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1. Bevezetés 

Jelen Anti-szegregációs program elsősorban területi dimenzióban – az IVS-ben 

azonosított 7 városrész (Belváros – Hódtó, Kertváros – Kishomok, Tabán - Tarján, 

Csúcs – Béketelep, Susán, Újváros, külterület – tanyaközpontok, tanyák, Mártély 

üdülőterülete -) szerint -, a szegregációs folyamatok szempontjából vizsgálja az 

esélyegyenlőségi problémák meglétét Hódmezővásárhely megyei jogú város 

közigazgatási határán belül, melyet az IVS-ben azonosított városrészek teljesen 

lefednek. Az alábbi térkép a városrészeket ábrázolja a külterületekkel együtt. 

 

A település-fejlesztésben kiemelt szerepű az egyenlő esélyű hozzáférés, valamint az 

esélyegyenlőség biztosítása horizontális uniós elvek érvényesítése, elsősorban az 

alacsony státuszú lakosok – azaz a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező és 8 

osztálynál magasabb iskolai végzettséggel nem rendelkező aktív korú lakosok – 

tekintetében. 

 

Az esélyegyenlőségről, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény a következő elemeket hangsúlyozza: 

1.§ „Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság területén 

tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel 

és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény 

rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok 

azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni.” 
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2.§ „Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban 

meghatározott rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell 

alkalmazni.” 

 

Az önkormányzat megbízásából a Nyilas Judit és Társai tanácsadó cég 2007. 

szeptember és december között elkészítette Esélyegyenlőség 

Hódmezővásárhelyen címmel a település átfogó esélyegyenlőségi 

helyzetelemzését, mely egyebek között kiterjed a foglalkoztatás, az oktatás-nevelés, a 

szociálpolitika, az egészségügy, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, a 

szolgáltatásokhoz és az infrastruktúrához való egyenlő esélyű hozzáférés területekre.  

 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatának fő célja a társadalmi kohézió növelésével 

a város regionális versenyképességének erősítése. Jelen Anti-szegregációs program 

szervesen illeszkedik a meglévő települési és közoktatási esélyegyenlőségi 

programokhoz. 

 

Hódmezővásárhely MJV Anti-szegregációs programja a „Városrehabilitáció 2007-2013-

ban” című városrehabilitációs kézikönyv 2.2. fejezete és 2. melléklete, valamint a 

2008.01.22-én az NFÜ honlapján közzétett „Útmutató az Integrált Városfejlesztési 

Stratégia helyzetelemzésének elkészítéséhez szükséges adatokról” dokumentumokban 

megfogalmazott adatszolgáltatási követelmények és módszertan alapján készült, 

figyelembe véve az NFÜ honlapján azóta megjelent Közleményeket, valamint az SZMM 

által akkreditált anti-szegregációs szakértők útmutatásait. 

 

Az IVS-hez készített átfogó helyzetelemzés nyomán kialakított városrehabilitációs 

beavatkozási tervek kiemelten kezelik, hogy Hódmezővásárhely minden 

városrészében diszkriminációmentesség és szegregációmentesség érvényesüljön. 

 

A város Anti-szegregációs tervének fő célja 2007-13 között: 

- a meglévő szegregátumok felszámolásának megkezdése, kiterjedésük 

számottevő csökkentése, hosszabb távon a szegregátumok teljes 

felszámolása;  

- - újabb szegregátumok kialakulásának megakadályozása a szegregációs 

veszélynek kitett, erősen leromlott területeken szociális 

városrehabilitációval és prevenciós, ESZA-típusú intézkedésekkel.  
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1.1.  Az IVS-ben megfogalmazott városrehabilitációs akcióterületek 

 A funkcióbővítő városrehabilitáció akcióterülete 2007-13 között: a 

Belváros. Az itt megvalósítani tervezett Tornyai János Projekt részletes 

leírása az IVS 9. fejezetének 9.1.1-5. alpontjai alatt található. 

 Szociális városrehabilitáció akcióterületei 2007-13 között: a Szabadság 

tér,  Csúcs városrészben (lásd IVS 9.2. alpontjánál). 

 

Jelen Anti-szegregációs program 3 fő részből áll: 

1. Anti-szegregációs helyzetelemezés 

2. Anti szegregációs program 

3. Anti szegregációs beavatkozási terv 2007-13 között (Táblázat) 

 

A SZMM által akkreditált szakértők által ellenjegyzett és a közgyűlés által elfogadott IVS-

t, ezen belül az Anti-szegregációs programot Hódmezővásárhely MJV 

Önkormányzata kétévente felülvizsgálja.   
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2. Anti-szegregációs helyzetelemzés 

2.1. Hódmezővásárhely alacsonyabb státuszú területei a KSH 2001. 
évi népszámlálási adatai alapján 

Az IVS városrészek szerinti, elsősorban a 2001-es KSH népszámlálási statisztikai adataira 

támaszkodó elemzése alapján (Lásd az IVS IV. Városrészi helyzetfeltárás című 

fejezetben)  

meghatározhatók Hódmezővásárhely alacsonyabb státuszú területei, ahol: 

- a népesség társadalmi összetétele és a 

- a terület fizikai jellemzői kedvezőtlenebbek. 

 

A szegregációs folyamatokat vizsgáló, jelen helyzetelemzés az IVS-ben alkalmazott 

hét városrészt további, kisebb területi egységenként is vizsgálja, mivel azok 

demográfiai, iskolázottsági, foglalkoztatottsági és lakókörnyezeti szempontból nem 

homogének. Az elemzéshez döntően a KSH 2001. évi népszámlálás adatait és a 

Központi Statisztikai Hivatal által összeállított A nagyvárosok belső tagozódása – 

Hódmezővásárhely című kiadványt használtuk. 

 

Demográfiai mutatók 

 

A 2001. évi népszámlálás demográfiai adatai alapján a 0-14 éves gyermekek aránya 

Erzsébet városrészben a legmagasabb, 31,5%. Itt a legalacsonyabb az aktív korú 

népesség aránya, 47,8%. A többi egykori tanyaközpontot vizsgálva az látható, hogy 

Kútvölgyön az aktív korú lakosság aránya a városi átlagnál 10 százalékponttal 

alacsonyabb, 53,5%, míg a 60 éves és idősebb népesség aránya itt a legmagasabb, 

27,6%. Batidán a gyermekek aránya 2,8 százalékponttal kisebb, az idősek aránya 3,7 

százalékponttal nagyobb, mint a városi átlag. Szikáncs mutatói nagyjából megegyeznek 

a városi középértékkel.  

 

A belterületen Kertvárosban a 0-14 éves gyermekek aránya igen alacsony, 11,8%, míg 

Hódtón viszonylag magas, 20,8% (a városi átlag 16,4%). Az aktív korú lakosság aránya 

Csúcs városrészben lényegesen alacsonyabb (58,3%) a város többi részénél, míg a 60 év 

feletti idősek aránya 5,5 százalékponttal magasabb itt, mint a városi átlag. Újvárosban 

szintén magas, 24% az idős korú népesség aránya. Hódtón a legalacsonyabb, 7,5% a 
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népességből való részesedésük, s Béketelepen is az átlagnál (20,1%) alacsonyabb, 

16,2% a mutató értéke. 

 

A 100 felnőtt korúra jutó gyermek- és időskorúak száma a két volt 

tanyaközpontban, Erzsébet (69,5 fő) városrészben és Kútvölgyön (60,4 fő) a 

legmagasabb, de Csúcs városrészben is lényegesen magasabb, mint a 45,3 fős városi 

átlag.  

Iskolai végzettség szerinti megoszlás 

 

Iskolázottsági szempontból a volt tanyaközpontok helyzete a legkedvezőtlenebb. A 

belterületeken Tabán és Újváros városrészek iskolázottsági mutatói maradnak el 

jelentős mértékben a városi átlagtól. A 15-59 éves aktív korú népesség legmagasabb 

iskolai végzettség szerinti megoszlását az említett területeken az alábbi táblázat mutatja: 

 

8. 

évfolyamnál 

alacsonyabb 

végzettséggel 

8. 

évfolyammal érettségivel

egyetemi, 

főiskolai 

végzettséggel 

  rendelkezők (%) 

Tabán 21,9 31,5 15,9 4,6 

Újváros 22,4 30,4 16,7 3,9 

Szikáncs 19,0 39,5 11,4 2,1 

Erzsébet 33,5 32,9 8,4 1,9 

Kútvölgy 27,1 47,7 6,5 0,6 

Batida 26,5 37,2 5,3 2,2 

VÁROS 

ÖSSZESEN 18,5 26,9 20,9 8,5 

 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korú népességen 

belül Szikáncson 39,9%, Erzsébeten 41,2%, Kútvölgyön 37,1%, Batidán 46,3%. A 

belterületeken Tabán városrészben 33,4%, Újvárosban 30,5%, szemben a 26,6%-os 

városi átlaggal.  
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Foglalkoztatottság 

 

A foglalkoztatottság mutatói alapján szintén a volt tanyaközpontok vannak 

kedvezőtlen helyzetben, míg a belterületeken Tabán és Csúcs, és kisebb mértékben, 

de Újváros városrészekről mondható el ugyanez. Ezeken a területeken tehát a népesség 

kisebb része foglalkoztatott és nagyobb része munkanélküli, inaktív kereső vagy 

eltartott, mint a város többi részén. A városi átlagtól nagyban eltérő városrészek 

részadatait az alábbi táblázat mutatja be:  

  

Rendszeres 
munkajövede- 
lemmel nem 
rendelkezők 
aránya az 

aktív 
korúakon  

(15-59 
évesek) belül 

Szegregációs 
mutató* 

Foglalkozta- 
tottak aránya a 

15-64 éves 
népességen 

belül 

Foglalkozta- 
tott nélküli 

háztartások 
aránya 

Munka-
nélküliségi 

ráta, % 

100 
foglalkoz-

tatottra  
jutó inaktív 
kereső és 
eltartott 

Tabán 47,2 21,7 48,8 45 11,6 192

Csúcs 47,1 18,7 48,7 50,8 12,2 206

Újváros 45,2 18,2 50,3 46,1 10,1 185

Szikáncs 47,6 22,9 47,7 39,3 12,8 187

Erzsébet 55,3 28,2 36,2 43,9 18,4 312

Kútvölgy 56 37,4 37,7 60,6 29,8 283

Batida 44,2 23,1 51,6 42,7 9,8 172

VÁROS 

ÖSSZESEN 43,6 16,1 52,6 41,6 9,4 164

*Szegregációs mutató: Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 
 

A tanyavilágból Szikáncs, Kútvölgy és Batida városrészek lakosságának jóval nagyobb 

aránya dolgozik a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban (27,9%, 40%, 20,5%), mint 

Hódmezővásárhely más városrészeinek lakossága (9%). A szolgáltatási jellegű ágakban 

dolgozók aránya emiatt jelentősen alacsonyabb, mint más területeken.  

 

A foglalkoztatottak összevont főcsoportok szerinti megoszlásból kiderül, hogy a vezető és 

értelmiségi, valamint az egyéb szellemi foglalkozásúak azokon a területeken élnek kisebb 

arányban, ahol az iskolázottsági mutatók is alacsonyabbak az átlagnál: 
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vezető, 
értelmiségi 

egyéb 
szellemi 

  foglalkozásúak 

Tabán 12,6 14,8 

Újváros 11,4 15,9 

Szikáncs 5,1 14,2 

Erzsébet 4,9 9,8 

Kútvölgy 2,5 12,5 

Batida 6 3,6 

VÁROS ÖSSZESEN 17,2 17,8 

 

Lakhatás 

 

A volt tanyaközpontok területén az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 

lényegesen magasabb, mint Hódmezővásárhely belterületén: Kútvölgyön a lakások 

55,4%-a, Batidán 41%-a, Erzsébeten 36,8%-a Szikáncson a lakások 32,6%-a tartozik 

ebbe a kategóriába. A város belterületén elhelyezkedő városrészek közül Tarján és 

Tabán városrészek rendelkeznek rosszabb mutatókkal, mindkét területen 34% feletti 

ezen lakások aránya, míg a városi átlag 23,9%.  

 

Az alábbi grafikon a négy tanyaközpont és a jelenleg belterületté nyilvánítás alatt álló 

Kishomok laksűrűségi adatait tartalmazza: 

A lakott lakások laksűrűsége, átlagos alapterülete, 
2001. február 1.
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Látható, hogy a 100 lakásra jutó szobák száma alacsonyabb, mint a városi átlag. Néhány 

kivételtől eltekintve elmondható, hogy ezeken a területeken az egy- és kétszobás 

lakások aránya magasabb, míg a három és annál több szobával rendelkező lakások 

aránya kisebb, mint Hódmezővásárhely már területein. A 100 lakásra jutó lakók 

száma Erzsébet városrészben a legmagasabb; a 100 szobára jutó lakók száma a 

szobák alacsony számának következtében mind az öt területen magasabb, mint máshol. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy az alacsonyabb szobaszám egyedül Kishomok esetében 

jelent az átlagosnál szignifikánsan kisebb alapterületet.  

 

A belterületen a 100 lakásra jutó lakók száma Béketelepen a legmagasabb, 308 

fő, s még Susán (297 fő) és Tabán (292 fő) városrészekben magasabb valamivel, mint a 

városi átlag (278 fő). Az átlagos alapterület egész Hódmezővásárhely területén (a 

tanyaközpontokat is beleértve) Hódtón a legkisebb, 57,8m2. A Belvárosban is az 

átlagosnál alacsonyabb, 69m2.  

 

Közműellátottság 

 

Az ivóvízvezeték minden utcában kiépült, az ingatlanok bekötése a rendszerbe a 

Kishomok településrész betelepülésével együtt nő, bár itt a legalacsonyabb, 39 %, mivel 

itt a lakott ingatlanok aránya 39 % jelenleg. Erzsébet és Batida városrészekben a 

bekötés teljes körű.  

A volt tanyaközpontok és Kishomok lakásainak csak elenyésző része rendelkezik 

közcsatornával, a szennyvízelvezetést itt a lakosok többsége házi közműpótló műtárgy ( 

szennyvízgyűjtő akna) segítségével oldja meg. A tanyaközpontokban és Kishomokon 

a kommunális szennyvíz csatornahálózat még nem épült ki. Az Önkormányzat 

2008. elején nyújtotta be fejlesztési pályázatát a KEOP támogatási program 

keretében. Az itt élők kétharmada írásban jelezte a csatornahálózatra a rákötési 

szándékát. A város belterületén Újváros, Susán, Tarján és Tabán városrészekben 

alacsonyabb a közcsatornára rákötött lakások aránya.  

 

A város központi és egyéb belterületein a gázvezeték hálózat kiépítettsége 100% - a 

gáz gerincvezetéket minden utcában lefektették. Batidán 2001-ben, Erzsébeten 2002-

ben építették ki a gázvezetéket. A tanyaközpontokban, napjainkban a bekötések aránya 

70-80% körüli. Kishomokon is valamennyi utcában megépült a gázvezeték, a rákötések 

száma a kitelepüléssel egyenes arányban növekszik. A városi rákötések aránya átlag 
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80,3%-os igen magas arány, főként figyelembe véve azt a tényt, hogy a termálvizes 

központi fűtéses panellakások aránya a lakásállományon belük 13,4%. 

Hálózati gázzal ellátott lakások aránya a külterületen szignifikánsan rosszabb:  

Erzsébeten egyáltalán nem fordul elő, Batida és Kishomok területén 1,2%, illetve 1,8% a 

gázhálózatra kötött lakások aránya, s Kútvölgy 70,1%-os mutatója is elmarad a 80,3%-

os városi átlagtól. A belterületen Tarján és Tabán területén alacsonyabb a 

gázhálózatra kötött lakások aránya. 

 

2.2. Esélyegyenlőség a közoktatásban 

Az alábbi, vonatkozó jogszabályok értelmében Hódmezővásáshely Megyei Jogú Város 

Közgyűlése 2008 januárjában elkészítette a közoktatásra vonatkozó, 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi 

Helyzetelemzése című dokumentumát, annak érdekében, hogy megalapozza a 

települési, illetve az intézményi Közoktatási esélyegyenlőségi tervek elkészítését, melyek 

most vannak folyamatban.  

 

Az esélyegyenlőségi terv a településen élő hátrányos helyzetű (HH), valamint 

halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) és sajátos nevelési igényű (SNI) 

gyermekek/tanulók esélynövelését, iskolai sikerességét, a méltányos és mindenki 

számára egyaránt elérhető minőségi oktatás feltételrendszerének megteremtését 

hivatott szolgálni. 

 

Jogszabályi háttér 

 

A települési közoktatási esélyegyenlőségi terv készítése során Hódmezővásárhely Megyei 

Jogú Város Önkormányzata az alábbi legfontosabb jogszabályi előírásokra volt 

figyelemmel:  

 

 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. Törvény 35. §. 

 A közoktatásról szóló1993. évi LXXIX. törvény 85. § (1); 4/A. § (1); 89. § (12) 

20/1997. (II. 13.) Korm. Rendelet a Közoktatásról szóló törvény végrehajtásáról 

szabályozza a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos jegyzői 

teendőket. 
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• 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és 

módosításai 

• 2/2005. (III.01.) OM rendelet - A sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai 

nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról. 

 

A közoktatási esélyegyenlőségi terv készítését a HEFOP 2.1.5.B-06/1.-2006-12-0143/1.0 

közoktatási integráció megvalósítását célzó, nyertes pályázatban kiemelt célként jelölte 

meg a város, így e dokumentum háttéranyagainak feltárása során e kötelezettségének is 

eleget kívánt tenni a település. 

 

2.2.1. A közoktatás új struktúrájának kialakítása 

Hódmezővásárhely stratégiai létkérdése, hogy milyen közoktatási rendszert és kínálatot 

működtet. Elsődleges feladata a fenntartható, demográfiai és munkaerő-piaci 

igényekhez jól igazodó kínálat biztosítása jelenti, megfelelő és vonzó, korszerű tudást 

biztosító képzések közötti választás lehetőségét megteremteni.  

 

A fejlesztési célterületek meghatározásakor hat fő elvet követett a város:  

- minőség és hatékonyság növelése minden intézménytípusban, 

- az iskolák révén biztosítani a tudásalapú társadalom által megkövetelt készségek 

fejlesztését, az info-kommunikációs technológiák alkalmazásában jártasság 

megszerzését, 

- az erőforrások legjobb kihasználása, 

- a társadalmi kohéziót erősítő, a tanulást vonzóvá tevő iskolai környezet 

kialakítása a hátrányos helyzetű gyermekek és sajátos nevelési igényű tanulók 

integrációja jegyében, 

- idegen nyelvi kommunikációs képesség erőteljes javítása révén az európai 

együttműködési lehetőségek kiaknázása, az egymástól tanulás feltételeinek 

kialakítása, 

- (helyi) munkaerő-piaci igényekhez igazodó szakképzés modern eszközökkel és 

módszerekkel történő biztosítása. 

 

A térség gazdasági növekedésének és versenyképességének megteremtéséhez 

az oktatási rendszer minőségének és hatékonyságának javítása azonnali 

feladat. Hódmezővásárhely Közgyűlése 2006. november 14. napján fogadta el 
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Közoktatási koncepcióját, majd Intézkedési tervét, mely az integráció városi szintű 

megvalósítását tűzte ki feladatul. 

 

A Közoktatási intézkedési terv előirányozta a törzsóvodák és tagintézményeik 

elaprózódott körzeteinek összevonását, a kis óvodai csoportszobák kiváltását EU-s 

pályázati forrásokból tervezett építkezések révén, s egyben az óvodai nevelés 

áthelyezését kis intézményekből a fenntartható nagyobb intézmények irányába. 

 

Az általános iskolák tekintetében azonban új alapokra kellett helyezni a feladatellátást, 

így a tanév végeztével megszűnt valamennyi általános iskola, s 10 intézmény 

helyett 5 intézményt alapított újjá a Közgyűlés, miközben valamennyi iskola (az 

eddigi városi beiskolázású intézmények is) kaptak körzeti feladatellátási kötelezettséget. 

 

A 2007 nyarán lebonyolított átfogó települési közoktatási intézményi átszervezés 

kulcseleme volt a szegregáció felszámolása, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

tv. 66.§-nak érvényesülése. 

 

Az átszervezés fő célja: egységesen jó iskolákban jól képzett szakembereket nevelő, 

hosszú távon fenntartható települési közoktatási rendszer kialakítása, mely által 

biztosíthatóvá válik, hogy valamennyi városrész iskoláiban, minden gyermek 

ugyanolyan színvonalú oktatásban-nevelésben részesüljön, így teremtve meg a 

HHH gyermekek óvodai-iskolai esélyegyenlőségét.  

 

Az átszervezés legfőbb lépései: 

• Felmérték a városban az elkövetkező hét évben várható, egyes tanévekben 

beiskolázandó gyermekek számát, s megállapították a hosszú távú intézményi 

kapacitás-szükségleteket. 

• Felmérték a városban élő HHH gyermekek számát, s elkészítették a HHH-

térképet. 

• Megszüntették valamennyi önkormányzati általános iskolát, majd létrehozták a 

gyermeklétszámhoz igazodó új iskolákat minden városrészben. 

• Az újonnan létrejövő iskolák körzethatárát a Ktv. 66.§ (2) bekezdésében foglaltak 

szerint állapították meg, így a korábban városi beiskolázású intézmények is 

kaptak körzetet, és ez által biztosítandó a HHH gyermekek arányos megoszlása. 

 

A teljes oktatási intézményi struktúra átalakítása Hódmezővársárhelyen a 

2007/2008-as tanévtől 
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Óvodai nevelés 

 

Hódmezővásárhelyen az óvodai feladatellátási helyek száma 22, férőhelyek száma 1680, 

az óvodába beíratott gyermekek száma 1579. A HH gyermekek aránya 31%, ezen 

belül a HHH gyermekek aránya eléri a 10%-ot. Az állandó népességben a 3-5 éves 

korosztály 1283 fő, az óvodások számával összevetve a különbözet nem a vidékről 

bejáró óvodások számát mutatja, hanem azt, hogy a Közoktatási tv. értelmében a 

korosztályi határok elmosódtak, igen magas a 6. életév betöltését követően is óvodában 

maradók aránya. Az óvodába három éves korukban minden gyermeket 

felvesznek, várólista nincs, a hátrányos helyzetű településrészeken is a 

gyermekeket beiratják az óvodába. 

 

Gyógypedagógiai nevelésben részesülő óvodás gyermekek számára szegregált óvodai 

csoport csak a Csongrád Megyei Önkormányzat által a középsúlyos értelmi fogyatékos, 

nem integrálható gyermekek számára működik 20 fővel, ez az óvodások 1,2%-t jelenti.  

 

Az óvodáztatásban nem jellemző, hogy más településről hoznának gyermeket 

Hódmezővásárhelyre (0,4%), általában a munkába járás teszi szükségessé a gyermek 

vásárhelyi beíratását. Viszont magas a külterületről behozott gyermekek aránya 

(4,5%), mely a külterületen élők két csoportjának megkülönböztetését teszi 

szükségessé. Kishomok városrészben (volt zártkerti rész) nincs óvoda és iskola 

sem, a városközponttól autóval 5-7 percnyire lévő területről mindenki bejár dolgozni, 

óvoda szükséglete nem is merült fel.  

A korábbi tanyaközpontokban (Erzsébet, Batida, Szikáncs, Kútvölgy), amelyek 

azonban a városközponttól 15-20 km-re találhatók, az iskolák most szűntek meg, az 

óvodákat azonban a belterületi óvoda telephelyeiként tovább működtetik.  
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Óvodák átalakítása összegző táblázat 

2006/2007. tanév struktúrája 2007/2008. tanévtől 
Brunszvik Teréz Óvoda =  törzsintézmény + 

• Oldalkosár utcai tagóvoda 
• Klauzál utcai tagóvoda 

Brunszvik Teréz Óvoda = székhely + 
• Oldalkosár utcai telephely 
• Szabadság téri telephely 

Exner Leó Óvoda = törzsintézmény 
• Tornyai utcai tagóvoda 

Exner Leó Óvoda = székhely+ 
• Tornyai utcai telephely 
• Klauzál utcai telephely 
• Szikáncsi telephely 
• Erzsébeti telephely 
• Batidai telephely 
• Kútvölgyi telephely 

Hermann Alice Óvoda = törzsintézmény + 
• Pálffy utcai tagóvoda 
• Malom utcai tagóvoda 
• Dózsa György utcai tagóvoda 

Hermann Alice Óvoda = székhely + 
• Pálffy utcai telephely 
• Malom utcai telephely 

Janikovszky Éva óvoda = törzsintézmény + 
• Szent István utcai tagóvoda 
• Észak utcai tagóvoda 
• Szabadság téri tagóvoda 

Janikovszky Éva Óvoda = székhely + 
• Szent István utcai telephely 
• Észak utcai telepely 

Dömötör Géza Óvoda = törzsintézmény + 
• Zrínyi utcai tagóvoda 

Kertvárosi Katolikus Óvoda 

 Égbőlpottyant Evangélikus Óvoda 

 

A térképen az új beóvodázási körzethatárok alakulása látható 2007. szeptembertől: 

 

 

A 2007/2008. tanévben a belterületen 4 önkormányzati fenntartású óvoda működik, 

melyhez 8 telephely tartozik:  
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A Brunszvik Teréz Óvoda egységei az Oldalkosár utcán és a Szabadság téren (a 

Janikovszky Óvoda tagintézménye volt, 2007. július 1. napjától került át) működnek. Volt 

telephelye, a Klauzál utcai óvoda átkerült az Exner Leó Óvodába.  

 

A Brunszvik Teréz Óvoda összesen 9 csoporttal 221 gyermeket fogad. Az 

intézmény Oldalkosár Utcai Telephelye integráló óvodaként fogadja az ép 

intellektusú SNI testi és beszédfogyatékos, valamint a pszichés fejlődés zavarai miatt a 

nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozottsággal veszélyeztetett 

gyermekeket. Jelenleg 3 SNI gyermek jár ide, egy mozgássérült, tolókocsival közlekedő 

kisgyermek. A megnövekedett gondozási szükségletek miatt 1 fő gyógypedagógiai 

asszisztens segíti az óvónők munkáját.  

 

A Szabadság téri telephelyen magasabb a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek aránya, mint a belvárosi intézményegységekben, mert az óvoda 

önkormányzati bérlakások közelében helyezkedik el. Az átszervezés során azért 

került ez a telephely a kedvező lakókörnyezetben épült Brunszvik Teréz Óvodához, hogy 

felmenő rendszerben a telephelyek közötti átirányítással, arányosabbá lehetett tenni 

a hátrányos helyzetű gyermekek eloszlását. 

 

Az Exner Leó Óvoda intézményegységei a Nádor, a Tornyai, a Klauzál utcán (a 

Brunszvik Óvodától került ide 2007. júl. 1. napjától), a külterületeken: Batidán, 

Erzsébeten, Kútvölgyön és Szikáncson működnek. Az óvoda összesen 15 csoporttal 

304 kisgyermeket fogad. A belterületi telephelyek megfelelő létszámmal működnek, 

alacsony csoportlétszámok a külterületi telephelyeken tapasztalható.  

 

A Külterületi telephelyek 2007. július 1-jétől kerültek a belterületi óvoda 

szakmai irányítása alá, addig a külterületi általános iskolával önálló intézmény 

egységeiként működtek. A Kútvölgyi és a Batidai Telephelyen a gyermekek száma nem 

éri el a 10 főt sem, s folyamatosan csökken az erzsébeti és szikáncsi óvodások száma is. 

A városi telephelyeken kiegyensúlyozott a HHH gyermekek aránya, a külterületi 

telephelyeken különösen Batidán magasabb az elvártnál. A gyermekek számára 

azonban komoly megterhelést jelentene, hogy busszal vigyék őket a diákokkal együtt a 

város intézményeibe, hiszen egy 3-4 éves gyermek számára aránytalanul nagy teher 

lenne, hogy a tanyáról több kilométert a bekötőutakon begyalogoljanak, s a menetrend 

szerinti iskolabuszt elérjék.  
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A nehéz körülmények között élő szülőknek azonban fontos, hogy a munkavállalásuk 

elősegítésére biztosított legyen a gyermekek ellátása, így önkormányzatunk 

továbbra is felvállalja a külterületi óvodai telephelyek működtetését, szinte 

teljes egészében önkormányzati saját bevételből. Az alacsony csoportlétszám 

ellenére is a külterület óvodaszolgáltatását a szakmai követelményeknek megfelelő 

szinten szervezik meg, két óvónő - egy dajka biztosításával. Külön figyelmet fordítanak 

arra, hogy a külterületi gyermekek is részt vegyenek a belterületi törzsóvoda 

programjain, eljussanak kulturális rendezvényekre, kirándulásokra. A 

törzsintézményben a gyermekutánpótlás a demográfiai adatok alapján biztosított. 

Jelenleg a csoportszobák többsége kis méretű, túlzsúfolt, így az óvoda újjáépítése 

szükséges, a pályázat benyújtása a hetekben történik meg.  

 

A Hermann Alice Óvoda intézményegységei a Pál, a Malom, és a Pálffy utcán 

működnek. A Dózsa György utcai tagintézmény megszűnt 2007. július 1. napjától. Az 

óvoda 11 csoporttal működik és szeptember 1-jétől 244 kisgyermeket fogad. A Malom 

Utcai Telephelyen 1 csoporttal több indult, a Dózsa György Utcai Tagóvodából ide került 

gyermekeknek.  

 

A Malom Utcai Telephelyen a legmagasabb a HHH gyermekek aránya (24%). Ez 

az arány még magasabb lenne – az intézmény körzetében a szociálisan hátrányos 

helyzetű családok aránya kedvezőtlen - ha évek óta a beírás során tudatosan nem 

törekednének a HHH gyermekek telephelyek közötti kiegyenlítésére. Az integráció 

elősegítésének komoly eszköze, hogy nemcsak HHH gyermeket irányítják a 

telephelyek között, hanem a jó anyagi körülmények között élőket is. Így a szülők 

nem érzékelik megkülönböztetésnek, ha esetleg nem az a telephely kerül kijelölésre 

számukra, amelyet eredetileg kértek. Ennek köszönhetően mind a Pál, a Malom és a 

Pálffy utcai telephelyeken is találhatóak HHH gyermekek, és az eltérés a HHH arányában 

a törvényi előírásnak megfelelő. 

 

Janikovszky Éva Óvoda intézményegységei a Magvető, a Szent István és az 

Észak utcán működnek. Az óvoda 8 csoporttal várja a gyermekeket, induló létszámuk 

179 fő. A tavalyi évhez képest a Szent István Utcai Telephelyen 1 csoporttal több indult, 

melyet a jelentkezők létszáma indokolt. 

 

Az óvoda minden telephelyén hátránykompenzáló, tehetségfejlesztő programokat 

szerveznek. E programok keretében működik a SINDELAR egyéni fejlesztő program, 

mely keretében gyógypedagógusok irányításával, óvodapedagógus közreműködésével 
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készítik fel a gyermekeket az iskolai életre. A program célja az átlagtól eltérő 

fejlődésmenetet mutató gyermekek esélyteremtése. 

A legtöbb HHH gyermek (38%) az Észak utcai telephelyen van, melynek közvetlen 

szomszédságában évtizedek óta megszüntetésre váró szükséglakások találhatóak, 

lakói zömében alacsony státuszú, a cigány kisebbséghez tartozó családok.  

Az óvodai átszervezés keretében az önkormányzati óvodák tagintézmények helyett – a 

szegregáció megelőzése érdekében – telephelyek kerültek kialakításra. Az óvodák 

körzeteinél figyelembe vették a város településszerkezetét és ügyeltünk arra, hogy a 

hhh-s gyermekek aránya kiegyenlített legyen az intézmények között. A Janikovszky Éva 

Óvoda arányai telephelyenként a 2007. évi októberi statisztika alapján:  

- Törzsóvodában 20% 

- Szent István utcai telephely: 7,2% 

- Észak utcai telephely: 38% 

Az arányok javítására a beiratkozáskor figyelt a fenntartó. A cél az, hogy a telepi 

gyerekek szülei is merjék és akarják elvinni gyermekeiket távolabbi intézménybe is. 

Ennek elérése érdekében az óvoda több felzárkóztató programot (pl. OPSTAP) folytat.  

 

Az OPSTAP nevű holland fejlesztőprogramot 2002-től adaptálták az óvodában, 

amely a szabadidő hasznos kitöltését, az anya-gyermek kapcsolat erősítését célozza. Az 

OPSTAP célja, hogy az eltérő szocializációs háttérrel rendelkező gyermekeket 

egyéni foglalkoztatással és a szülők bevonásával készítsék fel az oktatási 

intézményrendszer támasztotta általános követelményekre, s az iskolai tanulásra. Ez 

alapvető pillére az esélyegyenlőség megteremtésére. A program jó lehetőséget kínál 

arra, hogy az óvónő a gyermek adott fejlettségi szintjéhez igazítva készítse elő a 

foglalkozásokat, amelyek hatékonyan segítik a gyermek fejlődését. Ezen kívül zajlik a 

logopédiai, fejlesztőpedagógiai feladatellátás is az intézményben. Az itt dolgozó 

óvodapedagógusokat elfogadják a telepről átjáró gyermekek szülei, ezért már 3 

éves koruktól viszik a gyermekeket óvodába, így van lehetőség a gyermekek 

fejlesztésére, felzárkóztatására, szocializációjára.  

 

Az óvodai feladatellátásban, ezen belül az önkormányzattal történt közoktatási 

megállapodásnak megfelelően a HHH gyermekek nevelésében, jelentős szerepet 

töltenek be a nem önkormányzati intézmények is:  

- A Kertvárosi Katolikus Óvoda 8 csoportot működtethet maximálisan, s vállalniuk 

kell, hogy az integrált nevelési városi programjához csatlakoznak. Jelenleg 189 
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kisgyermek tölti mindennapjait a 8 csoportos óvodában. A hátrányos helyzetű 

gyermekek száma 28 fő (14,89%), a HHH gyermekek aránya 1 %. 

- Az Evangélikus Egyházközség által működtetett Égbőlpottyant Evangélikus Óvoda 

3 csoportban összesen 83 gyermeket fogad, a hátrányos helyzetű gyermekek 

aránya közel 25%, HHH arány 4,8%. 

- A Mária Valéria Keresztény Óvoda 7 csoporttal működik, ebből 5 csoportba 25 

gyermek, 2 csoportba 24 gyermek jár. Az összlétszáma az intézménynek 173 fő, 

a hátrányos helyzetű gyermekek aránya 17,91%, a HHH arány 1,15%.  

- A református egyház a városban már hat éve fogadja a gyermekeket az 5 

csoporttal működő Szeremlei Sámuel Református Óvodában, ahová 26 

kiscsoportos gyermek iratkozott be, és összesen 134 óvodás gyermek jár, HHH 

arány 2,9%.  

 

A város egyetlen magán alapítású óvodája a Lurkó Kuckó Magánóvoda, amelyben 1 

vegyes korosztályú csoport működik 22 fővel. Az intézmény az Önkormányzattal 

semmilyen kapcsolatot nem tart fenn, így a HHH-integrációs tevékenységünkbe sem 

kapcsolódott be. 

 

Összességében megállapítható, hogy a város óvodáztatási feltételei elegendőek, 

valamennyi gyermek számára van elhelyezésre lehetőség, az egyházi fenntartású 

óvodákba bár kevesebb HHH-gyermek jár, mindannyian együttműködnek a beírások 

során, s fogadják a hozzájuk jelentkező nehezebb sorsú gyermekeket is. Ahhoz, hogy 

városi szinten is kiegyenlítettebb arányokat érjenek el az integráció tekintetében, az 

egyházi intézményeknek is tovább kell növelniük a hátránykompenzálásban a 

feladatvállalásukat. 

 

Az egyetlen magánóvoda a jómódú családok gyermekeit fogadja, ide – az ellátásért 

fizetendő magas díj miatt - esélye sincs bekerülni egy rosszabb anyagi körülmények 

között élő család gyermekének. 

 

Az új körzethatárok meghatározása, és a tagóvodák kiváltása telephelyekkel, 

kiegyensúlyozottabbá tette a gyermekek intézmények közötti elosztását. 

Folyamatosan figyelemmel kísérik a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

Közoktatási Törvényben meghatározott arányának megtartását a szomszédos 

körzetekben. Az egyházi fenntartásba került intézményekben stabil maradt a 

gyermeklétszám, csökkenést egyetlen intézményben sem tapasztaltak. Összesen az 
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önkormányzati óvodákba 967 gyermek iratkozott be. A nem önkormányzati fenntartású 

óvodákba összesen 601 gyermek jár. 

 

Tapasztalatok – problémák az óvodai nevelés területén 

 
• Ősszel, a nevelési év kezdetén számon kell tartani, hogy év közben hány 

gyermek várható még, folyamatosan kell a beszoktatást végezni. 

• A hátrányos helyzetű gyermekeket beíratják az óvodába, de igen magas a 

hiányzások aránya. 

• Külterületen is igénylik az egésznapos óvodai ellátást, miközben a 

tanyaközpontban működő óvodai egységbe mindössze 7-12 gyermek jár, a két 

óvónő egy dajka biztosítása komoly költségeket ró a fenntartóra. 

• Egyre több óvodás korú gyermek küzd valamilyen speciális nevelési igénnyel: 

o Egy óvodát sikerült akadálymentesíteni, itt tudják fogadni az eddig évi 2-3 

gyermeket (mozgáskorlátozott, ép intellektusú, képességzavarral 

veszélyeztetett). 

• A tanulási nehézség veszélyeztetettséget az óvodás korban azonosítani 

szükséges, mivel a prevenció ebben az életkorban a leghatékonyabb. 

o Nevelési Tanácsadó munkatársai szűrnek, az EGYMI utazó 

gyógypedagógusai teljes kapacitással fejlesztenek az óvodákban, de a 

szükségletek mindig fokozódnak. 

• Az óvodai akadálymentesítési programot folytatni kell, speciális szakemberek 

rendelkezésre állnak, de a segítő személyzet (pedagógiai asszisztens) 

létszámának növelése elengedhetetlenné válik, ha a jelenleginél több gyermek 

kerül az integráló óvodákba. 

 

Általános iskolai oktatás 

 

Az általános iskolák vonatkozásában megállapítást nyert, hogy az összes tanuló 

létszáma 4 éve ismétlődően évi 200 fős csökkenést mutat.  
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A városban a 2006/2007. tanévben 11 önkormányzati fenntartású általános iskola 

mellett egy alapítványi és egy egyházi általános iskola is működött. Az iskolaválasztásnál 

a külvárosi gyermekek beáramlása figyelhető meg a belvárosi iskolák irányába: 

ez azt eredményezte, hogy a város külső kerületeiben működő intézmények gyakran 

gyermekhiánnyal küzdenek, annak ellenére, hogy a körzetében igen magas a születések 

és az óvodások száma. A beiskolázást nehezíteti, hogy a szabad iskolaválasztás jogával 

gyakran élnek a szülők, melyhez vonzó kínálatot nyújtanak belvárosi iskolákban indított 

városi beiskolázású osztályok, továbbá a nem önkormányzati általános iskolák is jelentős 

vonzerőt jelentenek beiskolázáskor.  
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A tanulói létszám és a férőhelyek jelentős eltérése nemcsak többletfinanszírozási 

kényszert eredményezett, hanem lehetőséget teremtett – sőt kifejezetten 

indukálta – a különböző társadalmi csoportokból származó gyermekek iskolai 

elkülönülését, mely hosszú távon szegregációhoz vezet. A város külső részén 

található intézményekben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (akiket családi 

körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította, illetve akinek 

törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei legfeljebb az iskola nyolcadik 

évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen) aránya egyre nőtt, melyre 

hatással volt e tanulók városon belüli megoszlása is. 

 

A fenti tendenciákat felismerve a város a hatékony intézményfinanszírozással 

egyenrangú feladatként kezelte a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók - a 

továbbiakban HHH tanulók - integrált oktatásának települési szintű biztosítását, 

így a Közoktatási törvény 66.§ (2) bekezdésének megfelelően – mely előírja a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszámmegoszlásának arányossá tételét az 

általános iskolákban- radikálisan átalakította az oktatás rendszerét. 

 

Az általános iskolák tekintetében alapvetően új alapokra kellett helyezni a feladatellátást, 

így a 2006/2007. tanév végeztével valamennyi általános iskola megszűnt, s 10 

intézmény helyett 5 intézményt alapított újjá a Közgyűlés. Ezáltal megtörtént az 

intézményhálózatnak a tényleges szükségletekhez igazítása, és a 

körzethatároknak a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók városi 

megoszlásához képest történő megállapításával, valamint a városi beiskolázású 

intézmények (melyek azt a privilégiumot élvezték, hogy a város egész területéről 

fogadhatták a tanulókat, szemben a körzeti beiskolázású iskolákkal, melyek a város adott 

területéről, a körzetéből, kötelesek az iskolásokat fogadni.) is felvételi körzetet kaptak. 

 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kiegyenlített arányának biztosítása 

érdekében a körzethatárok meghatározásához az önkormányzat HHH-térképet 

készített, amely alapján döntés született a szegregálódásnak indult 

intézmények megszüntetéséről, a körzethatárok újjáalakításáról.  
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Az alábbi térkép a 2006. októberi állapotot mutatja a HHH tanulók koncentrációjáról: 

 

Alapvető célkitűzés volt, hogy minden iskolában közel hasonló legyen a HHH tanulók 

számaránya, az integráció hatékonysága miatt. Az átszervezés fontos eleme volt a 

megszűnő, szegregálódott iskolából a gyermekek új iskolába történő irányítása szülői 

szándéknyilatkozatok, a HHH-tanulók osztályonkénti és intézményi arányainak 

figyelembe vételével.  

 

A sikeres integráció alapkövetelménye a befogadó iskolák nyitottsága és 

szakmai hozzáértése, melynek biztosítására Hódmezővásárhely Önkormányzata 

megvalósítja a „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése 

HEFOP 2.1.5./B” adaptációs pályázat keretében támogatott szakmai programját. 

A program kiemelt célja az Integrációs Pedagógiai Keretrendszer (IPR) települési szintű 

menedzsmentjének létrehozása révén valamennyi intézményben az integráció 

megteremtése, a pedagógusok módszertani felkészítése, a befogadó és újonnan érkező  

A térkép elemzése:  

Az északi városrészben a Kincses-telepen az Észak utcában és a Dobó Katalin utcában a 

legnagyobb a HHH gyermeke koncentrációja. Ezen a területen – Észak u. 90-92. – 

szegregált, telepszerű körülmények között élnek alacsony státuszú, döntő többségükben 

Legmagasabb a HHH arány Kincses-telepen az Észak utcában, különösen a 90-

92. szám alatt található szociális bérlakások lakói között; továbbá az 

önkormányzat által biztosított ún. 100 szociális bérlakásban, melyek a Dobó Katalin 

– Bibó- Janáky I. utcák által határolt tömbben találhatók. Bérlői szociális rászorultság 

alapján, a helyi rendeletben foglalt jogosultsági szabályok betartásával, pályázat útján 

kerülnek kiválasztásra.  

 

Ugyancsak magas HHH koncentráció mutatkozik a Kincses-telepen a Gólya 

utcában; A Csúcs városrészben található Szabadság téren; a Hódtó városrészen a 

Hódtó lakótelephez tartozó Kaszap utcában; valamint a külterületeken Erzsébeten, 

Kútvölgyön és Batidán.  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és a magas szociális 

segélyezési adatok megoszlása ugyanezt a területi eloszlást képezi le. (lásd Szociális 

ellátórendszer című fejezetben.) 
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Alapvető célkitűzés volt, hogy minden iskolában közel hasonló legyen a HHH 

tanulók számaránya, az integráció hatékonysága miatt. Az átszervezés fontos 

eleme volt a megszűnő, szegregálódott iskolából a gyermekek új iskolába történő 

irányítása szülői szándéknyilatkozatok, a HHH-tanulók osztályonkénti és intézményi 

arányainak figyelembe vételével.  

 

A sikeres integráció alapkövetelménye a befogadó iskolák nyitottsága és 

szakmai hozzáértése, melynek biztosítására Hódmezővásárhely Önkormányzata 

megvalósítja a „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése 

HEFOP 2.1.5./B” adaptációs pályázat keretében támogatott szakmai programját. 

A program kiemelt célja az Integrációs Pedagógiai Keretrendszer (IPR) települési szintű 

menedzsmentjének létrehozása révén valamennyi intézményben az integráció 

megteremtése, a pedagógusok módszertani felkészítése, a befogadó és újonnan érkező  

gyermekek közös programjainak biztosítása még az új tanév megkezdése előtt, s olyan 

hátránykompenzációs programok kidolgozása városi szinten, amelyek az óvodától a 

középiskoláig tartó utat építik ki a gyermekek számára.  

 

Az önkormányzati általános iskolai tanulólétszám 2950 fő, az elsősök száma 

növekedést mutatott, s meghaladta a 3 évvel ezelőtti létszámot, azonban a tendenciák a 

demográfiai stabilitást egy 350-400 várható elsősnél jelzik, s ennél nem mutatnak a 

későbbiekben sem többet. E közel 3000 diák azonban tartalmazza a Hódmezővásárhely 

Kistérségi Társulásnak átadott, de a társuláson belül egyedüliként működő 613 fős iskolát 

is, amely csak Vásárhely területén lát el feladatot, mivel a kistérségi kistelepülések 

maguk tesznek eleget iskolai feladatellátási kötelezettségüknek. Így a Klauzál Gábor 

Általános Iskola és Tagintézménye szerves részét képezi a vásárhelyi közoktatás 

egészének és a vásárhelyi Polgármesteri Hivatal szakmai felügyelete alá tartozik. Közel 

ugyanilyen arányú a nem önkormányzati, nem kistérségi intézmények tanulólétszáma is, 

695 fő tanul ugyanis két egyházi és egy alapítványi fenntartású iskolában.  
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Az új beiskolázási körzethatárok alakulása 2007. szeptembertől 

 

 

Általános iskolák átszervezése 

2006/2007. tanév struktúrája 2007/2008. tanévtől 

Aranyossy Ágoston Általános Iskola Aranyossy Ágoston Általános Iskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Nevelési Tanácsadó 

József Attila Általános Iskola (Beolvadt a Németh László Gimnázium és 

Általános Iskolába) 

Kiss Lajos Általános Iskola 

Klauzál Gábor Általános Iskola  

Móra Ferenc Külterületi ÁMK 

Klauzál Gábor Általános Iskola és Nádor utcai 

Tagintézménye (Kistérségi fenntartásba került) 

Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola  Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és 

Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény 

Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény 

Szántó Kovács János Általános Iskola 

Szent István Általános Iskola és Halmay Zoltán 

Sportiskola 

Szent István Általános Iskola 

Tarjáni Általános Iskola  Varga Tamás Általános Iskola 

Tornyai János Általános Iskola  Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 

Németh László Gimnázium és Általános Iskola  Németh László Gimnázium és Általános Iskola 

(+Árpád utcai telephely) 
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Az általános iskolák átszervezésekor, hogy egy intézményünk fenntartói joga átadásra 

kerül a Szeged-Csanádi Egyházmegye számára, 2 általános iskolát pedig a Többcélú 

Kistérségi Társulás működtet tovább. 

 

Általános iskolák az átszervezés után (2007. szeptember) 

 

 

2007. áprilisi adatok szerint a kialakult új struktúrában sikerült kiegyensúlyozottságot 

teremteni az általános iskolák között, melyet az alábbi táblázat szemléltet: 
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HHH tanulók a Hódmezővásárhely általános iskoláinak körzetéből felvehető összes 

tanköteles tanulóhoz viszonyított aránya a kialakított új intézményi struktúrában (2007. 

április) 

 

Intézmény 6 é. 7 é. 8 é. 9 é. 

10 

é. 

11 

é. 

12 

é. 

13 

é. 

14 

é. 

15 

é. 

16 

é. 

17 

é. 

18 

é. Össz. HHH-s Arány 

Klauzál G. Ált. 

Isk. 85 80 95 85 77 117 97 125 124 138 125 105 129 1382 69 5% 

Liszt F. Ált. Isk. 34 31 38 33 44 32 53 47 56 44 54 51 55 572 35 6,12% 

Németh L. Ált. 

