 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
 
 
Partner 3 
 
 
Dátum          Partner aláírás 



XV. HEP elkészítési jegyzék1 
 

NÉV2 HEP részei3 Aláírás
4
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Kocsisné 
Benkő 
Beáta 

R É 
T E 

R É 
T E 

R É 
T E 
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Irodalom: 
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába 
Dr Füzesi Zsuzsa: Toleranci-erősítés, elfogadás, érzékenyítés 

                                                           
1
 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és 

nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt dokumentum 
2 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
3 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, 
intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
4 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 