Isk. 86 65 57 66 73 69 56 67 66 82 79 106 88 960 37 3,85% 

Szent I. Ált. Isk.  76 78 65 74 75 82 95 96 123 100 118 126 97 1205 72 5,97% 

Varga T. Ált. Isk. 90 92 86 80 103 109 134 130 123 136 139 139 134 1495 81 5,41% 

Összesen: 371 346 341 338 372 409 435 465 492 500 515 527 503 5614 294 5,23% 

 

Az átszervezés fontos eleme a szegregálódott megszűnő iskolából a gyermekek új 

iskolába történő irányítása szülői szándéknyilatkozatok, a HHH tanulók osztályonkénti és 

intézményi arányainak figyelembe vételével.  

 

Megállapodás az egyházi fenntartású intézményekkel 

 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata Együttműködés megállapodást kötött a 

Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 82. § (6) bekezdése alapján az egyházi 

intézményekkel, melynek alapján a szerződő felek a beiskolázási terveiket 

kölcsönösen, egymással együttműködve alakítják ki. Ezen kívül előnyben részesítik 

a hhh-s és az SNI-s gyermekeket a felvételi kérelmek teljesítésénél, és az intézmény 

alapító okiratában szereplő mindenkori maximális tanulólétszám 25%-ig helyet 

biztosítanak a körzetben (városi) lakó tanulók számára. Az óvodai-iskolai átmenet 

biztosítása érdekében mind az önkormányzati, mind az egyházi óvodák és általános 

iskolák továbbra is együttműködnek, és folytatják a közös programokat, pályázatokat.   

 

Kompetenciamérések eredményei 

 

Hódmezővásárhelyen immáron negyedik éve foglalkozik tudatosan az Önkormányzat a 

fenntartásában működő közoktatási intézmények kompetencia-mérési eredményével, így 

az országos feldolgozást követően frissen megérkezett adatok elemzése három korábbi 
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eredményekkel összevethető, hiszen a 2007. évi mérések még a régi 

intézménystruktúrában valósultak meg.  

 

1. A matematika kompetencia mérési eredményei az általános iskolákban 

 

A mérésre 8. évfolyamon került sor, de a Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola 

bekerült abba a mintába, amely a 6. évfolyamon történt mérés alapján vizsgálja az 

eredményeket.  

A vizsgálat azt mutatja, hogy a vásárhelyi általános iskolák bár nem javítottak, sőt 

rontottak múlt évi eredményeiken, a Családi háttér index (CSHI) alapján számított 

várható eredményekhez képest jobb teljesítményt nyújtottak, mely azt mutatja, hogy a 

képességfejlesztés hatékony és eredményes iskoláink nagy többségében.  

 

Az ország valamennyi általános iskolás tanulójának standardizált átlagos képessége 

matematikából 491 pontot mutat, míg ez a mutató a vásárhelyi önkormányzati általános 

iskolákat tekintve a 2006 évinél (518) alacsonyabb, de így is az országos átlagot 

meghaladó 505.  

Intézmény neve Pontszám CSHI index* Különbség a várható eredményhez képest 

   összes iskola városi iskola 
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József Attila Általános 
Iskola 490 494 483 497 0,5 0,25 0  0,25 -28 -50 -13  -11 -31 -55 -13 -9  
Kiss Lajos Általános 
Iskola 428 420 488 458 -0,5 -1,15 -0,37  -4,56 -35 -16 51  +12 -33 -8 60 +30 
Klauzál Gábor Általános 
Iskola 525 507 507 537 0,2 -0,35 -0,25 -1,99  25 27 25 +65  24 30 28 +76  
Liszt Ferenc Ének-zenei 
Általános Iskola (8. évf.) 501 529 532 540 0,5 0,6 n.a  6,05 -28 -6 n.a.  +2 -30 -10 n.a. -3  
Liszt Ferenc Ének-zenei 
Általános Iskola (6. évf.) 501 496 563 515      0,62  6,05 - - 32  -22 - - -  - 
Móra Ferenc Külter. ÁMK 

378 367 679 373 -1 -1,2 -1 n.a.  -57 -69 249  n.a. -53 -61 259  n.a. 
Németh László 
Gimnázium és Általános 
Iskola 494 520 553 516 0,3 0,8 0,3 0,3  -18 -25 34 0  -21 -30 32 +1  
Szántó Kovács János 
Általános Iskola 

471 410 485 453 -0,5 -0,9 -1,38 
-

11,83  6 -40 83 n.a. +7 -34 97 n.a 
Szent István Általános 
Iskola és Halmay Zoltán 
Sportiskola 

474 405 479 462 -0,3 -0,65 -0,25  -1,55 -4 -59 -3 -7  -4 -54 0 + 5 
Tarjáni Általános Iskola 

478 465 523 525 -0,5 -0,25 -0,5 -6,58  4 -23 59  +51 6 -21 64 +62 
Tornyai János Általános 
Iskola 490 524 548 539 0,4 0,1 0,2 +5,05  

-
17,9 -16 38 +32  -19 -16 37 +34 

Országos átlag 500 505 494  491 
Fenntartói átlag     518  505 
Városi iskolák átlaga 500   490  485 
Megyeszékhelyek átlaga 508 510 504 513    
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Figyelemre méltó azonban, hogy a vásárhelyi diákok képességeloszlása igen nagy 

szórást mutat: egyaránt találhatók gyermekek, akik 244 pontot, illetve 773 pontot 

teljesítettek. Ez több mint másfélszeresen nagyobb különbséget mutat, mint az 

országosan tapasztalt, így a következő időszak fontos feladata lesz, hogy a diákok 

közötti különbség csökkentésében hatékonyabbá váljanak iskolák. Fontos 

megállapítani, hogy a leszakadók és a különösen tehetségesek közötti különbség nagy, s 

leggyengébbek az országos átlagnál rosszabbul, míg a legjobbak az országos átlagnál 

jobban teljesítettek, tehát eredményes a tehetséggondozás, a felzárkóztatás azonban a 

leggyengébbek esetében nem hatékony.  

 

Megvizsgálva intézményenként az elért eredményeket, megállapítható, hogy a József 

Attila, a Klauzál, a Liszt és a Tarjáni Általános Iskola javított a korábbi teljesítményén, a 

Tornyai, a Kiss Lajos, Szent István, Szántó, Németh László és a Móra Iskola rontott múlt 

évi eredményein, de még így is jobb teljesítményt nyújtott, mint 2003-ban és 2004-ben.  

Tantárgy: Matematika 

Országos átlag: 491 pont 

Városi iskolák diákjainak átlaga: 485 pont 

Közepes városok diákjainak átlaga: 487 pont 

Megyeszékhelyek diákjainak átlaga: 513 pont 

Hódmezővásárhelyi diákok átlaga: 505 pont 

MATEMATIKA 

*CSHI = Családi háttér index, a tanuló otthoni helyzetére vonatkozó index, amelyet a szülők iskolai 

végzettségéből, az otthoni tanulást segítő eszközök mennyiségéből és a család anyagi jólétét jelző tárgyak 

meglétéből számítottak ki. 

 

Intézményi rangsort tekintve a tanulók eredményei alapján a Liszt Ferenc Ének-Zenei 

Általános Iskola (540) teljesítménye a legjobb, (bár ez alacsonyabb, mint a Németh 

László Általános Iskola tavalyi kiváló teljesítménye (553)), majd ezt követi a Tornyai 

János Általános Iskola (539), a Klauzál Gábor Általános Iskola (537), a Tarjáni Általános 

Iskola (525), a Németh László Gimnázium és Általános Iskola (516) és a József Attila 

Általános Iskola (497). Ők jó eredménnyel meghaladják az országos átlagot, a további 

iskolák, a Szent István Általános Iskola (462) , a Kiss Lajos Általános Iskola (458), a 

Szántó Kovács János Általános Iskola (453) közelíti, míg a Móra Ferenc Külterületi ÁMK 

(373) jelentős mértékben elmarad az országos átlagtól (az intézményt 2007. júliusában 

megszüntették).  
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Az intézményi rangsor árnyaltabb képet mutat azonban, ha a Családi háttér index 

alapján számított elvárható eredményhez képest viszonyítjuk az iskolák pontszámait. E 

tekintetben a legjobb eredményt a Klauzál Gábor Általános Iskola érte el, az összes 

iskolához várt teljesítményét 65 ponttal, a városi iskolákhoz várt eredményét 76 ponttal 

múlta felül.  Hasonlóan kimagasló hatékonyságot mértek a Tarjáni Általános Iskolában 

ahol 51, illetve 62 ponttal teljesítettek jobban a diákok, mint az elvárható lett volna, 

valamint a Tornyai Általános Iskola (+32,+34) Jó eredményességgel dolgozott a Kiss 

Lajos Általános Iskola is, ahol 12, a városi iskolák hasonló helyzetű iskoláihoz képest 

pedig 30 ponttal teljesített jobban az elvártnál. A Liszt és Németh László a tőlük 

elvárható eredményt produkáltak, a két intézmény hatékonyságát talán az különbözteti 

meg, hogy a Liszt +6,05, míg a Németh László 0,3 családi háttér index-szel érte el jó 

átlagát. Az elvárttól rosszabb eredményt mutatott a Szent István (-7 pont), de a 

városokhoz viszonyítva az ő teljesítménye is jobb, valamint a József Attila, -11, illetve -9 

ponttal. A Szántó Kovács János Általános Iskola és a Móra Ferenc Külterületi ÁMK 

esetében a kis esetszám miatt nem számolták ki a családi háttér indexet. Az 

mindenesetre jól látszik regresszióegyenesen, hogy mindkét intézményben a gyermekek 

családi háttere erősen kedvezőtlen. 

  
2. A szövegértés kompetencia mérési eredményei az általános iskolákban 

Elmaradás a várható eredményhez képest 

Intézmény neve Pontszám CSHI index* összes iskola városi iskola 
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József Attila Általános 
Iskola 501 512 512  526 0,5 0,8 0 

+0,25
  -19 -30 12  +10 -20 -38 12 +9  

Kiss Lajos Általános Iskola 
454 389 452  455 -0,5 -1,15 

-
0,37  -4,56 -8 -46 13 +14  -6 -43 22 +29  

Klauzál Gábor Általános 
Iskola 503 514 493  510 0,2 -0,4 

-
0,25  -1,99 2 35 8  +37 1 34 11 +46  

Liszt Ferenc Ének-zenei 
Általános Iskola  8. évf. 529 522 555  549 0,5 -0,6 n.a. 

+6,05
  -1 -11 n.a.  -3 -4 -18 n.a. -12  

Liszt Ferenc Ének-zenei 
Általános Iskola 6.évf.  - -  568  560  -  -  n.a. 

+6,05
   - - 56 -5   - - - - 

Móra Ferenc Külter. ÁMK 378 317 409  391 -1 -1,2 -1  n.a. -55 -117 -23 n.a.  -51 -114 -13  n.a. 
Németh László Gimnázium 
és Általános Iskola 

493 516 573 550  0,3 0,8 0,31 
 

+0,3  -21 -28 50 +25  -22 -36 47 +22  
Szántó Kovács János 
Általános Iskola 442 366 504 465  -0,5 -0,9 

-
1,38 

 -
11,83 -22 -82 100 n.a 7 -80 115  n.a. 

Szent István Általános 
Iskola és Halmay Zoltán 
Sportiskola 476 399 483  451 -0,3 -0,65 

-
0,25 -1,55  -2 -63 -2 -18  -1 -62 0 -9  

Tarjáni Általános Iskola 434 452 530 478  -0,5 -0,25 -0,5  -6,58 -32 -35 63  +3 -30 -37 68  +11 
Tornyai János Általános 
Iskola 492 522 498 514  

-
5,45 0,1 0,2 

 +5,0
5 -17 0 -15  -1 -18 -3 -17  -2 

Országos átlag 500 503 497  497 
Fenntartói átlag     513  505 
Városi iskolák átlaga 500   494  493 
Megyeszékhelyi iskolák 
átlaga 511 513 522  522   
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A mérésre 8. évfolyamon került sor, de a Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola e 

tekintetben is bekerült abba a mintába, amely a 6. évfolyamon történt mérés alapján 

vizsgálja az eredményeket. A vizsgálat azt mutatja, hogy a vásárhelyi általános 

iskolák nem érték el tavalyi kimagasló eredményüket, de a Családi háttér index 

(CSHI) alapján számított várható eredményekhez képest 5 intézményben 

nyújtottak jobb teljesítményt, mely azt mutatja, hogy a képességfejlesztés 

hatékony és eredményes iskoláink nagy többségében. 

 

Az ország valamennyi általános iskolás tanulójának standardizált átlagos képessége 

matematikából 497 pontot mutat, míg ez a mutató a vásárhelyi önkormányzati általános 

iskolákat tekintve 505. A szövegértési eredmény tehát ugyanazt a szintet mutatja, mint 

matematikából. 

Meg kell állapítani, hogy a vásárhelyi diákok szövegértési képességeloszlása is igen 

nagy szórást mutat, pl. a Móra Külterületi ÁMK-ban 8. évfolyamon tanult gyermek, 

akik 198 pontot ért el, miközben legjobb diákok a városban 757 pontot teljesítettek. Ez 

nagyobb különbséget mutat, mint az országosan tapasztalt, így az újjáalapított 

intézmények előtt komoly feladatot kaptak az integráció sikeres végrehajtása érdekében. 

Fontos megállapítani, hogy a leszakadók és a különösen tehetségesek közötti különbség 

a nagy, de elindult a város iskoláiban a tanulók hatékony felzárkóztatása.  

Tantárgy: szövegértés  

Országos átlag: 497 pont 

Városi iskolák diákjainak átlaga: 493 pont 

Megyeszékhelyek diákjainak átlaga: 522 pont 

Hódmezővásárhely diákjainak átlaga: 505 pont 

SZÖVEGÉRTÉS 

 

Intézményi rangsort tekintve a tanulók eredményei alapján a szövegértés-fejlesztésben a 

Németh László Általános Iskola (550) teljesítménye a legjobb, majd ezt követi a Liszt 

Ferenc Általános Iskola (549 a 8. évfolyamon, 560 a 6. évfolyamon az 516 pontos 

országos átlaggal szemben), a József Attila Általános Iskola (526), a Tornyai János 

Általános Iskola (514), a Klauzál Gábor Általános Iskola (517). Ők meghaladják az 

országos átlagot. Őket követik a Tarjáni Általános Iskola (478), a Szántó Kovács János 

Általános Iskola (465), a Kiss Lajos Általános Iskola (455), valamint a Móra Ferenc 

Külterületi ÁMK (391). Utóbbi teljesítménye 106 ponttal marad el az országos átlagtól, de 

még a községi átlagtól is 77 ponttal.  
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Amennyiben a Családi háttér index alapján számított elvárható eredményhez képest 

viszonyítjuk az iskolák pontszámait a legjobb eredményt szövegértésből is a Klauzál 

Gábor Általános Iskola (+37, +46) érte el, majd a Németh László Gimnázium (+25, +22) 

és a Kiss Lajos Általános Iskola (+14,+29) és a József Attila (+10,+9). A Tarjáni 

Általános Iskola 3 ponttal teljesített jobban, mint országosan a hasonló helyzetű 

iskoláktól elvárható, a városokhoz viszonyítva azonban +11 pont a hozzáadott értéke.  

Az elvárttól jelentősen elmaradt a Szent István Iskola (-18, -9), igen kis mértékben a 

Liszt 8. évfolyamon -3, de a városokhoz viszonyítva jelentős, -12 ponttal maradt el, a 6. 

évfolyamon 5 ponttal, a Tornyai pedig 1 ponttal. A Szántó Kovács János Általános Iskola 

esetében meghatározták a CSHI-t, drasztikus, -11,83, mely adat szintén jelzi, hogy 

hosszú távon semmiképpen sem szabadott voltna a Szántót fenntartani. Nagyon rossz a 

családi háttér index továbbá a Tarjániban (-6,58), a Kiss Lajosban (-4,5). Kevésbé rossz, 

de még mindig komoly feladatot jelent a Klauzál és a Szent István számára is a 

gyermekek családi hátterének kompenzálása, míg legkedvezőbb helyzetben a 

Tornyai +5,05 és a Liszt +6,58 családi háttérindexe árulkodik.  

 

Fentiek alapján megállapítható, hogy az általános iskolák bár nem tudták a tavalyi magas 

eredményeket idén is biztosítani, jobb eredményeik vannak, mint voltak két évvel 

ezelőtt. A tudatos kompetencia-fejlesztés és az elkészített intézkedési tervek továbbra is 

mérhető eredményre vezetnek a legtöbb intézményben. A vásárhelyi iskolák nagy 

többsége az ország hatékonyan fejlesztő iskolái közé tartoznak, de a diákok többségének 

kompetencia-eredményei nem haladják meg az országos átlagot. Az elnyert pályázatok, 

továbbképzések hatását a 2007. májusi mérések során már tudták mérni.  

 

Kiemelendő a Klauzál, a Tarjáni és a Kiss Lajos intézmények, akik mindkét kompetencia 

területen jelentősen jobb teljesítményre ösztönözték diákjaikat, mint az elvárható volt, 

egyik kompetencia területen a Németh László, illetve a József Attila tudott igen 

eredményes lenni. Nem bizonyította viszont hatékonyságát a Szent István Iskola, 

melyben a hátrányokkal érkező diákok, továbbra is rossz eredményeket mutattak. 

 

A 2007. júliusi átfogó intézményi átalakítás eredményei a kompetencia-mérésekben 

később jelentkeznek. 

 

 

A meglévő tantestületek felmérése, újjászervezése  
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A kötelező óraszámok és a tanulólétszám folyamatos csökkentése, a racionalizálás 

kényszere elkerülhetetlenné tette a létszámgazdálkodás újragondolását. Ennek 

eredményeképpen az új intézmények megalakítását megelőzően megközelítőleg 95 

státusz, majd az újjáalapított iskolák működésének megkezdését követően további 30 

státusz került megszüntetésre, mely mintegy 200 pedagógust érintett városszerte.  

 

Az intézmények újjáalapítása lehetőséget teremtett arra is, hogy a 

kompetenciafejlesztésben eredményeket elért, sikeres pedagógusokra építve történjék a 

megújulás, s ne kizárólag a megszűnő iskolák tantestületének legyen ügye az 

átszervezés. A Commitment Pedagógiai Intézet által kidolgozott pedagógus 

teljesítményértékelési rendszer, mely a pedagógus, a szakmai közösség vezetője és 

az intézmény vezetője és a szülők által kitöltött kérdőív összesítésével rangsort állított 

fel, melyet az új intézmények vezetői figyelembe vettek az új tantestületek 

kialakításakor. Az önkormányzat törekedett arra, hogy minden esetben egyénre 

szabott, megfelelő megoldásokat találjanak a nehéz helyzet kezelésére.  

 

Az elbocsátott pedagógusok többsége élt a nyugdíjbavonulás lehetőségeivel (öregségi, 

korkedvezményes), illetve bekapcsolódott a prémium évek programba. Az érintett 

mintegy 15 fő a prémium éves szabályozásnak megfelelően pedagógiai segítő munkát 

végez az átszervezést követően (iskolabuszjáratok kísérése, napközis foglalkozások, 

szabadidő-szervezés), továbbá helyettesítés. Az aktív korúak közül többen főleg 

adminisztratív vagy szolgáltató területen helyezkedtek el. A struktúraváltás nem volt 

könnyű, de végül nagyobb akadály nélkül lezajlott. Összesen két esetben 

kezdeményeztek munkaügyi pert az önkormányzat ellen, melyet mindkét esetben 

másodfokon megnyert a fenntartó. 

 

Általános iskolai oktatás: tapasztalatok – problémák az átszervezés kapcsán 

 

• Nehezen lehetett a szülőket rávenni az iskolaváltásra, a HHH gyermekek együtt 

akartak menni másik iskolába:  

o felsőbb évfolyamokon az átirányítás nehezebben volt egyénileg 

kivitelezhető, a 7. évfolyamon egy osztály együtt maradt, jelentősen 

megnövelve a befogadó iskolában amúgy is magas HHH arányokat. 

• Meg kellett győzni a befogadó iskolák szülői, pedagógus-körét, hogy nincs más 

lehetőségük, el kell fogadniuk a hátrányos helyzetű gyermekeket. 
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• Tanévkezdés előtt 25 gyermeket akartak más intézménybe íratni a szülők, ezt 

városi szinten egységes elvek mentén, csak átgondoltan szabad, arányokra 

figyelve engedni. 

o Költözködések miatt a kényes egyensúly könnyen felborul. 

• Rendszeresen változik a HHH-sok száma az újabb nyilatkozatok beérkezése miatt, 

ez befolyásolja nemcsak az iskolai arányokat, hanem akár a körzethatárok 

meghúzását is. 

• Bár eleget tesznek jelenleg a Ktv. 66.§-ának, a HHH diákok aránya 

intézményenként továbbra is jelentős különbségeket mutat: 

 

Középfokú oktatás 

 

A város érdeke, hogy az integrációt az alapfokú oktatás után a középfokú 

nevelésben is megvalósítsa. Hódmezővásárhely Önkormányzata megbízta a 

Commitment Pedagógiai Intézetet, hogy felmérje a város szakképzési rendszerét és 

tegyen javaslatot az intézményszerkezet esetleges átalakítási lehetőségeire mind 

szakmai mind gazdasági szempontból. A fejlesztési terv elkészítése során egy átfogó 

helyzetelemzés készült, mely többek között megvizsgálta a szakképző 

intézmények összetételét, szakmastruktúráját, szakiskolai és szakközépiskolai 

képzés arányát, szakmai gyakorlat összetételét és arányát. 

 

A javaslatok elkészítése során a szakértők figyelembe vették a munkaerő-piac 

igényeit, a Térségi Szakképző Központok létrehozásának jogszabályi ösztönző 

rendszerét , és a finanszírozási lehetőségeket is. A helyzetelemzés után a Polgármesteri 

Hivatal munkatársai kialakították Hódmezővásárhely MJV Szakképzés-fejlesztési 

Akciótervét, melynek révén a város szakképző intézményei egy integrált 

intézményként fognak működni 2008. szeptembertől. 

 

Az Akcióterv szerint a négy intézményből, azaz az Eötvös József Szakközépiskolából, a 

Gregus Máté Műszaki, Mezőgazdasági Szakközépiskolából, valamint a Kalmár Zsigmond 

Ipari Szakiskola és Szakközépiskolából, továbbá a Corvin Mátyás Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolából egy, közös igazgatású intézmény 

lesz. Ez a struktúraváltozás, amelynek eredményeképpen egy több mint 3000 – 

jelenleg 3488 - tanulót integráló, térségi szinten is jelentős érdekérvényesítő 

képességgel rendelkező iskolát hoz létre, amely meghatározó tagja lehet a majdani 

TISZK-nek, ezáltal hosszabb távon is biztosítva a város szakképző-rendszerének 
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fennmaradását és fejlődését, egységesen megvalósítva a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók integrálását. 

 

A változások folyamatosan, a 2008-2009-es tanév elejéig fognak lezajlani az Akcióterv 

szerint. Az összevonás nem jár iskolabezárással, mindössze arról van szó, hogy az 

eddig különálló intézmények a 2008/2009-es tanévtől tagintézményekként 

működnek tovább. A négy iskola összes telephelye közül az Andrássy úti épület lesz az 

egyetlen, amelyben az oktatás nem folytatódik, mivel a mezőgazdasági képzés elköltözik 

a Kaszap utcára, ahonnan a racionalizálás folytán a gimnáziumi képzés a Németh László 

Gimnázium és Általános Iskolához tevődik át.  

 

Nyomon követik, hogy az új, integrált struktúra hosszabb távon költséghatékonyot 

eredményez-e, valamint vizsgálják az érintett tanulók és szülők elégedettségét. 

 

Középfokú intézmények átszervezése 

2006/2007. tanév struktúrája 2007/2008. tanévtől 

Corvin Mátyás Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Szakközépiskola és 

Szakiskola 

Corvin Mátyás Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Szakközépiskola és 

Szakiskola 

Eötvös József Szakközépiskola Eötvös József Szakközépiskola 

Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola 

Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola 

és Gimnázium 

Gregus Máté Műszaki, Mezőgazdasági 

Szakközépiskola és Gimnázium 

Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és 

Szakiskola 

Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és 

Szakiskola 

 

Az NFT 2 keretében megvalósítandó, uniós TÁMOP és TIOP pályázatok kiírása 

egyértelművé teszi, hogy a minisztériumok által meghatározott irány mindenképpen 

régiós együttműködést kíván. A középiskolák tekintetében a várható tanulólétszám-

csökkenés drasztikus begyűrűzése ellen egy piacképes vonzó szakmastruktúra 

kialakítása jelenti a megoldást. Önkormányzat nagy figyelmet fordít a gyakorlat-

orientált képzések kialakítására, ezért tankonyhát, tanéttermet és tanműhelyt létesít 

szakképző intézményeiben. 

 

Egyéb közoktatási intézmények a városban 
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Fontos szerepet tölt be a városban: a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium; az 

önállósított Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény; és az újonnan 

megalakult Aranyossy Ágoston Általános Iskolából kinőtt új intézmény, az Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) és a hozzá integrált Nevelési 

Tanácsadó, mely az SNI gyermekek ellátását komplex módon megközelítő, 

módszertani központi szerepet tölt be. 

 

Fentiek alapján megállapítható tehát, hogy óvodától a középfokú oktatásig, továbbá az 

alapfokú művészetoktatásig, valamennyi szakszolgálati feladat is biztosított a 

város egész területén, sőt az EGYMI még a Kistérség számára is nyújt szolgáltatásokat 

külön megkötött megállapodások alapján.  

 

Az átfogó intézményi integráció eddigi eredményei 

 

Az óvodai és iskolai beiratkozás adatai az elindult program első eredményeit mutatják: 

valamennyi újjáalakuló intézményben párhuzamos osztályokkal, maximális létszám közeli 

beírt gyermekkel tudnak osztályt/csoportot indítani, s az integrált oktatás bevezetése – 

széles körű közéleti vitát követően – a helyi társadalom döntő többségének 

egyetértésével valósult meg.  

 

2.2.2. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációja 

 

A fentebb részletezett, 2007 szeptemberétől Hódmezővásárhely Önkormányzata által 

bevezetett átfogó közoktatási intézményi átszervezések - melyek országos viszonylatban 

is példaértékűek -, fő célja az, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (HHH) 

aránya a lehető legkiegyenlítettebb legyen. Kiemelt feladatnak tekintik a HHH 

gyermekek integrált oktatását-nevelését.  

 

Az alábbi grafikon jól mutatja, hogy városi szinten a diákok közel harmadát kitevő 

hátrányos helyzetű tanulókat minden iskola fogad, mégis az iskolánkénti eloszlás nagy 

különbségeket mutat. Az adatok egyértelműen jelzik, hogy Hódmezővásárhely Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának minden iskolára oda kell figyelnie, s pl. a 

gyermekétkeztetés, iskolai uszodahasználat révén lehetőséget kell teremtenie a 

nehéz sorsú gyermekek hiányainak pótlására.  
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A Közoktatási Törvény előírásai szerint azon gyermekek nevezhetőek hátrányos 

helyzetűnek, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. 

Hódmezővásárhely MJV 2006. folyamán felmérte ezen arányokat, és az intézményekben 

folyó integráció és esélyegyenlőség érdekében teljes körű közoktatási átszervezést 

hajtott végre.  

 

Az alábbi táblázat a 2006. évi, átszervezés előtti HH arányokat mutatja: 

 

Hátrányos helyzetű tanulók aránya az általános 
iskolákban
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A Szent István Általános Iskola, a Varga Tamás Általános Iskola, és a Klauzál 

Gábor Általános Iskola külön figyelmet is igényel, mivel ezekben magasabb a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményekre (rgyk) jogosultak és egyúttal a HHH 

gyermekek aránya. A Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola rgyk-s 

diákjainak aránya is magas. 

 

A 2008. áprilisában lefolytatott beiratkozások után elmondható, hogy az arányok az 

intézmények között kiegyenlítettebbé váltak, de természetesen a teljes integráció 

megvalósulásáig, felmenő rendszerben, több évre van szükség. 

 

Az átszervezés eredményének tekinthető, hogy most már nincs olyan intézmény 

Hódmezővásárhelyen, ahol a HHH-gyermekek aránya elérné, vagy meghaladná 

a 20%-ot, de az arányos feladatmegosztás még nem valósult meg, felmenő 

rendszerben az iskolák közötti különbségeket csökkenteni szükséges.  
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2003/2004. tanévtől kezdték meg a városban az integrált nevelés programját, 

azóta fokozatosan kapcsolódtak be a folyamatba az iskolák, a jogszabálynak megfelelően 

saját hatáskörben próbáltak a szülőktől a halmozottan hátrányos helyzet 

megállapításához nyilatkozatokat gyűjteni.  

 

Az új előírásoknak megfelelően 2006-ban megkezdték jegyzői hatáskörben is felmérni a 

HHH gyermekek számát: a 2600 fő - a 0-18 éves kor közötti összes - gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermek közül 2006. október 30-ig közel 600 fő, 2007. október 

1-jéig az ismételt adatgyűjtéssel 898 fő minősült HHH-nak. Ez a szám a folyamatos 

nyilatkozattétel miatt állandóan változik, de a cél az, hogy valamennyi HHH 

gyermek feltérképezése megtörténjen, s minden gyermekről tudjon az iskola is.  

 

A halmozottan hátrányos helyzet megállapításához szükséges tájékoztatást írásban, a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító határozattal 

egyidőben kapja meg minden érintett, azonban tapasztalatok szerint a szülők nagy 

többsége nem juttatja vissza a nyilatkozatokat a hivatalba. E probléma 

áthidalására bevonták a közoktatási intézmények ifjúságvédelmi felelőseit, valamint az 

osztályfőnököket is, akik ismerve a nehéz helyzetben lévő szülőket, segítettek az 

adatlapok kitöltésében.  

 

A HHH gyermekek felzárkóztatására már 4 éve zajlanak programok. A legjelentősebb 

városi kezdeményezések saját önkormányzati költségvetési forrásból a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok támogatására: 

• kerekasztal-beszélgetés sorozat, pedagógusok és a CKÖ bevonásával (2003-

2004), 

• egyedüli megyei jogú városként valamennyi intézményünk integrációs 

programot dolgoz(ott) ki, s fokozatosan felmenő rendszerben tudatosan látjuk 

el az integrációs feladatokat. (2003/2004-től), 

• Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programja: indulása óta évente 10, a szegedi Radnóti Gimnáziumban felvételt 

nyert HHH-tanulók számára havi 5000 forintos ösztöndíjat biztosítanak, 

• Mindennapos testnevelés bevezetésével minden gyermek heti 1 ingyenes 

úszásórán vesz részt, így a HHH-tanulók a számukra eddig ismeretlen uszodát 

megismerik, megtanulnak úszni,  

• 2005. őszétől 2300 rászoruló gyermek kapott 6.000 Ft sportszerutalványt a 

mindennapos testneveléshez felszerelés beszerzésére, 
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• 2003-tól 5000, majd 6000 Ft tanszervásárlási utalványt kap minden általános 

iskolás, 

• 2003-tól minden általános iskolában művészeti nevelés zajlik, a HHH 

gyermekek térítési díjmentesen vehetnek részt. 

• Önkormányzati és EU pályázati (HEFOP) forrásból: pedagógus-továbbképzések 

a HHH gyermekek oktatásának pedagógiai megalapozásához (Lázár Péter, 

Csendes Éva, Lányi Marietta, stb.) (2003-tól). 

 

Programok az iskolákkal történő együttműködésben: 

• „Útravaló” mentori program a tanulási zavarokkal, és figyelemzavarral 

küszködő tanulók tanulás módszertani segítésére, a tehetséges HHH tanulók 

felkarolására. 

• közoktatási intézmények sikeresen pályáznak a hátrányos helyzettel, sajátos 

nevelési igénnyel rendelkező gyermekek oktatásának segítésére, ehhez a 

szükséges pályázati önerőt a közgyűlés mindig biztosította, az iskolában zajló 

munkát nyomon követte. 

 

Több ESZA-típusú projekt került megvalósításra: 

o HEFOP 3.1.3. kompetencia alapú oktatás elterjesztése 5 intézményben, 

o HEFOP 3.1.4 a kompetencia alapú oktatás bevezetése 7 intézményben, 

o HEFOP 2.1.3. projekt a HH/HHH tanulók integrációja érdekében - 

adaptációs pályázata, 

o HEFOP 2.1.5.B projekt a HH/HHH integráció városi szintű megvalósítására. 

 

Az intézményi szabad kapacitások betöltésekor előnybe részesítik a HHH-

gyermekeket. Az átszervezés utáni új helyzet megismertetésére városi „Suliváró” 

programot szerveztek, ahol minden iskola bemutatkozott, s a szülők megismerhették az 

új körzethatárokat.  

 

A magasabb HHH-arányokkal bíró körzetek iskoláiban plusz órakeretet biztosítottak 

és iskolaotthonos osztályokat indítottak.  

 

HHH tanulók integrálása: tapasztalatok – problémák 

 

• A körzethatárok ellenére a HHH-s családok a számukra legközelebbi iskolát 

választják, s mivel az iskola körzetében eleve magasabb a HHH-sok aránya, és 
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előnyben kell részesítenie a körzeten kívüli HHH-sokat, továbbvihető a települési 

szegregáció az iskolára, s ismételten elindulhat egy szegregálódási folyamat. 

• A HHH tanulók arányát csak felmenő rendszerben lehet a körzethatárokkal 

kiegyensúlyozni, amennyiben a szülők valóban a körzeti iskolájukba íratják 

gyermekeiket, azonban a körzethatárok ellenére a közelebbi iskolába viszik a 

diákokat. Ez ellentmondásos helyzetet teremt, hiszen épp ott kellene előnyben 

részesíteni a HHH-s gyermeket, ahol a magas HHH-arány miatt tudatosan került a 

diák a másik iskola körzetébe, azt viszont nem választja.  

• Szabad kapacitások sorsolás útján történő betöltésének kivitelezése komoly 

nehézséget jelent, hiszen ha sorsolásnál természetes, hogy visszairányítják a 

gyermekeket a körzeti iskolájukba, és ott már ezt a szabad helyet épp sorsolás 

útján betöltötték, csak létszámon felül lehet a gyermeket beírni. 

• Év közben érkező körzeti gyermekek felvételi kötelezettsége, komoly problémát 

okozhat a HHH-arányok osztályok közötti megtartásában.  

• Gond, ha a beiskolázást követően, az osztályba sorolás után derül ki, hogy SZB 

SNI-vé minősíti, vagy a család ellehetetlenülése miatt HHH-sá válik a gyermek.  

• Magántanulók számát intézményenként felül kell vizsgálni. 

• Az iskolabusz-járat finanszírozása nem megoldott, mivel lakott külterületen élők 

szállítására sem normatíva, sem támogatás nincs, jelenleg az Önkormányzat saját 

bevételéből működteti a járatokat. 

• A Szakértői Bizottság munkája nem követi a szükségleteket, vizsgálataikat 

Szegeden végzik, így sokszor nehézséget jelent, hogy a gyermek eljusson a 

vizsgálatra 

• Számos program, ha szabad választás alapján vehető igénybe (pl. ingyenesen 

délutáni tanórán kívüli foglalkozások napközi, szakkör), a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek gyakran nem maradnak délutánra az iskolában. 

• Magas a hiányzási arány a halmozottan hátrányos helyzetű diákok körében. 

• A sikeres integráció a 20% körüli HHH-arányú iskolákban komoly nehézségeket 

okoz, ezt az arányt tovább kell csökkenteni, addig pedig segítő szakembereket 

kell a megnövekedett feladatokhoz rendelni.  
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Nem önkormányzati fenntartók bevonása a város intézményi struktúrájába 

 

Az egyházi intézmények tevékenysége széleskörű Hódmezővásárhelyen, ahol jó 

kapcsolat alakult ki az önkormányzat és az egyházak között. Az együttműködés alapja 

a kölcsönös segítségnyújtás. A deszegregációs folyamat megvalósulását az 

egyházak is felvállalták, mindkét egyházi általános iskola alapító okiratában és 

nevelési programjában is rögzítetten ellátja a HHH diákok oktatását.  

 

A Táltos Alapítványi Iskola a Kincsesház Általános Iskola megszűnését követően 

kezdte meg munkáját 2007. őszén, átvette a hiperaktív gyereket oktató intézménytől 

a diákokat. Közoktatási megállapodásunk értelmében tandíjat, térítési díjat nem 

szedhetnek, különben megszűnik az ingyenes használatba adási szerződés, s az átadott 

kiürült iskolaépületet vissza kell adniuk a városnak.  

 

Nem önkormányzati iskolákkal történő együttműködések: tapasztalatok – problémák 

 

• A Szántó iskolába járó, HHH gyermekek számára nem volt elég vonzó a 

lakhelyüktől távoli katolikus iskola, s bár a személyes megbeszélések alkalmával 

is hívta az iskola a gyerekeket, mindössze 4 fő jelentkezett átvételre, de 

időközben végül ők sem iratkoztak be. 

• A beiskolázás időszakában szoros együttműködésre van szükség az egyházi, 

alapítványi iskola részéről is. 

• Ha a következő beiskolázáskor sem sikerül beírniuk HHH gyermekeket, 

programjaikra rendszeresen fogadjanak más iskolákból halmozottan hátrányos 

helyzetűeket. 

 

2.2.3. Sajátos nevelési igényű tanulók 

 

Hódmezővásárhelyen az integrált oktatás több éves múltra nyúlik vissza. Ennek 

megfelelően a tanulási problémákkal küszködő diákok feltérképezése is fontos feladat, 

így a Csongrád Megyei Szakértői Bizottság elé évente 100-120 diák kerül.  

 

Az SNI gyermekek ellátása kezdetben két szegregált gyógypedagógiai intézményben 

zajlott, a Csongrád Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középsúlyos értelmi 

fogyatékosokat fogadó Kozmutza Általános Iskolában, illetve az enyhe értelmi 
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fogyatékosokat oktató Aranyossy Ágoston Általános Iskolában. Az SNI-tanulók 

integrált oktatásának elterjesztése eredményeképpen az egykori speciális iskolában 

évek óta folyamatosan csökken az SNI, ezen belül az enyhe értelmi fogyatékos 

tanulók száma, az idei tanévben a város közel 420 elsőse közül mindössze 4 főt írtak 

be, őket a Szakértői Bizottság irányította ebbe az intézménybe. 

 

A 2007/2008. tanévre a fokozatosan beinduló integráció eredményeképpen az SNI 

gyermekek 4,80%-a vesz részt szegregált oktatásban, akiknek 81%-a vásárhelyi, 

19%-a pedig a környező települések nem integrálható gyermekei köréből kerül ki. Az 

integráltan oktatott gyermekek intézményi megoszlását pedig az alábbi grafikon mutatja: 

 

Sajátos nevelési igényű diákok aránya az általános 
iskolákban
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A fentiek alapján kiemelkedően magas a részképességzavaros diákok aránya a 

Klauzál Gábor Általános Iskolában és Tagintézményében, mely annak is 

köszönhető, hogy az intézményben dolgozó mentálhigiénés és mérési szakemberek nagy 

hangsúlyt fektettek arra, hogy az észlelt problémák hátterét feltárják, s az érintett 

gyermekek számára segítséget nyújtottak abban, hogy időben eljussanak a Szakértői 

Bizottsághoz, hogy aztán helyben a képzett munkatársak a szükséges fejlesztéseket 

megkezdhessék.  

 

intézmény SNI  HHH  SNI és HHH 

Összlétszám 

(fő)  

Aranyossy 95 23 23 95 

Klauzál 65 106 16 612 

Liszt 3 9 2 430 
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Németh 11 65 2 1230 

Szent.I. 14 72 7 440 

Varga 26 77 13 428 

Kertvárosi 1 4 0 435 

Szőnyi 11 24 4 161 

Kozmutza 154 3 3 154 

 

A fenti adatok azt jelzik, hogy nem gyakorlat az iskolákban, hogy a HHH tanulókat nagy 

számban SNI-nek minősíttessék. Magasabb a létszám a Varga Tamás Általános 

Iskolában, mely annak a következménye, hogy a megszűnt Szántó Iskolából a 7. 

évfolyam egykori kis létszámú osztályos diákjai is együtt mentek át a fogadó 

intézménybe, viszont árnyalja a képet, hogy a diákok 3,03 %-a sorolható e kategóriába, 

amely egyértelmű jelzője annak, hogy nem beszélhetünk aránytalan, tudatos 

elkülönítésről.  

 

EGYMI 

 

Az integrált SNI gyermekek ellátásának megnövekedett igénye indukálta, hogy 2006. 

őszén beindítsák a Nevelési Tanácsadóhoz rendelten utazó gyógypedagógusi szolgálatot, 

majd az átszervezések kapcsán egységes gyógypedagógiai módszertani intézményt 

hozzanak létre. Így költözött a megüresedett Szántó Kovács János Általános Iskola Szék 

u. 5. szám alatti épületébe az enyhe fokban értelmi fogyatékos, nem integrálható 

gyermekek nevelési-oktatási feladatait ellátó Aranyossy Ágoston Általános Iskola, melybe 

az átszervezést követően 2007. július 01-jével beolvadt a Nevelési Tanácsadó és 

Logopédia, ezért a fenti időponttól egy intézményként folytatja tevékenységét a 

következő tanévtől Aranyossy Ágoston Általános Iskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó néven. Az 

intézmény tevékenysége is kibővült, fontos kiemelni ebből az autista csoport 

indítását. Az épület akadálymentesített, korszerű számítógépparkkal, 

fejlesztőszoftverekkel bír, megújult a Nevelési Tanácsadó épületegyüttese is.  

 

Az utazó gyógypedagógus szolgálat nemcsak az iskolai SNI tanulók fejlesztését 

látja el, hanem az óvodai prevencióra is nagy hangsúlyt fektet, így a megkezdett 

szűrések mellett az óvodai fejlesztések is komoly feladatot jelentenek a szakemberek 

részére. A fejlesztésekre a minden önkormányzati intézményben kialakított fejlesztő 

szobákban, meghatározott órarend és beosztás szerint kerül sor, a szakértői 

véleményekben megfogalmazott fejlesztési kötelezettségnek megfelelően. Ennek 

megfelelően a rehabilitációs órakeret nem az egyes intézmények órakeretében jelenik 
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meg, de a nyilvántartást, a szakértői vizsgálatok kezdeményezését az érintett óvoda 

vagy iskola kell, hogy ellássa.   

 

SNI tanulók integrálása: tapasztalatok – problémák 

 

• Komoly nehézséget jelent az elegendő szakembercsoport biztosítása, hiszen még 

mindig hiány van a speciális szaktudással rendelkező pedagógusokból. 

• Gondot jelent, hogy a fejlesztőpedagógus jogosultsága csak későn tisztázódott, 

miután számos képzés megtörtént, s az intézmények szándékuk és anyagi 

ráfordításaik ellenére sem tudnak saját gyógypedagógussal fejlesztéseket 

nyújtani. 

• A Szakértői Bizottságok vizsgálataira Szegedre kell utazniuk a gyermekeknek, ez 

gyakran komoly nehézséget okoz a szülők számára, így szerződésmódosítást 

kezdeményeztek a vásárhelyi vizsgálatok előmozdítására. 

• A szakértői  újravizsgálatok elindultak, folyamatban vannak. 

• Magas osztálylétszámokkal az átdolgozott pedagógiai programok ellenére is 

nehezen megoldható egyidejűleg a HHH-sok és SNI-sek hatékony integrációja.  

 

2.2.4. A kompetencia alapú oktatás gyakorlata 

 

Hódmezővásárhelyen immáron harmadik éve foglalkozik tudatosan az Önkormányzat a 

fenntartásában működő közoktatási intézmények kompetencia-mérési eredményével, így 

az országos feldolgozást követően frissen megérkezett adatok elemzése minden évben 

megtörténik. A 2003. és 2004. évi mérések kedvezőtlen eredményeit látva készíttette el 

a fenntartó minden iskola minden pedagógusával saját egyéni intézkedési tervét 

a kompetenciafejlesztés követelményének tanórán történő alkalmazására, majd HEFOP-

pályázatok keretében 16-ból 11 iskolában intenzív tanárképzésre is sor került. 

Mindezek eredményeképpen a 2006. évi mérések a két korábbi eredményekkel 

összevetve komoly előrelépést bizonyítanak.  

 

A hátránykompenzálásban elért eredményeket leginkább akkor látjuk, ha a Családi 

háttér index alapján számított elvárható eredményhez képest viszonyítjuk az iskolák 

pontszámait. E tekintetben a legjobb eredményt a Szántó Kovács János Általános 

Iskola érte el, az országos viszonyszámok, de a városi iskolák vonatkozásában számított 

elvárt eredményét is 80-90 ponttal haladta meg mindkét kompetenciaterületen. A 

Tarjáni Általános Iskola (ma Varga Tamás Ált. Isk.) (matematikából +59,+64, 
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szövegértésből +63, +68), valamint a Kiss Lajos Általános (ma Klauzál Tagiskolája) 

Iskola (matematikából +51,+60, szövegértésből +13,+22) is jól teljesített. Mindhárom 

intézményről elmondható, hogy a gyermekek szociális hátterét nem 

konzerválja, hanem az egyéni képességek fejlődését hatékonyan elősegíti. A 

Külterületi ÁMK-nak sikerült javítani eddigi eredményeit, de még így is jelentős az 

elmaradása az országos és helyi átlagtól is, ezért is volt indokolt a tanyaközponti iskolai 

egységek megszűntetése (2007. július) 

 

Kompetencia alapú oktatás: tapasztalatok – problémák 

 

• Az ország valamennyi általános iskolás tanulójának standardizált átlagos 

képessége matematikából 494 pontot mutat, míg ez a mutató a vásárhelyi 

önkormányzati általános iskolákat tekintve 518. Örömteli, hogy a 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatának fenntartásában működő iskoláknál, az 

összes diákot figyelembe véve, a fenntartók csupán 6,83 %-a teljesít 

szignifikánsan jobban.  

• A vásárhelyi diákok képességeloszlása azonban igen nagy szórást mutat, 

iskoláinkban egyaránt találhatók gyermekek, akik 282 pontot, illetve 817 

pontot teljesítettek.  

• így a következő időszak fontos feladata, hogy a diákok közötti különbség 

csökkentésében hatékonyabbá váljanak az iskolák. Fontos megállapítani, hogy a 

leszakadók és a különösen tehetségesek közötti különbség a nagy, a város 

iskoláiban a tanulók többsége a Gaus-görbe normális eloszlásának megfelelően 

teljesített. 

• Összességében megállapítható, hogy Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatának 

két évvel ezelőtt megfogalmazott tudatos minőségelvű követelményrendszere, a 

pedagógus által elkészített ütemtervek, az igénybe vett továbbképzések, a 

felhasznált pályázati források egyaránt mérhető eredményt hoztak már egy év 

távlatából is.  

• Az általános iskolában a matematika és szövegértés kompetencia területen 

is sikerült az országosnál jobb átlagokat elérni, teljesítményünk inkább a 

megyeszékhelyek eredményeihez közelít, mint a városokéhoz. 
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Magántanulók aránya 

 

Az általános iskolai tanulók száma 3727, melyből 0,59 % a magántanuló. Ez kissé 

alacsonyabb arány, mint az országos átlag (0,61 %), de e mutató intézményenként 

eltérő értékű, s a korábban nagy merítési lehetőséggel bíró iskoláknál alacsony, míg a 

problémákkal bővelkedő családok körében magasabb. A fenntartó az orvosi vagy 

Szakértői Bizottsági javaslatok alapján biztosítja a felkészítéshez szükséges órakeretet, s 

szülői kérésre csak komoly indok alapján adhat az intézmény magántanulói státuszt.  

 

Bejáró tanulók aránya 

 

A bejáró tanulók aránya 2,2 %, ezt a szülők vásárhelyi munkavégzése, valamint a 6 

és 8 évfolyamos gimnáziumi képzés idézi elő, s itt is beszámításra került a 24 vidéki diák 

a gyógypedagógiai általános iskolákból. Mártély, Algyő, Maroslele, Földeák településekről 

évente 1, ritkán 3 fő felvételére került sor.  

 

A külterületeken megszűnt az iskolai ellátás. A 319 külterületről bejáró gyerekek közül 

185 főt iskolabusszal szállítanak a település több iskolájába 5 főútvonali irányban 

közlekedő járatokon.  
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Óvodás gyermekek és általános iskolás tanulók száma a településen, bejárók, utazási 

feltételek 

Összesen: HH/HHH 

A gyermekek, tanulók létszáma a település 

óvodáiban és általános iskoláiban 5306 1645/523 

Óvodába jár 1579 494/153 

más településről bejáró 7 1/1 

 Külterületről bejáró 71 12/5 

tömegközlekedéssel 4 4/1 

iskolabusszal   

falugondnoki szolgálattal   

eb
b
ő
l 

eb
b
ő
l 

egyéni (szülők szgk.-val) 74 9/5 

Alsó tagozatos (1-4.) 1770 620/176 

más településről bejáró 32 4/0 

 Külterületről bejáró 139 41/16 

tömegközlekedéssel 25 3/2 

iskolabusszal 88 37/13 

falugondnoki szolgálattal   

eb
b
ő
l 

eb
b
ő
l 

egyéni (szülők szgk.-val) 58 5/1 

Felső tagozatos (5-8.) 1957 575/194 

más településről bejáró 51 12/1 

 Külterületről bejáró 180 35/29 

tömegközlekedéssel 69 10/0 

iskolabusszal 97 32/27 

falugondnoki szolgálattal   

eb
b
ő
l 

eb
b
ő
l 

eb
b
ő
l 

egyéni (szülők szgk.-val) 65 5/3 

 

Forrás: Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés Települési Adatlap (2007) 

2.2.5. Oktatási esélyegyenlőség érvényesülése az egyes közoktatási 
intézményekben 

Az alábbi táblázat összegzi, hogy az egyes intézmények a HH/HHH, továbbá az SNI 

gyermekek hány százalékát fogadják.  

 Összes 

HH:  

össz. 1195 fő 

HHH:  

össz.370 fő 

SNI: 

össz. 276 fő 

Aranyossy 3,10 % 6,21 % 28,26 % 

Liszt 5,70 % 2,40 % 1,08 % 

Klauzál 12,21 % 16,21 % 8,33 % 

Klauzál Tagint. 10,54 % 12,43 % 15,21 % 

Szent István 17,74 % 19,45 % 5,07 % 
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Varga Tamás 17,23 % 20,81 % 9,42 % 

Németh 18,24 % 11,89 % 3,98 % 

Kertv. Kat. 5,35 % 1,08 % 0,36 % 

Szőnyi 2,92 % 6,48 % 3,98 % 

Bethlen 1,42 % 2,40 % 0 % 

Kozmutza 3,09 % 0,81 % 24,27 % 

Össz: 100 % 100 % 100 % 

 

 

Általános iskolák HHH mutatói 

Az adatok az általános iskolai korosztály adatait mutatják be. Az alábbiakban az általános 

iskolák közül azokat részletezzük, ahol az elvárt arányok jelenleg még nem valósultak 

meg: 

 

Megállapítható, hogy a legnagyobb teher a Klauzál Gábor Általános Iskolára és 

Tagintézményére, a Varga Tamás Általános Iskolára hárul; a legkedvezőbb 

helyzetben pedig a nyolc osztályos gimnáziummal működő Bethlen Gábor Református 

Gimnázium van.  

 

A Varga Tamás Általános Iskolában két évfolyamon mutatható ki nagy eltérés (a 25%-

pontos különbségen belül) a párhuzamos osztályok között.  

- A 2. évfolyamon a tavaly indult iskolaotthonos osztályt a hátrányos helyzetűek 

jóval kisebb arányban választották, mint a csak délelőtti oktatást, ennek 

feloldására idén már mindkét osztályban kötelezően iskolaotthonos képzést 

indítottak, ezzel segítve a közel 10-10%-nyi HHH diákok sikeres iskolakezdését.  

- A 7. évfolyamon tapasztalható nagy különbség oka azzal magyarázható, hogy a 

Szántó Kovács János Általános Iskolából a hetedik évfolyamosok külön kérték, hogy 

gyermekeik utolsó két évüket együtt fejezhessék be, s bár közöttük magas volt a HHH-

sok és SNI-sek aránya is, a szülői kérés teljesült, külön odafigyelést kap az osztály. Az 

átszervezést követően az egyre inkább emelkedést mutató HHH-arányt az első 

évfolyamon sikerült némiképp csökkenteni, de a hosszútávú beiskolázási stratégia 

alappillére kell, hogy legyen a körzet magas szegénységi rátájának 

kiküszöbölése. A kompetenciamérésen a családi háttérindexhez igazított eredmények 

jobbak, mint az országos átlag.  

 

A Klauzál Gábor Általános Iskolában és Tagintézményében is magas a HHH-sok és 

SNI-sek aránya, ennek oka a városrész és a külterületi családok nehéz szociális 

körülményei. A mutatók a tagintézményben kedvezőtlenebbek, felmenő 
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rendszerben - mivel az átszervezés után egy körzetet lát el a két intézményegység - 

arányosabb elosztást kell biztosítani. A körzetet elválasztja a vasút, de mivel 

külterületi diákok iskolabusszal érkeznek, a két épület közötti távolság és a vasúti átjáró 

nehézségei jól áthidalhatóak. Több nyertes HEFOP-pályázatuk révén a pedagógusok 

hatékony szakmai munkát végeznek, a kompetenciaméréseken a hozzáadott érték jó 

eredményeket mutat.  

 

A Kertvárosi Katolikus Általános Iskola kedvező tanulói körrel, rossz infrastruktúrájú 

épületekben, 8 szükségtanteremmel működik. Magas a korszerű számítógépek száma, 

hiszen felső tagozaton az informatika jelenti az iskola képzési profilját. A hátrányos 

helyzetű tanulók is hozzáférnek minden szolgáltatáshoz, s bár az iskola vállalta és 

beépítette pedagógiai programjába az IPR-t, elhelyezkedése okán nem jellemző, 

hogy választják HHH-s diákok. A következő évi beiskolázás során erre külön 

stratégiát kell készíteni, annak érdekében, hogy a távolabbi városrészekből is 

tudjon HHH-sokat felvenni. Addig társiskolák HHH-s diákjaival kell közös programokat 

megszervezni, az IPR-felelős bekapcsolódik a városi IPR-menedzsment munkájába.  

 

Középiskolák HHH mutatói 

 

Szakképző intézményekben komoly gondot jelent a vidékről beiskolázott gyermekek 

HHH-státuszának feltárása, az arányos elosztást pedig a választott szakmacsoportok 

korlátozzák, hiszen a felvételi eljárás során nem lehet valakit egy szakma tanulásától 

azért eltiltani, mert ott már magas a HHH-sok aránya.  

 

A Corvin Mátyás Szakközépiskolában és Szakiskolában a HHH-sok aránya 5,2. Az 

intézmény részt vett a szakiskolai fejlesztési programban, a pedagógusok 

továbbképzések révén bátran alkalmazzák a projektpedagógiai módszereit. Ennek 

ellenére magas a lemorzsolódás, ennek kompenzálására házi feladat klubot 

működtetnek. A kompetencia mérések szakiskolai eredményei javításra szorulnak. 

Fogadják az Arany János Kollégiumi Program diákjait is.  

 

Az Eötvös József Szakközépiskola alacsonyabb, 4,8%-os HHH-aránya jelzi, hogy a 

szakközépiskolát kevesebben választják, mint a szakiskolát. Az iskolában azonban a 

párhuzamos osztályok között arányos megoszlás figyelhető meg, az indított nyelvi 

előkészítő évfolyamon is tanulnak hátrányos helyzetű diákok, igaz elenyésző körükben 

a HHH-sok száma. A hozzáadott érték index magas, korrepetálások, Útravaló program 

révén zárkóztatják fel a diákokat. 
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A Gregus Máté Szakközépiskola összevonás révén jött létre, mezőgazdasági osztályaiban, 

informatikai szakközépiskolai és kifutó gimnáziumi osztályaiban is alacsony a HHH-sok 

aránya, 2007-ben 684 főből 17 fő (2,5%) legtöbbjük az informatikai oktatásban 

részesül. Kompetenciaeredményük jó, s diákjaik nagy része továbbtanul vagy felsőfokú 

szakképzésre az iskolában marad.  

 

A Kalmár Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola diákjainak negyede HH, a HHH-sok 

aránya is meghaladja a 10%-ot. Évfolyamonként 4-5 SNI tanuló is van, az arányos 

megoszlást különösen az OKJ-képzéseknél nehéz megteremteni, 15%-osnál nagyobb 

különbség egyetlen esetben sem mutatható ki. Magántanulók száma nem nagy, 

ugyanakkor a szakiskolai képzésben a hiányzások és a lemorzsolódás aránya 

magas. Az iskola a pályaorientációra helyez nagy hangsúlyt, művészeti oktatást is 

folytat, és fogadja egy osztályban az enyhe értelmi fogyatékosokat speciális 

szakiskolai oktatásra, és itt indul a felzárkóztató osztály is. Fejlesztőszobák, nyelvi 

labor rendelkezésre áll, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus is dolgozik az 

intézményben. 

 

A Gyermekek, tanulók száma Hódmezővásárhely közoktatási intézményeiben című 

összefoglaló táblázat az oktatási helyzetelemzés legvégén található. 

 

2.2.6. Oktatási esélyegyenlőség megteremtése az iskolán kívüli 
tevékenységekben 

 

Alapfokú művészetoktatás 

 

A Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézményt érintő jelentős változás, hogy a 

Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény 2007. július 01. napjával két önálló intézményként alakult újjá, így a 

művészetoktatási intézmény ezt követően nem tagintézményként működik. 
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 Létszám Létszám / tervezett létszám 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Programok Összes 
tanuló 

HH tanulók 
Összes 
tanuló 

HH 
tanulók 

Összes 
tanuló 

HH tanulók 
Összes 
tanuló 

HH tanulók 

Alapfokú 
művészet-
oktatás 1315 271 1179 267 927 199 Kb.1100 kb.270 

 

A Péczely Attila Művészetoktatási Intézmény az előminősítési eljárásban sikerrel 

szerepelt, jelenleg folyamatban van a minősítési eljárás, zeneművészet, 

táncművészet, képzőművészet, színjáték művészeti ágakban folytat képzést, 

valamennyi vásárhelyi iskola épülete szerepel telephelyeként, így minden diák számára 

saját intézményén belül kínálva a délutáni oktatást. 

 

Az oktatásban 2007/2008-ban résztvevő 927 diákból 199 fő, azaz a diákok 21,5%-a 

hátrányos helyzetű, ezen belül 67 tanuló (7,2%) halmozottan hátrányos helyzetű, a 

rendelet szerint térítési díj és tandíjmentességet élveznek.  

 

Tanodaprogram 

 

A HEFOP 2.1.5.b „Kéz a kézben” projekt keretében jött létre a Napraforgó Tanoda. 

Működtetői civil szervezetként a Hódmezővásárhelyen élő halmozottan hátrányos 

helyzetű – elsősorban romák, állami gondoskodásban élő diákok iskolai 

sikerességét, továbbtanulását támogató programok működtetője. Céljuk különösen 

a roma tanulók számára hozzáférhető, eredményesen működő tanoda típusú 

(extrakurrikuláris) programok megvalósítása, a működő tanodák számának növelése. 

Célja továbbá, hogy a cigány tanulók mind nagyobb számban fejezzék be az 

általános iskolát, érettségit adó középiskolában tanuljanak tovább, lehetőleg 

olyan eredménnyel, hogy a felsőfokú oktatásba is bekapcsolódhassanak.  

 

A Tanoda összekötő kapocs a város oktatási intézményei között. Működteti a szakmai 

kerekasztalt, ezáltal összehangolja a városban folyó integrált nevelést. Tevékenységei 

megtartása során számít az iskolákban dolgozó pedagógusok gyakorlati tapasztalataira. 

Megvalósítja: 

− A szükséges tárgyi és infrastrukturális környezet kialakítását. 

− A tanodás diákok mentorálását. 
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− Egyéni fejlesztési tervet dolgoz ki. 

− Folyamatosan konzultál a szülőkkel, iskolai tanárokkal. 

− Egyéni fejlődési naplót vezet. 

A diákokra vonatkozó szakmai elemei: 

− A tanulók személyiségének, identitástudatának megerősítése 

− A továbbtanulás segítése. 

− Készségfejlesztő programok megvalósítása. 

− Az informatikai készségek fejlesztése 

− Tantárgyi felkészítés 

− Szabadidős programok szervezése integrált közösségben. 

 

A HEFOP 2.1.5.B programban 12 diák vesz részt, s további források bevonásával 

további diákokra is kiterjesztették a délutáni foglalkozásokat, így a tanodások 

száma eléri a 28 főt. Elsősorban a Szent István, Varga Tamás és a Liszt Általános 

Iskolából toborozták diákjaikat, akiknek 50%-a halmozottan hátrányos helyzetű. 

 

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja 

 

A Dél-alföldi Régióban a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 

Kollégiumi Programja egyedül Hódmezővásárhelyen működik 2005 őszétől a 

Németh László Gimnázium és Általános Iskola, valamint a Vásárhelyi Cseresnyés 

Kollégium bevonásával. E felzárkóztató programban kiemelkedő tevékenység és 

elhatározás, hogy a Cseresnyés Kollégium őrizve évtizedes hagyományait, felvállalja a 

kistelepüléseken, tanyasi környezetben élő nehéz sorsú diákok, ma már 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek bentlakását az 1 éves előkészítő 

évfolyam, illetve az ezt követő 4 éves képzés idejére.  

 

Az első tanévben 7, a másodikban 9, a harmadikban már 20 tanuló vesz részt a 

programban. A programkoordinátor és az OOIH regionális koordinátora hathatós 

segítségével a kollégium és az iskola is önértékeléssel bővíti komplex pedagógiai 

rendszerét. Az első két tanév alapján kiemelhető pedagógiai alapvetés prioritása a 

differenciálás, az egyéni fejlesztés és törődés, a szociális kompetenciák 

fejlesztése és a szociális segítségnyújtás.  

 

Kiemelt funkciója van a diák-tanár kölcsönös bizalmon alapuló 

együttműködésének, a középiskolai életre való felkészítésnek, a mentori 
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programnak, a családdal való együttműködésnek, a rendszeres életvezetési, 

tanulásmódszertani, iskolai tanulmányokat támogató programoknak.  

 

Kiemelendő a tanulmányi kirándulások, színházlátogatások, táborok, közös ünneplések 

közösségépítő, hátránykompenzáló szerepe, amely a szülőktől kollégiumba költöző 

gyermekek program iránti elkötelezettségét növeli, s a továbbtanulási 

hajlandóságot segíti. Az első, előkészítő év után a diákok a Corvin, illetve az Eötvös 

Szakközépiskola érettségit adó osztályaiban tanultak tovább.  

 

A kollégium integrációs szemléletét jelzi, hogy csoportjaiban helyük van a középiskolai 

tanulmányokat folytató SNI-tanulóknak is.  

 

Egészséges életmód: a mindennapos testnevelés programja 

 

A mindennapos testedzést a 16 önkormányzati fenntartású oktatási intézményben 

indítottuk 2005. szeptember 1. napján úgy, hogy az alsótagozatos diákoknak heti öt, a 

felsőtagozatos és középiskolás tanulóknak heti négy testnevelésórájuk van. Ezzel 

jelentősen megnőtt a testnevelésórák száma  - 420 többletóra -, szükséges volt újabb 

testnevelők alkalmazása is: 6,6 új testnevelői státuszt biztosítottak, továbbá 8 óraadót 

alkalmaztak. Nagyon fontos kiemelni, hogy a testnevelésórák mindenhol órarendbe 

építve szerepelnek, illetve az alsó tagozatban is szakos tanárok foglalkoznak a 

gyerekekkel. A program fontos eleme, hogy valamennyi önkormányzati iskolában 

tanuló diák számára térítésmentesen biztosítanak heti egy úszásórát órarendbe 

iktatva, a Városi Strandfürdőben és Sportuszodában, a távolabbi iskolák diákjait 

busszal szállítják, szakképzett úszóoktatót is biztosítanak.  

 

Figyelemre méltó eredmény, hogy míg 2005-ben a diákok közel 30%-a egyáltalán nem 

tudott úszni, két év elteltével ez az arány 10% alatt marad. Kiemelendő, hogy az uszás-

oktatás főként a HHH diákok számára jelent fontos segítséget. 

A program éves költsége hozzávetőlegesen 45 Millió Ft. 

 

Az egészséges életmódra való nevelés jegyében Városunk ingyenes úszásoktatás 

keretében biztosít lehetőséget a nagycsoportos óvodásoknak, hogy 

megismerkedhessenek az úszás örömeivel. A program éves költsége kb. 2 Millió Ft. 
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A mindennapos testedzésben résztvevő diákok számára egészségügyi és fizikai 

mérést biztosítanak, amelyből az egyes tanulók fejlődése tanulmányai végéig nyomon 

követhető. 

  

2007/08. tanév II. félévétől valamennyi, a mindennapos testedzésben résztvevő 

általános iskola 3. évfolyamában a játékóra terhére, bevezetésre került a 

képességfejlesztő vívásoktatás, amely nem csupán fizikai, hanem szellemi, mentális 

fejlesztésű oktatás is. A program költsége bevezetéskor a 2. félévre: 2.340.000,- Ft. 

 

Iskolabusz-járat működtetése 

 

Az önkormányzat a 2007/2008. tanévtől iskolabusz szolgáltatással segíti a külterületről 

bejáró tanulókat. E szolgáltatatás keretében 5 külterületi kistelepülésről (Batida, 

Erzsébet, Kútvölgy, Szikáncs, Vajhát) szállítják a gyermekeket, pedagógusok kísérete 

mellett, elsősorban a Klauzál Gábor Általános Iskolába és annak Nádor Utcai 

Tagintézményébe, illetve a Szent István, a Liszt Ferenc, a Németh László, a Kertvárosi 

Katolikus és az Aranyossy Ágoston Általános Iskolába. Ebben a tanévben ez körülbelül 

170 gyermeket érint.  

 

Ezen felül, a mindennapos testnevelés keretein belül folyó uszodai órákra a tanulók 

utaztatása is ugyanezen buszokkal történik, melyek természetesen többletköltséget 

jelentenek. Az összes ezzel kapcsolatos kiadást a város és a Többcélú Kistérségi Társulás 

közösen fedezi. Az iskolabusz szolgáltatás önkormányzatot terhelő költsége kb. 53 millió 

Ft/év. 

 

Tanulmányi támogatások 

 

• Útravaló programra 2007/2008. tanévben 94 általános iskolás és 161 

középiskolás hátrányos helyzetű diákot neveztek be az iskolák. 

• Az Arany János Tehetséggondozó Programba bekapcsolódó diákok 

tanulmányaik végéig havi 5000 Ft-os ösztöndíjban részesülnek. A program 

kiterjesztését tervezik a szakiskolai képzésre (AJSZTP). 

• Az „A” típusú Bursa Hungarica Ösztöndíj: nappali tagozatos, államilag 

támogatott képzésben részt vevő, vásárhelyi állandó lakóhellyel rendelkező 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók számára. 
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• A „B” típusú Bursa Hungarica Ösztöndíjra vásárhelyi állandó lakóhellyel 

rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok számára, akik először nyernek 

felvételt államilag támogatott, nappali tagozatos felsőoktatási intézménybe.  

• Valamennyi általános iskolás diák kap 2005. őszétől minden tanév előtt 5000, 

majd 6000 Ft tanszervásárlási,  

• illetve a hátrányos helyzetű diákok 6.000 Ft sportszerutalványt a mindennapos 

testneveléshez felszerelés beszerzésére. 

• A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek közül a 0-12 éves 

korcsoporthoz tartozó gyermekeket ajándékoznak meg minden évben a városi 

karácsonyi ünnepség keretében. A kisgyermekek értékes könyvet, játékot 

választhattak maguknak, melyhez egy édességcsomagot is kapnak. 

 

2.2.7. A közoktatási integráció megvalósulása érdekében elért eddigi főbb 
eredmények összegzése 

• A 2007/2008-as tanévtől Hódmezővásárhelyen minden önkormányzati 

intézményben a Ktv-ben meghatározott 25 % alatt van a HHH tanulók aránya. 

• Elegendő az óvodai férőhely, a HHH gyermekek is járnak óvodába. 

• Hódmezővásárhely valamennyi iskolájában integráltan oktatják a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulókat, továbbá a sajátos nevelési igényű diákok több mint 

felét. 

• Minden önkormányzati iskola rendelkezik beiskolázási körzettel, pedagógiai 

programjába beépítette az IPR-t. 

• A pedagógusok módszertani megújulását indukáló továbbképzések, szakmai 

napok révén adott az iskolai innováció lehetősége, megszerveződött a települési 

IPR-menedzsment. 

• Tudatosan történik a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felmérése, 

ebben az intézmények és a Polgármesteri Hivatal munkatársai szorosan 

együttműködnek. 

• Speciális szakemberek (utazó gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, könyvtáros, 

ifjúságvédő) rendelkezésre állnak az intézményekben.  

• A nem önkormányzati és önkormányzati intézmények között sincs nagyobb 

különbség a HHH-sok arányában, mint 17%, intézményen belüli szegregáció sem 

jellemző. 

• Magas az útravaló programba bevont diákok száma, működik a Hátrányos 

Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja, a művészeti iskolások között 
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is nagy számban megtaláljuk a HH/HHH gyermekeket, együttes arányuk közel 

30%. 

 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a 2007 nyarán lefolytatott átfogó átszervezés 

jelentős mértékben hozzájárult a társadalmi egyenlőség elősegítéséhez 

Hódmezővásárhely közoktatási intézményeiben, azonban a sokfenntartós, szerteágazó 

struktúrában további komplex odafigyelés szükséges ahhoz, hogy a megkezdett 

folyamat hosszú távon működőképes, fenntartható és eredményes legyen.  

 

A helyzetelemzést követően a Települési közoktatási esélyegyenlőségi akcióterv 

kidolgozása elengedhetetlen, melynek jelen Anti-szegregációs programmal történő 

összehangolása is szükséges. Az akcióterv kidolgozása jelenleg van folyamatban. 

 

 



 58 

Összegző táblázat: Gyermekek, tanulók száma Hódmezővásárhely közoktatási intézményeiben (2007) 

 

tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint  

gyermek-, tanulólétszám az 
intézményben 

Normál (általános) tanterv 
Emelt szintű oktatás és/vagy 

két tanítási nyelvű iskolai 
oktatás 

Gyógypedagógiai 
tagozat 

OM 
azonosító 

intézmény neve 

Összesen 
HH/HH

H 
SNI Összesen 

HH/HH
H 

SNI Összesen 
HH/HH

H 
SNI Összesen 

HH/HH
H 

029391 
Brunszvik Teréz Óvoda 

221 58/16 3         

029401 
Exner Leó Óvoda 

304 131/47 1         

029403 
Hermann Alice Óvoda 

244 112/41 2         

029412 
Janikovszky Éva Óvoda 

179 82/34 0         

038483 

Aranyossy Ágoston 
Általános Iskola 
Egységes 
Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 
és Nevelési  Tanácsadó 
 95 38/23 95 0 0 0 0 0 0 95 38/23 

200894 
Liszt Ferenc Ének-Zenei 
Általános Iskola 430 69/9 3 0 0 0 430 69/9 3 0 0 

200957 
Klauzál Gábor  
Általános Iskola  612 272/106 65 552 102 65 60 4 0 0 0 
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200895 

Szent István Általános 
Iskola 
 440 212/72 14 168 108/38 9 272 104/34 5 0 0 

200896 
Varga Tamás Általános 
Iskola 428 206/77 26 428 206/77 26 0 0 0 0 0 

200893 

Németh L. Gimnázium 
és Általános Iskola 
 1230 264/65 11 395 104/46 10 548 160/19 1 0 0 

029770 

Corvin Mátyás 
Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari 
Szakközépiskola 916 170/48 4 916 170/48 4      

029768 
Eötvös József 
Szakközépiskola 546 91/26 3 443 74/22 2 103 17/4    

200308 

Kalmár Zsigmond Ipari 
Szakközépiskola és 
Szakiskola 1058 265/111 130 1041 257/106 70    17 8/5 

029740 

Gregus Máté Műszaki-
Mezőgazdasági 
Szakközépiskola és 
Gimnázium 684 124/17 14 684 124/17 14      

200975 
„Égbőlpottyant” 
Evangélikus Óvoda 83 20/4 0         

201034 
Kertvárosi Katolikus 
Óvoda 198 28/2 0         

200992 
Kertvárosi Katolikus 
Általános Iskola 435 64/4 1 221 39/1 0 214 25/3 1   

200824 
Mária Valéria 
Keresztény Óvoda  173 31/2 0         

200008 
Szeremlei Sámuel 
Református Óvoda 134 23/4 0         

029610 

Szőnyi Benjámin 
Református Általános 
Iskola 161 35/24 11 161 35/24 11 0 0 0 0 0 

029736 
Bethlen Gábor 
Református Gimnázium 550 64/18 3 550 64/18 3      
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038484 

Kozmutza Flóra Óvoda, 
Általános Iskola, 
Szakiskola, Diákotthon 
és Gyermekotthon  154 60/3 154       84 3 

101721 
Lurkó-Kuckó 
Magánóvoda 23 0/0 0         

029682 

Táltos 
Tehetséggondozó 
Általános Iskola, 
Középiskola és Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény Szivárvány 
Tagiskolája 99 44/8 43 99 44/8 43 0 0 0 0 0 

 

Forrás: Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés (2007) 
 



 61

2.3. Szociális ellátórendszer Hódmezővásárhelyen 

A város segélyezési feladatait a Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoportja látja 

el. A Csoport 2007-es évről írott beszámolója tartalmazza a segélyekre fordított 

összegeket.  

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokra 2007 évben összesen 478.327.000 forintot fordított.  

 

A normatív alapú támogatások a város egészét tekintve az alábbiak szerint alakultak 

2007-ben: 

- rendszeres szociális segély: 720 fő 
- rendszeres lakásfenntartási támogatás:865 fő 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 3255 fő 

 
 

A 2007. év folyamán, a rendszeres normatív támogatásokon felül nyújtott támogatásokat 

az alábbi összegző táblázat tartalmazza: 

 
Segély 

megnevezése 

 
Eredeti 

előirányzat 
(eFt) 

 
Módosított 
előirányzat 

(eFt) 

2007. évben 
megállapított 

segély 
(eFt) 

 
 

%-ban 

Hány fő 
részesült 

benne 2007-
ben 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi t. 

1.500 1.264 1.296 102,5 11 

Egyszeri  gyermek-
védelmi támogatás 

500 15.110 28.458 188,3 2315 

 
Gyermekétkeztetés 

25.000 28.180 18.686 66,3 504 

Adósságkezelési 
támogatás 

6.000 2.543 3.259 128,1 87 

Adósságkezeléshez 
kapcs. LFT. 

3.000 2.705 1.119 41,4 87 

 
LFT normatív 

70.000 56.017 53.366 95,3 1573 

 
LFT méltányossági 

7.000 4.000 3.395 84,9 325 

 
LFT (70 éven 
felüliek) 

18.000 18.000 15.708 87,3 
2103 

Rendszeres 
szociális segély 

150.000 231.191 222.026 96,0 720 

Időskorúak 
jradéka 

8.000 8.039 7.941 98,8 28 

Internáltak 
támogatása 

6 6 6 100,0 1 

Ápolási díj 
normatív 

55.000 62.817 52.802 84,0 151 

Ápolási díj 
méltányos 

10.000 12.000 12.773 106,4 50 

 
Temetési segély   

3.000 3.000 2.280 76,0 181 

 
Köztemetés 

1.000 1.800 1.474 81,9 38 

Méltányossági 
közgyógyigazolvány 

10.000 3.000 1.882 62,7 76 

 6.000 6.000 4.361 72,7 465 
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Közlekedési 
támogatás 
Rendkívüli gyermek-
védelmi támogatás 

9.000 16.200 10.188 62,9 1023 

 
Átmeneti segély 

15.000 13.000 11.037 84,9 2310 

Átmeneti segély   
beiskolázásra 

20.000 20.000 21.390 106,9 3565 

Átmeneti segély 
karácsonyi csomag 

7.000 7.000 4.880 69,7 1800 

 
Összesen: 

425.006 511.872 478.327 93,4 
--- 

 

Az alábbiakban  elsősorban a rendszeres normatív alapon járó támogatásokon felüli 

szociális támogatásokat részletezzük. 

 

Adósságkezelési támogatás 

 

A szociális törvény módosításának megfelelően 2003. áprilisától bevezetésre került a 

településen az adósságkezelési szolgáltatás, mely egységben kezeli az adósságkezelési 

tanácsadást és az adósnak nyújtott adósságcsökkentési támogatást. Az adósságkezelés 

célja a fizetési képesség helyreállítása.   

 

Az elmúlt év során 87 esetben kérték a támogatás megállapítását és havonta 

átlagosan 21 főt részesítettek támogatásban. Több esetben a kérelmezőnek 2-3 

szolgáltató felé fennálló tartozása kerül rendezésre.  

 

Az elmúlt évben 252 kifizetést történt és összesen 3.258.697 Ft támogatás került 

kifizetésre.  

 

A rendezett adósságok összetétele: 

 

37,6 %-át áramdíj tartozások,              1.225 e Ft 

17,6 %-át víz és csatornahasználati díjtartozások 580 e Ft 

15,0 %-át vezetékes gázdíj tartozások,    498 e Ft 

14,4 %-át a távhő-szolgáltatási díjtartozások,  468 e Ft 

13,4 %-át szemétszállítási díjtartozás,   435 e Ft 

1,3 %-át közösköltség-hátralék,       42 e Ft 

0,7 %-át az önkormányzati lakások bérleti díjának 24 e Ft  

kiegyenlítése tette ki.  
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2007 évben rendezett adósságok össztétele

 13%  15%

 38%
2%18%

 14%

 áramdíj tartozás
 gázdíj tartozás
szemétszállítási díj tartozás
 távhő-szolg. Djítartozás
 víz-, csatornahasználati díjtartozás
 közösköltség / lakbér hártalék

 

 

Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt minden kérelmező alanyi jogú 

lakásfenntartási támogatásban is részesül, melynek minimális összege 2.500 Ft, 

ezzel is segítve az aktuális havi közüzemi díjak kifizetését. 2007. évben 

adósságkezelési támogatás mellett kifizetett lakásfenntartási támogatás összege 

1.119.400 Ft volt, melynek 10%-át az önkormányzat biztosította 

költségvetéséből, míg a támogatás 90 %-át a Magyar Államkincstártól 

visszaigényelték. 

 

Csatornázási kölcsön átmeneti segélyből 

 

Átmeneti segély keretében 21 fő részére egyenként 24.000 Ft összegben 

csatornázási kölcsönt nyújtottunk azon ingatlantulajdonosok számára, akik az 

ingatlanukban kommunális szennyvíz-csatornázási munkálatokat önerőből 

elvégezni nem tudták. Az önkormányzat csatornázási kölcsönként 504.000 Ft-ot 

biztosított a kérelmezők számára. 

A kölcsön felhasználását számlákkal kellett igazolniuk az ingatlantulajdonosoknak.  

A csatornázási kölcsönből 4.000 Ft-os törlesztő összegekkel 2007. december 31-ig 

256.000 Ft került visszafizetésre. 

 

Vizitdíj visszaigénylés 

 

A biztosítottak 2007. február 15. napjától a társadalombiztosítás terhére kizárólag 

vizitdíj, vagy kórházi napidíj fizetése mellett vehették igénybe az egészségügyi 

ellátásokat.  
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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjénél vissza lehetett igényelni a 20 alkalom feletti 

háziorvosi ellátás (beleértve a fogászati alapellátást) és szintén 20 alkalom feletti járóbeteg-szakellátás 

(beleértve a fogászati- szakellátást) igénybevételénél kifizetett vizitdíj összegét. 2007. évben 

összesen 51 fő igényelte vissza a vizitdíjat összesen 145.800 Ft összegben.  

 

Lakásfenntartási támogatások 

 

2004-től a lakásfenntartási támogatás két ellátási jogcímből tevődik össze. Egyik eleme a 

szigorúbb feltételek alapján, szociális törvényi kötelezettség szerint a normatív 

lakásfenntartási támogatás, másik eleme a helyi lakásfenntartási támogatás, mely 

igazodik a Hódmezővásárhelyen élő lakáshasználók jövedelmi viszonyaihoz, és a 

fizetendő lakásrezsi kiadásokhoz.  

 

A normatív lakásfenntartási támogatás előirányzatának felhasználása 95,3%-os volt, 

az önkormányzat 53.336.000 forint összegű támogatást nyújtott az elmúlt év során. A 

lakásfenntartási támogatás elsősorban a lakosság közüzemi kiadásainak csökkentését 

szolgálja. A megállapított összeg alapja a lakásnagyság, valamint a lakásban élők száma 

és jövedelmük. 

 

Normatív lakásfenntartási támogatás megoszlása 
2007. évben
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gázdíj vízdíj távfűtés centrum

 

 

Ugyancsak a lakhatási kiadások csökkentéséhez járult hozzá a város a méltányossági 

lakásfenntartási támogatás megállapításakor, illetve megítélésekor. Az elmúlt 

évben több száz család kapott ezúton segítséget mindennapi gondjaik megoldásában, az 

e célra kifizetett összeg 3.395.000 forint volt. 
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Méltányos lakásfenntartási támogatás 
megoszlása 2007 évben
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Jelentős lakásfenntartási támogatás az az éves szinten biztosított 15.708.000 Ft összegű 

segély, melyet a 70 éven felüliek szemétdíjának elengedésére vagy 

csökkentésére fordított az önkormányzat. 

 

Ápolási díj 

 

Az Önkormányzat két csoportnak folyósít ápolási díjat: 

1 A Szociális törvény alapján annak, aki tartósan gondozásra szoruló – súlyosan 

fogyatékos vagy 18 év alatti tartósan beteg - személy otthoni ápolását végzi. 

2005. szeptemberében vezette be a szociális törvény a fokozott ápolást igénylők 

hozzátartozóinak az emelt összegű ápolási díjat, melyet a Megyei Módszertani 

Központ javaslatára lehet megállapítani.  

2 Helyi rendelet alapján annak a személynek is, aki a 18. életévét betöltött 

tartósan beteg hozzátartozóját gondozza. 

 

2007-ben átlag 150 személy részére állapítottak meg ápolási díjat. Ennek összege több 

mint 52 millió forint volt, az előirányzathoz képest 84%-os felhasználású. 

 

Időskorúak járadéka 

 

A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező, időskorú személyek 

részére nyújtott támogatás. A 2007. év során 7.941.000 forintot szántak erre a célra.  

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

Az önkormányzat a törvény értelmében rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 

részesíti a gyermeket, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási 



 66

gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.                     

10.188.000 forint támogatást fordítottak az elmúlt évben erre a célra. 

 

Közgyógyellátás 

 

A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyre-

állításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány adható ki. 

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a 

társadalombiztosítás által támogatott egyes gyógyszerekre, gyógyászati 

segédeszközökre, protetikai és fogszabályozó eszközökre, valamint fizioterápiás 

kezelésre. 

 

Temetési segély, köztemetés 

 

A temetési költségek fedezéséhez az Önkormányzat két formában tud segítséget 

nyújtani: temetési segély és köztemetés formájában. Temetési segély címén 2.280.000 

forinttal, köztemetés címén 1.474.000 forinttal támogatták a rászorulókat. 

 

Átmeneti segély 

 

Helyi rendelet alapján az önkormányzat az átmenetileg nehéz helyzetbe kerülőket 

több formában is támogatja. 

 

Átmeneti segély annak a személynek, illetve családnak nyújtható alkalmanként vagy havi 

rendszerességgel, amely a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 

került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küszködik. 

Az átmeneti segélyezés jövedelemhatárhoz kötött, kizáró ok a jelentős vagyonnal való 

rendelkezés.  

 

Átmeneti segély kérelemre vagy hivatalból állapítható meg pénzbeli vagy 

természetbeni ellátás formájában. 

 

Alkalmanként átmeneti segély adható:  

a) az egyedül élő személynek, amennyiben jövedelme a nyugdíj minimum 180 %-át,  

b) a családban élő személynek, ha az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 

130%-át nem haladja meg és vagyonnal nem rendelkezik. 

Formái: élelmiszervásárlási utalvány, gyógyszervásárlási utalvány, pénzbeli támogatás. 
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Átmeneti segélyt biztosít az önkormányzat a helyi rendeletben történt szabályozás 

alapján a fentieken túl az alábbi esetekben: 

Átmeneti segély adható havi rendszerességgel annak a személynek, aki rendszeres 

többletkiadásait fedezni nem tudja, különösen cukorbetegség miatti diétás étkezés 

esetén 

 

2007. évben 84 fő részére 419 alkalommal történt kifizetés összesen 1.380.000 Ft 

összegben, személyenként és alkalmanként 3.000 Ft-tól 5.000 Ft-ig terjedő összegben.  

 

2007 évben rendszeres átmeneti segély havi 
kifizetései
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Ugyan nem a segélykeretet érintő tétel a szociális étkeztetés, mégis számottevő 

önkormányzati kiadásként jelentkezik az ebben résztvevő átlag 700 városi polgár 

támogatása. A szociális étkeztetéssel biztosítja a város a napi egyszeri meleg ételt 

számukra. 

 

Mozgáskorlátozottak támogatása 

 

A közlekedési támogatás megítélése a 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján 

történik. 

 

Gyermekétkeztetés 

 

2003. szeptember 1-től ingyenes étkezést biztosított a rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesülő óvodások számára, 2004. január 1-től a bölcsődések részére is. 
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Hódmezővásárhely Önkormányzata 2007-ben 18.686.000 forintot szánt 

gyermekétkeztetésre. Nagy hangsúlyt fektettek arra is, hogy a nyári szünidőben is 

biztosítva legyen a rászoruló gyermekek napi meleg étellel való ellátása. 

 

Pótkeret benyújtására is lehetőség volt, ilyen módon közel két hónapon keresztül több 

mint 9 milliós keretből 779 gyermeket étkeztettek. 

 

Helyi támogatások gyermekeknek 

 

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan folytatódott a gyermekek támogatása. A városi 

költségvetésből az általános iskoláskorú gyermekek (3565 fő) személyenként 6000 Ft 

összegben tanszertámogatást vehettek igénybe. A visszajelzések összességében 

pozitívak voltak, hasonlóan az 5000 Ft értékű sportszervásárlási utalványokhoz, 

melyben 1878 gyermek részesült.  

 

Karácsonyi juttatás 

 

A városban immár hagyomány a Gyermekkarácsony megrendezés, emellett a város idős 

polgárait is megajándékozták karácsonykor. 
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Segélynemek alakulása 2007-ben

RSZS 75%, 6 735 837 Ft

Átmeneti segély(élelmiszerv. 
utalvány), 5 649 000 Ft

RSZS 50%, 4 787 486 Ft

Albérlet (normatív), 4 146 700 
Ft

Egyéb, 21 344 920 Ft

Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás, 6 826 000 Ft

Időskorúak járadéka, 7 941 114 
Ft

Ápolási díj méltányossági 
alapon, 12 772 581 Ft

Lakásfenntartási támogatás 
norm.(tüzelő), 14 006 480 Ft

Rendszeres szoc. segély (új 
felt./67%), 16 701 042 Ft

Ápolási díj súlyos, 25 141 136 
Ft

Ápolási díj fokozott ápolást 
igénylők, 26 970 467 Ft

Lakásfenntartási támogatás 
(normatív), 34 852 600 Ft

Közlekedési támogatás, 
4 340 000 Ft

Rendszeres Szoc. segély (új 
felt./aktív), 192 207 710 Ft
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Segélykeret felhasználás egyéni választókerületi bontásban (2002-2007)
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A fenti választókerületenként készült Segélykeret felhasználási összesítő táblázat adatai 

és az alábbi térképek segélyezési adatai - melyek a rendszeres szociális segély és a 

lakásfenntartási támogatás választókerületi megoszlását mutatják a 2007. év során – a 

legrosszabb szociális mutatók területileg teljesen egyértelműen egybe esnek a 

városban : az egyik az Észak u - Dobó K -Janáky I. - Bibó utcák által határolt tömbben 

található északi szegregátum (5. választókerület), a másik a Külterületek (14. 

választókerület). Ugyanerre az eredményre jutunk, ha a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek lakóhelyét 

vizsgáljuk. Ezeket a területeket az ASZT Szegregátumok, leromlott területek pontja alatt 

részletesen is bemutatjuk. 

 

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megoszlása Hódmezővásárhelyen  
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Rendszeres szociális segély megoszlása 2007. évben Hódmezővásárhelyen 

 

 

 

Lakásfenntartási támogatás megoszlása 2007. évben Hódmezővásárhelyen 
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Munkahelyteremtő támogatás (2007) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a foglalkoztatottság növelésének 

és a hódmezővásárhelyi álláskeresők munkához jutásának megkönnyítése 

érdekében 2007. március 01-én megalkotta a helyi vállalkozások munkahelyteremtő 

támogatásáról szóló 13/2007. (03.05.) Kgy. rendeletét.  

 

A támogatási rendelet hatálya kiterjed a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén székhellyel rendelkező  

• mikro-, kis- és középvállalkozásokra, 

• szövetkezetekre,  

• egyéni vállalkozókra,  

• családi gazdaságokra és családi gazdálkodókra,  

amennyiben megfelelnek a rendeletben foglalt feltételeknek. 

 

A helyi vállalkozások munkahelyteremtő - vissza nem térítendő - támogatásának összege 

létesített új, teljes idejű (8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként egyszeri 

500.000,- Ft, részmunkaidős foglalkoztatás esetén a teljes 8 órás munkaidőhöz és az 

500.000,-Ft összegű egyszeri támogatáshoz viszonyítottan arányosan kerül 

megállapításra.  

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. júniusi, szeptemberi, októberi és 

novemberi ülésein döntött a beérkezett pályázatokról. Az elmúlt évben 106 benyújtott 

pályázat esetében hozott döntést a Közgyűlés, a kérelmek 85%-a támogatásra került. A 

múlt évben mindösszesen 85 támogatási megállapodás került megkötésre, mely 

ténylegesen 81 támogatott vállalkozást jelent, 2007. évben mindösszesen 348,75 

álláshely létrehozásához nyújtott támogatást az Önkormányzat 174.375.000,- Ft 

összegű támogatás folyósításával. 

 

Közhasznú és közcélú foglalkoztatás 

 

Hódmezővásárhely önkormányzata már 2007. évben is több ízben sikeresen pályázott 

közhasznú foglalkozatás támogatására. Tavaly a Munkaügyi Központ mindösszesen 

12.494.520.-Ft támogatással segítette a közhasznú foglalkoztatást, amely 2 hónapig 

40 fő, 3 hónapig 20 fő és 1 hónapig 15 fő álláskereső teljes munkaidős 

foglalkoztatást tette lehetővé. A támogatás magában foglalta a munkavállalók 

munkabér- és járulékköltségének 90%-át, valamint 2 alkalommal 90.000.-Ft-os 
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eszközbeszerzési hozzájárulást is. A fentiek mellett 2007. évben a központi támogatásból 

46.536.676.-Ft-ot kaptak közcélú foglalkoztatásra, amely átlagosan havi 40-45 fő 

teljes munkaidős munkavállaló alkalmazását engedte meg. 

 

2008. évben a Munkaügyi Központ a részmunkaidős foglalkoztatás terjesztését ösztönzi, 

így idén április 1-jétől június 29-ig 40 fő napi 6 órás munkaidőben történő 

foglalkoztatásának támogatását nyerte meg az önkormányzat. A munkavállalók 

munkabére a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt a fent említett közel 3 hónapos 

intervallumban megközelítőleg 8.289.452.-Ft-ra tehető, amelynek 70%-os támogatását, 

tehát 5.802.616.-Ft finanszírozást pályáztak a Munkaügyi Központtól. A fennmaradó 

2.486.386.- Ft biztosítását az önkormányzat vállalta. Előzetes egyeztetések alapján 

2008. július 1-jétől szintén 3 hónapos időszakra 40 fő, teljes munkaidős közhasznú 

foglalkoztatott támogatása várható. 

 

A közcélú és közhasznú munkavállalók felvételekor mindig is kiemelt figyelmet fordítanak 

arra, hogy a hátrányos helyzetű városrészekből a népesség arányánál nagyobb számban 

kerülhessen sor a foglalkoztatásra. Ennek megfelelően a jelenlegi 85 fő közcélú és 

közhasznú dolgozó közül 5 fő a Dobó Katalin, 1 fő a Gólya, 2 fő az Észak, 2 fő a Kaszap 

utcákon valamint 1 fő a Szabadság téren lakik. Így közel 13%-os a hátrányos 

helyzetű területeken lakók foglalkoztatása a közfoglalkoztatáson belül. 

 

Az önkormányzat a jövőben is aktívan pályázik, mivel a hátrányos helyzetű területeken 

lakók foglalkoztatására kiemelt figyelmet kell fordítanak. Sikeres pályázat esetén a 

felvételkor előnybe részesítik a szegregáltan élő, alacsony státuszú lakosokat. 

 

2.3.1. A szociális ellátás egyesített intézménye, a Kapcsolat Központ 
bemutatása 

A szociális ellátás intézményi feladatait a Kapcsolat Központ összevont szociális 

intézmény látja el, melyet 2007 óta a Többcélú Kistérségi Társulás tart fenn. A 

Központ munkájának bemutatását az IVS 3.7. Szociális ellátás című fejezete tartalmazza.  

 

A Kapcsolat Központ alegységei az alábbi intézmények: 

 

1. Alapellátási Egység 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a szociális és gyermekvédelmi 

törvények által előírt kötelező alapszolgáltatási és szakellátási feladatait látja el. 
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Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ 

A Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ 2006. július 1-től a Kapcsolat Központ telephelyeként 

működik önálló szakmai vezetővel. A feladatok hatékonyabb ellátása érdekében több más 

intézménnyel, civil szervezettel is együttműködik. A központ legégetőbb problémája 

a roma gyermekek ellátásának megoldása, egyre égetőbb a szakmai kapacitások 

hiánya.  

 

Ellátási terület összesen. 

 

Kezdeményezések 2007 évben: 

• Kapcsolatfelvétel a történelmi egyházakkal. A Római Katolikus Egyház képviselője 

felajánlotta, hogy a család-és ifjúsági csoportfoglalkozások megtartására 

lehetőséget biztosít a „Károlyi ház”- ban. 

- Elvi és gyakorlati együttműködés a hátrányos helyzetű fiatalokat foglalkoztató 

Konrád Szakképzővel. Ennek eredményeként a gondozottak közül olyanok kerültek 

a szakképzésbe, akik máshol kevés eséllyel, vagy egyáltalán nem próbálkozhattak 

volna. 

- Kapcsolatfelvétel, és elvi együttműködési megállapodás a Családért és Munkáért 

Kiemelten Közhasznú Keresztény Alapítvánnyal. 

- Szakmai szolgáltatásfejlesztő munkacsoport létrehozása. 

 

Családsegítő Szolgálat 

 

A Családsegítő Szolgálat működésében újszerű szakmai részprogramként ki kell emelni 

az időskorúak és a hajléktalanok családsegítés keretein belül való ellátását, 

illetve a gerontológiai tanácsadást. A Szolgálat munkájának jelentős része a 
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hátrányos helyzetű családokkal való foglalkozást jelenti, ezen belül is kiemelkedő a 

munkanélküli kliensek számára nyújtott tanácsadási / klubjellegű szolgáltatás. 

 

Hat új munkatárssal bővült a szolgálat, így a kötelezően előírt szakfeladatok ellátását 

meg tudták valósítani és új szolgáltatásokat is el tudtak indítani. 

Kiterjedtebbé tették az aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülők ellátását 

azzal, hogy már hat családgondozó foglalkozik ellátásukkal (fejenként 100 – 120 fő jut 

így családgondozóként), valamint továbbra is biztosítják az ún. „álláskeresési klub” 

keretein belül a személyre szabott internetes munkakeresést és a szakszerű önéletrajz és 

motivációs levél megírását. 

 

Új szolgáltatásként elindult az ún. „háztartás-gazdálkodási klub”, melyen előadások 

és klubfoglalkozások keretein belül igyekeznek hasznos tanácsokat nyújtani a minél 

racionálisabb pénzbeosztáshoz. 

Múlt év tavaszán indult el a gerontológiai tanácsadás is. Változásnak tekinthető az is, 

hogy múlt év márciusától a Szolgálat jelentős mennyiségű hatósági 

környezettanulmányt is készít a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Csoportjának. 

 

2007-ben a hozott problémák zöme anyagi, illetve foglalkoztatással kapcsolatos 

(munkanélküliség), ami egyértelműen az egyre drasztikusabbá váló gazdasági helyzetnek 

is köszönhető. 

A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái 
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50 18 5 12

137

872

7
83

24

471

36

0
100
200
300
400
500

600
700
800
900

1000

1

Problématípusok

É
rin

te
tt 

eg
yé

ne
k 

sz
ám

a

Életvite li

Családi-kapcsolati

Családon belüli
bántalmazás
Lelki-mentális

Anyagi

Foglalkoztatással
kapcsolatos
Egészségkárosodás
következménye
Ügyintézéshez
segítségkérés
Információkérés

Több probléma
együttes e lőfordulása
Krízishelyzet

 

 



 77

Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye (CSODAHÁZ) 

 

A Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye (CSODAHÁZ) igényesen kialakított új 

szolgáltatás a halmozottan fogyatékos, 3–18 éves korú gyermekek számára. Az 

intézmény szolgáltatásai, a korai fejlesztéstől és gondozástól, a konduktív 

pedagógiai módszerekig, stb., valamint a korszerű terápiás módszerek 

alkalmazása jelentős előrelépést és húzóerőt jelent az egész városi rendszer működése 

szempontjából.  

Fő tevékenységek 

Szakterápiás foglalkozások nyújtása csoportos és egyéni fejlesztés formájában: 

- Gyógypedagógiai, logopédiai foglalkozások: a csoportos foglalkozások a hét minden 

napján mindkét csoportszobában, különböző témákban, órarend alapján. 

- Az egyéni gyógypedagógiai és logopédiai foglalkozások is minden nap- minden 

gyermeknek szükség szerint, az egyéni órarendjük alapján. 

- Gyógypedagógiai tanácsadás – szükség szerint. 

- Korai fejlesztés és gondozás – konduktor, gyógytornász, gyógypedagógus, terápiás 

munkatárs közös konzultációját követően egyéni ütemterv alapján: 

    - fejlesztő felkészítés – szükség szerint, 

    - gyógytorna – egyéni ütemterv alapján, de hetente legalább 1x, 

    - konduktív pedagógia – szükség szerint, 

    - hidroterápia – egyéni ütemterv alapján, 

    - fényterápia. 

 

Az ellátottak részére egyéni- gondozási terv készül. 

Minden évben, minden gondozottnak a szakemberek, a gondozók és a szülők 

közreműködésével egyénre szabott, komplex sérülés-specifikus fejlesztési tervet 

állítanak össze. Félévenként készül beszámoló arról, hogy hogyan valósult meg a 

mindennapokban a fejlesztési terv, a beszámoló alapján, ha kell, változtatnak, kiegészítik 

egymást. Átfogó rövid és hosszú távú célokat tűznek ki. Meghatározzák az egyéni 

fejlesztési tervet, a munkacélokat és a felelősöket. Félévente megtartott értekezleteken 

minden fiatalt értékelnek. 

Műhelymunka keretében nagy hangsúlyt kapnak a fejlesztő, szinten tartó szakterápiás 

foglalkozások, sport és egyéb programok, illetve az úgynevezett „szabadidős” 

tevékenységek.  

 

Szülők belső képzése  

Kapcsolódnak a HEFOP 4.2 és HEFOP 2.2 programokhoz, mely programok segítik a 

szülők munkahelyi re-integrációját, valamint az intézményben dolgozó szakemberek 
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szakmai továbbképzését. E feladatban az Erzsébet Kórház szakemberei is támogathatják 

a klienseket. 

 

Szociális Gondozási Központ 

 

Az alapító okiratban meghatározott feladatai: 

- _Nappali Ellátás intézményi keretek között lehetőséget biztosít a napközbeni 

tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai 

szükségletek kielégítésére. 

- Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról a személyekről, akik 

önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. 

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás azok számára, akik az önálló életvitelük 

fenntartása mellett a felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátási 

formát igénylik. 

- Étkeztetés keretében a szociálisan rászorultaknak, legalább napi egyszeri meleg 

étkezést biztosít. 

- Támogató Szolgáltatás: A fogyatékossággal élő személy saját lakóhelyén, 

lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése elsődlegesen a 

lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának 

megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. 

 

Speciális szolgáltatások: 

Családsegítés és idősgondozás együttműködése 

A családgondozó koordinációs feladatokat lát el az egyes ellátási formák között, a 

családban fellépő működési zavarok esetén mediációt alkalmaz, konfliktusok feloldása, az 

idősek bevonása a civil szerveződésekbe, jogsegély szolgálat igénybevételéhez nyújt 

segítséget. Az együttműködés magas szakmai színvonalon biztosított ellátást 

eredményezett az idősellátás terén. 

 

Az együttműködés eredményeként létre jött az: 

Élő Kapcsolat Háló, melynek célja, hogy összefogja mindazokat a szervezeteket, 

intézményeket, személyeket, akik bármilyen formában idősekkel foglalkoznak 

Hódmezővásárhely városában. Fontos, hogy ezek a személyek és szervezetek folyamatos 

kapcsolatban álljanak egymással egy hatékony jelzőrendszer működése érdekében és a 

kölcsönös információ áramlás biztosításáért. Folyamatosan bővül a háló tagjainak a 

létszáma. 
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Gerontológiai Tanácsadás, melynek célja, hogy minél több információt nyújtson az 

időskorúak és hozzátartozóik számára az őket érintő szolgáltatásokról, továbbá 

életvezetési tanácsot, amely, segíti őket abban, hogy a nyugdíjkorhatár betöltése után is 

aktívak maradjanak a társadalomban és személyes életükben. 

A tanácsadás több területen működik: A hónap első két hetében a Családsegítő 

Szolgálatnál folyik a tanácsadás és a hónap második felében a Szociális Otthon lakóinak, 

valamint a Nyugdíjas Lakópark Idősek klubja számára biztosít tanácsadást a szolgálat. 

Lehetőség van csoportos és egyéni tanácsadásra, segítőbeszélgetésre. 

 

Az Idősek Közösségét olyan idős korú személyek alkotják, akik évek óta izolálódtak a 

társadalomból, magányban élik az életüket, így társadalmi kapcsolatuk beszűkült. A 

tagoknak  az összejövetelek során lehetőségük van problémáikat megbeszélni,  a bennük 

felgyülemlett feszültséget próbálják oldani és ezen beszélgetések során új kapcsolatokra  

tehetnek szert. 

 

Külterületi igényfelmérést végeztek a gondozónők a külterületi igazgató – és 

koordinátorok, valamint a mezőőri szolgálat közreműködésével. Az érintett külterületek: 

Szikáncs, Erzsébet, Kútvölgy, Batida, Öregkishomok, Barattyos. (Az igényfelmérés 

kérdőíves módszerrel 148 fős mintán történt.) A kérdések az alábbi témaköröket 

érintették: kulturális programok; tájékoztatók, felvilágosító előadások iránti igény; 

családsegítés (egyéni és kiscsoportos beszélgetés; közösséghez tartozás igénye. 

Eredmény: a felvilágosító előadások, tájékoztatók iránti igény mindenütt 

megfogalmazódott, a közösséghez tartozás igénye fokozott, elszigeteltnek érzik 

magukat. Mérsékelt volt a családsegítés iránti érdeklődés. 

 

Mindennapos testnevelés: az évi két szűrővizsgálaton 5-6 fő gondozónő 

közreműködött 25 napon át. 

 

Idősek Klubja 

 

Aranyház, Szerencse, Királyszék és Pethő F. utcai idősek klubjaiban folyó munka 

egyre jobban koncentrál nem csupán az időskorú kliensek fizikai ellátására, hanem a 

mentális segítségnyújtásra, az életviteli tanácsadásra. Az öregedő helyi lakosság 

oldaláról érkező fokozatosan növekvő igényekre kell felkészülni. 
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Egyesített Bölcsődei Intézmény  

 

Az intézményben magas szintű szakmai munka folyik, azonban a 3 telephellyel 

rendelkező intézmény igen elavult infrastrukturális és eszköz-ellátottsági feltételek 

mellett dolgozik: szükséges lenne mind a Hóvirág utcai, mind az Oldalkosár utcai 

bölcsődék fejlesztése, bővítése. 

 

Kiemelt feladatuknak tekintik a szülői ház –bölcsőde kapcsolatának mélyítését, a nyitott 

bölcsőde elvét vallják. Ennek hatékony eszköze az „anyás –beszoktatás” módszere, 

melyet felkínálnak minden jelentkező anyukának. Az itt töltött idő alatt jobban 

megismerhetik a bölcsődében folyó munkát, a gyermek saját gondozónőjét, jelentősen 

megkönnyítve a gyermek számára az adaptációs időszak nehézségeit. 

 

A 15 körzetbe szervezett Védőnői Szolgálat a területi ellátás biztosítása mellett ellátja 

az általános és középiskolák, valamint az óvodák és a bölcsődék szakszerű védőnői 

kiszolgálását is. Munkájának elsődleges célja a szociális prevenció. A feladat-ellátása 

különösen fontos a veszélyeztetett családok tekintetében. 

 

Védőnői szolgálat speciális tevékenysége: 

Tantestületi értekezleteken való részvétel 10 alkalommal. 

Osztályfőnöki munkaközösségek, egészségfejlesztési csoportok munkájában való 

részvétel, valamint a mindennapos testneveléshez kapcsolódó mérések teljesítése 6500 

diák mérésével. 

 

Városi rendezvényekhez kapcsolódás az iskolával együttműködve: 

- Rendőrségi nyílt nap 

- Városi Egészségnapok 

- Külterületi Egészségnapok 

- Kerületi Egészségnapok 

- Autómentes Világnap 

- Aszthma Világnap. 

 

Erdei iskolai szakmai feladatok ellátása 2 oktatási intézményben. 
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2. Szakellátási Egység  

 

Kovács - Küry Idősek Otthona 

 

A Kovács - Küry Idősek Otthona 1989-ben újult meg, azonban további bővítése és belső 

megújítása fontos feladat. Rendre az tapasztalható, hogy az ellátottak jelentős része 

rendkívül magas korban, és igen rossz egészségi állapotban kerül az intézménybe.  

 

Az Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona jól szervezett szakmai munkát biztosít. 

Szükséges azonban az épület teljes körű akadálymentesítésének a megoldása, 

valamint az udvar, és az udvari helyiségek átalakítása és felújítása, amely tovább 

javítaná az elhelyezési és terápiás lehetőségeket. A Kapcsolat Központ tervei szerint a 

nappali intézmény a közeljövőben a Csodaház Foglalkoztató Napközihez kerül 

átszervezésre. Ezzel a profiltisztító lépéssel a szakmai munka összefogottabbá, 

adekvátabbá válhat. 

 

Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény 

 

A törvényi lehetőségek által is determinálva célszerű lenne az Anya – Gyermek Szálló 

kiemelése a Hajléktalanokat ellátó Egyesített Intézmény szakmai egységeiből és 

Családok Átmeneti Otthonává minősítve a Gyermekjóléti Központhoz való 

integrálása. 

 

Az Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely a hajléktalanok szociális biztonsága 

érdekében a közvetlen veszélyhelyzetek elhárítását tudja magára vállalni. Kiemelt 

feladat az esélyteremtés, a visszavezetés. Költséghatékonysági szempontok 

indokolják, hogy a csak a téli időszakban használt krízis szálló kiváltásra kerüljön.  

 

A lakók bevonásával megvalósult a külső-belső környezet rendben tartása, nemzetközi 

alkotói pályázaton indult két kliens 3 pályaművel. Az ingyenes influenza elleni védőoltást 

a lakók közel 70%-a vette igénybe. 

 

Nappali melegedő 

Szolgáltatások: 

• tájékoztatás az önkormányzati segélyekről, közgyógyellátásról, kijutási 

támogatásról, segítés az adatlapok kitöltésében, 
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• segítés ellopott, elveszett igazolványok pótlásában – születési anyakönyvi kivonat 

megkérése, személyi igazolvány illetékmentes megkérése, igazolás és kérelem 

írása TAJ kártyához és adóigazolványhoz, 

• rendszeres kapcsolattartás az alábbi intézményekkel: önkormányzat, 

társintézmények, munkaügyi központ, nyugdíjbiztosító, társadalombiztosító, 

APEH, kórház, stb. 

• segítségnyújtás álláskeresésben az interneten, önéletrajzírás – a Családsegítő 

Szolgálattal közösen 2007. február 28-án megnyitották Álláskereső klubjukat, 

melynek keretén belül minden szerdán 830 és 1230 között várják a hajléktalanokat 

és a rendszeres szociális segélyben részesülő ellátottakat, 

• a szállón tartózkodók részére informatikai képzési lehetőséget nyújt, célja a 

világhálón kínált lehetőségek hozzáférésének kiszélesítése: számítógép 

használatának megtanítása: szövegszerkesztés, tájékozódás az interneten, 

levelezőrendszerekkel ismerkedés, 

• keresés az interneten: menetrendek, címek, telefonszámok, jogszabályok, stb. 

• lakók hivatalos levelezésének segítése, 

• nyugdíj, rokkant nyugdíj intézésében segítség (OOSZI, Munkaügyi Bíróság), 

• lakossági érdeklődőknek segítség problémájuk megoldásában, 

• munkalehetőség biztosítása az arra vállalkozó hajléktalan személyek részére, 

elsősorban közhasznú foglalkoztatás keretében a szociális szférában, 

• rendezvények szervezése, tanfolyamok, konferenciák helyszínének biztosítása, 

vendégek meghívása, 

• jótékonysági rendezvények szervezése: ruhaosztás, karácsony előtti ingyenes 

vacsora, tartós élelmiszercsomagok osztása - lehetőség szerint, 

• ruharaktár működtetése. 

 

Speciális szolgáltatások 

 

Bővített szolgáltatásként a Nappali Melegedő épületén belül üzemelnek: 

 

Orvosi rendelő: 

Az ellátottak, elsősorban a hajléktalan személyek házi orvosi ellátását biztosítja. Különös 

tekintettel a preventív szűrések elvégzésére, mely heti két alkalommal az intézmény 
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nyitvatartási idején belül működik. Célja: az egészségügyi ellátás kliens közelebbi 

megvalósítása. 

 

Csomagmegőrző: 

Az érték- és vagyonmegőrzés szabályai szerint működik. Az intézmény nyitvatartási ideje 

alatt az ellátottak értékeinek biztonságos elhelyezésére teremt lehetőséget, 35 

férőhellyel, egyénileg zárható kulccsal. Hétköznap 8-16-ig ingyenesen igénybe vehető, 

alkalmas kisebb értéktárgyak, iratok, ruhanemű elhelyezésére. Az elhelyezett tárgyakról 

nyilvántartás készül. A csomagmegőrzőt mindenki a saját felelősségére használhatja. 

Havonta ellenőrzik a csomagmegőrző tartalmát. 

 

Információs központ: 

Internet hozzáférés biztosítása az intézmény nyitvatartási idejében, információnyújtás 

mind az ellátottak, mind a környékben élők számára, segélyezési formákról, szociális 

ellátórendszerről. Iratpótláshoz, nyomtatványok beszerzéséhez útmutatás, segítség 

álláskeresésben, önéletrajzírásban. Álláskereső- és adósságkezelő klub helyszíne. 

 

HEFOP 2.2.1 „Segítők segítése” című projekt tanfolyamainak a helyszínét biztosítja a 

Nappali Melegedő 2007. december és 2008. május között 

TÁMASZ Egyesület álláskeresési tréningjeinek helyszín biztosítása 2008-ban 8 

alkalommal. Az egyesület közreműködik a hódmezővásárhelyi munkaügyi központtal is. 

 

Szakosított Szociális Otthon 

 

December hónapban megtörtént a Lakóotthonban élők állapotvizsgálatának megkérése. 

Az itt elhelyezésben részesültek további rehabilitációjára reális esély nem mutatkozik, 

ezért az állapotvizsgálat januárban várható eredményeinek függvényében vélhetően 

szükséges lesz a Lakóotthon átminősítése rehabilitációs célúból ápolást-gondozást 

nyújtó lakóotthonná. 

 

Speciális szolgáltatások 

Foglalkozások a gondozottak számára: 

A törvénybeli előírásokból kiindulva – az ellátottak gyógypedagógiai, egészségi és 

mentális állapotát figyelembe véve –, valamint a foglalkoztatók képzettségét figyelembe 

véve a következő foglalkozásokat indították 2007. szeptembertől: 
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- manuális tevékenységek 

- játék-, manuális foglalkozás a súlyosabb fogyatékosoknak  

- környezetismeret-foglalkozás 

- írás-olvasás-számolás szinten tartó foglalkozás 

- táncfoglalkozás 

- színjátszó foglalkozás 

- bábfoglalkozás 

- zenekari foglalkozás 

- sakkfoglalkozás 

- könyvtári foglalkozás 

- zeneterápia 

- házkörüli tevékenységek 

- lakóotthoni életre felkészítés 

- főzés 

- strand – úszás 

- különböző versenysportra való felkészítés 

- tömegsport, mozgásélmény, kondicionálás 

- reggeli torna 

- gyógytestnevelés. 

 

Kapcsolat Központ egyéb szolgáltatásai 

 

Pszichológiai tanácsadás. 

Legjellemzőbbnek az életvezetési, és párkapcsolati problémák mutatkoztak, majd a 

beilleszkedési zavarok, és szociofóbiák. 326 esetben vették igénybe a szolgáltatást.  

Jogi tanácsadás 

Lejellemzőbb problémák: a gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, vagyonmegosztás, és 

válással kapcsolatosak. A jogászt 70 esetben keresték fel.   

Fejlesztő pedagógus 

Az egyetlen részmunkaidős logopédus 25 gyermekkel foglalkozott. 

Kapcsolat ügyelet + mediáció (közvetítés) 

Célja elvált, rossz viszonyban, perben levő szülők számára láthatási jog gyakorlásának 

biztosítása. Vitás esetekben peren kívüli megegyezés támogatása  külső közvetítő, 

mediátor szakemebr segítségével. 
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Speciális szolgáltatások 

 

Utcai, lakótelepi és iskolai szociális munka 

Célja: A magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető a szabadidejét az 

utcán töltő gyermek speciális segítése. Az ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek 

felkutatása, visszakerülésének elősegítése. Az oktatási intézményekkel való szorosabb 

kapcsolattartás egy, a koordinációs feladattal külön megbízott szociális munkás 

személyén keresztül. Az iskolai szociális munkások, heti rendszerességgel keresik fel az 

IGYF-t, megfelelő információk birtoklása után döntenek a gyermekek további gondozási, 

nevelési feladatairól.  

 

Kórházi szociális munka (szülészeti-nőgyógyászati- és gyermekosztályokon) 

Célja: Az említett osztályokon a kórházi védőnővel együttműködve válsághelyzetben lévő 

anya és gyermek, valamint bántalmazott gyermek segítése. Az intézmények közti 

kapcsolattartás napi rendszerességgel történik. A feladatellátással megbízott szakember 

szociális munkás. 

 

Készenléti szolgálat 

Célja: Az intézmény nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali 

segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A hetes váltásban dolgozó ügyeletes 

családgondozók a hivatalos munkaidőn túl, ill. vasár-és ünnepnapokon egy, a klienskör, 

illetve a jelzőrendszer (különösen rendőrség) által is ismert telefonszámon érhetők el. A 

hívásokat és azok tartalmát külön dokumentáljuk az adatkezelésre vonatkozó szabályok 

betartásával. 

 

2.4. Lakhatási helyzetelemzés 

2.4.1. Lakáshatást szolgáló koncepciók 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának lakásgazdálkodással, 

lakhatási feltételekkel kapcsolatos koncepciójának elfogadására 2001. évben került 

sor, melyet 2003-ban módosítottak. A 2001. évben elfogadott lakáskoncepció 

elsősorban a Széchenyi-terv adta lehetőségekre alapozott, így célként került 

megfogalmazásra a 100 szociális bérlakás, az uszoda, valamint sport célú 

létesítmények építése. 
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A 2003. évi koncepció nagyobb hangsúlyt fektet a bérlakás állomány számának 

növelésére, illetve az önkormányzati tulajdonú lakások számának csökkenésének 

megállítására.  

A koncepció elfogadásakor döntött a közgyűlés az önkormányzati lakások kedvezményes 

értékesítésének felfüggesztéséről, valamint arról, hogy a Polgármesteri Hivatal köteles 

eljárni minden 3 hónapot meghaladó lakbérhátralék esetében a bérleti szerződés 

felmondása és a bérlemény kiüríttetése céljából. A 3 hónapos felmondás méltányos, 

mivel a lakásrendelet már 8 napot meghaladó bérhátralék esetén felszólítást, azt követő 

8. napon pedig felmondást ír elő. 

 

Méltányossági kérelmek alapján lehetőség van a részletfizetésre, ez azonban nincs 

rendeletileg szabályozva. A részletfizetés biztosítása csökkenti a bérleti szerződések 

felmondásának lehetőségét. 

 

Az elmúlt években a bérlakás állomány növekedett: 28 lakás megvásárlásával; 

valamint 2008. évben a dr. Rapcsák András u. 52. szám alatti ingatlanban 21 lakás, a 

Lázár u. 10. szám alatti ingatlanban pedig 31 lakás kialakításával.  

 

A cél az, hogy a város minél több ember lakhatási problémájának megoldásában 

segítségül legyen.  

 

Az Önkormányzat önként vállalt feladatként, saját bevételeinek terhére gazdálkodik 

meglévő lakásállományával az 1990-es évek óta, amikor is jogszabályi úton a korábban 

állami tulajdonban lévő lakások önkormányzati tulajdonba kerültek. Ennek megfelelően 

1992. május 1-jétől a Polgármesteri Hivatal átvette a Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt-től 

a volt állami és vegyes tulajdonú ingatlanokat (állami bérlakások, üzletek, garázsok). A 

változásnak köszönhetően 844 db állami, 153 db vegyes tulajdonú, és 288 db egyéb 

bérlemény került a Polgármesteri Hivatal kezelésébe. A tulajdonszerzéssel együtt járt 

problémák sokasága, így az elmaradt felújítások, karbantartások következményei. 

 

2.4.2. A lakáspolitika alakulása Hódmezővásárhelyen 

 

Hódmezővásárhely Önkormányzata több évvel ezelőtt döntött úgy, hogy saját bevételei 

terhére támogatja a város lakásállományának javulását, a családok családi házhoz 

jutását, a panelban élők, valamint az időskorúak életkörülményeinek javítását, 

különböző támogatási formák kialakításával. Ezek az alábbiak: 
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Lakáscélú helyi támogatás 

 

Hódmezővásárhely Önkormányzata saját bevételeiből, önként vállalt feladatként 

lakáscélú helyi támogatásban részesíti a város polgárait, ezzel támogatva a nem 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok állagának javítását, korszerűsítését. 

 

A lakáscélú helyi támogatásról szóló, 2/1994. (01.17.) Kgy. sz. rendelet, mely 

részletesen tartalmazza az igénylés, a jogosultág, a fizetés feltételeit. 

 

Az Önkormányzat a támogatás nyújtásával a kérelmezők saját tulajdonában álló 

lakásingatlan felújítását, korszerűsítését, lakás vásárlását, építését kívánja biztosítani, 

ezzel is javítva a városi lakásállomány állagát. 

 

A támogatás formái: 

- kamatmentes kölcsön. 

- vissza nem térítendő támogatás. 

 

A támogatás mértéke családonként 500.000 Ft-ig terjedhet. A visszafizetés ideje 5 – 

25 évre terjed, a támogatás mértékétől függően. Nemcsak azért kedvező, mert 

kamatmentes, hanem azért is, mert nagyon kis összegű a havi törlesztőrészlet 

(833 Ft/hó - 1200 Ft/hó közötti). 

 

Az utóbbi időben 2009 fő részesült lakáscélú helyi támogatásban. A 

szegregátumban és leromlott területen élők részére a támogatási forma elérhető azok 

részére, akik saját tulajdonú ingatlanban, kevés jövedelemből élnek. Azért is jelent a 

támogatási forma előnyt a kis jövedelemmel rendelkezők részére, mert nagyon alacsony 

a havi törlesztés összege. 

 

Pályázatot az nyújthat be, aki saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik. A pályázathoz 

csatolni kell tulajdoni lap másolatot, jövedelem igazolást és a lakás felújítására vonatkozó 

költségvetést. 

 

A pályázatok benyújtását követően azok indokoltságát a Lakásügyi Tanácsadó 

Testület tagjai a helyszínen vizsgálják meg és tesznek javaslatot a Közgyűlésnek a 

támogatás mértékére.  

 

A Lakásügyi Tanácsadó Testület (LTT) 15 fős, melynek tagjait a közgyűlés választotta. A 

testület korábban Lakásügyi Szaktanácsadó Testületként működött, jelenlegi elnevezését 
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2006. évben kapta. 2008. november elsejétől az LTT a CKÖ két tagjával kibővülve 

működik, hogy a HHH lakosok érdekei közvtelenül képviselve legyenek a testületben. 

 

A Közgyűlési döntést követően valósul meg a szerződéskötés a támogatottal, és ezt 

követően kezdhetik meg a havi törlesztést. 

 

A lakáscélú helyi támogatás évek óta nagyon népszerű a város lakosai körében. 

 

A lakás célú helyi támogatás mértékének alakulása: (e Ft) 

 

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 

17.800 30.200 30.040 69.750 135.700 217.000 

 

A táblázatból kitűnik, hogy évről-évre növekvő összeget fordít az Önkormányzat 

lakáscélú helyi támogatásra. Ezzel párhuzamosan rohamosan növekszik az igénylők 

száma. Ez azt mutatja, hogy az ingatlan-tulajdonosok egyre kevésbé vannak abban a 

helyzetben, hogy a felújításokat saját erőből el tudnának végezni. 

 

2007-ben kiemelt célként került meghatározásra az energia-racionalizálás, azaz a 

fogyasztás-csökkentés támogatása. Így azok a pályázatok részesültek előnyben, ahol 

a felújítás célja az ingatlan energiaellátásának, ezáltal üzemeltetési költségeinek 

csökkentése volt, pld. nyílászárók cseréje, fűtés-korszerűsítés, napkollektorok 

felszerelése.  

 

Építési telkek ingyenes juttatása 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003-ban megalkotta az 

önkormányzati tulajdonú építési telkek szociális célú hasznosításáról szóló 

irányelveket. Ezek alapján bevezetésre került egy olyan új támogatási forma, mely 

lehetőséget biztosít saját tulajdonú lakóingatlan megépítésére azon vásárhelyi polgárok 

számára, akik erre saját erőből csak részben lennének képesek. A pályázati feltételnek 

megfelelő, és a Közgyűlés által kiválasztott pályázók az építési telkek mindenkori 

forgalmi értékének megfelelő mértékű, vissza nem térítendő támogatásban 

részesülnek. A támogatott pályázókkal az Önkormányzat az építési telkekre ingyenes 

átruházási szerződést köt. 

 

Pályázathatnak a Hódmezővásárhely közigazgatási területén életvitelszerűen élő, 

minimum 2 éves állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, legalább 2 gyermek 
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felneveléséről gondoskodó házaspárok, akik az alábbi feltételeknek együttesen 

megfelelnek:  

 

1. 35. életévüket nem töltötték be 

2. házastársi viszonyukat igazolják 

3. igazolt munkahellyel és állandó jövedelemmel rendelkeznek 

4. lakáscélú megtakarításuk összege minimálisan eléri a 3 millió forintot 

5. lakásépítési kedvezményre (szociálpolitikai kedvezmény) igénybevételére 

jogosultak 

6. a pályázat elbírálását követő 24 hónapon belül – a benyújtott dokumentumok és 

nyilatkozatok alapján - reális esély van arra, hogy a tulajdonukba került telekre 

lakóingatlant építenek és az épített ingatlanra vonatkozó lakhatási engedélyt 

bemutatják.  

 

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek: 

 

1. 3 vagy több gyermek tartásáról gondoskodók 

2. a pályázat benyújtásának időpontjában az Önkormányzat tulajdonát képező 

bérlakásban –határozatlan időre kötött bérleti szerződés alapján bérlőként lakók 

és bérleti jogviszonyúkról térítés nélkül lemondók. 

3. az ideiglenesen elhelyezett bérlők  

4. akik az első tulajdonukat képező lakásingatlan építéséhez kérik a támogatást. 

 

A beérkezett pályázatokat a Lakásügyi Tanácsadó Testület áttanulmányozza, majd 

javaslatot tesz a Közgyűlésnek a pályázat elutasítására vagy elfogadására. Az ingyenes 

ingatlan átruházási szerződés alapján 2 éves beépítési kötelezettség kerül 

bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.   

 

A város összesen 110 telket juttatott ingyenesen az elmúlt években. 

 

A telkek határáig a közművezetékek kiépítésre kerültek, így a lakóházak 

közművesítése megoldott.  

 

A kezdeményezés a város fiatal házaspárjai körében kedvező fogadtatásra talált, az 

Önkormányzat által meghirdetett építési telkekre a kiosztható telkek számát 

többszörösen meghaladó pályázat érkezett be. 
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2004. évben a dr. Soós István u-ban 28 db telek, majd 2005. évben a Szellő soron és a 

Damjanich-Lévai utcák által határolt területen 27 db telek, 2006. évben a Mester u. –

Barázda u. – Szent László u. által határolt területen 12 db telek, a Szoboszlai u. 27. szám 

alatt 1 db telek, a volt állatvásártér területén 10 db telek, illetve az Arany utca 

folytatásában 10 db telek került kiosztásra.  

 

2007. évben az alábbi építési telkek tulajdonba adásáról döntött a Közgyűlés: 

• Fürkehalom u. –Barázda u. – Szent László u.           13 db 

• Arany u.       3 db 

• Dr. Soós István u.      3 db 

• Török Károly u.       1 db 

• Borz u.        1 db 

• Simonyi u.        2 db  

Összesen:       24 db 

 

Egyéb helyi támogatások 

Társasházi közösségek, lakásszövetkezetek részére szóló önkormányzati 

támogatások 

 

Az elmúlt években a Közgyűlés többször döntött önkormányzati támogatás odaítéléséről 

azon társasházi közösségek vagy lakásszövetkezetek részére, amelyek az iparosított 

technológiával épült lakóépületek, illetve az egycsatornás gyűjtőkémények 

(termofor kémények) felújítására pályázázatatot nyújtottak be Belügyminisztérium által 

kiírt pályázatokra. 

 

A 34/2003.(10.13.) Kgy.sz. rendelet részletesen szabályozza a pályázati eljárás 

feltételeit és a benyújtandó dokumentumok körét. A 2004-2006 közötti időszakban 

nyertes társasházi közösségek részére az Önkormányzat termofor kémények felújítására 

mindösszesen 32.506.398 Ft támogatást nyújtott. Hódmezővásárhely 

Önkormányzata csatlakozott a 2008. évre kiírt központi pályázati felhíváshoz is. 

 

Az elmúlt évek tapasztalata szerint a társasházak azért nem tudtak részt venni a 

panelprogramban, mert a lakók a lakásukra eső önrészt nem tudták vállalni. Ezért 

döntött úgy a Közgyűlés, hogy a lakókra eső önrészt megelőlegezi visszatérítendő 

lakáscélú helyi támogatás formájában. A panelprogram nyertes társasházak részére 

az Önkormányzat mindösszesen 5.559.886 Ft támogatást nyújtott. Ez a támogatási 

forma 2008-ben is elérhető az érintett lakóközösségek számára. 
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Életjáradéki szerződés 

 

A 37/2007. (06.11.) Kgy. Határozat rendelkezik az Önkormányzat által életjáradéki 

szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről. Eszerint a város közigazgatási 

területén élő, 60. életévüket betöltött lakosok a város közigazgatási területén 

található lakásingatlanuk tulajdonjogát felajánlhatják az Önkormányzatnak 

életjáradéki szolgáltatás fejében. 

Az életjáradéki szerződés 2007-től több esetben meghirdetésre került a város lakossága 

számára, de eddig szerződéskötésre nem került sor, érdeklődők vannak. 

 

2.4.3. Az önkormányzati lakásállomány alakulása Hódmezővásárhelyen 

 

Az 1990-es évek közepén jelentősen csökkent a lakásállomány, annak következtében, 

hogy a bent lakó bérlők jelentős kedvezményekkel vásárolhatták meg az önkormányzati 

tulajdonú lakásokat. A jelentős kedvezményre tekintettel sokan éltek a vásárlás 

lehetőségével. A lakásállomány csökkenésének megállítására született az 

50/2003. (02.13.) Kgy. Határozat, melynek nyomán az önkormányzati lakásállomány 

növekedése megállt, majd további döntések eredményeképpen növekedett is. 

 

Az Önkormányzati lakásállomány alakulása 1996-2007. között*: 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007. 

748 712 695 674 662 618 607 809 894 912 895 923 

*Megjegyzés: A gazdasági formában üzemeltetett Nyugdíjas Lakópark 107 lakásával együtt. 

 

Önkormányzati bérlakásállomány alakakulása 

2007. évben a Közgyűlés döntése alapján 28 db lakás került megvásárlásra azokban a 

társasházakban, ahol a város már eddig is rendelkezett lakásokkal. Így az Önkormányzat 

2007-ben 923 db lakással rendelkezett, összesen 27.717 m2 alapterülettel. 

Az alábbi térkép az önkormányzati bérlakások elhelyezkedését ábrázolja a 2007-e adatok 

alapján: 
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A lakások többsége tömbökben a Belvárosban található, így az Önkormányzat 

jelentős mennyiségű lakással rendelkezik az Andrássy, Szegfű, Zrínyi, Kaszap, 

Oldalkosár, dr. Nagy György, Éva, Hódtó, Hóvirág, Kohán Gy., Szántó K. J. utcákban, 

valamint a Kossuth és Szabadság téren.  

 

Ezen kívül a városban szétszórtan találhatóak családi ház jellegű ingatlanok, 

melyek 2-3 család elhelyezésére alkalmas lakrészekből állnak. Ugyanakkor nagy 

számban vannak a Belvárostól távolabb eső ingatlanok, így a város északi részén, a 

Kincses-telepen elhelyezkedő 100 szociális bérlakás (Dobó Katalin- Janáky I.- Bibó 

utcákban), valamint az Észak utcai (Kincses-telep) ingatlanok. Az utóbbi, nevesített 

területekről részletesebb leírást a Szegregátumok, leromlott területek bemutatása pont 

alatt adunk. 

 

Az önkormányzati lakásállomány növekedése 2006-2007. évben 

 

1./ 2006. évben az Önkormányzat sikeresen értékesítette az Andrássy u. 5-7. szám alatt 

található üzlethelyiségeket. A Közgyűlés döntött arról, hogy az értékesítésből befolyó 

összegből az Önkormányzat lakások vásárlásával növeli bérlakás állományát. 
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2./ Szintén Közgyűlési döntés értelmében, megvásárlásra került a Hódút épülete a 

Lázár u. 10. szám alatti ingatlanban. Az ingatlan korábban irodaházként működött. 

Hódmezővásárhely Önkormányzatának döntése alapján az ingatlanban önkormányzati 

bérlakások kerülnek kialakításra az alábbi megoszlás szerint. 

16 db 37m2 nagyságú lakás (lakótér + 1 szoba) 

12 db 42m2 és 46 m2 nagyságú lakás (lakótér) 

3 db 80 m2, 60 m2 és 79 m2 nagyságú lakás (lakótér + 2 szoba + terasz) 

 

A lakások kialakítására közbeszerzési eljárás lett kiírva és a nyertes pályázó 2008. év 

őszére vállalta a lakások kialakítását. 

Ezzel egyidejűleg a Lakásügyi Tanácsadó Testület meghatározta azokat a pályázati 

feltételeket, amivel a lakások bérleti jogát el lehet nyerni. A pályázati kiírást a közgyűlés 

jóváhagyta. 

 

A Lakásügyi Tanácsadó Testület olyan családok számára kíván a lakásokban bérleti jogot 

biztosítani, akik munkával és lakáscélú előtakarékossággal rendelkeznek. Ezen lakások 

esetében a bérlőkkel 5 évre köt az Önkormányzat bérleti szerződést, hosszabbításra csak 

méltányos esetben kerülhet sor. Abban az esetben, ha a bérlők abból a célból adják le a 

lakást, mert saját tulajdonú ingatlant vásároltak, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata vállalja, hogy 500.000  - 1.000.000 Ft közötti összegben visszatérítendő 

lakáscélú helyi támogatás formájában támogatást ad. 

 

Az ebben az ingatlanban található lakások után fizetendő bérleti díj mértéke meghaladja 

a szociális lakbér mértékét, így ezekre a lakásokra nem csak a lakáskérelemmel 

rendelkezők pályázhatnak. 

 

3./ Szintén a Közgyűlés döntött arról, hogy az Önkormányzat vásárolja meg a 

Munkaügyi Központ épületét a dr. Rapcsák András u. 52. szám alatti ingatlanban. Ebben 

az ingatlan 21 db 29 m2 nagyságú lakás kerül kialakításra. Ezek a lakások szintén 2008. 

év őszére fognak elkészülni. 

 

Ezzel egyidejűleg a Lakásügyi Tanácsadó Testület meghatározta azokat a pályázati 

feltételeket, amivel a lakások bérleti jogát el lehet nyerni. A pályázati kiírást a közgyűlés 

jóváhagyta. 

 

A Testület ezeknél a lakásoknál is feltételként határozta meg, hogy a pályázók munkával 

rendelkezzenek, további pályázati feltétel, hogy csak gyermektelen párok pályázhatnak, 

amely feltételt a lakások mérete indokol. 
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További feltétel, hogy a pályázóknak lakáscélú előtakarékosságot kell igazolniuk. A 

bérlőkkel az Önkormányzat 2 évre köt bérleti szerződést, mely meghosszabbítható. Ezen 

lakások vonatkozásában is vállalta az Önkormányzat, hogy a amennyiben a bérlők 

leadják a lakást, abból a célból, mert saját tulajdonú ingatlant vásároltak, visszatérítendő 

lakáscélú helyi támogatás formájában 500.000 – 1.000.000 Ft összegben támogatást 

nyújt. 

 

2008. évben tehát 52 db lakással fog növekedni a városi tulajdonú lakásállomány. 

 

A lakásállomány állapota 

 

A lakások komfortfokozata az alábbiak szerint alakul. 

 

összkomfortos komfortos félkomfortos Komfort nélküli 

259 336 65 142 

 

A lakások szobaszám szerinti alakulása 

 

1 szobás 1 + 1/2 2 2 + 1/2 3 3- 

338 151 257 43 11 2 

 

A táblázatból is látszik, hogy a lakások többsége komfortos és 1 szobás. Ez abból a 

szempontból jelent problémát, hogy az Önkormányzat elsősorban gyermekes családok 

elhelyezéséről gondoskodik, és nagyon sok minőségi cserekérelem kerül 

benyújtásra, mert a családok részére kicsinek bizonyul az 1 szobás lakás. Ugyanakkor 

ösztönző ereje is van, mert a családok önállóan is több erőfeszítést tesznek lakásgondjaik 

enyhítésére. 

 

A lakásállomány állapotára összességében elmondható, hogy az ingatlanok felújításra 

szorulnak. A lakások közül az elmúlt években több életveszélyessé lett nyilvánítva. 

Ennek megfelelően az Önkormányzat ezekből a lakásokból a bérlőket elhelyezte és a 

lakások lebontásra, majd azt követően a telkek értékesítésre kerültek.  

 

Az Önkormányzat lakások felújítására és karbantartására az elmúlt években az alábbi 

összegeket fordította: (eFt) 

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 

4.575 5.420 13.389 73.400 49.579 78.538 
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Az utóbbi években lebontásra került önkormányzati ingatlanok 

 

Az önkormányzati tulajdonú lakások közül az elmúlt években több életveszélyessé lett 

nyilvánítva. Ennek megfelelően az önkormányzat ezekből a lakásokból az érvényes 

bérleti szerződéssel rendelkező bérlőket elhelyezte más, az önkormányzat 

tulajdonában levő, a városban elszórtan elhelyezkedő, hasonló vagy magasabb 

komfortfokozatú lakásokba. Egy részüket a 2003-ban megépült komfortos 100 

szociális bérlakásba. Ezt követően a lakásokat lebontották, a telkeket pedig 

értékesítették.  

 

A lebontott ingatlanok az alábbiak voltak: 

- Hősök tere 1. 
- Jókai u. 138. 
- Klauzál u. 89-91. 
- Pálffy u. 2. 
- Rárósi u. 13. 
- Szegfű u. 3. 
- Szent A. u. 4. 
- Hódi Pál u. 4-6. 
- Lánc u. 7. 
- Rezeda u. 11. 
- Szántó K. J. u. 83. 

 

Ezek az ingatlanok családi házas ingatlanok, ahol 2-3 család élt egy közös udvarban. Egy 

családot átlagosan 4 fővel számolva, házanként kb. 12 főt érintett az elhelyezés. Az 

önkormányzatnak nincsen olyan nyomon követő rendszere, amely rögzítené, hogy 2001 

óta ki volt bérlő a már lebontott ingatlanokban. Annyi összességében elmondható, hogy 

minden esetben elhelyezésre kerültek a lakásokban élő családok. Egyetlen esetben 

sem került sor kilakoltatásra, hanem a város területén megüresedett lakásokba 

kerültek elhelyezésre. A fenti ingatlanokban élő bérlők többsége határozatlan idejű 

bérleti szerződéssel rendelkezett, elhelyezésüket követően velük a korábbi 

jogviszonyuknak megfelelő szerződés került megkötésre. 

 

A Hősök tere 1. szám alatti ingatlanban fordult elő, hogy egy 10 tagú családok kellett 

elhelyezni. Az ő elhelyezésük úgy oldódott meg, hogy a Szent István u. 12. szám alatti 

ingatlanban 2 lakás összenyitásra került a részükre. 

 

 

Önkormányzati lakások megüresedése 

 

Évente kb. 20-30 lakás kerül önként leadásra. Ennek oka, hogy a bérlők más módon 

oldották meg lakhatásukat, általában saját tulajdonú lakást vagy családi házat vesznek 
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előtakarékosságra építve vagy kihasználva a szocpolt, illetve a különböző helyi lakhatási-

letelepedési kedvezményeket (ingyenes telek, fecskeház, pénzbeni támogatások stb.). 

 

Önkormányzati tulajdonú lakás bérletének megszerzése 

 

Az 1/1994. (01.17.) Kgy. sz. rendelet határozza meg azokat a feltételeket, melyekkel 

önkormányzati bérlakás bérletét meg lehet szerezni. 

 

A kérelmezőknek elsőként lakásigénylési adatlapot kell beadniuk. Önkormányzati 

bérlakásra lakáskérelmet az nyújthat be, aki 

• Nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti jogával és a kérelem benyújtását 

megelőző öt éven belül nem volt, illetve a kérelem benyújtásának időpontjában 

nincs részben vagy egészben a tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető 

lakásingatalan, 

• A leendő bérlő lakóhelye a bérbevételi szándék jelzésekor, valamint az azt 

közvetlenül megelőző öt éven belül folyamatosan Hódmezővásárhelyen volt, 

• Önkormányzati lakáson fennállt bérleti joga öt éven belül nem pénzbeli térítés 

ellenében vagy az a Lakástörvényben foglaltak szerinti felmondás miatt szűnt 

meg. 

 

A lakáskérelemhez jövedelemigazolást kell csatolni. A rendeletben foglaltaknak 

megfelelően beadott kérelmet a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport nyilvántartásba 

veszi, melyről az igénylők visszaigazolást kapnak. 

 

A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport jelenleg közel 900 db lakásigénylést tart 

nyilván. Ez a szám az 1996. év óta beadott lakáskérelmeket tartalmazza. Bizonyára 

vannak közöttük olyanok is, akik időközben már önként megoldották lakhatásukat, 

illetőleg olyanok is, akik elhelyezést nyertek önkormányzati lakásban. 

 

A bérleti szerződések 

 

Az Önkormányzat a bérlőkkel határozott, valamint határozatlan idejű szerződéseket köt. 

23 db lakás esetében a Magyar Honvédség rendelkezik a bérlő kijelölés jogával. Ezek a 

lakások az Éva és a Dr. Nagy György utcában találhatók. Fentieken kívül még 33 db 

szolgálati lakás tartozik a bérlakás állományhoz. 15 db lakás vonatkozásában pedig a 

Művészeti Alap rendelkezik a bérlőkijelölés jogával. 
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Ha lakásonként átlagosan kb. 4 fő elhelyezésével számolunk, akkor elmondható, hogy az 

Önkormányzat kb. 3.200 fő (800 család) elhelyezéséről gondoskodik. 

 

Abban az esetben, ha Önkormányzati tulajdonú lakás megürül, a lakás az érvényes 

lakáskérelemmel rendelkezők között pályáztatásra kerül. Ez azt jelenti, hogy a lakások 

bérleti meghirdetésre kerül a helyi médiában: a Szuperpressben, a VTV-ben és a 

Rádió 7-ben. Ezt követően adhatják be pályázataikat az igénylők a konkrét lakás 

vonatkozásában.  

 

Vannak lakások, amelyekre csak előtakarékosság igazolásával lehet pályázatot 

benyújtani, ilyen pl. a Szegfű utcai lakások. A Szegfű utcára általában diplomával és 

munkával rendelkezők adhatnak be pályázatot. A pályázók kb. 3-4 évig laknak a 

lakásban, ez idő alatt megfelelő mértékű önerőt tudnak képezni, ahhoz, hogy saját 

tulajdonú lakást tudjanak vásárolni. 

 

A beadott pályázatokat a Lakásügyi Tanácsadó Testület értékeli és tesz javaslatot a bérlő 

személyére. A nyertes pályázóval az Önkormányzat 2 évre köt bérleti szerződést. 

 

Abban az esetben, ha a határozott idejű bérleti szerződéssel rendelkező bérlő bérleti 

szerződése lejár, lehetősége van a szerződés meghosszabbítására. A hosszabbítás 

feltétele, annak igazolása, hogy a bérlő semmilyen közüzemi díjjal, illetve lakbérrel nem 

tartozik. A hosszabbítási kérelmet a Lakásügyi Tanácsadó Testület vizsgálja és tesz 

javaslatot. Az eddigi tapasztalatok szerint elmondható, hogy ha a bérlő semmilyen 

tartozással nem rendelkezik és teljesíti a meghosszabbításhoz szükséges feltételeket, 

bérleti szerződése 1 évvel minden esetben meghosszabbításra kerül. 

A 176/2005. (03.03.) Kgy. határozat rendelkezik arról, hogy a lejárt bérleti 

szerződések csak egy évvel hosszabbíthatók meg. Az 1 évre történő hosszabbításnak 

jók a tapasztalatai, ugyanis a bérlők oda figyelnek arra, hogy ne halmozzanak fel sem 

bérleti díj, sem közüzemi díj tartozásokat, így eleget tudnak tenni a hosszabbítási 

feltételeknek. 

 

Az önkormányzati tulajdonú lakások vonatkozásában a lakbérek mértéke a 6/1996. 

számú közgyűlési rendeletben kerül megállapításra. A lakbérek módosítására évente 

kerül sor. Jelenleg hatályos lakbérek a következők: 

- komfort nélküli lakás: 75 Ft/m2 

- félkomfortos: 85 Ft/m2 

- komfortos: 170 Ft/m2 

- összkomfortos: 230 Ft/m2 
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Az elmaradt lakásbérleti díjak behajtására tett intézkedések 

Hódmezővásárhelyen 

 

A bérleti díj hátralék összege a bérlakásállomány vonatkozásában 7-8 millió Ft között 

alakul. 

Ez a hátralék tartalmazza a leadott lakásokon fennálló tartozásokat, valamint a bent lakó 

bérlők tartozásait.  

 

Bérleti szerződésének felmondása 

 

A szerződés felmondására az eseték többségében akkor kerül sor, ha a bérlő 

tartósabban nem tesz eleget bérleti díj-fizetési kötelezettségének. Abban az 

esetben, ha a bérlő bérleti szerződése felmondásra kerül, és önként nem adja vissza a 

lakást, bírósági eljárást kezdeményeznek a lakás kiürítésére és a fennálló 

lakbérhátralék megfizetésére. Ha a bírósági ítélet alapján sem történik meg a lakás 

visszaadása, végrehajtási eljárás indul a lakás kiürítésére. Az eljárás során a bérlők 

méltányossági kérelmet szoktak beadni, melyet a Lakásügyi Tanácsadó Testület bírál 

el, és méltányosság gyakorlása esetén a bérlővel határozott idejű bérleti szerződést 

kötnek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a bérlők csak igen kis arányban várják meg a 

kilakoltatást, azt megelőzően leadják a lakást és gondoskodnak lakhatásukról. Ezek a 

bérlők vagy albérletbe, vagy szívességi lakáshasználatba, vagy családtagjukhoz 

költöznek. 
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A kilakoltatások az alábbiak szerint alakultak 2003 – 2008. év között. 

2003   2 db 
2004   4 db 
2005   16 db 
2006   2 db 
2007   4 db 
 

 

Lakásgazdálkodás területén pályázatból, önkormányzat saját bevételeiből 

megvalósított fejlesztések 

 

a./ 100 Szociális bérlakás megépítése a Dobó K. – Bibó L. – Janáky I. utcában 2003. 

évben. Az Önkormányzat a beruházást a Széchenyi tervből valósította meg, 600 millió Ft 

összegből. 

 

b./ 2007. évben üzlethelyiségek értékesítéséből az Önkormányzat 30 db lakást vásárolt 

meg 135 millió Ft összegért. 

 

c./ 2008. évben a Rapcsák A. út 52. szám alatti ingatlanban 21 lakás kialakítása. A 

kialakítás bekerülési költsége: 53.800,- e Ft. 

 

d./ 2008. évben a Lázár u. 10. szám alatti ingatlanban 31 db lakás kialakítása. A 

kialakítás bekerülési költsége: Ft, melyben 50 millió Ft pályázati pénz. A teljes beruházási 

költség 287.000,- e Ft. 

 

e./ 2003. és 2007. év között 101 db építési telek kialakítása, mely pályázati úton 

ingyenesen kerül tulajdonba adásra fiatal házasok részére. A telkek közművesítése 

275.000,- e Ft Önkormányzati erőt vett igénybe. 

 

2.5. A Külterületek átfogó bemutatása 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2001-2002. telén átfogó 

felmérést készített a tanyavilágról. E felmérés Szenti Tibor által 2003-ban készült 

feldolgozása alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 

2004. év folyamán elkészítette a külterületi lakosság helyzetértékelését.  

Hódmezővásárhely területén a lakosság nagyon egyenlőtlenül oszlik el, hiszen négy 

városrész – Belváros, Tabán, Susán és Kertváros – az összlakosság több mint 56%-át 

koncentrálta. E városrészek Tarjánnal, Csúccsal, Hódtóval, Béketeleppel, illetve 
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Újvárossal együtt a városközponti belterületéhez tartoznak. Az előbb említett kilenc 

városrész együttesen a lakosság 92%-ának otthona. Jóval kisebb súlyt képvisesl 

népességszám szempontjából a városközponttól 10-12 kilométerre szigetszerűen 

elhelyezkedő négy egykori tanyaközpont – Szikáncs, Erzsébet, Kútvölgy, illetve Batida –, 

a kiskertes Kishomok és az egyéb terület, amely szétszórt tanyákból, illetve a mártélyi 

üdülőkből áll. 

 

A város 2008 februárjában elkészített Közoktatási Esélyegyenlőségi 

Helyzetelemzése hívja fel a figyelmet a város hagyományos településszerkezetét 

meghatározó, a belterületet körülvevő tanyavilágra, amely szórványtanyák és 

tanyaközpontok köré szerveződve jelent életteret számos család számára. Az 

önkormányzat szakemberei szerint a népesség 8,3 %-a ma is e tanyákon él: kis 

mértékű, de folyamatos fogyás mellett 2007. októberben a 6 évvel korábbi 4086 fővel 

szemben csak 3204 fő. A külterületeken élő óvodáskorú gyermekek száma 143 fő, 384 

fő általános iskolás.  

Lakónépesség városrészenként 

2001. február 1. 

Városrész Fő Megoszlás 

% 

Belváros 6 702 13,6 

Tarján 2 675 5,4 

Tabán 6 452 13,1 

Csúcs 3 631 7,4 

Susán 7 984   16,2 

Hódtó 4 174 8,5 

Béketelep 3 661 7,4 

Újváros 3 421 6,9 

Kertváros 6 531 13,2 

Szikáncs 595 1,2 

Erzsébet 178 0,4 

Kútvölgy 170 0,3 

Batida 235 0,5 

Kishomok 464 0,9 

Egyéb terület 2 509 5,1 

VÁROS ÖSSZESEN 49 382 100,0 

 

Forrás: „A nagyvárosok belső tagozódása – Hódmezővásárhely” 8/2005. KSH tanulmány 
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2001-ben a népszámlálási adat szerint Hódmezővásárhely külterületén a tanyák száma 

2430 volt. A négy tanyaközpontban (Batida, Erzsébet, Kútvölgy, Szikáncs) 

összesen 1176 személy élt, míg a szórványtanyákon 1691 fő. (Az egész vásárhelyi 

külterületen 4086 fő, az összlakosság 8,26 százaléka.)  

 

A város közigazgatási területén található tanyás ingatlanok esetében, ahol állattartás 

folyik, a tanya tulajdonosa az őrzésre, és az állatok ellátásra ún. tanyást, vagy családot 

fogad. Ők ott élnek a tanyában, és a tanya ideiglenes szálláshelyük, ahová nem minden 

esetben jelentkeznek be, emiatt is nehéz megállapítani a tanyavilágban élők pontos 

számát.  

 

 
SZOCIOGRÁFIAI ADATOK A TANYÁKON ÉLŐKRŐL (2002) 

Tanyák száma, melyekben 1-6 személy él Gyermekek Idősek Külte- 
rületi 
körze-
tek 
száma 

1 fő 

(magá- 

nyos) 

2 

fő 

3 

fő 

4 

fő 

5 

fő 

6 

fő 

Tanyák 

gyerme-

kekkel 

Gyere-

kek 

száma 

Tanyák 

Idősek- 

kel 

Idősek 

száma 

Rendsz. 
orvosi 
ellátást 
igénylők
száma 

1. 12 12 6 8 5 - 17 42 8 12 1

2. 14 7 3 9 2 - 18 35 5 7 23

3. 21 18 17 14 10 - 33 50 24 35 42

4. 13 10 6 5 4 5 15 35 20 38 58

5. 8 18 11 11 7 2 24 48 19 68 66

6. 24 28 14 17 4 2 18 38 27 53 75

7. 12 14 5 4 6 2 11 21 18 22 27

8. 21 21 16 8 8 1 23 55 46 88 111

9. 25 18 23 9 4 3 34 77 26 35 64

10. 27 32 10 6 6 3 18 48 22 36 11

11. 9 19 14 5 7 2 19 31 28 46 41

Össz. 186 197 125 96 63 20 230 480 243 440 519

 
A táblázat adatait elemezve kitűnik, hogy a vizsgált 230 szórványtanyában a demográfiai 

adatokat tekintve a gyermekek és az idősek aránya a legmagasabb:  

-480 gyermek él itt, az összes tanyai lakos 23,4%-a. gy Jellemző a nagycsalád. Több 

esetben előfordul az is, hogy nevelőszülőkéntállami gondozásból vettek ki gyermekeket.  

-Az idős korúak száma 440 fő, ők alkotják a tanyai lakosság 21,5%-át.  

 

A rendszeres orvosi ellátást igénylők száma 519 fő. Ez az összes szórvány tanyán élők 

25,3%-a, azaz minden negyedik tanyai lakos rendszeres orvosi ellátást igényel. 
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Az egész külterület a 4 ezer körüli lélekszámával - 2007-ben 3204 fő - a város legkisebb 

lakossági körzete.  

 
Szociális és egészségügyi ellátás a Külterületeken  

 

A rugalmas és egyénre szabott segélyezési program igyekszik minden rászorulónak 

az élethelyzetén segíteni. Önkéntes munkával többen is segítenek a külterületi 

lakókon. A 2001-2002. évi kemény téli időjárás alatt az alpolgármesterek a külvilágtól 

elzárt tanyákba autóval igyekeztek gyógyszert, élelmiszert és ivóvizet eljuttatni. Nem 

egy esetben közvetlen életmentés történt, mivel így találtak rá a gyors egészségügyi 

ellátásra szoruló lakókra.  

 

A külterületi iskolák közelében levő tanyák lakóinak – szükség esetén – megoldott 

az étkeztetése, hiszen a Hód-Menza által lehetőség nyílt az ebédek kiszállítására.  

 

Bejelentés esetén a Gondozási Központ gondozónője a helyszínre kiszáll, és 

próbálja orvosolni a jogszabályok adta lehetőségeken belül a felmerült problémát. 

 

Házi orvosi körzeteket esetében minden körzethez tartozik egy külterületi rész, tehát az 

orvosi ellátás elvben lefedett. A gyakorlatban viszont gondot okoz a tanyákon 

élőknek az orvoshoz való eljutás: akár az úthálózat állapota, akár pedig a közlekedési 

eszközök hiánya miatt. 

 

 

Infrastruktúra 

 

Gázvezeték 

 

2002 karácsonyára utolsóként Erzsébet tanyaközpontban is megépült a gázelosztó 

vezeték, ezzel valamennyi település bekapcsolódhatott a gázszolgáltatásba. A 

szilárd tüzelés átállítása gázra jelentős komfortfokozat emelkedést hozott. 

 

Villanyhálózat és közvilágítás 

 

A tanyaközpontokban a közvilágítási hálózat teljes körűen kiépített. A 

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 2008-as tanyavillamosításról szóló összegző 
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jelentése szerint az ezredfordulót megelőző években a földtulajdonok rendezésével egyre 

nagyobb igény merült fel a külterületen mezőgazdasági tevékenység gyakorlására, ezzel 

együtt megnövekedett a külterületi építkezések száma, amely magával hozta a villamos 

hálózat kiépítésének szükségességét. 

 

2001-től olyan jelentős számban érkezett az Önkormányzathoz tanyavillamosítási igény, 

hogy azok támogatására 2002-ben közgyűlési határozat született, mely szerint a 

tulajdonosra eső költségek 25%-át vissza nem térítendő támogatásként az 

Önkormányzat átvállalja. 2002 végéig a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium 

vidékfejlesztési célelőirányzatából nyújthatott támogatást ezekhez a beruházásokhoz, 

amelyből Hódmezővásárhely is részesült 13 tanya beruházási költségének 50%-áig, 

12,5 millió forint értékben. Az FVM azonban 2003-tól ezt a támogatási formát 

megszüntette, azt a SAPARD pályázati lehetőségekhez integrálták. A SAPARD azonban 

csak meglévő hálózatok bővítésére és korszerűsítésére adott lehetőséget, új hálózat 

építésére nem. 

 

A költségek viszont olyan magasak voltak, hogy csak néhány beruházás indulhatott el, 

így 2005-ig – a villamos energiáról szóló törvény módosításáig – mindössze 20 tanya 

villamosítása fejeződött be annak ellenére, hogy 2003-ban a közgyűlés a vissza nem 

térítendő támogatást a költségek 50%-ára emelte fel. 

 

2005. július 15-én a villamos energiáról szóló törvény módosításra került, amely igazi 

áttörést hozott, hiszen ettől kezdve az új villamosítások esetében a transzformátor 

állomást már nem a fogyasztónak, hanem az áramszolgáltatónak kell 

finanszíroznia, így már sokak számára elérhetővé vált a villany bevezetése a 

tanyákba. 

 

Az azóta eltelt időben további 81 tanyát kötöttek be a villamos hálózatba és jelenleg 32 

tanya villamosítása van folyamatban. Ezen túlmenően 103 zártkerti ingatlan bekötése is 

elkészült és még 14 van folyamatban. Az esetek többségében légvezetéken történik, a 

terepviszonyok miatt néhány esetben földkábelt fektettek le.  

 

Összegezve a fentieket elmondható, hogy az utóbbi 6 évben összesen 101 tanya és 103 

zártkert villamosítása fejeződött be, amely számok évvégére nőnek: előreláthatóan 

133 tanyára és 112 zártkertre változik. A beruházások értéke megközelítette a 70 millió 

forintot, amelyből mintegy 38 millió forintot az önkormányzat vállalt át. 
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Közlekedés 

 

Tömegközlekedés  

 

Hódmezővásárhely autóbusz állomásról valamennyi tanyaközpont megközelíthető 

tömegközlekedéssel. A Tisza Volán a várossal történt egyeztetések alapján állította össze 

a menetrendet. A tanyaközpontok esetében 2 megállót jelöltek ki, az egyik a 

tanyaközpont bejáratánál az út melletti tanyák elérhetőségét biztosítja, míg a másik 

megállót a város saját forrásból kialakított tanyaközponti buszmegállókban biztosítja. 

Ahol szükséges volt buszfordulót is kiépített a város (pl. Kútvölgy).  

 

Kútvölgy és Szikáncs vonattal is megközelíthető. Kútvölgy esetében a menetidő 9 perc 

Hódmezővásárhelyig, naponta átlagosan 2 óránkét jár vonat. Szikáncsra 15 percig tart 

vonattal az út, átlagosan 2,5-3 óránként járnak vonatok Vásárhelyre. 

 

A általános iskolások oktatási intézménybe szállítását a város saját költségvetési 

forrásból finanszírozott iskolabusz járattal oldotta meg. 

 

Úthálózat 

 

2003. évben Batida tanyaközpontban a belterületen csatlakozó zártkerti utak kaptak 

felületi záróréteget. Ugyanebben az évben készült el Kútvölgy tanyaközpontban a 

buszforduló, így már nem kell közel 1 km-t gyalogolni ahhoz, hogy a tanyaközpont lakói 

a helyközi autóbusz járatot elérjék. Költsége mintegy 2 millió forint volt. 

 

2004-ben elkészült a tanyaközpontokat összekötő körgyűrű I. üteme, amely a 

Csomorkányi úttól Kútvölgyig tart. Erzsébetig való továbbépítése a következő években 

várható.  

 

A Külterületeken jelenleg is folyamatban vannak lakossági önerős útalap építések, az 

elkészült útalapot aszfaltozás követi. A finanszírozás lakossági önrészből és 

önkormányzati forrásból történik. 

 

Bodzási út felújítása határidőre elkészült az alábbiakban részletezettek szerint: 
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Műszaki adatok: 6 km hosszban, 4 m szélességben - útburkolat építés, alapcserével, 

padkarendezéssel. A Beruházás bruttó költsége: 93.511.658 Ft (ebből: 60 millió Ft 

támogatás) volt. A kivitelezés befejezése: 2004. június 11.-re a Hoffmann Rt. 

 

Kútvölgyi összekötő útépítése megvalósult, forgalomba helyezése megtörtént. 

Műszaki adatok: 1,477 km útalap és aszfaltburkolat építése 5 m szélességben, 

padkaépítés. A Beruházás bruttó költsége: 61.623.750,-Ft (80 %-os támogatással) 

volt. A kivitelezés befejezése 2004. június 10. A kivitelező a STRABAG Rt. 

 

Erzsébeti összekötő I. ütem útépítés határidőre elkészült, forgalomba helyezése 

megtörtént. 

Műszaki adatok: 1,8 km útalap és aszfaltburkolat építés 5 m szélességben, 

padkaépítés. A beruházás bruttó költsége: 73.625.000 Ft (60 millió Ft támogatás) volt. 

A kivitelezés befejezése: 2004. szeptember 30. A kivitelező a STRABAG Rt.  

 

Új Kishomoki utak: Gazda dűlő, Kis dűlő. Lapos ér dűlő. Szilvás dűlő. Kereszt dűlő, 

Mogyorós dűlő, 

Műszaki adatok: Beruházás bruttó költsége 29.400.000 Ft volt (belterületi utak: 

7.048.338 Ft, Új Kishomok: 19.894.688 Ft 

A kivitelezés befejezése 2004. május 30. 

Kivitelező a STRABAG RT. 

2002-2004. időszakban Új Kishomokon összesen 9.455 m hosszban került sor 

aszfaltburkolat építésre, ez 32.047 m2 útterületet jelent, bruttó 84.550.297 Ft 

költségen. 

 

Öreg Kishomokon útalap építés  

Műszaki adatok: 9 km, 3 m szélességben, útalap építése készült el 2004 évben, 

melyre az aszfaltburkolat építése: 2005-2006 évben várható. A résztvevők száma 

több mint négyszáz, az egy telekre eső költség: 100.ezer Ft volt. A kivitelezés 

2004. november 30.-ra befejeződött 

 

Kishomoki utak burkolatépítése (Mező dűlő, Kertbarát dűlő, Hosszú dűlő, Fári dűlő, 

Vasút dűlő, Jószomszédok dűlő, Fenyves dűlő, Kanyargós dűlő, Nádtető dűlő). 

31.500.000,-  

 

Öreg Kishomoki utak aszfaltozása:  
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Kivitelező: DÉLÚT Útépítő és Bányászati KFT., kiviteli ár: 86 millió Ft, 2005. 

november 15. befejezési határidővel összesen 9860 fm hosszban kerültek 

kivitelezésre Öreg Kishomok 3 m szélességű aszfaltútjai. 

 

Külterületi földutak karbantartása: 

Az Önkormányzat  az EURÓTITÁN II. Kft.-vel egy három éves együttműködési 

megállapodást írt alá az Önkormányzat kezelésében lévő föld utak karban tartására. 

A földutak gréderezését 114.000,- fm hosszban végeztük. A bekerülési költsége 

6.412.250,- Ft. A kivitelezési munkákat az EURÓTITÁN II. Kft. 

 

AVOP 3.2.21-2004-11-0066/0.7 kódszámú „Csomorkányi utat az Erzsébeti úttal 

összekötő út II. ütem 0338 és 0344/2 hrsz.” pályázat 

A pályázatot a Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) keretében 

nyújtottuk be az FVM- MVH- hoz. A beruházás összköltsége 44.035.646.-Ft , melyből 

AVOP támogatás 33.026.734.- Ft, EU Önerő Alap támogatás: 6.605.347,- Ft. Az 

önkormányzat által biztosított önerőhöz az utak mentén lévő földek tulajdonosai is 

hozzájárultak 1.732.453,- forinttal. A 0338 és 0344/2 hrsz-ú út 645 méter hosszú 

és 5 méter széles. Teljes hosszában szilárd burkolatot kapott, ennek 

eredményeként a Csomorkányra vezető 4418 j. országos közút és Erzsébet 

településközpont között közvetlen kapcsolat alakul ki. A fejlesztés során újabb 

mezőgazdasági területek megközelítése, művelése vált könnyebbé. A beruházás 

elkészült, a műszaki átadás 2006. 10. 16-án megtörtént. 

 

AVOP 3.2.21-2004-11-0067/0.7 kódszámú „Csomorkányi utat az Erzsébeti úttal 

összekötő út III. ütem 0362/2 hrsz.” pályázat. 

A beruházás összköltsége 69.188.608.- Ft., melyből 51.891.456.- Ft AVOP 

támogatás, 10.378.291,- Ft. EU Önerő Alap támogatás. A projekt keretében a 0338 

és 0344/2 hrsz-ú út teljes hosszában (1020 méter hosszú és 5 méter széles) 

szilárd burkolatot kapott. Ennek eredményeként a Csomorkányra vezető 4418 j. 

országos közút és Erzsébet településközpont között közvetlen kapcsolat alakult 

ki. A 0362/2 hrsz-on megépült szilárd burkolatú út a 0364/1 és 0344/2 helyrajzi 

számú utakat köti össze. A fejlesztés során újabb mezőgazdasági területek 

megközelítése, művelése vált könnyebbé. A beruházás elkészült, a műszaki átadás  

2006. 10. 16-án megtörtént. 

 

AVOP 3.2.21-2004-11-0064/0.7 kódszámú „Csárpateleki út 01522 és 01521/64 

hrsz” pályázat. 
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A beruházás összköltsége 29.324.529.-Ft, melyből 21.993.396.-Ft AVOP támogatás, 

és 2.598.680,- Ft, EU Önerő Alap támogatás. Az út 732 méter hosszú és 4,5 

méter széles. A fejlesztés során a 01522 hrsz-ú út és a 01522 valamint a 01521/64 

hrsz-ú utak közötti út teljes hosszában szilárd burkolatot kaptak, ennek 

eredményeként a 01521/64 hrsz-ú út között közvetlen kapcsolat alakul ki. A 

fejlesztés során újabb mezőgazdasági területek megközelítése, művelése vált 

könnyebbé. A beruházás elkészült, a műszaki átadás 2006. 10. 10-én megtörtént. 

 

AVOP 3.2.21-2004-12-0002/0.7 kódszámú „Mátyáshalmi csatorna melletti út 

01725, 01722/10, 01729/10 hrsz.” pályázat. 

A beruházás összköltsége 63.463.527,- Ft , melyből AVOP támogatás 47.597.645.-Ft. 

EU Önerő Alap támogatás 7.239.529,- Ft. Az önkormányzat által biztosított önerőhöz 

az utak mentén lévő földek tulajdonosai is hozzájárultak 4.826.353,- forinttal. A 

fejlesztés során a 01725, 01722/10, 01729/10 hrsz. utak teljes hosszában (2073 

méter hosszú és 3,5 méter széles ) szilárd burkolatot kapnak. A 01725 hrsz. út 

csatlakozik a 4414 j úthoz. A tervezett út mezőgazdasági feltáró útként működik. 

A forgalom jellege átmenő, továbbá célforgalmi. Az utak közelében levő 

mezőgazdasági földterületek és a csatlakozó földutak megközelítését szolgálja. A 

beruházás elkészült, a műszaki átadás 2006. 10. 10-én megtörtént. 

 

Kultúra, oktatás 

 

Jelenleg négy külterületi olvasókör működik.  

A Németh László Városi Könyvtár és az Önkormányzat 2004. évben sikeres pályázatot 

nyújtott be az Informatikai és Hírközlési Minisztérium felé „Közösségi internetes terek 

kialakítása” témakörben. A pályázat tartalma szerint 5 külterületi és 5 belterületi 

„eMagyarország Pont” kialakítására kerülhet sor helyenként 1 millió forint 

értékben, amely összességében 10 millió forintos támogatást jelent. Támogatási összeg 

megoszlása: 700.000.-Ft. értékben eszközbeszerzés és 300.000.-Ft. értékben internetes 

kapcsolat kiépítése és havidíjának költségeire. A működtetési költséget az önkormányzat 

fizeti. Munkahelyteremtés is megvalósult a pályázattal, hiszen minden egyes 

„eMagyarország Pont” helyre szociális segélyen élő lakos kapott munkavállalási 

lehetőséget.  

 

Külterületekre lebontva a következőképp alakul a pályázat megvalósulása: 

 

Batida: A Németh László Városi Könyvtár Fiókkönyvtára „eMagyarország Pont”-

ként és Teleházként működik. A Teleházon belül Állásinformációs klub is működik, 
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amely segíti az ott megjelenő egyéneket a munkaerő-piaci (re)integrációs 

törekvéseikben, az önmenedzselésük elsajátításában, pályázatírásban (4 db Számítógép 

és 1 db Fénymásoló). 

Szikáncs: „eMagyarország Pont” - 2 db számítógéppel, 

Erzsébet: „eMagyarország Pont” - 2 db számítógéppel, 

Kútvölgy: „eMagyarország Pont” - 2 db Számítógéppel, 

Csomorkány: „eMagyarország Pont” - 2 db számítógéppel. 

 

A Külterületek oktatási-nevelési intézményi helyzetét részletesen az anti-szegregációs 

helyzetelemzés Esélyegyenlőség a közoktatásban című fejezete mutatja be. 

 

Működő szolgáltatások a külterületen 

 

 Bolt:   9 db. 

 Kocsma:  15 db. 

 Vendéglő:  1 db. 

 Borászat:  1 db. 

 

Foglalkoztatottság  

 

Hódmezővásárhely vonzáskörzetének  – választókörzeti önkormányzati adatok szerint - 

3204 fős tanyai lakosságából a nyilvántartott munkanélküli 185 fő, azaz a külterületeken 

élők 5,8 % –a. 

 

Megfigyelhető, hogy az utóbbi években nemcsak negatív szociográfiai tendenciák 

érvényesülnek a Külterületeken: erre jó példa a korábban zártkerti részként ismert 

kishomoki rész fejlődése.  

 

Az alacsony státuszú, képzetlen, segélyekből élő, elöregedő lakosság mellett szakképzett 

fiatalok is választják a tanyasi életformát: családot alapítanak, gazdálkodnak, őstermelői 

tevékenységet folytatnak, vállalkoznak. Arányaiban azonban még ők vannak kevesebben. 

 

A Külterület átfogó felmérésére teljes körű adatbázis létrehozására intézkedéseket 

tesznek, mely a Beavatkozási tervben is megjelenik. A mezőőri szolgálat kialakított 

módszertan szerint tételesen, minden tanyában és a tanyaközpontokban felmérést végez 

2008-ban. Az átvilágítást követően feladatra lebontott akcióterv kidolgozására kerül sor. 

A szociológiai felmérés elkészítésére az Önkormányzat szakértőt bíz meg. 
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A Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ 2006. szeptember 1-jétől 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 345/2006.(07.26.) számú határozata 

alapján, részben önálló intézményként működik. A Központ keretein belül 9 mezőőr és az 

intézményvezető közalkalmazottként, 5 külterületi koordinátor megbízással végzi 

munkáját.  

 

A Központ feladatai: 

 

Ügyfélfogadás 

A Központ az Agrárcentrumban, a Petőfi 6. szám alatt működteti irodáját, napi 

ügyfélfogadással. Az ügyfélfogadás keretében minden külterületet érintő ügyben 

segítségnyújtás, felvilágosítás, tanácsadás történik, mint például: 

- állattartás szabályai, 

- csatornázási, 

- földhasználati, 

- földhivatali, 

- különböző pályázati, 

- külterületet érintő fejlesztések, 

- külterületi úthasználati, 

- önkormányzati támogatások,  

- őstermelők adózása,  

- szabálysértési, 

- tanyavillamosítási és egyéb ügyekben. 

 

Az iroda rendelkezik a szükséges informatikai háttérrel, mely biztosítja az Internet 

elérhetőséget, a nyomtatási és fénymásolási lehetőséget. Biztosított a Takarnet 

földhivatali programhoz és a Metis térkép programhoz való hozzáférés, melyek 

nagymértékben segítik a napi munkát. 

Együttműködés más hatóságokkal, szervezetekkel: 

 

Közös őrszolgálat szervezése a hódmezővásárhelyi Városi Rendőrkapitánysággal: a 

mezőőrök és a külterületen szolgálatot teljesítő rendőr közös nappali és éjszakai 

járőrözést és igazoltatást tartott heti rendszerességgel. 2007. év őszén a közös járőrözés 

kibővítéséről határoztak, amelybe a Vadásztársaságok is bevonásra kerültek. Ennek 

megvalósítására 2008. évben kerül sor, rendőrségi vagy önkormányzati jármű 

igénybevételével. 

A közös járőrözés fő feladatai:  

- külterületi szabálysértések és bűncselekmények megelőzése, 
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- orrvadászat megelőzése, 

- külterületi illegális szemételhelyezés visszaszorítása, megakadályozása. 

 

Együttműködés az Önkormányzat Irodáival a munkatársak külterületre való kijutása 

érdekében, környezettanulmányok elkészítése, hagyatéki felmérések, valamint 

gyámhivatali ügyekhez kapcsolódóan. 

 

2007. június 12-én szoros együttműködés jött létre a Központ és a Kapcsolat Központ 

Kagylóhéj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat között. Az együttműködés tartalma a 

következő: 

• Családgondozás a külterületi tanyákon élő szociálisan hátrányos helyzetben lévő 

családok tekintetében, 

• Jelző funkciók rendszerbe történő beépítése és működtetése, 

• Szakmai információk folyamatos biztosítása, 

• Rendszeres szakmai tapasztalatcsere. 

 

Külterületi közös látogatások esetén a Mezei Őrszolgálat – lehetőségeihez mérten – a 

gépkocsival való kijutást biztosítja. 

2007-ben a 8 mezőőri körzetben 24 alkalommal, összesen 61 esetben történt 

családlátogatás. Kiemelendő Kútvölgy, Erzsébet és környékük, illetve Batida és 

környéke, ahol a látogatások többsége történt. 

 

2007. június 12-én további együttműködés jött létre, mégpedig a Szent István 

Természetvédő Egyesülettel, melynek tartalma a következő:  

Közös szolgálatok szervezése, nappali és éjszakai időszakban mely kiterjed 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város egész külterületére. 

 

Csatorna Víziközmű Társulatok szervezése 

 

A tavalyi év októberében kezdődött a Kishomoki Csatorna Viziközmű Társulat szervezése, 

melynek keretében a mezőrök is részt vettek az ingatlantulajdonosok tájékoztatásában. 

Ennek keretében több mint 300 ingatlantulajdonost kerestek fel, több alkalommal, 

ezzel nagymértékben hozzájárultak a Társulat, 2007. december 21.-i megalakulásához. 
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Dűlőutak karbantartása 

 

A tavalyi évben is folytatódott a külterületi, mezőgazdasági feltáró utak gréderezése, bár 

mértéke elmaradt a 2006. évben elvégzett területhez viszonyítva. A földterületek és 

tanyák megközelítése szempontjából kiemelt fontossága van ennek a feladatnak.  

 

A mezőőrök feladata kijelölni azon útszakaszokat, ahol a gréderezést el kell végezni, 

majd ellenőrizni szükséges a munkafolyamatot. 2007-ben mintegy 20,37 km 

útkarbantartást végeztek el, összesen 271.915 m2 területen. Ez jelenetős karbantartást 

jelent, nagymértékben hozzájárulva a dűlő utak jó állapotának megtartásához és 

felújításához. 

 

A 2007. évi mezőőri felmérés adatai 

 

A mezőőrök 2007 novemberében felmérést végeztek Hódmezővásárhely külterületén a 

tanyás ingatlanok és lakóik tekintetében. Az alábbi táblázat mutatja be a tanyák számát, 

a benne élők lélekszámát és a lakatlan, romos tanyák számát: 

                        

Körzet Lakott tanyák (db) 
Lakatlan,  

romos tanyák (db) 
Lakók (fő) 

1. 44 37 142 
2. 70 8 154 
3. 115  4 248 
4. 53 22 142 
5. 95 10 227 
6. 78 36 124 
7. 126 24 294 
8. 118 38 243 
9. 69 43 154 

Összesen: 768 222 1728 

 

Megállapítható, hogy jelenleg 768 tanyás ingatlanban élnek. Ezek közül 9 ingatlan 

belterületen helyezkedik el, de tanya számmal rendelkeznek, mind a 2. mezőőri körzet 

határán található. A felmérés során megállapítást nyert, hogy a fenti számú ingatlanban 

jelenleg 1728 személy él, életvitelszerűen. Ez valószínűleg nem egyezik a hivatalos 

adatokkal, mivel a mezőőrök nem kérték el a személyes okmányokat, valamint ez a szám 

rendszeresen változik. 

 

A lakott tanyák száma továbbra is csökken, mivel többen hagyják el, illetve 

elhalálozás miatt több tanya marad üres, mint ahány család kiköltözik. Amint egy tanyás 

ingatlan üressé válik, néhány év alatt olyan rossz állapotba kerül, hogy romosnak 

minősíthető. Mindezen tanyák megmentése rendkívül fontos lenne, mivel 
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megszűnésükkel évszázados értékek és egy fontos életforma tűnik el fokozatosan. Egy 

tanyamentési program megfordíthatná ezt a folyamatot.  

 
Főbb segélyezési adatok 
 
A Külterületen a segélyezettek száma a főbb segélynemekben 2007-ben az alábbiak 
szerint alakult: 
 
Rendszeres szociális segély: 186 fő. 
 
Lakásfenntartási támogatás: 279 fő. 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 324 gyermek (163 család). 
 

 

A külterületi koordinátori rendszer 

A koordinátorok fő feladata a Hódmezővásárhely külterületein élők lakóhelyük 

helyzetéből eredő hátrányainak enyhítése, adott esetben kiküszöbölése. 

 

A koordinátorok az alábbi településeken végezték munkájukat: 

1. Barattyos 

2. Batida 

3. Erzsébet 

4. Kútvölgy 

5. Öreg-Kishomok és Új-Kishomok 

 

2.6. Helyzetelemzés az alacsony státuszú népesség területi 
koncentrációjáról a város egészét tekintve 

A KSH a 2001-es hódmezővásárhelyi népszámlálási adatok alapján négy térképet 

készített el. Az alábbiakban a.) térkép Hódmezővásárhely és Kútvölgy térképet 

elemezzük. (A b-d.) a Külterületeket ábrázolják, így bemutatásuk és elemzésük lentebb, 

a Külterületek pont alatt található. 
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a.) Hódmezővásárhely városrészei és Kútvölgy 
 
Jelmagyarázat: 

 
 

A kartogramon pink szín jelzi, hogy mely területek tesznek eleget a 2001. évi KSH 

adatok alapján a szegregátum kritériumainak (vagyis ahol a szegregációs mutató 50%, 

illetve a fölötti értéket vesz fel), de az alacsony népességszámuk miatt mégsem 

tekinthetők valódi szegregátumoknak. A fekete körrel bekarikázott pink színű terület a 

város északi területén az egyetlen olyan a 2001. évi adatok alapján, melynek 

lakónépesség száma meghaladja az 50 főt, tehát egy szegregátumnak tekintendő. 

 

A térképek azt is jelölik – fekete színnel - , melyek azok a területek, ahol a szegregációs mutató 40% 

feletti, tehát még nem éri el a szegregációs mutató küszöbértékét, de erősen leromlott területnek 

számítanak, azaz odafigyelést, megelőzést igényelnek az önkormányzattól..  

 

2.6.1. Szegregátumok és erősen leromlott területek azonosítása 

Szegregátum a 2001-es a KSH népszámlálási adatok szerint 

 

A KSH térképek alapján 2008.04.15-én az SZMM által akkreditált anti-szegregációs 

szakértők, valamint az önkormányzati kapcsolattartó, az IVS készítő cég munkatársa, a 

helyi CKÖ képviselője és a Kapcsolat Központ vezető-helyettese részvételével helyszíni 

szemlére, terepbejárásra került sor.  
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A 2001-es KSH térkép alapján az egyetlen hódmezővásárhelyi szegregátum 

Kincses-telepen, a Dobó K. u. – névtelen utca - Észak u településhatár által 

lehatárolt tömbben helyezkedett el.  

A KSH által a szegregátumról szolgáltatott, 2001-es adatokat az alábbi táblázat összesíti: 

 

Mutató megnevezése 

Antiszegr.ter._1. 
(Dobó Katalin u. - 

névtelen utca - 
Észak utca - 

településhatár) 

Lakónépesség száma 317 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 23,7 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 62,5 

Lakónépességen belül 60- x évesek aránya 13,9 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 

aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 
77,3 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 

arányában 
1,1 

Lakásállomány (db) 105 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 60,0 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 

az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 
77,8 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 

aktív korúakon belül 

65,7 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 20,9 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 70,3 

Állandó népesség száma 317 

Legfeljebb általános iskola 8 osztályával rendelkezők aránya 

a 15-59 éves népesség körében 
77,3 

Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év feletti népesség 

körében 
1,1 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 

foglalkoztatottak aránya 
73,3 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi 

lakónépességen belül 
78,9 

Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi 

ráta) 
32,8 
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Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. 

(Számítás: tartós munkanélküliek száma/ 

munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) 

10,5 

Azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a 

jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt
34,3 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a 

lakott lakásokon belül 
60,2 

Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 46,6 

 

 

Szegregátum az aktuális az önkormányzati statisztikák szerint (2008)  

 

A 100 szociális bérlakás 

 

A 2001-es népszámlálás óta a területen került felépítésre az ún. 100 szociális 

bérlakás. Ebből következik, hogy a terület hét évvel ezelőtti felmérése csak terjedt ki a 

Dobó K. u-i három régebbi építésű sorházra, illetve az Észak u. 90-92 alatti négy 

épületre, azaz a lakónépesség száma jelenleg 39%-kal magasabb: 2001-ben 317 fő 

volt, 2008-ban 517 fő. 

A lakások komfortos komfortfokozatúak, kályhával történik a fűtés. A 100 szociális 

bérlakás állomány 53 db 1+2 szobás lakásból áll, lakásonként 52 m2 alapterülettel, 

valamint 47 db 1,5 szobás lakásokból, lakásonként 42 m2 alapterülettel. 

Az alábbi táblázat a szegregátum 2008-as tömbi behatárolását mutatja: 

 

Szegregátum 

lehatárolása 2008. 

június 

Lakónépesség 

(fő) 

0-

14 

0-14-

ből     

3-5 

éves 

15-

59 

60-

x 

Lakás        

állomány 

(db) 

HHH 
LFT            

(háztartás) 

RSZ          

(háztartás)

Észak u. 90-92. 84 21 8 53 10   5 5 6

Dobó K. u. végig 277 64 15 169 44   54 17 6

Janáky I. u. végig 38 13 2 25 0   11 8 5

Bibó u. végig 118 32 8 78 8   18 18 9

Összesen 517 130 26 325 62 151 88 48 26

 

2003-ban a Széchenyi terv keretében a Dobó Katalin utcában, valamint az azóta 

megnyitott Janáky István és Bibó utcákban épült - a város lakáskoncepciójában is 

tárgyalt szigorú feltételek mellett kiutalásra kerülő - 100 szociális bérlakás, melyek  

állapota lényegesen jobb, magasabb komfortfokozata miatt is kiugróan eltér a 



 116

2001-ben a Dobó Katalin u. 34-36-38. szám alatt, a 2001-es KSH 

népszámláláskor már létező 3 épülettől.  

 

Szegregátum 
lehatárolás 2008. 
június 

Lakónépesség 
(fő) 

Lakásállomány 
(db) HHH LFT 

(háztartás)
RSZ 
(háztartás) 

RGY 
(háztartás) 

Dobó Katalin u. 34. 16 6 10 2 0 4 
Dobó Katalin u. 36. 13 6 8 2 1 4 
Dobó Katalin u. 38. 18 6 9 2 0 4 
Összesen 47 18 27 6 1 12 
 

A Dobó K. u. 34-36-38. szám alatt 18 db lakás található, ahol 85 fő él. A lakások 

félkomfortos komfortfokozatúak, területük 41-51 m2 között alakul, 1,5 vagy 1+2 

szobaszámmal. 

Dobó K. u. 34-36-38. 

Az itt található ingatlanok 1999-ben kerültek átadásra a bérlők részére. Jelenlegi, 

rendkívül leromlott állapotukat tehát az épületek kora nem indokolja. Az itt lakók döntő 

többsége, kb. 90 %-a roma származású. Többségében többgyermekes családok 

használják az ingatlanokat (található köztük 10 gyermekes is), ezen kívül néhány 

élettársi kapcsolatban élő pár lakik itt. 

Túlnyomó többségük nem rendelkezik és soha nem is rendelkezett munkajövedelemmel, 

szociális és nyugdíjszerű ellátásokból, illetve a családi pótlékból élnek. 

 

A bérlakások létesítésekor az önkormányzat elsődleges célja volt a bérlők 

lakáskörülményeinek lényegi javítása, tovább léptetésük a minőségileg jóval 

hátrányosabb életkörülményeikből. A kiutalás óta minimális mozgás tapasztalható, a 

lakások használói ugyanazok a családok. Az lakókörnyezet rendjére ügyelő, állagmegóvó 

attitűd kialakítását és életvitelszerűvé tételét komplex szociális programok 

megvalósításával kívánjuk elérni. Az Észak utcai szegregáció oldására, hosszú távú 

megszüntetésére felállított koncepció és kidolgozandó részletes beavatkozási program 

középtávon (3 éven belül) mintául szolgál, és segítséget nyújt a Dobó Katalin és a Gólya 

utcákban, valamint a 100 szociális bérlakásnál elindult szegregációlódási folyamatnak a 

megállításához, hosszabb távon pedig (2013-ig) az itt élő lakosság társadalmi 

integrációjának megalapozásához. A veszélyeztetett területeken 2008-ban megkezdődik 

a helyzetfelmérés, melyek eredményeként készül el a részletes intézkedési terv. 

 

A bérlőkkel először 2 évre kötöttek bérleti szerződést. A kezdeti időszakban – a 

korábban a Dobó Katalin utcában 1999-ben átadott, azóta teljesen lelakott 

önkormányzati szociális bérlakások tapasztalatait is szem előtt tartva – havonta 

ellenőrizte a lakásokat, valamint a lakásokhoz tartozó leltári tárgyakat (kályha, bojler, 
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gáztűzhely) a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport. Az ellenőrzések mind a mai napig 

folyamatosak. 

Abban az esetben, ha a bérlő szerződése lejár, a közgyűlési döntés értelmében – 

amennyiben a szerződés hosszabbításához szükséges feltételeket teljesíti – szerződése 

csak 1 évre kerül meghosszabbításra. Tapasztalatok szerint nagyon hatásos volt a 

közgyűlési döntés, ugyanis a 100 szociális bérlakás bérlői szinte alig rendelkeznek 

hátralékkal, kevés kivétellel mindenki eleget tesz időben fizetési kötelezettségének. 

 

Észak u. 90-92. 

 

Általános helyzetkép 

 

A város északi szélén, a Kincses-telepen az Észak utca 90-92. szám alatti, telepszerű 

elrendezésű épületegyüttesben 42 db önkormányzati tulajdonú, szociális bérlakás 

található, melyből jelenleg 40 lakott. A szegregátumban jelenleg 84 fő, döntően 

alacsony státuszú lakos él, kb. 70% roma származású. Az itt élő lakosság 10 %-a 

egyedülálló személy, kb. 35 % kiskorú gyermek, az időskorúak aránya kb. 25 %. Az itt 

élők közel 90 %-a rendszeres szociális és egyéb járadékokból, valamint alkalmi 

idényjellegű munkákból él. A fennmaradó 10 % rendelkezik nyugdíjjal, vagy 

bejelentett munkahellyel, de esetenként alkalmi munkából ők is kiegészítik 

jövedelmüket. 

 

A mintegy száz évvel ezelőtt épült épületegyüttes, korábban cseléd-, illetve 

munkáslakásként funkcionált. Az utóbbi 20-25 évben az épületegyüttes műszaki 

állapota fokozatosan romlott, annak ellenére, hogy az önkormányzat több kísérletet is 

tett az állagjavításra és a terület rendbetételére. A lakások mindegyike 

komfortnélküli, az áramszolgáltatáson kívül más infrastrukturális szolgáltatás 

nem érhető el. A fürdőszoba hiánya, s az, hogy a víz csak közkifolyóról érhető el, 

alapvetően meghatározza a higiénés körülményeket is. Az udvaron elhelyezett WC-k 

állapota jelenleg kritikus; a rendszeres ürítés, tisztítás, karbantartás hiánya miatt 

folyamatosan fertőzésveszély áll fenn. Továbbá, a korlátozás nélkül a talajba vezetett 

szennyvíz és szerves anyag hosszabb távon komoly környezetei károkat, esetleg járványt 

okozhatnak.Ezen problémák orvoslása azonnali beavatkozásokat igényel. 

 

Az Észak u. 90-92. szám alatti ingatlanban a szemétszállítást az Önkormányzat biztosítja 

heti rendszerességgel, konténerek kiszállíttatásával. Amennyiben a lakók részéről 

bejelentés érkezik, hogy a kiszállított konténer kevés, akkor helyszíni megtekintést 

követően, indokolt esetben, alkalmanként több konténer kiszállítására is sor kerül. 
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2006. évben megkeresés érkezett a lakók részéről, melyben kérték, hogy az ingatlanokat 

adja a tulajdonukba az önkormányzat. A kezdeményezők azzal érveltek, ha a lakások 

saját tulajdonba kerülnének, mint tulajdonosok jobban érdekeltek lennének a terület 

tisztán- és karbantartásában, illetve a lakások felújításában, esetlegesen komfortossá 

tételében. Az önkormányzat partner volt ebben, mivel éveken keresztül nehezen volt 

követhető a bérlők személye, és sokan közülük nem fizették a bérleti díjat (2006-ban 

még 19 lakás használójával szemben folyt peres eljárás), ezért a megvalósítás érdekében 

2006-ban társasházzá alakíttatta az ingatlant. A Közgyűlés 49/2006. (01.27.) Kgy. 

határozatával döntött a bérlakások és a hozzájuk tartozó tárolók értékesítéséről és 

arról, hogy a bérleményeket jogszerűen használók részére ingyenesen 

tulajdonba adja. A Közgyűlés azzal a feltétellel hozta meg döntését, hogy a tulajdont 

szerzők 10 évig nem nyújthatnak be lakáskérelmet, és nem pályázhatnak 

lakáscélú helyi támogatásra, valamint a felépítmények alatti földterület kizárólagos 

önkormányzati tulajdonban marad. 

 

Ezt követően a bérlők nyilatkoztak, hogy élni kívánnak-e a tulajdonba vétellel. A bérlők 

közül a felhívásra 23 fő nyilatkozott. Ebből 8 bérlő kérte a tulajdonba vételt, 15 bérlő 

pedig úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja az általa lakott lakrészt tulajdonba venni. A 

nyilatkozat tételt követően 1 fő visszalépett, így 7 bérlővel kötött szerződést az 

önkormányzat ingyenes átruházás tárgyában. Annak, hogy a bérlők többségének 

kezdeti lendülete elfogyott, fő oka, hogy visszariadtak a tulajdonnal együtt járó 

kötelezettségektől, ezért a többség a tulajdonjog-bejegyzés érdekében már nem járt 

el. Jelenleg már csak 4 db olyan lakás van, ami a korábbi bérlők tulajdonába 

került. Annyiban rendeződött a helyzet a telepen, hogy a bérlői jogviszony 

követhetővé vált. Néhány kivételtől eltekintve az ingatlan lakói érvényes bérleti 

szerződéssel rendelkeznek, a felhalmozódott némileg lakbérhátralékok csökkentek.  

 

A társasházzá minősítéshez készült műszaki leírás tárgyszerűen mutatja be az épületek 

jelenlegi műszaki állapotát, azonban a valóságban némelyik lakás a jelenlegi formájában 

nélkülözi azokat a legalapvetőbb jellemzőket, főként higiénés körülményeket, ami 

alapján emberi életre azok alkalmasak lennének. Az önkormányzat megbízásából 2008 

tavaszán a kisebbségi- és vallásügyi referens és munkatársai kérdőíves 

módszerrel felmérték Észak u. 90-92. alatti romatelepet. Az alábbi adatok és 

információk a felmérés összesítése alapján álltak elő.  

 
 
Lakások komfortfokozata, alapterülete 
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A lakások mindegyike komfort nélküli, kis alapterületű lakás, melyekben általában 

egy szoba és egy konyha, esetleg éléskamra vagy tároló található. A lakások helyiségek 

szerinti százalékos megoszlását az alábbi diagram tartalmazza: 

 

2,4

9,5

2,4

69

16,7

2 szoba, konyha
1 szoba

1 szoba, konyha, 
tároló

1 szoba, konyha

1 szoba, konyha, 
éléskamra

helyiségek

 

 

A lakások átlagos alapterülete 30 m2, a legkisebb lakás 15 m2, a legnagyobb lakás 43 

m2 alapterületű. A lakások majdnem fele a 25-35 m2 alapterületű kategóriába tartozik, 

harmaduk ennél nagyobb, ötödük kisebb.  
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A részletes területi megoszlásukat az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

A lakások alapterülete (m2)

8 19,0 19,0
20 47,6 66,7
14 33,3 100,0
42 100,0

15-24 m2
25-35 m2
36-43
Összesen

Gyakoriság Százalék
Kumulált
százalék

 

 

Lakbér összege, díjhátralékok 

 

A lakbér átlagos mértéke 2317 Ft havonta. A legkisebb összegű lakbért fizető bérlő 

1125 Ft-ot, a legnagyobb összeget fizető 3225 Ft-ot fizet lakásáért havonta. A közgyűlés 

által megállapított négyzetméterárak mérsékeltek, emelésük nem követi az utóbbi 

években az inflációt. További csökkentésre nincs anyagi forrása az önkormányzatnak. 

 

A bérlők tartozásainak átlagos összege 12.518 Ft, azonban ha az elemzésből 

kihagyjuk azokat, akiknek nincs tartozásuk, az átlagos tartozás mértéke 19.028 Ft-ra nő. 

Összesen 25 háztartás esetében áll fenn kisebb vagy nagyobb tartozás: a legkisebb 

összeg 350 Ft, a legnagyobb 95.985 Ft.  

 

Lakáshasználati jogviszony 

 

Jelenleg a 42 lakásból egy lakás üres, egy másik esetében pedig elhunyt a tulajdonos. A 

lakások használójának jogviszonya 29 esetben bérleti jogviszony.  

 

4 lakás esetében az ingyenes tulajdonba adás megtörtént, s a lakás használóját a 

Körzeti Földhivatal tulajdonosként bejegyezte. 7 esetben találunk jogcím nélküli 

lakáshasználókat, ennek oka, hogy a bérleti jogviszony már lejárt, s azt nem újították 

meg, vagy a Földhivatalnál a tulajdonosként való bejegyzés nem történt meg.  

 

A Földhivatali bejegyzésre azért nem került sor, mert a tulajdonszerzőnek kell a 

földhivatali eljárás költségét (6000 Ft) befizetni, melynek az érintettek nem tettek eleget, 

így a tulajdonjoguk nem került bejegyzésre. 

Ezt úgy korrigálta az önkormányzat, hogy akik továbbra is fenntartották tulajdonszerzési 

igényüket, azokkal új szerződést kötöttek és elmagyarázták az érintetteknek,  hogy ha 

nem fizetik meg az eljárási költséget, nem lesz bejegyezve a tulajdonjoguk. Ennek 
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eredményeképpen jelenleg 4 lakás esetében került bejegyezésre tulajdonjog, a többiek a 

korábbi nyilatkozatuktól eltérően, nem kívánnak tulajdonjogot szerezni, velük lakásbérleti 

szerződés került megkötésre. 

 

A 40 lakott lakás jogviszony szerinti százalékos megoszlását az alábbi diagram 

szemlélteti: 

 

17,5

10
72,5

jogcím nélküli 
lakáshasználó

tulajdonos
bérleti jogviszony

A lakás használójának jogviszonya (%)

 

 

 

A bérleti jogviszony megoszlása a következő: 

 7 lakás esetében határozatlan időre szól,  

 6 esetben 2007 végéig lejárt,  

 13 esetben idén járt le vagy fog lejárni,  

 3 esetben 2009-ben szűnik meg a jogviszony.  

 

Segélyezési és HHH adatok a szegregátumban 

2007-ben az önkormányzat nyilvántartása szerint a szegregátumban összesen: 

- 26 háztartás részesült rendszeres szociális segélyben; 

- 48 háztartás kapott lakásfenntartási támogatást; 

- 88 gyermek után részesültek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.  

 

Ebből a Dobó Katalin utca 18. lakásos tömbjére vonatkozó segélyek a következők: 

- 1 háztartás részesült rendszeres szociális segélyben; 

- 6 háztartás kapott lakásfenntartási támogatást; 
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- 12 gyermek után részesültek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.  

 

HHH gyermekek száma összesen 88 fő (a szülői nyilatkozatok alapján), ebből 5 gyermek 

az Észak u-ban, 27 gyermek a Dobó Katalin utcai tömbben él. 

 

Összegezve: Az Észak u. 90-92. alatt található telep minden szempontból 

Hódmezővásárhely leghátrányosabb helyzetű, legmélyebb szegregátuma, 

melynek felszámolása kiemelt helyet kap a város hosszabb távú tervei között.  

 

 

Szegregációs veszélynek kitett, leromlott területek elemzése 

 

A 2008. áprilisi bejárás során a KSH által minden további pinkkel és feketével jelölt 

terület is beazonosításra, majd tömbök szerinti lehatárolásra került a szakértők 

segítségével. Ezt követően az önkormányzat munkatársai a népesség nyilvántartási 

adatok alapján meghatározták a lakónépesség aktuális számát minden egyes 

tömbben. Az alábbi táblázat ezeket az adatokat összesíti: 



 123 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZEGREGÁTUM VIZSGÁLAT 2008.      
Népesség nyilvántartási adatok alapján       
1. sz. tömb Lakónépesség (fő) HHH LFT (háztartás) RSZ (háztartás) RGY (háztartás) 
Meggyesi u. 21-23. 6 0 0 0 0 
Szél u. 9-11-13-15-17-19 14 0 0 2 0 
Kökény u. 24-26. 3 0 0 0 0 
Könyök u. 26-27-28-29-31 9 0 1 0 2 
Összesen 32 0 1 2 2 
2. sz. tömb Lakónépesség (fő) HHH LFT (háztartás) RSZ (háztartás) RGY (háztartás) 
Nefelejcs u. 25-27-29-31-35-37-39 32 0 3 0 1 
Jókai u. 188-190-192-194-196-198-200-202-204-206-208-210-212-214-216 52 3 0 0 0 
Észak u. 141-143 10 0 0 0 1 
Összesen 94 3 3 0 2 
3. sz. tömb Lakónépesség (fő) HHH LFT (háztartás) RSZ (háztartás) RGY (háztartás) 
Jókai u. 68-68/a-70-72-74-76-78 11 0 0 0 0 
Kisfaludy u. 81-83-85-87-89-91-93 19 0 0 1 0 
Nyárfa u. 48-50-52-54-56-58 23 0 0 0 0 
Észak u. 39-41-43-45-47 14 0 0 0 0 
Összesen 67 0 0 1 0 
4. sz. tömb Lakónépesség (fő) HHH LFT (háztartás) RSZ (háztartás) RGY (háztartás) 
Koczka u. 3-5-7/a 9 0 0 0 1 
Rákóczi u. 70-72-74-76-78-80-82-84-86-88/a-88-90 26 0 1 2 1 
Szent László u. 71-73-75-77-79-81-83-85-87-89-91-93-95-97 51 0 1 1 2 
Jókai u. 69-71-73-75-75/a-77-79 9 0 1 0 0 
Összesen 95 0 3 3 4 
5. sz. tömb Lakónépesség (fő) HHH LFT (háztartás) RSZ (háztartás) RGY (háztartás) 
Felhő u. 1-3-5-7-9-11-13-15 26 0 0 0 0 
Gerle u. 5-7-9 11 3 0 0 2 
Összesen 37 3 0 0 2 
6. sz. tömb Lakónépesség (fő) HHH LFT (háztartás) RSZ (háztartás) RGY (háztartás) 
Klauzál u. 90-92-94-96-98-100-102-104-106 11 1 0 0 2 
Sas u. 1-3-5-7-9-11 13 0 0 1 0 
Görbe u. 51-53-55-57-59-61-63-65 16 0 0 0 0 
Rövid u. 2-4 3 0 0 0 0 
Összesen 43 1 0 1 2 
7. sz. tömb Lakónépesség (fő) HHH LFT (háztartás) RSZ (háztartás) RGY (háztartás) 
Klapka u. 1-3-5-7-9-11-13-15 20 0 1 1 2 
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Klauzál u. 165 2 0 0 0 0 
Körte u. 2-4-6-8-12-14-16-18-20-22-24 24 0 1   0 
Összesen 46 0 2 1 2 
8. sz. tömb Lakónépesség (fő) HHH LFT (háztartás) RSZ (háztartás) RGY (háztartás) 
Gellért u.12-14-16-18-20/a-22 22 0 0 0 1 
Tuhutum u. 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-34-36-38 41 1 1 2 3 
Összesen 63 1 1 2 4 
9. sz. tömb Lakónépesség (fő) HHH LFT (háztartás) RSZ (háztartás) RGY (háztartás) 
Kiserdő sor 3-4-5-6-7 12 0 1 2 1 
Tanya 871/a, 871/b, 871/c, 871/d, 871-5, 871.5 25 0 0 3 4 
Összesen 37 0 1 5 5 
10. sz. tömb Lakónépesség (fő) 0 LFT (háztartás) RSZ (háztartás) RGY (háztartás) 
Rezeda u. 1-3-5-7-9-11-11/a ; 2-4-6-8-10 44 0 0   1 
Összesen 44 0 0 0 1 
11. sz. tömb Lakónépesség (fő) HHH LFT (háztartás) RSZ (háztartás) RGY (háztartás) 
Lévai u. 136-138-140-142-144-146 25 0 1 0 1 
Damjanich u. 154-156-158-160-162-164-166-168-170-172-174-176-178-180-182-184 42 0 1 0 0 
Gólya u. 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25;2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26 91 14 10 6 14 
Kovács I. u. 3-5-7-9-13-15-17-19-23-25-27-29-31 25 0 0 1 1 
Összesen 183 14 12 7 16 
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Összességében megállapítható, hogy a fenti tömbök jelenleg sem tekinthetők 

szegregátumnak. Emiatt a felsorolt 11 tömb egyike sem képez jelenleg anti-szegregációs 

beavatkozási területet. Mindazonáltal, az önkormányzat folyamatos nyomon követését, és az 

ASZT keretében 2008-13 között megvalósuló, különböző általános prevenciós programokba 

történő bevonásukat az önkormányzat szorgalmazza, különös tekintettel a szegregációs 

veszélynek leginkább kitett, legrosszabb mutatókkal rendelkező és legsűrűbben lakott Gólya utca 

helyzetének kezelésére. Részletesebben lásd alább, a Leromlott területek című pontban, valamint a  

az Anti-szegregációs bevatkozási tervben, valamint a táblázatban a VI.2.2. pontnál. 

 

Leromlott területek 

 

A KSH által, 2001-ben még nem jelölt az önkormányzati és a CKÖ által megnevezett, szegregációs 

veszélynek kitett, leromlott területek, ahol a segélyezési és HHH tanulói adatok alapján 

a.) a népesség társadalmi összetétele kedvezőtlenebb a városi mutatókhoz viszonyítva: 

magasabb a 8 osztályos általános iskolai végzettséggel vagy kevesebbel rendelkezők aránya és a 

b.) a terület fizikai jellemzői kedvezőtlenebbek a következők: 

 

 Lakónépesség (fő) 

Szabadság tér 78-80-81-83-84-85-87-88  

(Csúcs városrész) 403

Gólya u. 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25;2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26  

(Tabán, Kincses-telep városrész) 91

Kaszap u. végig 

(Hódtó városrész, Hódtó lakótelep) 1104

 

Gólya utca 

 

A Kincses- telepen elhelyezkedő Gólya u. a KSH térkép alapján a 11. tömb részeként szerepelt, 

mely valójában két tömböt foglal magában. A bejárás során egyértelművé vált, hogy a terület 

megjelenítése a KSH térképen veszélyeztetett területként a tömböket elválasztó Gólya u.-ban 

koncentrálódó, főleg roma származású alacsony státuszú lakosság következtében történt.  

 

A KSH 2001-es adatai szerint a Damjanich u. felőli oldala 2001-ben 40,9%, a másik oldalon 46,5% 

volt a szegregációs mutató, így a KSH részletes adatokat erre a tömbre nem adott, ugyanakkor 

már 2001-ben leromlott területnek minősült. A népesség nyilvántartási adatok szerint 91 fő a 

lakónépesség száma jelenleg.  
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Szegregátum lehatárolás 2008. május Lakónépesség (fő) 

Lévai u. 136-138-140-142-144-146 25 

Damjanich u. 154-156-158-160-162-164-166-

168-170-172-174-176-178-180-182-184 42 

Gólya u. 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25;2-

4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26 91 

Kovács I. u. 3-5-7-9-13-15-17-19-23-25-27-29-31 25 

Összesen 183 

 

Gólya u. 

Az utca egy folyamat eredményeként vált szinte kizárólag roma származásúak által lakottá. Az 

1970-es években osztott itt a város ún. belvizes telkeket, akkor még nem volt megfigyelhető a 

roma többség. A telkeken magántulajdonú házak épültek, melyek az idők során adásvétellel 

kerültek a jelenlegi tulajdonosaikhoz (abban, hogy ezeket általában roma származásúak vásárolták 

meg, bizonyára közrejátszott az Észak u. közelségének ténye is, a családi, baráti kapcsolatok 

miatt). 

A házak többsége jó állapotú, karbantartott, általában többgyermekes családok lakják őket, 

megfigyelhető több generáció együttélése is. Néhány családban állandó munkahellyel 

rendelkeznek, többen végeznek rendszeresen alkalmi munkát, illetve különböző üzleti 

tevékenységeket. Az utóbbiakból származó jövedelem azonban az önkormányzat által nem 

ellenőrizhető, így a hatályos szabályozás miatt a hivatalos, bevallott jövedelmük alapján a 

támogatásokra (lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) jogosulttá 

válnak. 

A legutolsó felmérés szerint a 26 lakásból 10 LFT, 6 RSZ, 14 RGYK, 14 HHH mutatható ki. A 

körülmények állandó változása nyomon követhető már egy 2 hónapos vizsgálat időtartama alatt is. 

A HHH gyermekek száma: 14 fő, ami magas koncentrációt jelez. 

Az önkormányzat a terület 2008. évi helyzetfelmérését követően részletes intézkedési tervet dolgoz ki, melyet az 

Észak u.-i programmal együtt kezel. A szociológiai felmérés elvégzésére az Önkormányzat szakértő céget bíz 

meg. 

Az utcában magántulajdonú kertes házak találhatók, egyetlen nagyon elhanyagolt állapotú 

önkormányzati lakás mellett. A fentebb megjelölt tömb teljesen átlagos, kissé elöregedő 

népességet jelző utcaképet nyújtanak. A fellehető adatok azt mutatják, hogy a két nagy méretű 

tömb teljes lakossága sem tudta elfedni a területileg kb. 2/6-át kitevő Gólya u. alacsony szociális 

mutatóit. A CKÖ tájékoztatása szerint a Gólya u-ban életkoruk és a telkek minősége miatt 

olcsóbbak a házak, és az utóbbi években egyre több szegény roma család költözött be az utcába, 

melyben mostanra a lakosság közel 100%-a roma, így etnikai szegregáció veszélye is fenyeget. Az 

önkormányzat kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a Gólya u. ne váljon szegregátummá, ezért az 

ASZT keretében tervezett általános prevenciós beavatkozásokba, ESZA – típusú programokba 

bevonják ezt a tömböt is.  
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Hódtó lakótelep, Kaszap utca  

 

Hódtó lakótelep 

Hódtó u. 

Liszt Ferenc u. 

Ormos Ede u. 

Banner János u. 

Dr. Nagy György u. 

Eszperantó u. 

Kaszap u. 

Lakónépesség 

össz.: 3414 fő 

  

  

 

 
A teljes Hódtó lakótelep vásárhelyi viszonylatban nagyméretű és szokatlan, tízemeletes épületek 

együtteséből áll: a táblázatban megnevezett utcákban összesen 1362 lakásban 3414 fő lakik.   

Az összlétszámra lebontva a segélyezési adatok nem utalnak szegregációra:  

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben az 1362 háztartásból 139 részesül, 

- lakásfenntartási támogatást 97 háztartás kap, 

- rendszeres szociális segélyben 64 háztartás részesül. 

 

A lakótelepen belül a Kaszap utcában 1104 a lakónépesség száma. 39 db önkormányzati 

bérlakás található itt, melyek összkomfortos 1,5, 2 és 2,5 szobásak. A lakások mérete 47 m2 - 

64 m2 között alakul. Jellemzően gyerekes családok laknak itt. Az odafigyelést közoktatási 

esélyegyenlőségi helyzetelemzésben jelzett 18 HHH gyermek/tanuló indokolja, valamint a 

Kapcsolat Központ családsegítőinek jelzései. A számok alapján alacsony státuszú lakosok 

magas koncentrációról nem beszélhetünk, ezzel együtt az önkormányzat szándékában áll 

hosszabb távon, 2013 után szociális városrehabilitáció akcióterületeként kijelölni a Kaszap utcát.  
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Szabadság tér  
 

A KSH 2001. népszámlálási alapján a következő statisztikai mutatókkal rendelkezik a tömb:  

Mutató megnevezése 

Szociális 
rehabilitáció 

akcióterülete:  
 

Szabadság tér  
 

(Rárósi u. - Mózes u. - 
Szabadság tér - 

Vöröskereszt u. által 
határolt tömbben) 

Lakónépesség száma 788 fő 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 18,2 % 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 53,6 % 

Lakónépességen belül 60- x évesek aránya 28,2 % 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

36,9 % 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 
arányában 

10,7 % 

Lakásállomány (db) 417 db 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 16,3 % 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 
az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

49,4 % 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 
az aktív korúakon belül 

25,3 % 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 46,1 % 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 56,7 % 

Állandó népesség száma 768 

Legfeljebb általános iskola 8 osztályával rendelkezők 
aránya a 15-59 éves népesség körében 

36,9 % 

Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év feletti népesség 
körében 

10,7 % 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

49,1 % 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi 
lakónépességen belül 

65,5 % 

Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi 
ráta) 

19,1 % 

Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya.  
 
(Számítás: tartós munkanélküliek száma/ 
munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) 

8,8 % 

Azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben 
a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás 
volt 

17,7 % 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a 
lakott lakásokon belül 

15,3 % 

Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 35,3 % 
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A 2008. áprilisi önkormányzati adatok alapján aktuálisan 602 fő lakik a Szabadság téren, 331 

lakásban. Eszerint a lakónépesség száma 24%-kal csökkent az utóbbi 6 évben, míg a lakások 

aránya 21%-kal csökkent. Az eltérés mélyebb elemzését akadályozza, hogy 2002-ben a település 

rendezés során újraszámozták a teret, továbbá a KSH lehatárolás eltérő volta. 

 

Emellett megfigyelhető egy öregedési tendencia is:  

 

Lakossági korcsoport (év) 2001. 

arányuk (%) 

2008. 

arányuk (%) 

0-14  18,2 12,5 

15-59  53,6 57,3 

60-x 28,2 30,2 

 

 

Míg 2001-ben a 14 év feletti lakosok száma közel 81,8% volt, jelenleg 87,5 %, azaz 5,7 %-os 

emelkedést mutat. 

 

Az 50-es években a város központjában épült, zöld térre néző, 2-3 emeletes, tömbszerűen 

elhelyezkedő akkor modernek számító, félkomfortos, komfortos téglalakások kedveltek voltak a 

városban. Az akkori lakosság szociológiai szempontból heterogén volt. Napjainkra ez a 

heterogenitás kevésbé jellemző, mivel döntően egyszobás, 33-35 m2-es komfortos, félkomfortos 

lakások, a műszakilag és esztétikailag kívül-belül felújításra szoruló lakókörnyezet inkább az 

alacsonyabb státuszú lakosság számára elérhető.  

 

Az aktív korúak foglalkoztatottsági és iskolázottsági mutatóiból kiderül, hogy a szegregációs mutató 

nem éri el az 50%-ot, azaz a Szabadság tér nem tekinthető szegregátumnak, de az 

önkormányzat besorolása alapján szegregációs veszélyeztetett kitett, erősen leromlott 

területnek számít a városban, ahol prioritásként kezelik, hogy az IVS 2. ütemében, közép 

távon szociális városrehabilitáció valósuljon meg, akár más, a városközpontba tervezett 

fejlesztések hátrébb sorolásával is.  

 

A Szabadság tér megfelel a megyei jogú városokra vonatkozó IVS Tervezési útmutató Szociális 

városrehabilitáció című fejezetében foglaltaknak, mivel iparosított technológiával, 1945 után épült 

lakótelep. Az itt található többlakásos épületek egyharmada szociális bérlakás, a 

fennmaradók magántaulajdonban vannak. Az önkormányzat 2011-től kezdődően a fentebb 

megnevezett szociális bérlakások esetében az épületek fő strukturális elemeinek - tető, 

homlokzat, nyílászárók, épületgépészet, fűtési rendszer stb. - felújítását és az épületek 

akadálymentesítését tervezi. A komfortfokozat növelése érdekében a korszerűsítés mellett a 
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kis alapterületű lakások egy részének összenyitását is tervezik, melyet pontos igényfelmérés előz 

meg. Ehhez kapcsolódóan az épületek közötti zöldterületek – parkok, játszóterek - 

rehabilitációját, közösségi terek kialakítását – utcabútorok kihelyezése, közvilágítás javítása - 

is tervezik. Az itt élő lakosság részese lesz az ún. soft, ESZA-típusú (re)integrációs 

programoknak. 

 

A tér jelenlegi rossz szociális mutatóit főként az itt található 113 db önkormányzati szociális 

bérlakás okozza. A lakások komfortosak és félkomfortosak. A lakások többsége 1 szobás, de van 

közöttük 1,5 és 2 szobás is. A lakások mérete 21 m2 és 64 m2 között alakul. 

 

Ezen belül is a legrosszabb a helyzet a 100%-ban önkormányzati tulajdonban levő 78. szám 

alatt. Itt 2 emeletes, 24 db egységes, 33 m2-es 1 szobás-komfortos lakás található itt. 

 

Magas, a 60%-os önkormányzati tulajdonú lakások aránya a 80-as számú házban is, ahol 36 db, 

félkomfortos 1 szobás 22-35 m2-es önkormányzati bérlakás található. Itt 3 emelet és 3 

lépcsőház található. 

 

A lakbér mértékét a 60/2007. (12.01.) Kgy. Rendelet rögzíti. Jellemző adat, hogy a 

félkomfortos lakások 85 Ft/ m2, míg a komfortos lakások 170 Ft/m2 lakbért fizetnek havonta. Így a 

havi lakbér 1870 Ft és 5610 Ft között van a két legleromlottabb épületben. Ilyen alacsony, 2000 Ft 

alatti havi lakbér nagyon ritka a városban. 

 

A foglalkoztatottak számának aktuális alakulására és a jelenlegi lakosság legmagasabb iskolai 

végzettségéről nem állnak rendelkezésre frissebb adatok. A 2007. évi főbb önkormányzati 

segélyezései adatok a következők: 

 

- rendszeres szociális segély: 28 háztartás 

- lakásfenntartási támogatás: 34 háztartás 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 41 háztartás. 

- HHH gyermekek száma: 20 fő. 
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Az önkormányzati tulajdonú lakások részletes adatai a következők: 

Bérlakások a Szabadság téri lakótömbben Hódmezővásárhelyen  

Cím Komfort Szoba m2 Szerződés 

Önk-i tulajdon arány 
(%) 

/önk-i lakások száma 
összesen  

78. 
 
Szabadság tér 78. 
fsz.1. komfortos 1 

 
 
 

33 2008.12.31 
Szabadság tér 78. 
fsz.2. komfortos 1 

33 
határozatlan 

Szabadság tér 78. 
fsz.3. komfortos 1 

33 
2009.12.03 

Szabadság tér 78. 
fsz.4. komfortos 1 

33 
2009.12.19 

Szabadság tér 78. 
fsz.5. komfortos 1 

33 
határozatlan 

Szabadság tér 78. 
fsz.6. komfortos 1 

33 
2008.11.30 

Szabadság tér 78. 
fsz.7. komfortos 1 

33 
2008.4.24 

Szabadság tér 78. 
fsz.8. komfortos 1 

33 
határozatlan 

Szabadság tér 78. 
I/1. komfortos 1 

33 
határozatlan 

Szabadság tér 
78.I/2. komfortos 1 

33   
határozatlan 

Szabadság tér 78. 
I/3. komfortos 1 

33 
2008.08.27 

Szabadság tér 78. 
I/4. komfortos 1 

33   
határozatlan 

Szabadság tér 78. 
I/5. komfortos 1 

33 
2008.03.31 

Szabadság tér 78. 
I/6 komfortos 1 

33  
határozatlan 

Szabadság tér 78. 
I/7 komfortos 1 

33 
2008.11.30 

Szabadság tér 78. 
I/8. komfortos 1 

33 
határozatlan 

Szabadság tér 78. 
II/1. komfortos 1 

33 
határozatlan 

Szabadság tér 78. 
II/2. komfortos 1 

33 
2008.09.19 

Szabadság tér 78. 
II/3. komfortos 1 

33 
2008.12.31 

Szabadság tér 
78.II/4. komfortos 1 

33 
2009.03.31 

Szabadság tér 78. 
II/5 komfortos 1 

33 
határozatlan 

Szabadság tér 78. 
II/6. komfortos 1 

33 
2009.01.31 

Szabadság tér 78. 
II/7. komfortos 1 

33 
határozatlan 

Szabadság tér 78. 
II/8 komfortos 1 

33 
2007.12.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%  
 

összesen: 24 lakás 

80. 
 
Szabadság tér 80. 
I.lh. fsz.1. félkomfortos 1 

38 

határozatlan 
Szabadság tér 80. 
I.lh.fsz.2. félkomfortos 1 

36 
2008.05.31 

Szabadság tér 80 
I.lh.I/1. félkomfortos 1 

33 
2008.10.29 

Szabadság tér 80 
I.lh. I/2. félkomfortos 1 

35 
határozatlan 

60%  
 

összesen: 36 lakás 
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Szabadság tér 80. 
I.lh. I/3. félkomfortos 1 

35 
határozatlan 

Szabadság tér 80. 
I.lh.I/4. félkomfortos 1 

34 
határozatlan 

Szabadság tér 80. 
I.lh. II/1. félkomfortos 1 

35 
határozatlan 

Szabadság tér 80. 
I.lh. II/2. félkomfortos 1 

34 
határozatlan 

Szabadság tér 80. 
I.lh. II/4. félkomfortos 1 

34 
2009.01.30 

Szabadság tér 80. 
I.lh. II/5 félkomfortos 1 

22 
2009.04.22 

Szabadság tér 80. 
I.lh. III/1. félkomfortos 1 

34 
2008.09.07 

Szabadság tér 
80.I.lh. III/2. félkomfortos 1 

34 
határozatlan 

Szabadság tér 80. 
I.lh. III/5. félkomfortos 1 

22 
2008.07.31 

Szabadság tér 80. 
II.lh. fsz.1. félkomfortos 1 

34 
határozatlan 

Szabadság tér 80. 
II.lh. fsz.4. félkomfortos 1 

35 
2008.05.22 

Szabadság tér 80. 
II.lh. I/1. félkomfortos 1 

34 
2008.09.28 

Szabadság tér 80. 
II.lh. I/3 félkomfortos 1 

34 
2008.08.18 

Szabadság tér 80. 
II.lh. I/5. félkomfortos 1 

22 
határozatlan 

Szabadság tér 80. 
II.lh. II/1. félkomfortos 1 

34 
határozatlan 

Szabadság tér 80. 
II.lh. II/3. félkomfortos 1 

34 
határozatlan 

Szabadság tér 80. 
II.lh. II/4. félkomfortos 1 

34 
2008.12.31 

Szabadság tér 80. 
II.lh. II/5 félkomfortos 1 

22 
2008.12.31 

Szabadság tér 80. 
II.lh. III/2. félkomfortos 1 

34 
2008.08.09 

Szabadság tér 80. 
II.lh. III/3. félkomfortos 1 

35 
határozatlan 

Szabadság tér 80. 
II.lh. III/5. félkomfortos 1 

21 
határozatlan 

Szabadság tér 80. 
III.lh. fsz.3. félkomfortos 1 

35 
határozatlan 

Szabadság tér 80. 
III.lh.fsz.4. félkomfortos 1 

37 
határozatlan 

Szabadság tér 80. 
III.lh.I/1. félkomfortos 1 

34 
határozatlan 

Szabadság tér 80. 
III.lh. I/3. félkomfortos 1 

34 
peresítve 

Szabadság tér 80. 
III.lh. I/4. félkomfortos 1 

34 
határozatlan 

Szabadság tér 80. 
III.lh. II/1. félkomfortos 1 

34 
2008.12.31 

Szabadság tér 80. 
III.lh. II/2. félkomfortos 1 

34 
2008.08.31 

Szabadság tér 80. 
III.lh. II/4. félkomfortos 1 

34 
határozatlan 

Szabadság tér 80. 
III.lh. II/5. félkomfortos 1 

21 
2008.07.31 

Szabadság tér 80. 
III.lh. III/4. félkomfortos 1 

34 
2008.08.17 

Szabadság tér 80. 
III.lh. III/5. félkomfortos 1 

22 
határozatlan 

81. 
 
Szabadság tér 81. 
fsz.1. komfortos 2 

55 

határozatlan 

12,5% 
 

összesen: 3 lakás 
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Szabadság tér 81. 
fsz.3. komfortos 2 

55 
határozatlan 

Szabadság tér 81. 
II/8. komfortos 1 

25 
határozatlan 

83. 
 
Szabadság tér 83. 
I.lh. fsz.3. komfortos 1,5 

39 

2009.05.17 
Szabadság tér 83. 
I.lh. fsz.4. komfortos 1,5 

39 
2009.03.31 

Szabadság tér 83. 
II.lh. fsz.1. komfortos 1 

24 
határozatlan 

Szabadság tér 83. 
II.lh. fsz.4. komfortos 1 

39 
határozatlan 

Szabadság tér 83. 
II.lh. fsz.5. komfortos 1 

39 
határozatlan 

Szabadság tér 83. 
II.lh. I/3. komfortos 2 

63 
határozatlan 

Szabadság tér 83. 
II.lh. II/1. komfortos 1 

30 
határozatlan 

Szabadság tér 83.  
II.lh. II/6. komfortos 1,5 

40 
2007.11.29 

Szabadság tér 83. 
II.lh. II/7. komfortos 1,5 

40 
határozatlan 

Szabadság tér 83.  
II.lh. III/1. komfortos 1 

30 
határozatlan 

Szabadság tér 83. 
II.lh. III/5. komfortos 1,5 

40 
2009.04.14 

Szabadság tér 83. 
II. lh. III/6. komfortos 1,5 

40 
2009.01.09 

18,8% 
 

összesen: 12 lakás 

84. 
 
Szabadság tér 84. 
I.lh. fsz.4. komfortos 1,5 

50 

határozatlan 
Szabadság tér 84. 
I.lh. III/3. komfortos 2,5 

64 
határozatlan 

Szabadság tér 84. 
III.lh. fsz. 2. komfortos 1 

40 
2010.03.10 

6,3% 
 

összesen: 3 lakás 

85. 
 
Szabadság tér 85. 
II. lh. fsz. 2.  komfortos 2 

51 

2009.12.26 
Szabadság tér 85. 
II.lh. I/3. komfortos 2,5 

64 
2008.09.25 

Szabadság tér 85. 
II.lh. II/4. komfortos 2 

50 
2008.03.31 

Szabadság tér 85. 
II.lh. III/4. komfortos 2 

50 
határozatlan 

 
 
 

12,5% 
összesen: 4 lakás 

 

87. 
 
Szabadság tér 87. 
I.lh. fsz.1. komfortos 1 

37 

2008.12.31 
Szabadság tér 87. 
I.lh. fsz.2. komfortos 1 

43 
határozatlan, felmondva 

Szabadság tér 87. 
I.lh. fsz.3. komfortos 1 

43 
határozatlan 

Szabadság tér 87. 
I.lh. fsz.4. komfortos 1 

37 
2008.03.31 

Szabadság tér 87. 
I.lh. I/1. komfortos 1 

37 
2007.12.24 

Szabadság tér 87. 
I.lh. I/2. komfortos 1 

43 
2008.12.31 

Szabadság tér 87. 
I.lh. I/3. komfortos 1 

43 
határozatlan 

Szabadság tér 87. 
I.lh. I/4. komfortos 1 

37 
2008.05.14 

Szabadság tér 87. 
I.lh. II/1. komfortos 1 

37 
határozatlan 

100% 
összesen: 24 lakás 
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Szabadság tér 87. 
I.lh. II/2. komfortos 1 

43 
határozatlan 

Szabadság tér 
87.I.lh. II/3. komfortos 1,5 

43 
2008.06.01 

Szabadság tér 87. 
I.lh. II/4. komfortos 1 

37 
határozatlan 

Szabadság tér 87. 
II. lh. fsz.1. komfortos 1 

37 
2008.04.02 

Szabadság tér 87. 
II.lh. fsz.2. komfortos 1 

43 
2010.12.31 

Szabadság tér 87. 
II.lh. fsz.3. komfortos 1 

43 
határozatlan 

Szabadság tér 87. 
II.lh. fsz.4. komfortos 1 

37 
2007.12.14 

Szabadság tér 87. 
II.lh. I/1. komfortos 1 

40 
2008.09.12 

Szabadság tér 87. 
II.lh. I/2. komfortos 1 

43 
2008.11.30 

Szabadság tér 87. 
II.lh. I/3. komfortos 1 

43 
határozatlan 

Szabadság tér 87. 
II.lh. I/4. komfortos 1 

37 
határozatlan 

Szabadság tér 87. 
II.lh.II/1. komfortos 1 

37 
2008.03.31 

Szabadság tér 87. 
II.lh. II/2. komfortos 1 

43 
határozatlan 

Szabadság tér 87. 
II.lh. II/3. komfortos 1 

43 
2011.12.31 

Szabadság tér 87. 
II.lh. II/4. komfortos 1 

37 
2009.01.31 

88. 
 
Szabadság tér 88. 
I.lh.fsz.2. komfortos 1 

 
 
 
 

24 határozatlan 
Szabadság tér 88. 
I.lh. I/1. komfortos 2,5 

 
57 határozatlan 

Szabadság tér 88. 
II.lh. fsz.3. komfortos 1,5 

 
43 határozatlan 

Szabadság tér 88. 
II.lh. I/1. komfortos 1 

 
38 határozatlan 

Szabadság tér 88. 
II.lh. I/2. komfortos 1,5 

45 
2008.06.12 

Szabadság tér 88. 
II.lh. II/2. komfortos 1,5 

45 
határozatlan 

Szabadság tér 88. 
II.lh. II/3. komfortos 1,5 

45 
határozatlan 

 
 
 

29,2% 
összesen: 7 lakás 

Mindösszesen: 113 lakás 
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Külterületek szegregációs szempontú vizsgálata 

 

Az alábbi 2001-es KSH térképek a Hódmezővásárhely közigazgatási területéhez tartozó Külterületet 

ábrázolják, a fenti jelmagyarázattal megjelölve a szegregációs veszélynek kitett (pink) és a 

leromlott területeket (fekete). 

 

 

b.) Batida, Szikáncs és környéke 

 
 

 
 
c.) Erzsébet és környéke 
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d.) Mártély és környéke 

 

Amint fentebb, az egész városra kiterjedő helyzetelemzésből is kitűnik Hódmezővásárhely 

legelmaradottabb területei foglalkoztatottsági, iskolázottsági és lakókörnyezeti szempontból 

egyaránt a Külterületek. A KSH által szerkesztett, a 2001-es állapotokat bemutató, a-b-c-d 

térképek szerint ezek leromlott területek, melyek szegregátumnak nem tekinthetők.  

 

Az önkormányzat 2008. áprilisban - a 2001-es KSH térképek alapján - beazonosította az 

érintett utcákat, illetve az általuk lehatárolt tömböket, ezt követően a 

népességnyilvántartóból lekérte a lakónépességre vonatkozó adatokat, valamint az 

önkormányzati adatbázisokból a vonatkozó segélyezési adatokat és HHH tanulók számát. A 

számadatok jelenleg sem indokolják, hogy szegregátumnak tekintsük őket, mint az az 

alábbi összefoglaló táblázatból látható:  

 

1059 fő él jelenleg életvitelszerűen a Külterületeken összesen, ebből 200 fő, 18,8% a KSH által 

megjelölt leromlott területeken.  

 

A Külterületekre részletes adatokat az alábbi táblázat összesíti:
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Kútvölgy 147 12 1 95 40   5 46       

1. sz. tömb Lakónépesség (fő) 0-14 0-14-ből 3-5 éves 15-59 60-x Lakásállomány (db) HHH  Össz háztartás LFT (háztartás) RSZ (háztartás) RGY (ház

Táncsics M u. 2-26 páros oldal 20 1 0 14 5     8 2 0 

Bem J. u. 2-22 páros oldal 8 0 0 4 4     4 0 0 

Összesen 28 1 0 18 9   0 12 2 0 

2. sz. tömb Lakónépesség (fő) 0-14 0-14-ből 3-5 éves 15-59 60-x Lakásállomány (db) HHH  Össz háztartás LFT (háztartás) RSZ (háztartás) RGY (ház

Petőfi u. 2-10 páros oldal 11 1 0 7 3   2 3 1 1 

Rákócz u. 25-37 páratlan oldal 14 1 0 11 2     5 0 0 

Dózsa Gy. u. 28-40 páros oldal 10 0 0 5 5   3 5 2   

Összesen 35 2 0 23 10   5 13 3 1 

3. sz. tömb Lakónépesség (fő) 0-14 0-14-ből 3-5 éves 15-59 60-x Lakásállomány (db) HHH  Össz háztartás LFT (háztartás) RSZ (háztartás) RGY (ház

Külterületi ÁMK Megszűnt 2007.                     

Kútvölgyi Gyógyintézet Megszűnt 2001.                     

Összesen 0 0 0 0 0   0 0       

Kútvölgy összesen 63 3 0 41 19   5 25 5 1 

                        

Erzsébet 162 27 2 87 48   4 59       

1. sz. tömb Lakónépesség (fő) 0-14 0-14-ből 3-5 éves 15-59 60-x Lakásállomány (db) HHH  Össz háztartás LFT (háztartás) RSZ (háztartás) RGY (ház

Posta u. 2-28 páros oldal 10 0 0 5 5   0 4 0 0 

Czirják u. 2-8 páros oldal 9 2 0 7 0   0 2 0 0 

Összesen 19 2 0 12 5     6 0 0 

2. sz. tömb Lakónépesség (fő) 0-14 0-14-ből 3-5 éves 15-59 60-x Lakásállomány (db) HHH  Össz háztartás LFT (háztartás) RSZ (háztartás) RGY (ház

Czirják u. 11-15 páratlan oldal 3 0 0 0 3   0 1 1     

Posta u. 1-23 páratlan oldal 27 3 0 15 9   3 9 3 3 

Barátság u. 2-10 páros oldal 8 0 0 6 2   0 5 0 0 

Kossuth u. 2-10 páros oldal 13 1 0 7 5   0 6 0 1 

Összesen 51 4 0 28 19   3 21 4 4 

3. sz. tömb Lakónépesség (fő) 0-14 0-14-ből 3-5 éves 15-59 60-x Lakásállomány (db) HHH  Össz háztartás LFT (háztartás) RSZ (háztartás) RGY (ház

Gyöngyvirág u.páratlan oldal 7 0 0 7 0   0 2 0 0 

Összesen 7 0 0 7 0     2 0 0 

Erzsébet összesen 77 6 0 47 24   3 29 4 4 

                        

Szikáncs 561 71 16 356 134   0 138       

1. sz. tömb Lakónépesség (fő) 0-14 0-14-ből 3-5 éves 15-59 60-x Lakásállomány (db) HHH  Össz háztartás LFT (háztartás) RSZ (háztartás) RGY (ház

Petőfi u. 20-36 páros oldal 26 6 3 14 6   0 8 3 1 

Összesen 26 6 3 14 6   0 8 3 1 
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Szikáncs összesen 26 6 3 14 6   0 8 3 1 

                        

Batida 189 19 4 124 46   6 73       

1. sz. tömb Lakónépesség (fő) 0-14 0-14-ből 3-5 éves 15-59 60-x Lakásállomány (db) HHH  Össz háztartás LFT (háztartás) RSZ (háztartás) RGY (ház

Kossuth Lajos u. páratlan oldal 13 0 0 10 3   0 4 3 4 

Összesen 13 0 0 10 3   0 4 3 4 

2. sz. tömb Lakónépesség (fő) 0-14 0-14-ből 3-5 éves 15-59 60-x Lakásállomány (db) HHH  Össz háztartás LFT (háztartás) RSZ (háztartás) RGY (ház

Iskola u. páros oldal 5 1 0 4 0   0 1     

Április 4. u. 7-15 páratlan oldal 4 0 0 4 0   0 1       

Gagarin u. 1-11 páratlan oldal 12 0 0 6 6   0 6 1 1   

Összesen 21 1 0 14 6   0 8 1 1 

Batida összesen 34 1 0 24 9   0 12 4 5 

    

Külterület összesen 200 16 3 126 58   8 74 16 11 
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A 2001-es kútvölgyi KSH-térképen megjelenik az azóta már bezárt ÁMK, mely a 2007-es átfogó 

oktatási intézményi átalakítás során szűnt meg; valamint a 2001 végén felszámolt gyógyintézet. 

 

A 2008-as adatok alapján Erzsébeten a 162 fős összlakosság 47,5%-a (77 fő) él a leromlott 

területeken, melyet Kútvölgy követ 42,8%-kal (147 főből 63 fő). Ezzel szemben Szikáncson az 

arányok sokkal kedvezőbbek: 561 főből 26 fő, azaz mindössze 4,6%.    

 

A segélyezési adatok és a HHH gyermekek aránya sem támasztják alá a külterületi lakosság 

szegregációját. A legrosszabb helyzetben levő Batidán a leromlott területen 12 háztartás van, 

melynek 33,3%-a részesül LFT-ban és RGYK-ban, míg rendszeres szociális segélyben 41,6 % (5 

háztartás). Ugyanakkor a HHH tanulók száma: 0, melyet okozhat a szülői nyilakkozatok hiánya is. 

  

Ahhoz, hogy a Külterületek lakossága számára a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés tovább javuljon, az önkormányzat egységesen kezeli őket, mivel a város belterületén 

élőkhöz képest a tanyavilágban élők egyértelműen hátrányban vannak. Az 2008-13 között 

tervezett intézkedések ezért átfogóan érintik a külterületeken élőket.  

 

 

Szegregátum-elemzés összegzése 

 

A szegregátum két jellemző típusa közül Hódmezővásárhelyen a városszövetbe ágyazódott, 

szegregálódott telepszerű környezet a jellemző.  

 

Városszövettől elkülönült, alapvetően nem lakófunkciójú területekbe ékelődött szegregátumok 

(telepek) nincsenek. 

 

Mindezt a részletes helyzetelemzésben szereplő városi és városrészi szintű  

• demográfiai, 

• szociális (segélyezési. lakhatási, infrastrukturális ellátottsági), 

• területi elhelyezkedési (nem lakóövezetben, külterületen elhelyezkedő lakott területek 

vizsgálata), 

• foglalkoztatási (aktív korúak aránya, munkanélküliek aránya), 

• képzettségi 

adatok megbízhatóan alátámasztják. 
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2.7. A roma népességet magas arányban koncentráló városi telepek vagy 
telepszerű képződmények 

A MEH által kiadott Kisebbségi kalauz (2007) szerint 313-an vallották magukat a cigány 

kisebbséghez tartozónak Hódmezővásárhelyen. A helyi CKÖ becslése és a 2007-es átfogó 

esélyegyenlőségi helyzetfelmérés alapján becsült számuk kb. 3-5 ezerre tehető, azaz a 

lakosság 6-10%-a.  

 

2.7.1. Folyamatban levő vagy lezáródott telepfelszámolási és teleprehabilitációs 
programok a városban 

 

Telepfelszámolások az utóbbi években 

Endrei-telep 

 

Az Endrei-telep a Szentesi, 45-ös útnál található. Ez a városnak egy olyan területe, ahol a 

földterület önkormányzati tulajdonban van és csak a területen található épületek voltak 

magántulajdonban. A terület a rendezési tervben gazdasági övezetként van feltüntetve. 

 

Az 579/2003. (11.28.) Kgy. határozatban döntés született arról, hogy az Endrei-telepen 

található magántulajdonú ingatlanokról kezdődjenek tárgyalások az ingatlanok önkormányzati 

tulajdonba vétele céljából, s amennyiben a tárgyalások nem vezetnének eredményre, a kisajátítási 

eljárás megkezdésére történjenek meg a szükséges intézkedések. 

 

A közgyűlési határozat értelmében 9 db terület vonatkozásában kezdődtek meg a tárgyalások. A 

tárgyalások eredményeképpen 6 db ingatlan tulajdonossal sikerült megegyezni. Egy esetben 

cserelakás felajánlásával, a többi esetben adásvételi szerződés megkötésére került sor.  

 

Két család tulajdonát képező három ingatlan vonatkozásában nem sikerült megegyezni, 

mert a felajánlott vételárat az ingatlan tulajdonosok végül nem fogadták el, annak ellenére, hogy 

szóban sikerült megegyezni. Ezt követően az önkormányzat 2006. év elején kisajátítási eljárás 

lefolytatását kezdeményezte a Közigazgatási Hivatalnál. A kisajátítási eljárás eredményeképpen a 

Közigazgatási Hivatal 2006. júliusában meghozott határozatában az érintett 3 területet kisajátította 

városrendezés közérdekű célra.  

 

A Közigazgatási Hivatal ingatlanforgalmi szakértője értékbecslést készített az érintett ingatlanokról, 

ennek alapján kártalanították őket. A határozattal szemben az érintett családok fellebbezést 

nyújtottak be a Csongrád Megyei Bírósághoz: eszerint nem a kisajátítás tényét kifogásolták, hanem 
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a kártalanítási összeg megemelését kérték. A bíróság független ingatlan-forgalmi szakértőt rendelt 

ki, akinek szakvéleménye alapján a kártalanítási összegeket megemelte. A határozatot az 

önkormányzat elfogadta, a pénzt bírósági letétbe helyezte, azonban a családok a 90 napos átadási 

határidőt nem tartották be, a lakásokat nem hagyták el. 

 

A több évig tartó, sikertelen önkormányzati egyeztetést, majd a jogerős bírósági ítéletet 

nem követte megegyezés, ezért az önkormányzat végrehajtási eljárást kezdeményezett a 

Közigazgatási Hivatalnál, mely szintén sikertelen volt, a kiszabott bírság ellenére is. Ezért 

többszöri felszólítás után a Közigazgatási Hivatal gondoskodott a lakások kiürítéséről és 

az ingatlanok Önkormányzat részére történő átadásáról. 

 

Az Endrei-telepen élő családok közül volt, aki önkormányzati lakásba került elhelyezésre, 

határozatlan idejű szerződéssel. Akivel meg tudott az Önkormányzat egyezni, ott adásvételi 

szerződés került megkötésre, a családok a kapott összegből saját tulajdonú ingatlant vásároltak. 2 

család esetében került sor kisajátítási eljárásra, a családok a kártalanításként kapott összegből 

saját tulajdonú ingatlanokat vásároltak. 

 

Az Endrei-telepet az önkormányzat négy év alatt, 2007 novemberében számolta fel. 

 

 

Tanya 1319. 

 

A Kutasi út mentén található téglagyári telepet, a 20. század első felében Liedenfeld-telepnek 

nevezték. Korábban 15 család volt itt elhelyezve. Az ingatlanok állapota rossz, felújításra szorulók, 

az infrastrukturális ellátottság alacsony. Az elmúlt években fogalmazódott meg a telep 

felszámolásának lehetősége, az ott élő, érvényes bérleti szerződéssel rendelkező 9 család méltóbb 

körülmények közé helyezése. Esetükben az önkormányzatnak elhelyezési kötelezettsége van. A 

felszámolás, azaz a bérlők elhelyezése 2007. őszén kezdődött meg, és a tervek szerint 2008. 

nyarára megvalósul. Mostanra 6 család elhelyezése megtörtént, 3 családdal a szerződéskötés 

folyamatban van. Két család esetében a korábban megindított végrehajtási eljárás 

eredményeképpen kilakoltatásra kerül sor. 

 

Minden család, aki érvényes lakásbérleti szerződéssel rendelkezett, elhelyezésre került. A 

cserelakások a Dobó K, Bibó L, Janáky I., Ferenc u., Klauzál utcában található önkormányzati 

lakásokban vannak. Akik nem rendelkeztek érvényes lakásbérleti szerződéssel, vagy végrehajtási 

eljárás van folyamatban a lakás kiürítésére méltányosságból egy család elhelyezésre került, egy 

család esetében pedig még egyeztetések vannak folyamatban. 
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Összegezve: a Tanya 1319. a felszámolás utolsó stádiumában van. 

 

 

A fentieken kívül a Szegregátumok, leromlott területek című részben részletesen bemutatatott 

szegregátumban, az Észak u. 90-92. szám alatt és a leromlott területnek minősülő Gólya 

utcában döntően, 70-90%-ban roma családok élnek. Számottevő, kb. 40% a romák aránya a 

Szabadság tér szociális bérlakásaiban is. 

 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat (CKÖ) Hódmezővásárhelyen 

 

Hódmezővásárhely Önkormányzata élő, folyamatos kapcsolatot ápol a helyi CKÖ-vel, melynek a 

belvárosban, az Andrássy úton van az irodája. A települési önkormányzat és a CKÖ 

együttműködik többek között a szociális, az oktatási, a lakásügyekkel kapcsolatban, 

valamint mindazon ügyekben, amelyek a helyi cigány kisebbséget érintik.  

 

A 2007. november 29-én Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Cigány 

Kisebbségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás szerint a 2008-as 

költségvetési évre a települési önkormányzat havi 500.000 forintot biztosít a CKÖ részére működési 

kiadásai fedezésére.  

2008. évi 6 000 000,- Ft-os költségvetési keret terhére a CKÖ felújíttatta az Andrássy út 1. sz. alatti, 

idén kiutalt CKÖ Központi Irodát. Ebben az irodában működik a megyei kisebbségi testület is, itt zajlik a 

megyei kisebbségi ügyek intézése. Az iroda kialakításának költségeit a 2008. évi költségvetési keretből 

finanszírozzák. Megalakulása esetén itt kapna helyet a kistérségi társulás, valamint a Kistérségi Ház. 

Ezek működésére is tartalékolni kell pénzt, mert az OCÖ csak a költségek 10%-át finanszírozza. 

Jelentős összegeket különítettek el a roma gyerekek nyári táboroztatására, Balatonszárszón 2 millió Ft 

a táborozás költsége, és Erdélybe is terveznek utazást. A keret felhasználása a megállapodás szerint 

dologi kiadások elszámolására fordítható. 

 

A város az együttműködést a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal szorosabbra fűzi. A CKÖ elnöke a 

törvény erejénél fogva (1993. évi LXXVII. tv. 30/N § (3)) tanácskozási joggal  vehet részt a 

Közgyűlés munkájában, valamint a bizottsági üléseken, szintén tanácskozási joggal vehet részt, 

felszólalhat. Az Önkormányzat a CKÖ Iroda munkájának segítésére biztosít egy felsőfokú 

képesítéssel rendelkező asszisztenst (határidő: 2008. december 31.) A közigazgatási tevékenység 

és a képviselet hatékonysága érdekében a CKÖ és HMJV Önkormányzata keresi a lehetőséget a 

CKÖ tagjainak vagy a CKÖ által kijelölt személynek államigazgatási képzésére. 
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Roma Tanács 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a cigányság társadalmi helyzetének javítására 

irányuló önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása céljából 2007 januárjában tárgyalta és 

határozatként elfogadta a Roma Tanács felállítását.  

 

A szervezet tagjai: a polgármester; a települési CKÖ elnöke; a Hódmezővásárhelyen működő 

egyéb roma, civil vagy politikai szervezet vagy egyesület által delegált képviselő; a városi 

rendőrkapitány, vagy az általa delegált bűnmegelőzési szakember; a Polgármesteri Hivatal 

kisebbségi ügyekért felelős referense; valamint a roma közösségek képviseletét ellátó szervezetek 

javaslatára a polgármester által 2 éves időtartamra felkért hét személy. A Tanács szükség esetén 

külső szakértők bevonását is kezdeményezheti.  

 

A Roma Tanácsba a következő szervezetek delegáltak tagokat: RDSZ (Roma Demokraták 

Szövetsége), MCDSZ (Magyarországi Cigányok Demokratikus Szervezete), CKÖ (Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat), Lungo Drom, MEKISZ (Magyar Etnikai Kisebbségek Szervezete), VSZRKSZ 

(Vásárhelyi Szegények és Rászorultak Kisebbségi Szövetsége), ÉMTE (Élet Minőségéért Többcélú 

Egyesület), MDSZ (Magyar Demokraták Szövetsége Vásárhelyi Tagszervezete), HRSZ 

(Hódmezővásárhelyi Romák Egyesülete).  
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3. Anti-szegregációs program  

Tervezett átfogó anti-szegregációs beavatkozások 2008-13 között Hódmezővásárhelyen 

3.1. Az anti-szegregációs beavatkozások alapelvei 

 A már szegregálódott területeken az alacsony státuszú lakosság koncentrációjának 

oldása;  

 Az alacsony státuszú lakosság által lakott leromlott területek középtávú 

szegregációjának időben történő megállítása, megelőzés; 

 A szegregátumokban és leromlott területeken élők lakhatási, szociális, munkaerő-piaci 

helyzetét hosszabb távon közelíteni a városi átlaghoz oly módon, hogy a város más 

területein élők helyzete ezzel párhuzamosan ne romoljon; 

 A város célja a népesség megtartása; 

 A bérlakásállomány bővítése; 

 Az újonnan épült bérlakások 20%-a szociális bérlakásként adandó ki, nem tömbszerűen és 

területileg nem szegregáltan; 

 A szegregátumok területén további bővítést nem terveznek; 

 Lakás- és ingatlangazdálkodás területén figyelemmel kísérik, hogy ne alakuljanak ki 

tömbszerűen szociális bérlakások; 

 A bérlakásokban történő beavatkozások esetén a lakókat elsősorban a városba  helyezi el; 

  A város lakottan lakást nem ad el; 

 A bérleti jog nem idegeníthető el; 

 Bérleti jog cseréjénél az önkormányzat kötelezően vizsgálja, hogy hova kerül elhelyezésre a 

család; 

 A vonatkozó helyi rendeletek összehangolása a fenti alapelvekkel. 

3.2. A társadalmi integrációt biztosító, tervezett általános beavatkozások 

3.2.1. A beavatkozási programokban érintett szektorok 

I. Oktatási-nevelési integráció megvalósítása 

A Települési közoktatási esélyegyenlőségi helyzetfelmérés nyomán kialakítandó Akciótervben foglalt 

tevékenységek megvalósítása a tervezett módon és 1-3-6- éves ütemezésben. 

 

II. Szociális-foglalkoztatási integráció erősítése  
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A szociális ellátórendszer kapacitásának és minőségének, a közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférésnek a javítása. Az alacsony státuszú lakosság általános képzettségének, 

foglalkoztatásának emelése. 

 

III. Lakhatási integráció 

Rossz minőségű lakásállomány korszerűsítése, illetve felszámolása, az ott élők integrálása: 

- magasabb komfortfokozatú, egészségesebb szociális bérlakások biztosítása a város 

belterületén ; 

- a lakókörnyezet rehabilitációja: komfortfokozat növelése; 

- segítség a tulajdoni lakáshoz jutásban stb. (szocpol, fiatalok otthonteremtési támogatásai, 

önerő helyi támogatása stb.); 

 

Az integrációt erősítő – lakhatási, társadalmi szegregációt megelőző intézkedések megjelenítése a 

településrendezési, fejlesztési tervben.  

 

IV. Partnerségek kialakítása az alacsony státuszú roma és nem roma lakosság társadalmi-

szociális integrációjának elősegítése érdekében 

Két vagy többoldalú együttműködési megállapodások az Anti-szegregációs programban tervezett 

tevékenységek megvalósítása érdekében Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata, a helyi CKÖ, 

Roma Tanács, valamint civil szervezetek között. Fontos szempont az érintett célcsoport 

képviselőinek a bevonása az őket érintő döntésekbe és beavatkozásokba. 

 

3.2.2. Beavatkozási programok részletezése szektoronként  

I. Oktatási-nevelési integráció Hódmezővásárhelyen 
 

Általános, rendszerszintű integrációs beavatkozások 

 

I.1. A helyzetelemzés megállapításaiból következő egyik legfontosabb teendő, hogy minden 

tanévben a körzethatárok rendszeres felülvizsgálata szükséges az évi OKM statisztikai 

adatszolgáltatás és az újabb szülői nyilatkozatok beérkezése függvényében.  

 

I.1.1. A körzethatárok ellenére a HHH-s családok a számukra legközelebbi iskolát választják, s 

mivel a választott iskola körzetében eleve magasabb a HHH-sok aránya - és előnyben kell 

részesítenie a körzeten kívüli HHH-sokat - továbbvihető a települési szegregáció az iskolára, s 

ismételten elindulhat egy szegregálódási folyamat. Ezt megelőzendő, fontos feladat a családok 

meggyőzése az integráció hosszabb távú előnyeiről - rendszeres kommunikációval. Az újbóli 
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szegregációhoz vezető folyamatok megakadályozása, valamennyi önkormányzati és nem 

önkormányzati iskola tudatos koordinálásával. 

 

I.1.2. Az új körzetesítés megkerülése érdekében a szülők egy része bejelentkezik abba a körzetbe, 

ahova a gyermeküket óvodába, iskolába szeretnék járatni. Fontos az intézményi 

együttműködés, a jelzőrendszer további erősítése városi szinten az önkormányzati és nem 

önkormányzati – alapítványi, egyházi – intézmények között közoktatási feladatellátási 

megállapodások kiterjesztése a még be nem vontakra. 

 

I.2. Meg kell valósítani a HHH tanulók nyomon követését, iskolai sikerességének segítését 

a családsegítés és szociális munka komplex eszközrendszerével. 

 

I.3. Az átfogó átszervezés eredményének tekinthető, hogy most már nincs olyan intézmény 

Hódmezővásárhelyen, ahol a HHH gyermekek aránya elérné, vagy meghaladná a 20%-ot, de az 

arányos feladatmegosztás még nem valósult meg, felmenő rendszerben az iskolák 

közötti különbségeket csökkenteni szükséges.  

 

I.4. Az önkormányzat munkatársai nyomon követik, hogy az új, integrált struktúra hosszabb 

távon milyen eredményeket hoz, költséghatékonyabb-e, valamint az oktatási intézmények 

minőségbiztosítási tevékenységük során rendszeresen vizsgálják az érintett tanulók és szülők 

elégedettségét. 

 

I.5. A HHH gyermekek döntően nem veszik igénybe a szabad választás alapján megtartandó, 

ingyenes tanórán kívüli programokat (napközi, iskolaotthon, szakkör, klub), mivel nem maradnak 

délután az iskolába. Cél: Figyelemfelkeltő, érdekes programokkal, befogadó magatartással 

motiválni a HHH gyermekeket – illetve családjukat – minél nagyobb arányban a délutáni, 

tanórán kívüli iskolai programokon történő részvételre. Az iskolaotthonos program 

kiterjesztése. 

 

 

I.6. A HHH tanulók körében magasabb a hiányzási arány, a lemorzsolódás és a magántanulók 

aránya. A hiányzások és a lemorzsolódás csökkentése érdekében tovább kell szélesíteni a 

pedagógusok módszertani eszköztárát. Differenciált, egyénre szabott fejlesztési tervek kidolgozása 

szükséges. Műhely jelleggel esetmegbeszélések folytatása a család és a tanuló, valamint segítő 

szakemberek bevonásával. Szükséges a magántanulók számának intézményenkénti 

felülvizsgálata, ahol indokolt a magántanulói státusz megítélésének szigorítása – különös 

tekintettel a HHH családok kérelmeire, mivel esetükben szignifikánsan nagyobb a drop-out esélye. 
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A lemorzsolódás megelőzésének egyik kiemelt eszközeként indokolt mentorprogram indítása a 

Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetével együttműködésben. 

 

I.7. Az oktatási intézményi infrastruktúra folyamatos fejlesztése szükséges, minden lehető 

eszközzel és forrással a 21. századi, minőségi oktatás biztosítása érdekében. 

 

I.8. A helyi pedagógus-társadalom azonosulása az integráció követelményével még nem teljes 

körű. Teljes tantestületeket és intézményvezetőket érintő továbbképzések, komplex 

közösségfejlesztő programok szükségesek. Cél: a pedagógusok szakmai-módszertani 

eszköztárának újabb bővítése, mentálhigiénés megerősítése, szemlélet és attitűd-formálás az 

integráló, inkluzív nevelés–oktatás megvalósítása érdekében. A magas HHH-arányú 

intézmények pedagógusainak és a segítő foglalkozásúak kiégésének megelőzése. 

 

I.9. A jelenleg társadalmi vitára bocsátott Települési és intézményi Közoktatási 

Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv testületi elfogadása, ezt követően  akcióterületeinek és 

a tervezett beavatkozásainak megvalósítása az ütemterv alapján.  
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Intézménytípus szerinti beavatkozások 

 

I.II. Óvodáztatás 

 

I.II.1. A hátrányos helyzetű gyermekeket beíratják az óvodába, de igen magas a hiányzások 

aránya. Ebben az érintett családokkal  a család-óvoda kommunikáció javítása és 

folyamatosabbá tétele segíthet, melyben a helyi CKÖ, valamint a társult roma civil 

szervezetek önkéntes alapon, hatékonyan segíthetik a családsegítő munkatársait. A 

jelzőrendszer működésének megerősítése és kiterjesztése szükséges az óvodára. 

 

I.II.2. A külterületeken fennmaradt tanyaközponti óvodákban is igénylik a szülők az egész 

napos óvodai ellátást, miközben mindössze 7-12 gyermek jár ezekbe az intézményekbe. A két 

óvónő és egy dajka biztosítása komoly költségeket ró a fenntartóra, de az önkormányzat tekintettel 

a gyerekek érdekére vállalja a többletköltséget a továbbiakban is. 

 

I.II.3. A tanulási nehézség veszélyeztetettséget az óvodás korban azonosítani szükséges, mivel a 

prevenció ebben az életkorban a leghatékonyabb. A Nevelési Tanácsadó munkatársai szűrnek, az 

EGYMI utazó gyógypedagógusai teljes kapacitással fejlesztenek az óvodákban, de a szükségletek 

mindig fokozódnak. Ezeknek a fenntartó a továbbiakban is meg kíván felelni, biztosítva a 

prevenció és a korai fejlesztés lehetőségét a gyermekeknek. Speciális szakemberek rendelkezésre 

állnak, de a segítők, a pedagógiai asszisztensek létszámának növelése szükségessé válik, 

ha a jelenleginél több gyermek kerül az integráló óvodákba. 

 

I.II.4. Az óvodai akadálymentesítési program folytatását tervezik 2009-ben és azt követően 

is, elsősorban ahogy azt a DAOP pályázati források lehetővé teszik.  

 

I.II.5. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését célzó programok bevezetése, különös 

tekintettel a HHH gyermekek integrációjának előmozdítására. 

 

 
I.III. Általános iskolák 

 

I.III.1. A Szent István Általános Iskola, a Varga Tamás Általános Iskola, és a Klauzál 

Gábor Általános Iskola külön figyelmet is igényel, mivel ezekben magasabb a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményekre (rgyk) jogosultak és egyúttal magas a HHH gyermekek aránya. 

A Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola rgyk-s diákjainak aránya is magas. 
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I.III.2. Bár megkezdte az integrációt, még nagyon alacsony a Liszt Ferenc Ének-Zenei 

Általános Iskolában és a Kertvárosi Katolikus Általános Iskolában (utóbbi nem 

önkormányzati) a HHH tanulók aránya. Cél: a városban az intézményi HHH arányok kiegyenlítése 

felmenő rendszerben. 

 

I.III.3. A halmozottan hátrányos helyzet megállapításához szükséges, aláírt nyilatkozatokat a 

szülők többsége nem juttatja vissza a Jegyzői Hivatalba. E probléma áthidalására a 

2007/2008-as tanévben bevonták a közoktatási intézmények ifjúságvédelmi felelőseit, valamint az 

osztályfőnököket is, akik ismerve a nehéz helyzetben lévő szülőket, segítettek az adatlapok 

kitöltésében. A továbbiakban a szülők jobb tájékoztatását családlátogatással vagy a 

lakóhelyhez közel szervezett fórumok segítségével - a közalkalmazottak mellett – a CKÖ és a 

roma civil szervezetek önkéntesei is segíthetik. 

 

I.III.4. Kompetencia-mérések tapasztalatai alapján a következő időszak fontos feladata, hogy a 

diákok közötti különbség csökkentésében hatékonyabbá váljanak az iskolák, s a leszakadók 

hátránya ne nőjön tovább. 

I.III.5. Roma pedagógiai asszisztens program indítása az iskolai szociális munka kiszélesítése 

céljából.   

 

I.IV. Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja 

 

I.IV.1. A Tanulási Képességet Vizsgáló Csongrád Megyei Szakértői Bizottság munkája nem 

követi a szükségleteket, vizsgálataikat Szegeden végzik, így sokszor nehézséget jelent, hogy 

a gyermek eljusson a vizsgálatra. A Bizottság a megkeresések ellenére sem teljesítette az SNI 

tanulók szakértői felülvizsgálatát. A Bizottságok rendkívül túlterheltek. Fejlesztésük, 

továbbképzésük az önkormányzatok hatókörén túlesik, ugyanakkor a tanulók 

esélyegyenlőségének biztosítása a közoktatási intézményt működtető önkormányzat elsődleges 

feladata és felelőssége.  

 

I.IV.2. Az EGYMI munkatársainak továbbra is figyelemmel kell kísérniük az SNI-kategóriából kivett, 

visszahelyezett tanulók iskolai előrehaladását, el kell látniuk az egyéni fejlesztéseket, hiszen az 

intézmények nem rendelkeznek ehhez szakemberekkel, de a a Közoktatási törvény értelmében a 

gyermekek fejlesztéséről továbbra is gondoskodni kell.   
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I.V. Középiskolák  

 

I.V.1. A HHH tanulók döntő többsége legfeljebb szakiskolában tanul tovább, érettségit adó 

szakképzéseket vagy gimnáziumi képzést nem választanak, ezáltal a későbbi felsőfokú 

továbbtanulásukra is igen csekély esély van. Mindez a munkaerő-piaci versenyben komoly 

esélyhátrányt jelent számukra, mely felnőttkorban még nehezebben kompenzálható. Cél: megfelelő 

felkészítéssel az érettségit adó – felsőoktatási továbbtanulásra jogosító – továbbtanulás 

bátorítása, pozitív példák erősítése. A nyelvi előkészítő évfolyamokon is növelni kell a HHH 

tanulók arányát.  

 

I.V.2. A Kalmár Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolában a szakiskolai képzésben a 

hiányzások és a lemorzsolódás magas arányát tervezik csökkenteni a pedagógusok 

módszertani eszköztárának bővítésével, pályaorientációs tanácsadással. Nyertes TÁMOP pályázat 

esetén a tanulói szociális kompetencia-fejlesztés és életpálya építés megvalósításával. A 

TISZK rendszer kiépülésével a szakképzési rendszer korszerűsödik, a képzés piacképesebbé válik, a 

képzések közötti átjárhatóság nő. 

 

I.V.3. A HEFOP 2.1. forrásból létrejött Napraforgó Tanoda működésének önkormányzati nyomon 

követésével, a TÁMOP keretében újabb tanoda-pályázat benyújtásával további tanodák 

létrehozásával a tanoda-program továbbfejlesztését célszerű megvalósítani a városban.  

 

I.V.4. Hódmezővásárhely Önkormányzata mind a négy, közös igazgatású szakképző 

intézményével részt vesz egy Csongrád megyét átszövő és Békés megyét is érintő Térségi 

Integrált Szakképző Központ (TISZK) létrehozásában. Ez a TISZK lesz az ország legnagyobb 

tanulólétszámot (kb. 22.000 tanuló) magába foglaló térségi szakképző központja. A TÁMOP 

keretében „1000 Mester – Integrált Szakképzési Központ a Dél-Alföldön” címmel, 2008 januárjában 

benyújtott két fordulós TISZK-pályázat első fordulójának értékelése jelenleg folyamatban van. 

 

I.VI. A HHH tanulók iskolai sikerességének támogatása már bevált és működő ösztöndíjprogramok 

- AJKP –, valamint AJKSZP – szakiskolai - program elindítása révén. Ennek a feltételrendszere 

már adott. 

Továbbá, az önkormányzat tervezi egy helyi alsós ösztöndíjprogram feltételrendszerének 

kidolgozását (rövid távon belül) és bevezetését középtávon a szükséges források előteremtésének 

függvényében. A támogatás célja a gyermekek minél korábbi életkortól kezdődő motiválása a 

tanulásra és ezzel párhuzamosan szüleik bevonása az iskolai sikeresség érdekében. 

 

A fentiekben körvonalazott átfogó tevékenységek részletes feladattervét, valamint rövid-, közép- és 

hosszú távú várható eredményeit a jelenleg véglegesítés alatt, társadalmi vitán  levő Közoktatási 
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Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv tartalmazza. Az Anti-szegregációs program és a Közoktatási 

Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv tartalmi összehangolása megtörtént. A tervezett konkrét és 

részletes beavatkozások beemelése az ASZT-be csak a közoktatási esélyegyenlőségi terv 

elfogadását követően, az ASZT legközelebbi felülvizsgálatakor válik esedékessé. 

 

II. Szociális és foglalkozatási integráció erősítése 

A szociális integráció érdekében tett beavatkozások 

 

A Szociális ellátórendszert bemutató részletes helyzetelemzés ( lásd 2.3. pontnál) alapján az alábbi 

területeken terveznek 2008-13 között szociális integrációt segítő, konkrét beavatkozásokat:  

 

Gyermekjóléti Központ – Családsegítő Szolgálat 

 

A Gyermekjóléti Központ eddigi tevékenységére inkább a problémakövető, és nem a megelőző 

tevékenység volt a jellemző. Következő évtől kezdődően tervezik a prevenciós programok 

folyamatos bevezetését. Első lépésben a gyermekek jóléte érdekében a családok stabilitását, 

értékátörökítő képességét szeretnék erősíteni; majd a másodlagos szocializációs színterek, 

szereplőire dolgoznak ki programokat. 

 

A Gyermekjóléti Központ és a Családsegítő Központ feladatai hatékonyabb ellátása érdekében 

számos önkormányzati egységgel, több más intézménnyel, civil szervezettel is együttműködik. 

Kiemelten fontos a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal való kapcsolatuk szorosabbra fűzése a 

jövőben, mivel központ legégetőbb problémája a roma gyermekek ellátásának megoldása. 

 

2008-2013 között tervezett beavatkozások 

 

Rövid távú (1 év) 

 

II.1. IPR menedzsment -Iskolai Gyermekvédelmi Felelősök (IGYF) Műhely létrehozása  

Az Integrációs Pedagógiai Rendszerhez (IPR) kapcsolódóan a HHH-diákok integrációját segítő 

műhely, mely éves munkaterv szerint dolgozik. Minden általános iskola (a nem önkormányzatiak 

is!) egy IGYF munkatársat delegál, aki a HHH-ügyeket koordinálja intézményen belül, s rajtuk 

keresztül lehet egységesen intézni a HHH-val kapcsolatos minden törvényi és pályázati 

tevékenységet, kötelezettséget. A HEFOP 2.1.5.B-ben megkezdett tevékenységet települési szinten 

továbbfejlesztik azzal, hogy az óvodák és és a középiskolák is bekapcsolódnak ezt követően a 

munkába.   



 152

o Összehangolt esetmegbeszélések a oktatási intézmény, a gyermekjóléti és 

családsegítő szolgálat, a CKÖ részvételével módszerbörze, szakmai képzések. 

o Családcsoportok szervezésének segítése. 

II.2. Gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékonyabbá tétele:  

II.2.1. Bevont szervezetek számának növelése, rendszeres havi találkozók, esetmegbeszélések. 

Védőnők, civil önkéntes aktivisták, CKÖ szerepének hangsúlyosabbá tétele, fokozottabb 

együttműködések az oktatási intézményekkel.  

 

Közép távú (3 év) 

 

II.2.2. Speciális szakemberek elegendő számú foglalkoztatásához kapacitásnövelés 

megalapozása pályázati fprrások bevonásával (TÁMOP, Norvég alap) annak érdekében, hogy a 

szociális munka a közoktatási alapellátás teljes spektrumára kiterjedjen a középtávon az óvodáktól 

a középiskoláig bezárólag – különös tekintettel a gördülékenyebb átmenetekre, így kiemelten az 

óvoda-iskola átmenetre. 

 

II.3. HH/HHH gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése 

Hátrányos helyzetű gyerekeknek folyamatos ingyenes program biztosítása a Petőfi Művelődési 

Központtal együttműködve – az Agora pályázatban tervezett MNK! Program keretében kiemelten: 

kézművesség, szabadidős programok, vetélkedők, sportrendezvények, kirándulások. 

- Filmklub: serdülő korú fiatalok erkölcsi, esztétikai érzékének fejlesztése, a filmekhez 

kapcsolódó beszélgetések segítségével. 

- Éjjel-nappali játszóház: csellengő fiatalok részére folyamatos program, játék, felügyelet 

biztosítása. A lehetséges pályázati források felhasználása elengedhetetlen a 

megvalósításhoz. 

o Iránytű Baráti Kör megalakítása 

o Kortárs segítők vezetésével működő csoport: beszélgetések értékrend, önismeret, 

kommunikáció, párválasztás témákban, szakemberek meghívása. 

 

II.4. SZH klub létrehozása   

A válások, a veszélyeztetett gyermekek riasztóan nagy száma azt sejteti, hogy nagy az 

elbizonytalanodás a házasság, a család értékeit illetően. Sok fiatal készületlen a házasságra, családi 

életre, pozitív példák, érthető, követhető eszmények híján. Reményt, biztatást, bátorítást kell adni 

a házasságra készülőknek. Az SZH a szeretet-hűség rövidítése. 

o Családtervezési tanácsadás, szülésre felkészítő program. 

o Életvezetési tanácsadás. 

o Családon belüli kapcsolaterősítő program  
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o Városi családnapok, ahol az erre vállalkozó jól működő családok tesznek tanúságot 

arról, hogy nekik hogyan sikerült megoldani nehézségeiket, problémáikat. 

 

II.5. Menő Nagyik Csoport 

Olyan nyugdíjasok csoportja, akik szívesen vállalnak pót-nagyszülő szerepet, sok esetben ezzel 

segítve, hogy a szülők munkát vállalhassanak. A csoport tagjai közös szabadidős tevékenységeket 

(kirándulások, kulturális és egészségmegőrző programok, recept klub, jeles napok megünneplése 

stb.) is végeznek együtt – közösségteremtő céllal. 

 

 

Egyesített Bölcsődei Intézmény  

 

II.6. Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése, bővítése  - középtávon (3 év) 

A 3 telephellyel rendelkező intézmény igen elavult infrastrukturális és eszköz-ellátottsági feltételek 

mellett dolgozik: ROP pályázati kiírás megjelenése esetén szeretnék a meglévő bölcsődéket 

teljesen felújítani. Szükséges lenne mind a Hóvirág utcai, mind az Oldalkosár utcai 

bölcsődék fejlesztése, bővítése.  

 

Rövid távon (1 év) 

2008. évre tervezik az Oldalkosár u-i bölcsődében a Só-szoba kialakítását, pályázat útján, 

amennyiben nem lehetséges alapítványi pénzből. Ugyanitt fontos volna a játszóudvarok 

balesetmentesítését megoldani. 

 

Hosszabb távon (6 év): megvizsgálandó a Teleki u-i kiváltására egy új bölcsődét építeni. 

 

Kovács - Küry Idősek Otthona 

 

II.7. Idősellátás továbbfejlesztése - középtávon (3 év) 

A város fokozatos elidősödése indokolttá teszi egy jól szervezett házi ápoló szolgálat 

beindítását és hospice ellátás létrehozását. A fejlesztés középtávú beindításához egy éven 

belül igényfelmérés és képzési pályázatok megjelenése, kidolgozása szükséges.  

 

Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona 

II.8. Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona komplex akadálymentesítése - középtávon (3 

év) 

Folyamatban van az intézmény férőhelyeinek bővítése: az eredeti elgondolások szerinti fejlesztést a 

tetőtérben nem tudják létrehozni. Szükséges az épület teljes körű akadálymentesítésének a 

megoldása, valamint az udvar, és az udvari helyiségek átalakítása és felújítása, amely tovább 
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javítaná az elhelyezési és terápiás lehetőségeket. Pályázati források (DAOP) bevonása szükséges . 

Emellett, a jelenleg hiányzó informatikai háttér biztosítása is szükséges a napi munka 

megkönnyítésére, ehhez TIOP pályázati forrás elnyerése szükséges.  

 

Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény 

 

II.9. Anya-Gyermek Szálló helyzetének rendezése  - rövid távon (1 év) 

A törvényi lehetőségek által is determinálva célszerű lenne az Anya – Gyermek Szálló kiemelése 

a Hajléktalanokat ellátó Egyesített Intézmény szakmai egységeiből és Családok Átmeneti 

Otthonává minősítve a Gyermekjóléti Központhoz való integrálása. 

 

II.10. Hajléktalanok re-integrációjának támogatása kiléptető lakások kialakításával - 

középtávon (3 év) 

Az Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely jelenleg a közvetlen veszélyhelyzetek elhárítását tudja 

magára vállalni. Kiemelt feladat az esélyteremtés, a visszavezetés. Az ellátás teljessé tétele 

érdekében szükségesnek mutatkozna az úgynevezett kiléptető lakások kialakítása, amely, a 

hajléktalanok számára az önálló életre esélyt adó lehetőséget is megteremtené. Rövid távú feladat 

a célnak megfelelő, lehetséges ingatlanok feltérképezése. Ezt követően egy projekt kidolgozása, 

melyhez pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatok kidolgozásai szükséges.  

 

II.11. Hajléktalanellátást támogató pályázati források elérése a szolgáltatások 

fenntartására, fejlesztésére – közép – és hosszú távon (3-6 év) 

Jelenleg a pályázati kiírások között a hajléktalanok átmeneti ellátására specifikus kiírás nem 

található. A DAOP 4.1.3 kiírás tervezet a nappali ellátásokat, a közösségi terek fejlesztését, 

gyermekjóléti ellátásokhoz való hozzáférés javítását stb. célozza meg. A Hajléktalanokért 

Közalapítvány és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Kecskeméti Csoportja 

Regionális Hajléktalan Módszertani Központ által kiírt pályázati lehetőségeket tervezik a 

jövőben is kihasználni, amennyiben a jelenleg is futó általuk támogatott programjaik kizáró feltételt 

nem jelentenek.  

 

A szálló munkaerő-piaci tevékenysége: a Flaszter utcalap folyamatos árusítása, és a közmunka-

programban résztvevő lakók munkájának koordinálása. 

A kijutást támogató pályázati kiírásra sikeres programot nyújtottak be, ennek keretében Internet-

hozzáférést a klienseik számára; egészségügyi, mentálhigiénés prevenciós tevékenységet, 

valamint orthopédiai szűrővizsgálat szervezése, lebonyolítása, rendszeres tüdő- és 

bőrgyógyászati szűrés, a szálló absztinens jellegéből fakadóan az alkoholfogyasztást és a 

dohányzást visszaszorító intézkedéseket valósítanak meg jelenleg. TÁMOP pályázati forrásokból 

ezeket a jövőben is folytatni kívánják. 
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Elsődleges cél továbbra is a hozzájuk forduló hajléktalan kliensek egyéni esetkezelése, 

problémáinak megoldása. Közös programok továbbvitele a Családsegítő Szolgálattal: Álláskereső 

klub, Adósságkezelő klub működtetése. 

 

Utcai szociális munka: a téli krízisidőszakban speciális szolgáltatások folytatása - pályázati 

pénzen utcai ételosztás; az utcán életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyekről 

jelzőrendszer működtetése; szükség esetén gépkocsival történő beszállításuk a Krízisszállóra. 

 

Hosszú távú cél: a jelenlegi határozott idejű működési engedély határozatlan idejűre történő 

változtatása. 
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Gondozási Központ  

 

A Gondozási Központ az utóbbi években megnövekedett ellátotti létszámot elégít ki. Az intézmény 

étkeztetést, házi segítségnyújtást biztosít a külterületi koordinátorok segítségével a külterületi 

városrészekben is. A Központ kliensei között egyre több a napi megélhetéssel küzdő, idős, 

kiszolgáltatott ember.  

 

II.12. Hálózatbővítés és szolgáltatások összekapcsolása – közép- és hossszú távon (3-6 

év) 

A Központ jelenlegi infrastrukturális feltételei nem megfelelőek, jelenleg folyik a Munkaügyi 

Központ helyére költöztetésének tervezése. A szakmai feladatok tekintetében fontos feladat a 

házi szociális gondozás és a jelzőrendszeres házi gondozás hálózatának bővítése, 

valamint a házi ápolás eszközrendszerének megteremtése, illetve szolgáltatásoknak az 

összekapcsolása. A növekvő feladatok növekvő kapacitásokat fognak igényelni. 

 

Az átköltözést követően, az alábbi általános fejlesztési elképzelések fogalmazódtak meg: 

- Informatikai rendszer korszerűsítése, belső informatikai rendszer létrehozása, 

- Komplex kliens – és feladatközpontú ellátás, a szociális munka eszközeinek, módszereinek 

alkalmazásával, 

- Igényfelmérés – új szolgáltatások bevezetése,  

- Házi segítségnyújtásban az ellátotti létszám bővítése,  

- Együttműködés a társ szociális intézményekkel, a jelzőrendszer tagjaival, 

- Kapcsolattartás civil szervezetekkel, 

- Szakmai továbbképzések, tréningek,  

- Pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatok benyújtása, 

- Családbarát Város – és Esélyegyenlőségi Programba bekapcsolódjon az intézmény. 

 

Támogató Szolgálat 

 

II.13. Szolgáltatások minőségének átfogó fejlesztése– közép- és hossszú távon (3-6 év) 

- Informatikai rendszer fejlesztése, belső informatikai rendszer kialakítása, 

- Új Támogató Szolgálat hatékony és minél zökkenőmentesebb elindulásában és 

megerősödésében való segítségnyújtás. 

- Pályázati lehetőségek felkutatása, akadálymentesítés – fizikai, informatikai, végső soron 

a Szolgálat javát érintő témakörökben. 
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- További együttműködés a családgondozóval a fogyatékossággal élők életminőségének 

javításáért. A szociális intézmények szolgáltatásainak összehangolása elengedhetetlen a 

célként kitűzött komplex kliens és feladatközpontú ellátás esetén. 

- Szupervíziókon, esetmegbeszélő tanfolyamokon való részvétel, melynek célja a lelki 

egészség megőrzése, védelme, a kiégés megelőzése, kézségek és képességek fejlesztése, 

tudatosítása, csoportépítés külső szakember segítségével. 

- Az utcai szociális munka hatékonyabbá tétele új területek felderítésével. Kapcsolatok 

bővítése. 

- A pályázati kiírások fényében az intézmény mindenképpen szeretné uniós pénzből fejleszteni 

a sportlétesítményeit, illetve szükség lenne új(abb) lakóotthon(ok) létrehozására is az 

ellátottak körülményeit javítandó. 

 

Beavatkozások a foglalkoztatási integráció elősegítéséért  

II.14. Pályázatok az alacsony státuszú lakosság foglakoztatást segítő felnőttképzési 

programokra – rövid- és középtávon (1-3 év) 

Az országos szinten is kedvezőtlen vásárhelyi foglalkoztatási mutatók javítása érdekében tervezik, 

hogy az NFT 2 TÁMOP 5.3.1. Első lépés elnevezésű uniós programra pályáznak a Családsegítő 

Szolgálat, a Munkaügyi Központ és a helyi CKÖ közös koordinációjában. Itt támogatott 

felnőttképzési programok keretében az aktív korú lakosság körében elvégezhető a 

hiányzó 7-8. osztály és/vagy OKJ-s szakmák tanulására is lehetőség van. A szakmák közül 

elsősorban a helyi, kistérségi szinten is piacképes szakmákra (kőműves, burkoló, ács-állványozó és 

eladó) iskoláznak be lehetőség szerint a helyi szakképző intézményekkel együttműködve. A projekt 

tervezett futamideje 18 hónap, melyet egy 6 hónapos után követési szakasz követ. Ennek során a 

CKÖ tagjai, a családsegítő és a támogató szolgálat szociális munkatársai nyomon követeik a 

programban részt vettek elhelyezkedését. Az esetlegesen lemorzsolódóknak 3x1 alkalommal, 

összesen 18 órás önismeretei-pályaorientációs tréninget, valamint rendszeres mentori tanácsadást 

terveznek. Tervezik továbbá a szociális gondozó és ápoló szakmákra történő beiskolázást is. Aki 

megfelel az ÁFSZ által meghatározott támogatási feltételeknek, ingyenesen tanulhat, sőt 

képzési támogatásban is részesül. A CKÖ már toboroz a képzésre, s várhatóan 30-40 fő is 

bekapcsolódik a projektbe, amennyiben támogatást nyer. A képzések eredményes befejezését 

követően remény van arra, hogy a végzettek munkaerőpiacon sikeresebbek lesznek.  

 

Az eredmények fenntarthatósága és továbbfejlesztése érdekében a város pályázni kíván a HHH 

csoportok foglalkoztatás segítő, valamint a munkaerő-piaci re-integrációt támogató ESZA-

típusú TÁMOP, TIOP és OFA forrásokra is.  

 



 158

II. 14. Halmozottan hátrányos helyzetű lakosság foglakoztatás helyi szinten (– rövid- és 

középtávon (1-3 év) 

Helyi szinten a Városüzemeltetési Kht. foglalkoztat rendszeresen a rendszeres szociális 

segélyben részesülő aktív korúakat közcélú takarító, gondnoki, kertészeti, közterület-rendezési 

munkákra. 2007-ben 3 hónapon át 2x40 főt foglalkoztattak. Ezt q nagyságrendet 2008-ban és 

azt követően is fenn akarják tartani. 

 

További cél a helyi vállalkozókkal, ezen belül a sikeres cigány/roma építési vállalkozókkal 

kapcsolatot keresni, és megállapodást kötni, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű célcsoport 

tagjainak biztosítsanak munkalehetőséget. Erre elsősorban az IVS keretében tervezett 

funkcióbővítő városrehabilitációs tevékenységek – pld. a Tornyai János Projekt - 

megvalósításakor lesz lehetőség. Amennyiben a Közbeszerzési törvény ezt lehetővé 

teszi, a közbeszerzések kiírásakor előnyt élvez az a vállalkozó, aki vállalja helybeli 

alacsony státuszú, tartósan munkanélküli lakosok foglalkoztatását a projekt 

megvalósítása alatt. Fontos szempont, hogy lehetőség szerint ne csak alkalmi munkavállalói 

kiskönnyvvel történjen a foglalkoztatás, hanem alkalmazotti jogviszony létesítésével. A CKÖ-nek és 

a Roma tanácsnak fontos feladata, hogy a célcsoport és a vállalkozók között együttműködést 

segítsék, továbbá a munkalehetőséget kapottak motivációját erősítsék a bent maradásra.  

 

III. Lakhatási integráció megalapozása 

 

III.1. Önkormányzati bérlakásállomány növelése 

Cél: a bérlakásigénylők 900-as várólistájának csökkentése. A város 2008-ban és az azt követő években is 

elkötelezett önkormányzati lakásállományának növelése érdekében. Például a lakásuk fejében 

életjáradéki szerződést köt a szociálisan rászoruló, magántulajdonnal rendelkező nyugdíjasokkal. A 

lakásállomány növekedése lakások vásárlásával, valamint építésével valósul meg. Ennek 

megvalósítása elsősorban saját bevételek terhére történik, de az önkormányzat keresi a megfelelő 

pályázati lehetőségeket is a bérlakás állomány fejlesztéséhez. 
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III.2. Ingyen telkek biztosítása 

Cél: ingyen telkek biztosítása a továbbiakban is a letelepedni kívánó, gyermekes családok számára. 

A nagy érdeklődésre tekintettel, a város tovább keresi az építési telkek további kialakításának 

lehetőségeit, szigorúan ügyelve arra, hogy a város északi szélén, a már szegregálódott terület 

beépítését nem növeli. 

Az önkormányzat keresi a város területén azokat az önkormányzati tulajdonú területeket, amelyek 

telkek kialakítására alkalmasak. Amennyiben ilyen terület rendelkezésre áll és a közgyűlés 

támogatja annak ingyen telekként történő hasznosítását, az önkormányzat saját bevételei terhére 

közművesíti a területeket. 

 

III.3. Helyi lakhatás segítő támogatások fenntartása, bővítése 

A város a korábbi években megkezdettek folytatásaként továbbra is támogatja a városi ingatlanok 

felújítását, korszerűsítését, bővítését. Ennek megvalósítására a jövőben is vállalja lakáscélú 

helyi támogatások folyósítását a helyi rendeletben megfogalmazott feltételek szerint. Továbbá, 

vállalja a pályázatban meghatározott önkormányzati támogatás biztosítását. Ezen felül minden 

kiírás alkalmával vizsgálja annak lehetőségét, hogy a lakókra eső önrész vonatkozásában, milyen 

további önkormányzati segítség vagy támogatás nyújtható. 

A város a támogatási keret folyamatos növelésével törekszik arra, hogy minden évben minél több 

lakás felújítása valósuljon meg. 

 

A meglévő bérlakás állomány felújítása, korszerűsítése érdekében megragad minden pályázati 

lehetőséget. Amennyiben a pályázati pénzből történő felújítás, korszerűsítés nem valósul meg, 

úgy vállalja, hogy saját bevételei terhére a szükséges felújítási, karbantartási munkákat 

elvégezteti.  

 

III.3.1. Társasházi közösségek, lakásszövetkezetek részére szóló önkormányzati támogatások: 

 Azon társasházi közösségek vagy lakásszövetkezetek részére, amelyek az iparosított 

technológiával épült lakóépületek, illetve az egycsatornás gyűjtőkémények 

(termofor kémények) felújítására a Belügyminisztérium által kiírt pályázatokhoz 

csatlakozva a város 2008-ban - és a tervek szerint az azt követő években is - helyi 

támogatásban részesesíti az érintett társasházi közösségeket vagy 

lakásszövetkezeteket. 

 A panelprogramban pályázó társasházakban a rászoruló lakókra eső önrészt az 

önkormányzat megelőlegezi visszatérítendő lakáscélú helyi támogatás 

formájában. Ez a támogatási forma 2008-ben is elérhető az érintett lakóközösségek 

számára. 

 

III.3.2. Életjáradéki szerződés: 
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A 37/2007. (06.11.) Kgy. Határozat értelmében a város közigazgatási területén élő, 60. életévüket 

betöltött lakosok a város közigazgatási területén található lakásingatlanuk tulajdonjogát 

felajánlhatják az Önkormányzatnak életjáradéki szolgáltatás fejében, ami kölcsönös előnyökkel 

járhat: a szociálisan rászoruló, idős emberek biztonságérzete nő, jobb ellátást biztosíthatnak 

maguknak; az önkormányzat fokozatosan növelheti bérlakás állományát, így az igénylőknek több 

esélye van a lakáshoz jutásra.  

 

III.4. Lakhatási célú helyi rendeletek anti-szegregációs szempontú, átfogó felülvizsgálatának 

kezdeményezése, és közgyűlési támogatás esetén módosítása  

 

Önkormányzati vállalások: 

Rövid távon (1 év): a vonatkozó helyi rendeletek, első sorban a 1/1994. (01.17.) Kgy. sz., 

felülvizsgálata; képviselő testületi jóváhagyások függvényében a rendeltek módosítása. 

Közép távon (3 év): az IVS/ASZP kétévenként esedékes felülvizsgálatakor megvizsgálni, hogy a 

tervezett rendelet módosításokat milyen arányban fogadta el a képviselőtestület. 

Hosszú távon (6 év): megvizsgálni, hogy a módosításoknak milyen hatása van az ASL  lakhatási 

integrációjára. 

Díjhátralékos családok bérleti szerződése felmondásának megelőzése 

a.) Jelzőrendszer működtetése az önkormányzat szociális (Kapcsolat Központ) és lakásügyi 

munkatársainak, valamint a CKÖ-nek az együttműködéssével, mely a lakbérfizetés elmaradásának 

2. hónapjától követően kapcsolatba lép a családokkal, az adósságspirálból történő kilábalás 

érdekében, melynek keretében együttműködési megállapodás jön létre a felek között. A Kagylóhéj 

Támogató Szolgálat működésének kiterjesztése erre a területre a megelőzés, az érintett lakók 

tájékoztatása, közös megoldások kidolgozása céljából az érintett családokkal. A Szolgálat havi 

rendszerességgel kap információt a 2 hónapi lakbérhátralékot felhalmozó bérlőkről, akikkel 

közvetlenül felveszik ezt követően a kapcsolatot. 

 

b.) A Közgyűlés határozat formájában megállapítja a részletfizetési lehetőség keretszabályait, 

valamint fő szempontjait, és felhatalmazza a Lakásügyi Tanácsadói Testületet, hogy a 

részletfizetési kérdésekben javaslattétellel élhessen. 

 

c.) A komfort nélküli lakások esetében a lakbér mértéke 30 Ft/nm díjra történő csökkentését 

vállalja az Önkormányzat. 

 

Az intézkedések határideje: 2008. szeptember 30. 
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III.5. Szegregálódott HHH lakosság lakáskörülményinek javítása, a szegregáció oldása 

 

III.5.1. Annak megvizsgálása, hogy a szegregátumban lakók hogyan lehetnek prioritást élvező 

kedvezményezettjei az új bérlakás-programoknak. A képviselői testületi előterjesztés arra 

vonatkozóan, hogy az újonnan épült bérlakások 20%-a százaléka kerüljön szociális bérlakásként 

kiadásra a továbbiakban – ügyelve arra, hogy a HHH lakosok elhelyezése ne tömbszerű és 

területileg ne szegregált legyen. Az LTT javaslatot dolgoz ki a kedvezmények kialakítására. 

 

III.5.2. Megvizsgálandó, hogy a jelenlegi bérlők, valamint a várólistán szereplő lakosok között 

hogyan élvezhetnek előnyt a szegregálódott HHH lakosok a lakáshoz jutásban. Ennek a 

feltételrendszerét ki kell dolgozni. Az LTT javaslat dolgoz ki a kedvezmények kialakítására. 

 

III.5.3. Magasabb komfortfokozatú lakásokba irányítás a szegregátumokból (Észak u. 90-92., 

Szabadság tér, Dobó K. u. 34-38.) fix jövedelműek (pld. rokkantsági nyugdíj, foglalkoztatottak) 

magasabb lakbérű, félkomfortos lakásokba irányítása (a megürülő önkormányzati bérlakások 

függvényében). Az Észak u. 90-92. kiürítésekor ez a szempont prioritást élvez, ugyanakkor 

előzetesen megvizsgálandó a családok teherbíró képessége, hogy a kiutalt magasabb 

komfortfokozatú lakást fenn is tudják tartani.   

 

III.6. Építési telkek ingyenes juttatása 

Olyan feltételrendszer kidolgozásának megkezdése a meghirdetett ingyentelkek meghatározott 

százalékára, mely a város belterületén lehetővé teszi, hogy az ASL is hozzájuthasson ingyen vagy 

kedvezményes telekhez – integrált környezetben.  

III.6. Építési telkek ingyenes juttatása 

Olyan feltételrendszer kidolgozásának megkezdése a meghirdetett ingyentelkek meghatározott 

százalékára, mely a város belterületén lehetővé teszi, hogy az ASL is hozzájuthasson ingyen vagy 

kedvezményes telekhez – integrált környezetben.  

 

III.7. Kiléptető házak kijelölése és működtetése 

A szegregáció felszámolásának, a lakhatási integráció megalapozásának egyik - más településeken 

már bevált - jó gyakorlata az ún. kiléptető házak rendszer működtetése. (A hajléktalanok re-

integrációjában is működtetni kívánják ezt a rendszert a továbbiakban, ahol szinten kiemelt 

feladat az esélyteremtés, a visszavezetés.) 

Az előzetes elképzelések szerint az új lakókörnyezetbe kerülő családok integrációja kiléptető 

rendszer segítségével, differenciáltan, családokra, sőt személyekre szabott program 

alapján történne. A rendszer felállításának és működtetésének részletes koncepcióját az 

Integrációs Munkacsoport dolgozza ki. 
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Első lépésben az elsősorban szegregátumban vagy erősen leromlott területeken élő alacsony 

státuszú lakosokat a meglévőnél eggyel magasabb komfort-fokozatú és/vagy nagyobb alapterületű 

lakásokban, integrált vagy a korábbinál integráltabb környezetben (pld. a szegregátum központhoz 

közelebb eső szélén) helyezi el az önkormányzat az érintettek adottságainak és 

teherbíróképességének figyelembe vételével. Egy-egy kiléptető házba azonos környékről 2-3 eddig 

szomszéd család is elhelyezést nyerhetne, mivel az új környezetben így egymásnak támaszt, 

otthonosság-érzést jelenthetnének. A kiléptető házakba költözés átmeneti lakhatási megoldást, 

védettséget nyújt az érintetteknek. Ezzel párhuzamosan a támogatói rendszer segítséget 

nyújtana a munkához jutásban, a már meglévő iskolai végzettség figyelembe vételével az 

ehhez szükséges szakmai képesítés megszerzésében, esetleg felzárkóztató, 8 általános 

iskolai végzettséget megszerzését támogató felnőttképzések indításával (pld. „Első lépés” – 

alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő TÁMOP 

5.3.1. pályázatok vagy OFA pályázatok benyújtása.)  

 

 

III.8. Helyi lakbér-támogatási rendszer fenntartása mellett, továbbfejlesztésének felülvizsgálata 

A jelenleg működő helyi lakbér-támogatási rendszer kedvezőbbé tételére aktuálisan nem állnak 

rendelkezésre további önkormányzati források. Cél a jelenlegi nyomott áras lakbérrendszer 

fenntartása - emelés nélkül.  

 

IV. Partnerségi együttműködések 

 

IV.1. Önkormányzat –CKÖ együttműködés 

 

IV.1.1. Közös pályázatok benyújtása 

A települési önkormányzat támogatni kívánja a CKÖ valamennyi pályázatát, és az ehhez 

szükséges önrészt biztosítja, amennyiben a CKÖ vállalja, hogy támogatja a települési 

önkormányzat által benyújtani szánt pályázatokat. Például a DAOP közoktatási infrastruktúra-

fejlesztési pályázatait, a TÁMOP keretében kiírandó integrációs, esélyegyenlőségi, foglalkoztatási és 

civil közösségépítési pályázatokat.  

 

IV.1.2. Kisebbségi közösségi ház kialakítása 

Az önkormányzat CKÖ kérése alapján megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a hol lehet 

megüresedett önkormányzati ingatlanok közül kisebbségi házat kialakítani.  

 

IV.2. Roma Tanács működtetése 

A Roma Tanács hódmezővásárhelyi felállítása országos viszonylatban is egyedülálló 

kezdeményezés, melynek fő célja megosztottság nélküli, egységes roma érdekképviselet és 
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érdekérvényesítés a helyi roma társadalmat érintő, többségi döntésekben, az esélyegyenlőség 

széles körű biztosítása, a roma és nem roma lakosság közötti kommunikáció javítása, a már 

szegregálódott vagy szegregációs veszélynek kitett, alacsony státuszú lakosság mélyebb 

elkülönülésének és az etnikai szegregációjának megelőzése. Pozitív példák nyújtása, országos jó 

gyakorlatok meghonosítása helyi szinten, önkéntes alapon, közösségépítő szociális munka. 

 

IV.3. Együttműködés helyi civil szervezetekkel 

 

a. HÓD-ÁPOLÁSI Közhasznú Egyesület működése 

 

Az Egyesület önkéntes segítő tevékenységet végez olyan betegek és családjuk körében, akik 

otthoni ellátása az alapellátásban és otthoni szakápolásban nem megoldott. Tevékenységük 

jelentős részét a betegek otthonában végzett alapápolás, terápiás eszközökkel való ellátás, 

egészségnevelés, rehabilitáció elősegítése gyógytornával, és egyéb hasonló tevékenységek képezik. 

Az egyesület a fenti feladatokat karitatív tevékenység formájában nyújtja az ellátottak részére. 

 

b. Dévény Módszer a Mozgássérültekért Alapítvány 2006 évi tevékenységéről 

 

Az Alapítvány 1998 óta minden évben pályázati úton anyagi támogatást nyújt fogyatékossággal élő 

1-10 éves gyermekeknek. Emellett ismeretterjesztő programjuk keretében minden évben ingyenes 

előadásokat szerveznek, amelyre sokakat érintő és érdeklő betegségek elismert szakorvosait hívják 

meg előadónak.  
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c. HÓD-KUCKÓ Nagycsaládos Egyesület 

 

Fő célkitűzésük a családok összefogása, segítése, közös programok szervezése. Az Ifi Klub 

keretében minden hónapban egy-két szombaton összejövetelt szerveznek a fiataloknak. 

Folyamatosan végeznek adományosztást.  

 

d. Johannita Segítő Szolgálat Hódmezővásárhelyi Szervezete 

 

Humanitárius karitatív tevékenységet végeznek, legfontosabb feladatuk a város rászorulóinak 

segítése, de nagy tapasztalatuk van a katasztrófa helyzetek adta humanitárius feladatok 

ellátásában, valamint a határon túli feladatokban is.  

 

e. Rotary Club Hódmezővásárhely 

 

Humanitárius szolgálat, amely négy területen fejti ki tevékenységét, ezek a klubszolgálat (heti 

találkozók, kiállítások, ünnepekhez kötött családi programok), a szakmai szolgálat, a közösségi 

szolgálat (középiskolásoknak ösztöndíjpályázat, hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásának 

támogatása), valamint a nemzetközi szolgálat (fiatalok csereutaztatása).  

 

f. Városi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 

 

Tevékenységi körükbe tartozik ifjúsági összejövetelek, találkozók, táborok, előadások, képzések és 

tréningek szervezése, valamint beszélgető és játszóklubok megrendezése.  

 

g. VITALIS az Egészségesebb Jövő Nemzedékéért Alapítvány 

 

Az Alapítvány működésének célja a felnőttkori szív- és érrendszeri betegségek megelőzése, ennek 

érdekében gyermekkorban végzett kiterjesztett szűrővizsgálatok és egészséges életre nevelő 

programok biztosítása.  

 

3.3. Konkrét beavatkozások a kialakult szegregátum felszámolása érdekében 

V. Észak u.90-92. – Beavatkozási terv a szegregátum felszámolására 2008-13 

 

A helyzetelemzés Szegregátomok, leromlott területek fejezetében az Észak u. 90-92. számú, 

leghátrányosabb helyzetű hódmezővásárhelyi telep részletesen bemutatásra került. Az 
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önkormányzat évek óta keresi a megoldást a város leginkább szegregálódott lakótömbjének a 

problémájára, de a helyzet komplex, meglehetősen nehezen kezelhető, mivel az ott élő, 

erősen marginalizálódott, alacsony státuszú lakosok együttműködési készsége alacsony.  

 

Az önkormányzat végül arra a következtetésre jutott, hogy hosszabb távon egy komplex, az 

emberi élet minden területére kiterjedő, alaposan átgondolt, szakmailag megalapozott 

program nélkül a helyzet csak időszakosan orvosolható, valódi megoldást nem eredményez. Ezzel 

párhuzamosan, hosszú távú célként kitűzték a telep végleges felszámolását. 

 

Az önkormányzat egy hosszabbtávú programon belül kívánja megvalósítani a társadalmi 

integrációt, a különböző városrészekben található, halmozottan hátrányos helyzetű jól lokalizálható 

lakóközösségek, lakónegyedek megszüntetésével. Az alábbi lépések ezt a célt szolgálják: 

 

Előzmények 

 

 2008. 04.23-án Hódmezővásárhely MJV Polgármestere – előzetes egyeztetéseket követően - 

támogatást kért a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Roma Integrációs 

Főosztályától az Észak utcai szegregátum felszámolásához. Ennek érdekében az 

önkormányzat kidolgozott egy beavatkozási koncepciót, mely szerves része a 

szegregáció felszámolása érdekében most kidolgozott komplex, anti-szegregációs 

intézkedési tervnek.  

 

 A szegregátum felszámolása érdekében Hódmezővásárjhely Önkormányzata az SZMM teljes 

szakmai támogatását kéri, különös tekintettel arra, hogy a hatályos törvényeknek 

megfelelően a telep felszámolási program a 10.000 fő alatti településeket érinti, ennek 

figyelembe vételével Hódmezővásárhely semmilyen kormányzati támogatásra a program 

végrehajtására jelenleg nem pályázhat. Továbbá, az IVS keretében uniós támogatás sem 

vehető igénybe jelenleg telepfelszámolásra.  

 

 Első lépésként 2007-ben az önkormányzat oktatási intézményrendszerében, az 

esélyegyenlőség megteremtésének érdekében átfogó átalakítást végzett, megszüntetve az 

intézményi szegregátumokat a település teljes közoktatási rendszerében (Részletesen lásd a 

helyzetelemzésben az Esélyegyenlőség biztosítása a közoktatásban című fejezetben.) 

 

V.1. Azonnali beavatkozást igénylő területek 
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V.1.1. Az önkormányzat alapelvként kezeli a továbbiakban, hogy az Észak u. 90-92. a bérlakás 

pályázatokon nem jelenik meg, lakottan nem ad el itt lakást és a bérleti jog nem adható 

át/el. 

 

A fertőzésveszély, a súlyos, egészégre erősen ártalmas lakókörülmények – különösen a 

telep legszélén, a megüresedett lakások és melléképületek esetében - megszüntetése azonnali 

beavatkozásokat követel.  

Ezek a következők. 

V.1.2. 40 család számára WC-k biztosítása, ellenőrzése, ürítése, karbantartása. 

V.1.3. Talajtisztítás a fertőzések megakadályozására (talaj rekultiváció).  

V.1.4. Üres lakások –jelenleg 2 – lefalazása, kiürült épületek azonnali ledózerolása.  

 

A szegregátum teljes felszámolásának megvalósítása (1-6 év alatt) 

 

Az SZMM szakmai útmutatását is figyelembe véve a Lakosságszolgálati Iroda családonkénti 

állapotfelmérése, személyes interjúk az ott lakók igényének felmérése érdekében, a Kapcsolat 

Központ, mint lehetséges támogatói szolgálat állásfoglalása, valamint a Regionális Munkaügyi 

Központ által a későbbi foglalkoztatást biztosító lehetőségekről szóló tájékoztatása, és az Integrált 

Városfejlesztési Stratégia tervének kutatási eredményeit bevonva készül el a komplex, 6 éves 

időtartamot felölelő telep-felszámolási koncepció. 

 

Rövid távú beavatkozások (1 év) 

 

V.2. Szociális munka – a támogató programok megalapozására 

A szakmai munkában kiemelten kezelik a szociális munka módszertani lépéseit, az alábbi 

elképzeléseknek megfelelően. 

 

V.2.1. A családi állapot feltérképezése:  

- Család-struktúra felmérése, 

- Környezeti tényezők felmérése, 

- Gyermekek személyes körülményeinek felülvizsgálata (fizikai, lelki), 

- Szülők körülményeinek vizsgálata (anyagi, szociális). 

 

V.2.2. Szükségletfeltárás 

- A felvett anamnézis alapján a családtagok szükségleteinek feltárása, 

- A család diszfunkcionális működtetését eredményező kielégítetlen szükségletek feltárása. 

- A családok lelki teherbíró képességének, anyagi tehervállalási lehetőségeinek alapos 

felmérése. 
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Amennyiben a részletes szükségletfeltárás alapján indokolttá válik, az önkormányzat kijelöl néhány 

félkomfortos vagy komfortos kiléptető lakást a gördülékenyebb átmenet biztosítása érdekében. Ha 

SZMM támogatását is sikerül elnyerni, az Észak u. 90-92. felszámolása már középtávon, 2011-ig 

megtörténik. Ebben az önkormányzat nagyon bízik. A lakosokat kizárólag lényegesebb magasabb 

komfortfokozatú, komfortos vagy összkomfortos lakásokba helyezik el.  

V.2.3. A segítség módjának kiválasztása  

- Egyéni (tanácsadás, életvezetési-, ügyintézési-, nevelési-, stb, konzultáció, korrepetálás, 

készségfejlesztés, pszichoterápia), 

- Családi (konzultáció: pár és családi, családterápia, párterápia, családi közösségi 

programok), 

- Közösségi (szociális csoport, probléma megbeszélő csoport szülőknek, én erősítő csoport, 

felzárkóztató programok). 

 

V.2.4.Tulajdonjogot szerzett családok helyzetének rendezése 

A 2006-ban tulajdont szerzett 4 családdal megegyezés a megfelelő elhelyezésre. A szerződésükben 

rögzített 10 éves korlátozás (bérlakásrendelet II.§.6. bekezdés) hatályon kívül helyezése. 

Amennyiben a tulajdont szerzett családok elhelyezést kérnek az önkormányzattól, csak bérleti jog 

megszerzésére lesz lehetőségük. 

 

V.2.5. A telepfelszámolás idejére, 2008-11 között a rendeletben rögzített 75 Ft/m2 bérleti díjat az 

önkormányzat nem emeli. 

 

Közép-és hosszú távú beavatkozások (3-6 év) 

 

V.3. Támogató szolgálat felállítása 

Az önkormányzat nemcsak az Észak u-i építmények elbontásával, valamint új lakások kijelölésével, 

biztosításával oldaná meg az ott lakók helyzetét, célja a szociális intézményi hálózaton belüli 

minőségi átalakítás. Ennek mentén egy szakmai Támogató Szolgálat felállításával végig 

kísérné a teljes folyamat alatt az érintett családok, személyek életének további alakulását. Az 

elképzelések szerint az új lakókörnyezetbe kerülő családok integrációja kiléptető rendszer 

segítségével, differenciáltan, családokra, sőt személyekre szabott program alapján 

történne. A csereként kínált ingatlanokba történő beköltözéssel párhuzamosan a támogatói 

rendszer segítséget nyújtana a munkához jutásban, a már meglévő iskolai végzettség 

figyelembe vételével az ehhez szükséges szakmai képesítés megszerzésében, esetleg 

felzárkóztató, 8 általános iskolai végzettséget megszerzését támogató felnőttképzések 

indításával (pld. „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló 

életvitelt elősegítő TÁMOP 5.3.1. pályázatok benyújtása.)   
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V.4. Munkaerő-piaci integráció megalapozása 

A fenti képzési-foglalkoztatási elképzelések kimunkálása és megvalósítása érdekében az 

önkormányzatnak el kell készítenie egy humánerőforrás koncepciót a regionális Munkaügyi 

Központ bevonásával. 

 

V.5. Parnerek bevonása 

A megvalósításban közreműködő lehetséges partnerek: 

 Nemzeti Fejlesztési Bank 

 Holcim Zrt. 

 Regionális Operatív Program 

 Társadalmi Megújulás Operatív Program 

 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 

 CKÖ Hódmezővásárhelyi Szervezete 

 Roma Tanács 

 

V.6. Felállítandó Integrációs Munkacsoport a komplex program megvalósítására 

A komplex program kidolgozásához az alábbi Integrációs Munkacsoport felállítását tervezik: 

Lakás- és helyiséggazdálkodási Csoport  

• Prognózis a lehetséges elhelyezési megoldásokról a személyes körülmények 

figyelembevétele alapján. 

Népjóléti Csoport 

• Az ott élő családok szociális helyzetének részletes bemutatása. 

• A program megvalósítása során felmerülő szociális problémák kezelésének lehetséges 

módjai. 

Kapcsolat Központ 

• A szociális munkások által biztosított támogatói rendszer működési tervének elkészítése, a 

Központ egyes részegységeinek közreműködésével pld. gyermekjóléti szolgálat, családsegítő 

szolgálat stb. 

Városfejlesztési és városüzemeltetési Iroda 

• A program megvalósításának ideje alatt felmerülő műszaki problémák kezelési terve (az 

épületegyüttes nem egyik napról a másikra kerül felszámolásra, a megmaradó ingatlan 

lakhatásra alkalmassá tétele) 

• Jelenlegi műszaki állapot szakmai prezentációja. 

• Esetleges későbbi beruházások lehetőségeinek feltárása, bemutatása. 

Várostratégiai Iroda 

• Etnikai kisebbségi szempontok ismertetése. 
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• Tájékoztató a cigány kisebbségi önkormányzat és egyéb civil szervezetek programban való 

részvételének lehetőségeiről. 

• Javaslat társadalmi megbízatású koordinátorok bevonásának módjairól. 

 

Továbbá az alacsony státuszú lakosság megfelelő képviselete és érdekérvényesítése érdekében :  

• Helyi CKÖ  

• Roma Tanács 

• Az adott területen élő lakosság 

egy-egy tagjának részvételével. 

 

 

V.7. Lakhatási integráció megalapozása 

V.7.1. Érintett családok bevonása az elhelyezésbe – motiváció erősítése a költözésre, az 

integrálódásra, beilleszkedést támogató programok elindítása a támogató szolgálat szervezésében; 

V.7.2. Fix jövedelműek (pld. rokkantsági nyugdíj, foglalkoztatottak) magasabb lakbérű, 

félkomfortos lakásokba irányítása – ütemezés: a megürülő önkormányzati bérlakások 

függvényében. 2006-ban tulajdont szerzett 4 családdal megegyezés a megfelelő elhelyezésre. 

V.7.3. A felszámolás 3-5 éves megvalósítása alatt a telepen élők bevonása a lakások 

állagjavításába (pld. tetőjavításba lakosok bevonása - lakbérkompenzáció fejében), a 

lakókörnyezetük rendben tartása, megóvása érdekében a CKÖ önkénteseinek bevonása, gyakori 

családlátogatás, helyszíni lakossági fórumok pld. az óvodában.   

V.7.4. A teljes felszámolás 3-6 éves megvalósítása alatt a menet közben felszabaduló lakásokat 

boltívvel összekötni a szomszédossal, egyik bejáratot lefalazni, ezáltal az alapterületet megnövelni 

a még ott élő családok jobb elhelyezése számára. 

V.7.5. A véglegesen kiürült, felszámolandó lakások azonnali befalazása vagy ledózerolása, a 

további beköltözők megakadályozása érdekében.  

V.7.6. Folyamatos támogató szolgálati és CKÖ/civil önkéntesi utánkövetése a kiköltözött családoknak (a 

visszaköltözés megakadályozása). 

 

V.8. Társadalmi re-integráció elősegítése a szegregátumban élők számára 

A szegregátum megszüntetésének okai között az épületegyüttes elavult, leromlott műszaki 

állapotán túl, a halmozottan hátrányos helyzetű emberek közösségének mindennapjait jellemző, 

rossz pszichológiai mutatók és az ebből származó, reményvesztettség állapotából való 

kimozdítás, továbbá az aktív társadalmi csoportba történő visszaadaptálás (re-integráció) 

is szerepel. 

 

A város 2008-13 között pályázni kíván minden olyan, a HH/HHH csoportok foglalkoztatás 

segítő, valamint a munkaerő-piaci re-integrációt támogató ESZA-típusú TÁMOP, és OFA 
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forrásra, mely az Észak u. 90-92. szegregálódott, alacsony státuszú lakóinak társadalmi re-

integrációját is előmozdíthatja. 

 

VI. További tervezett átfogó beavatkozások a szegregátumban és a leromlott 

területeken 

 

VI.1. Beavatkozások a 100 szociális bérlakás Dobó Katalin u 34-36-38. alatti, 2001-ben 

épült épületeinek lakóinak re-integrációjáért 

 

A Észak-u. 90-92. alatti szegregátum felszámolására készített Beavatkozási terv V.2 pontjától 

kezdődően – az azonnali beavatkozások és a telep fizikai felszámolás kivételével – a tervezett 

lépések érvényesek a Dobó Katalin u. 34-36-38. szám alatti alacsony státuszú lakosainak re-

integrációjára is.  

 

A Dobó K. u-i épületek tekintetében az anti-szegregációs program során megvalósítandó ESZA-

típusú, ún. soft programokra helyeződik a hangsúly. Ezek során az önkormányzat törekszik arra, 

hogy  

- a lakók szociális helyzetének feltárásával, teherbíró képességük, tehervállalási készségük 

felmérésével párhuzamosan, együttműködésüket a Támogató Szolgálat, a CKÖ és a Roma Tanács 

segítségével megnyerje; 

- a területre jellemző zsúfoltságot csökkentse: az épületek középső traktusában elhelyezkedő kis 

alapterületű lakások összevonása révén; 

- a lakások állagának és a lakókörnyezetnek a jobbá tételét biztosítsa: az épületek felújításával, a 

közös udvarnak a lakók bevonásával történő rendbehozatalával; 

 

A fenti lakhatási szegregációt felszámoló, illetve oldó programok megvalósítására az önkormányzat 

csekély saját forrással rendelkezik, jelenleg folyik a bevonható, bevonandó külső források 

feltérképezése. Ezért reálisan a fentebb részletezett, rövid távú beavatkozások megkezdését tudja 

önerőből vállalni: 

 

Rövid távú beavatkozások (1 év) 

 

Szociális munka – a támogató programok megalapozására 

A szakmai munkában kiemelten kezelik a szociális munka módszertani lépéseit, az alábbi 

elképzeléseknek megfelelően. 

 

A családi állapot feltérképezése:  
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- Család-struktúra felmérése, 

- Környezeti tényezők felmérése, 

- Gyermekek személyes körülményeinek felülvizsgálata (fizikai, lelki), 

- Szülők körülményeinek vizsgálata (anyagi, szociális). 

 

Szükségletfeltárás 

- A felvett anamnézis alapján a családtagok szükségleteinek feltárása, 

- A család diszfunkcionális működtetését eredményező kielégítetlen szükségletek feltárása. 

- A családok lelki teherbíró képességének, anyagi tehervállalási lehetőségeinek alapos 

felmérése. 
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A segítség módjának kiválasztása  

- Egyéni (tanácsadás, életvezetési-, ügyintézési-, nevelési-, stb, konzultáció, korrepetálás, 

készségfejlesztés, pszichoterápia), 

- Családi (konzultáció: pár és családi, családterápia, párterápia, családi közösségi 

programok), 

- Közösségi (szociális csoport, probléma megbeszélő csoport szülőknek, én erősítő csoport, 

felzárkóztató programok). 

 

Támogató Szolgálat felállítása 

Az önkormányzat célja a szociális intézményi hálózaton belüli minőségi átalakítás. Ennek mentén 

egy szakmai Támogató Szolgálat felállításával végig kísérné a teljes folyamat alatt az érintett 

családok, személyek életének további alakulását. Az elképzelések szerint az új lakókörnyezetbe 

kerülő családok integrációja kiléptető rendszer segítségével, differenciáltan, családokra, sőt 

személyekre szabott program alapján történne. A csereként kínált ingatlanokba történő 

beköltözéssel párhuzamosan a támogatói rendszer segítséget nyújtana a munkához jutásban, a 

már meglévő iskolai végzettség figyelembe vételével az ehhez szükséges szakmai képesítés 

megszerzésében, esetleg felzárkóztató, 8 általános iskolai végzettséget megszerzését támogató 

felnőttképzések indításával (pld. „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők 

képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő TÁMOP 5.3.1. pályázatok benyújtása.)   

 

 

VI.2. Tervezett beavatkozások a leromlott területeken  

 

VI.2.1. 2008-13 között a szociális városrehabilitáció akcióterülete: Szabadság tér  

 

Az IVS 2. ütemében, várhatóan 2011-13 között megvalósuló szociális városrehabilitáció tervezett 

helyszíne Hódmezővásárhelyen a Szabadság tér. A felújításban érintett házszámok elsősorban a 

Szabadság tér 78-88. közöttiek, melyek alatt többségükben önkormányzati tulajdonú bérlakások 

találhatók.  

 

Tervezett beavatkozások a Szabadság téren: 

- Közösségi helyiségek kialakítása: használatuk forgórendszerben heti-napi órarendek 

alapján: szabadidőszervezés, családsegítő szakemberek és szabadidőszervező önkéntesek 

bevonásával, klubrendszer kialakítása igényfelméréssel: célcsoportok: 

- Nyugdíjas klub, Szülői Klub, Egyszülős családok klubja, Kamasz-klub, éjszakai kosárlabda, 

asztalitenisz stb., névtelen szenvedély betegek klubja.  

- Közművesítés, lakások komfortfokozatának emelése. 
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- Közterület rendezése: parkrendezés, virágosítás, utcabútorok kihelyezése, térburkolat, járda 

szegélyek javítása/megújítása. 

- Lakások egybenyitása, családok elhelyezése. 

 

A szociális városrehabilitációhoz részletesebb akcióterv jelenleg nem áll rendelkezésre.  

Rövid távon (1 év) a szegregátum felszámolásakor alkalmazott Beavatkozási tervben leírtak 

alapján fognak eljárni. 

 

VI.2.2. Gólya utca (Kincses-telep) 

 

Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a Gólya u. ne váljon szegregátummá, ezért az 

ASZT keretében tervezett általános prevenciós beavatkozásokba, ESZA – típusú programokba 

bevonják ezt a tömböt is. Rövid távon (1 év) a szegregátum felszámolásakor alkalmazott 

Beavatkozási tervben leírtak alapján fognak eljárni. Rövid távon (1 év), első lépésként helyzet- és 

szükségletfeltárást készíti el korcsoportok szerint – különös tekintettel a HHH 

gyermekkere/tanulókra - a felállítandó Integrációs Munkacsoport, hogy a beavatkozásokat 

célzottan ezek mentén alakítsák ki. 

 

VI.2.3. Kaszap utca (Hódtó lakótelep) 

 

A számok alapján alacsony státuszú lakosok magas koncentrációról nem beszélhetünk, 

ezzel együtt az önkormányzat szándékában áll hosszabb távon, 2013 után szociális 

városrehabilitáció akcióterületeként kijelölni a Kaszap utcát. 2007-13 között az ASZT 

keretében tervezett általános prevenciós beavatkozásokba, ESZA – típusú pályázati programokba 

bevonják ezt a tömböt is.  

 

VI.2.4. Beavatkozások a Külterületekre 

 

Átfogó beavatkozások 

 

Hódmezővásárhely sajátos településszerkezete a kapcsolattartás, szociális ellátás különleges 

formáinak bevezetésével oldja meg a tanyás térségben élők elszigetelődésének csökkentését. A 

tanyai életformát generációkon át öröklő családok mellett, a kiköltözők aránya kisebb mértékű, 

kivéve a belterület határán található Kishomokot, ahol már megtörtént a belterületté nyilvánítás, 

Új-Kishomok esetében. 

A jellemzően elöregedő tanyás térségben a gondoskodás 3 pilléren áll: a külterületi koordinátori 

szolgálat a közügyekben nyújt segítséget, a Kapcsolat Központ szociális téren nyújt támogatást, 

míg a mezőőri szolgálat a tulajdon védelmét biztosítja a körzetben. Természetesen a városi 
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ellátórendszeren belül a munkatársak egymás feladatainak ellátását is segítik (logisztikai 

szempontok). 

 

A város a közoktatás magasabb szintű elérését a külterületen élő alapfokú oktatásban résztvevő 

gyermekek számára iskolabusz járattal segíti. A külterületen élők helyzetértékelését a város 2004-

ben végezte el. Az akkori megállapítások eredményeként a város a külterületen élő iskolás korú 

gyermekeket integrálta a városi iskolákba, lehetőséget teremtve számukra a képzés területén az 

esélyegyenlőségre. 

 

a/ Külterületi koordinátori rendszer 

 

A külterületi koordinátorok a közigazgatás tanyaközpontokban igénybe vehető 

szolgáltatásait biztosítják. A koordinátorok közreműködésével csökkenthetőek a 

tanyaközpontokban és a környező tanyákban élők terhei, mert helyben intézhetik ügyeiket. A 

koordinátorok ismerik a helyiek gondjait, és megteszik a szükséges intézkedéseket a tudomásukra 

jutott problémák kezelésére. Kapcsolatot tartanak a szociális ellátóhálózat munkatársaival, és a 

mezőőri szolgálattal is. Ügyfélfogadással a megszűnt általános iskolák épületében, illetve egyéb 

önkormányzati ingatlanokban foglalkoznak. 

 

Külterületi Koordinátor feladatai: 

- Részt vesz a külterületi koordinátorok, havi rendszerességgel tartandó megbeszélésein. 

- A körzetéhez tartozó település és vonzáskörzetében élők lakóhelyük helyzetéből eredő 

hátrányainak enyhítése, adott esetben kiküszöbölése. 

- A településrészt érintő ügyekben rendszeres kapcsolattartás és együttműködés az 

önkormányzati szervekkel, illetékes irodákkal, a külterületi önkormányzati képviselővel.  

- Részvétel és segítségnyújtás a településrészen élők hivatalos ügyeinek elintézésében. 

- Részvétel a településrészt érintő fejlesztési, rendezési tervek kidolgozásában, 

megvalósításuk figyelemmel kisérése. 

- Részvétel a pályázati lehetőségek felkutatásában, pályázatok elkészítésében és a megnyert 

pályázatok megvalósításában. 

- Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás elősegítése, megkönnyítése. 

- Helyi szociális szükségletek és szolgáltatási igények, valamint információk közvetítése a 

külterület lakossága és az önkormányzat között. 

- Szabadidős, sport és kulturális tevékenységek szervezése, szervezésének segítése. 

- Közreműködés az önkormányzati feladatok helyi megoldásában.  

 

b./ Szociális ellátó hálózat 
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A Kapcsolat Központ 2008-ban pályázatot nyújtott be a Tanyagondnoki szolgálat 

ellátáshoz kisbusz igénylésére. A Kapcsolat Központ munkatársai a városi Mezőőri Szolgálat 

munkatársainak segítségével jutnak el a gondnokoltakhoz, és biztosítják az alapvető szociális 

ellátást.  

 

c. Mezőőri szolgálat 

 

A Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ 2006. szeptember 1-jétől 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 345/2006.(07.26.) számú határozata alapján, 

részben önálló intézményként működik. A Központ keretein belül 9 mezőőr és az 

intézményvezető közalkalmazottként, 5 külterületi koordinátor megbízással végzi munkáját.  

 

A mezőőrök főbb feladatai 

- A mezőőr feladata, hogy a működési területen a mezőgazdasági termőföld, mezőgazdasági 

termények és termékek, gépek, felszerelések és eszközök, háziállatok, mezőgazdasági valamint 

geodéziai építmények, földmérési jelek őrzését biztosítja. 

- A mezőőr az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért 

személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület 

elhagyására köteles felszólítani. 

- A mezőőr munkája során köteles együttműködni a rendőrséggel.  

- Segítséget nyújt a külterületen élőknek, az Önkormányzati támogatások, segélyek eléréséhez 

szükséges nyomtatványok kitöltésében, 

- Közreműködik a tanyavillamosításhoz szükséges adatlapok kitöltésében, 

- Ellenőrzi a külterületi útgréderezések végrehajtását, 

 

 

Tervezett konkrét beavatkozások a Külterületek integrációja érdekében 

 

VI.2.4.1. Mezőőri szolgálat hatékonyságának javítása a partneri együttműködések erősítésével 

A Külterületen jelenleg a Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ mezőőrei 

dolgoznak. A működő együttműködéseket az alábbi intézményekkel, szervezetekkel tervezik 

még szorosabbra fűzni 2008 folyamán: 

- a Polgármesteri Hivatal irodáival a külterületre vonatkozó lakosságszolgálati, népjóléti és 

városüzemeltetési feladatok végrehajtása kapcsán;  

- A Kapcsolat Központ munkájának támogatása – különös tekintettel arra, hogy a Központ 

kiegészítő szolgáltatásainak köre is minél inkább kiterjedjen a Külterületekre, melyet a 

tanyagondnoki szolgálat bevezetésével (lásd VI.2.4.2. pont) is erősíteni kívánnak 

- a Növény- és Talajvédelmi Szolgálattal és a Földhivatallal;  
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- a Városi Rendőrkapitánysággal a bűncselekmények megelőzése, visszaszorítása és az 

elkövetett bűncselekmények felderítése ügyében, közös szolgálatok kibővítésével. 

 

VI.2.4.2. Tanyagondnoki szolgálat létrehozása 

Az önkormányzat pályázik az FVM-nél a tanyagondnoki szolgálat létrehozására (rövid távú cél, 1 

év) a külterületi lakosság közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi, oktatási, 

szociális területeken történő egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása érdekében. Ennek 

keretében egyebek között gépkocsi beszerzését tervezik és középtávon  Öreg-kishomok és Vajhát 

lakosságának bevonását az ellátásokba. Hosszabb távon a szolgáltatás folyamatos biztosítását, és 

kiterjesztését a közösségi, művelődési és sport területekre is.  

 

VI.2.4.3. Infrastrukturális fejlesztések folytatása 

Megkezdett tanyavillamosítási program megvalósításának elősegítése, az ingatlantulajdonosok 

tájékoztatása. Középtávon megvizsgálandó környezetbarát technológiák (pld. szélkerék) 

alkalmazhatóságának a  bevezetése, megvalósíthatósága, költséghatékonysága. 

 

VI.2.4.4. Iskolabuszjárat folyamatos működésének biztosítása  

A Külterületen élő gyermekek oktatási esélyegyenlőségének elősegítése érdekében fontos 

feladat a közoktatási intézményi átszervezéseket – a külterületi iskolák bezárását – követően a 

tanulók biztonságos és az órarendjüknek megfelelő utaztatása. Költségcsökkentés céljából az 

önkormányzat közbeszerzési pályázatot ír ki az iskolabusz szolgáltatás folyamatos működtetés 

biztosítására.  

 

VI.2.4.5. A tanyavilág átfogó feltérképezése, célzott beavatkozási terv kidolgozása 

A napjainkban egyre változó tanyavilág újbóli átfogó feltérképezése szükséges a 2002-2003-as 

vizsgálatokhoz hasonlóan, ahhoz, hogy minél célzottabb beavatkozások legyenek tervezhetők a 

külterületek szegregációjának megelőzésére. Az önkormányzat tervezi a gyorsan leromló állagú, 

megüresedett tanyák érdekében egy tanyamegmentési program kidolgozásának megalapozását.  

 
 

Az önkormányzat által tervezett, külterületre vonatkozó fejlesztések megvalósításának elősegítése 

érdekében , A Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben és az Operatív programokban szereplő, külterületre 

vonatkozó fejlesztési, pályázati lehetőségek feltárása, lehetséges források bevonása a 

fejlesztésekbe. 

 

3.4. Benyújtott fejlesztési pályázatok 2008-ban 
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DAOP-2007-4.2.1/2F-2008-0190: 

- A Szent István utcai általános iskola főépületének felújítása, bővítése és akadálymentesítése;  

- DAOP-2007-4.2.1/2F-2008-0180: A Varga Tamás általános iskola felújítása és teljes körű 

akadálymentesítése; 

- DAOP-2007-4.2.1/2F-2008-0179: A Klauzál Gábor utcai általános iskola felújítása és 

akadálymentesítése; 

- DAOP-2007-4.2.1/2F-2008-0187: Az Exner Leó óvoda felújítása és akadálymentesítése; 

- Útfelújítások: Serháztér, Csalogány, Boróka, Tulipán, Jázmin  és Rozmaring utcák útburkolat 

felújítása; 

 

- A Külterületek fejlesztéséért:  

Vajhát volt Hódmezőgazda Rt szolgálati lakások útjainak közvilágítása; 

Barattyosi úti tanyák 47-es főútról a bekötőút közvilágításának,  

Mátyáshalmi iskola bekötő útja, Szikáncs település Fő utcáján a fás. lombos területű járda 

közvilágításának kivitelezése,  

Új Kishomok Mező dűlő közvilágításának kivitelezése,  

Andrássy 10-12 előtt park közvilágítás felújítása a régi, műszakilag avult működésképtelen 

berendezések cseréje korszerű, jelenlegi követelményeknek megfelelő berendezésre, az élet és 

vagyonvédelem biztosítása érdekében,  

Oldalkosár u. 3 és a Cseresnyés Kollégium közötti este sötét park területének élet- és 

vagyonvédelem érdekében történő megvilágításához közvilágítás kiépítése,  

Aranyági zártkeretek 22781 hrsz-ú utcákban közvilágítás kiépítése. 

 

 

Előkészítés alatt lévő pályázatok 2008-ban 

 

Hódmezővásárhely belterületi csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztésének támogatására 

DAOP-2007-5.2.1/A pályázat benyújtása. 

 

3.5. Tervezett pályázatok a lakóterületi és kulturális városrehabilitáció 
érdekében 

A Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően a város keresi azokat a pályázati lehetőségeket, 

amelyek városrészi rehabilitációs programok megvalósítását irányozzák elő. Ilyen pályázati 

lehetőség (DAOP) keretében kívánja a város megoldani 2008-13 között a Tornyai János 

Projektet, mely a belváros rehabilitációját irányozza elő Részletesen lásd IVS 9. Akcióterületek 

kijelölése a 2007-13-as városrehabilitációs fejlsztések bemutatása fejezetében, a 9.1.1 -5. alpontok 
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alatt. Továbbá a fentebb említett Szabadság tér szociális rehabilitációjának (lásd az IVS 9.2 

pontja alatt) a megvalósítása is. 

 

Agora-pályázat: Minden nap kultúra! program 

A Minden nap kultúra! (MNK!) Program részletes kidolgozására a Tornyai János Kulturális 

Városrehabilitációs Program I. ütemében kerül sor 2009 folyamán, így a 2010-2011-es tanévben 

már alkalmazható lesz a város összes iskolájában. 

 

A Tornyai János Kulturális Városrehabilitáció Programjának megvalósítása a 2007 – 2013 közötti 

funkcióbővítést szolgáló városrehabilitációs források, illetve a TIOP 1.2.1. Agora forrásai terhére 

biztosítja a MNK! fejlesztés infrastruktúráját.  

 

Célcsoportjai: a legfiatalabb generáció, a közoktatásban résztvevők: óvodások, iskolások, és ezen 

belül is különösen az általános iskolák, az alsó- és felső tagozatos tanulók. Ezért a közoktatás 

csatornáinak használata a legcélszerűbb eszköz. A fiatal felnőttek és az idősebb korosztály, az 

olvasókörök számára a PMK-n keresztül, annak kialakítandó műhelyeinek keretében nyújt olyan 

szolgáltatásokat, amelyek korábban nem voltak elérhetők. 

Fő célok: A MNK! megvalósításának fontos eszköze, hogy a közoktatás minden szintjén 

fejlessze a kultúra iránti befogadókészséget, illetve hogy a pedagógusok képesítési 

követelményeibe beépítse a közművelődési, kulturális intézmények használatával kapcsolatos 

tantervi tartalmi elemeket. Kiemelt feladat az együttműködésen alapuló közösségi részvételi 

formák, a demokrácia technika, a partnerség erősítése, mert a kulturális előnyök eltérő társadalmi 

szinteken jelennek meg. Az MNK! így erőteljesen hozzájárul az integráció megvalósulásához, 

az oktatási esélyegyenlőség előmozdításához. 

 

A program azon a módszertani felfogáson alapul, hogy a kultúra iránti érzékenység kialakításában 

az első lépés az egyén közvetlen kulturális környezetének megismerése, megszerettetése, így 

kijelenthető, hogy a helyi igényekre és adottságokra a lehető legnagyobb mértékben épít. 

 

3.6. A 2007-13 között tervezett városrehabilitációs fejlsztések hatása a 
szegregátumokban és leromlott területeken élők helyzetére 

 

Az Anti-szegregációs helyzetelemzésben részletesen bemutatott szegregátumban és  leromlott 

területeken jelentkező problémák túlmutatnak az infrastrukturális ellátottság kérdéskörön, 

szemléleti, attitűdbeli változásokra volna szükség minden érintett fél részéről, melyeket 
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részben az IVS keretében, részben további, ún. ESZA-típusú, oktatási-képzési, foglalkoztatási 

programok tervezésével, valamint megerősített szociálpolitikával kíván a város orvosolni. 

 

Az IVS tervezése és készítése során folyamatosan érvényesülő szempont volt, hogy a 2007-2013 

közötti városfejlesztési programok, és a meglevő településfejlesztési koncepció alapján készülő 

egyéb fejlesztési programok ne járuljanak hozzá a szegregáció terjedéséhez, a leromlott 

területek növekedéséhez más városrészekben, külterületen vagy a városkörnyéki külterületeken, 

illetve falvakban. 

 

A KEOP-ból megvalósuló csatornázási program, a Tornyai János Projekt keretében 

megvalósuló infrastrukturális fejlesztések városközpont forgalmának csillapítása a dr. Rapcsák 

András úton, élettel történő megtöltése, közösségi terek kialakítása egyaránt előnyös minden 

hódmezővásárhelyi lakos számára. 

 

A városvezetés a mozgáskorlátozott városlakók akadálymentes közlekedésének, a 

közszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítását is szem előtt 

tartja. A középületek, járdák akadálymentes megközelíthetősége mind nagyobb arányban 

biztosított a városban, ez egyaránt szolgálja a mozgásukban korlátozottak, az idős emberek és a 

babakocsival közlekedő kisgyermekes szülők esélyegyenlőségét.  

Az Agora-pályázat keretében benyújtott Petőfi Művelődési Központ (PMK) infrastukturális 

fejlesztése feltétele annak, hogy a betervezett „soft” elemek, a Minden Nap Kultúra! (MNK) projekt 

szakmai koncepciója kidolgozásra kerüljenek. A projekt keretében a PMK mellett a városi könyvtár, 

az Alföldi Galéria és a Tornyai János Múzeum is részt vesz.  

A MNK! az anti-szegregáció kiemelt fontosságú eszköze: a városban magas arányban található 

alacsony státusú lakosság folyamatos leszakadásának egyik leghatásosabb eszköze a 

közművelődéshez, kultúrához való hozzáférés biztosítása és ennek a város minden iskolás korú 

gyermeke számára kiemelt programként való kezelése.  

3.7. Nyilvánosság biztosítása 

VII. Tervezett kommunikációs formák 

 

Fő cél: az anti-szegregációs intézkedések széles körű társadalmi elfogadását segítő 

kommunikációs programok megvalósítása. Ennek érdekében kommunikációs stratégia 

kidolgozása civil szervezetek, a CKÖ, karitatív tevékenységet végző egyházak és a célcsoportok 

képviselőinek bevonásával. 
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VII.1. Széles társadalmi – országos és helyi szintű - nyilvánosság biztosítása az IVS/ASZP 

tervezésének és megvalósításának 

 

 A város honlapjára felkerülnek az IVS és anti-szegregációs dokumentumok véleményezésre. 

Cél a széles nyilvánosság biztosítása készülő IVS-nek és Anti-szegeregációs programnak: 

lakosság tájékoztatása; helyi civil szervezetek, kisebbségi szervezetek és a célcsoport 

(érintett alacsony státuszú lakosok) bevonása; potenciális befektetők tájékoztatása. 

 Önkormányzati újságban (Közélet) – mindenkihez postai úton eljutó, ingyenes lakossági 

újság – cikkek, aktuális információk megjelentetése folyamatosan. 

 Közmeghallgatás. 

 Lakossági fórum az IVS-ről. 

 Anti-szegregációs beavatkozási terv készítéséhez civil kerekasztal-beszélgetések, ágazati 

workshopok. 

 Önkormányzati szakbizottságok véleményezik az IVS-t és ezen belül az Anti-szegregációs 

programot. 

 Képviselő-testületi ülésen napirendre tűzés, döntés az elfogadásról. 

 

VII.2. A hátrányos helyzetű célcsoportok tájékoztatására, bevonására szolgáló kommunikációs 

eszközök 

 

Ingyenes nyomtatott hírlevél, újság 

A hátrányos helyzetű családok, a nyugdíjasok jellemzően nem az Internetről tájékozódnak, 

hozzáférés és/vagy kompetencia híján. Hódmezővásrhely Önkormányzat működtet egy mindenki 

számára ingyenesen hozzáférhető, postaládákba kézbesített havi hírlevelet, mely a HHH célcsoport 

számára fontos információkat tartalmazza az aktuális szociális kérdésekről, pl.: iskolakezdéskor 

(gyermekvédelmi kedvezményről), fűtési szezon kezdetén (fűtési és lakhatási támogatásról), 

tavasszal (gyógyszertámogatás, közgyógyellátás), nyáron (gyermekétkeztetés, nyári napközi) stb. 

A későbbiekben tervezik a Kapcsolat Központ által működtetett Támogató Szolgálat és a felállítandó 

Integrációs Munkacsoport hírei külön rovatot kapnak.  

 

Véleményláda 

A Polgármesteri Hivatalnak több helyen kihelyez "véleményládát", az azokba bedobott, megírt 

véleményeket rendszeresen értékelik, és a lakossági fórumokon visszajelzést adnak a felvetett 

problémákra. Az anonim véleményekre is reagálnak. 

 

Civil fórumok, lakossági tájékoztatók városrészenként 

Szociális témában külön tartanak lakossági fórumot; a városrészekben, a civil szervezeteknél és az 

iskolákban rendszeresen szerveznek tájékoztató előadást.  
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A területen dolgozó, segítő munkatársak visszajelzései 

A Kapcsolat Központ keretében működő szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok azon 

munkatársai, akik napi kapcsolatban vannak a célcsoporttal, rendszeresen jelzik az önkormányzat 

felé tapasztalataikat.  

 

Ügyfélszolgálatok működtetése 

Az önkormányzat ügyfélszolgálatokat működtet, melyek a különböző célcsoportok, köztük 

kiemelten a HHH célcsoport igényeire figyelemmel, hetente 2-5 alkalommal tartanak félfogadást. 
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MJV ANTI-SZEGREGÁCIÓS BEAVATKOZÁSI TERV 2008-2013 
 

Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás Rövid távú indikátor  
(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 
I. OKTATÁSI-NEVELÉSI INTEGRÁCIÓ BIZTOSÍTÁSA 

 
I.1. Az oktatási 
intézményrendszer 
átstrukturálása a HHH-s 
tanulók arányának 
kiegyenlítése az 
intézményekben: a HHH 
tanulók intézményi aránya 
ne emelkedjen 25% fölé. 
I.1.1. – A 2007-ben a 
Ktv. Alapján kialakított 
új beiskolázási 
körzethatárok 
megőrzése, megújuló 
szegregációs 
folyamatok 
megakadályozása. 
Kommunikáció 
erősítése a családokkal. 
I.1.2. Intézményi 
együttműködések 
erősítése az 
önkormányzati és 
egyházi , magán 
oktatási –nevelési 
intézmények között 

I.1. Minden tanévben a 
körzethatárok 
rendszeres 
felülvizsgálata az OKM 
statisztikák és HHH 
szülői nyilatkozatok 
alapján. 
I.1.1. Családok 
meggyőzése az 
integráció hosszú távú 
előnyeiről. 
I.1.2. Intézményi 
együttműködési 
megállapodások kötése 
a feladatellátásról 

I.1. Jegyző, 
 
I.1.1. 
Intézményve- 
zetők, 
CKÖ vezetője 
I.1.2. Jegyző 
Intézményve- 
zetők, 
 

2008-13 között 
minden év 06.01-
ig 

Önkormányzati, 
EU pályáztai 
(TÁMOP) 

I.1.HHH tanulók 
intézmények közötti 
és intézményen 
belüli –
évfolyamonkénti, 
tagozatonkénti, 
tanulócsoportonként
i – aránya 
(kevesebb, mint 
25%) 
I.1.1. Bevont 
családok száma. 
I.1.2. Megkötött 
intézményi 
megállapodások 
száma 

I.1.HHH tanulók 
intézmények közötti 
és intézményen belüli 
–évfolyamonkénti, 
tagozatonkénti, 
tanulócsoportonkénti 
– aránya (kevesebb 
mint 25%) 
I.1.1. Bevont 
családok száma. 
I.1.2. Megkötött 
intézményi 
megállapodások 
száma 

I.1.HHH tanulók 
intézmények közötti 
és intézményen 
belüli –
évfolyamonkénti, 
tagozatonkénti, 
tanulócsoportonként
i – aránya (kevesebb 
mint 25%) 
I.1.1. Bevont 
családok száma. 
I.1.2. Megkötött 
intézményi 
megállapodások 
száma 

1.2. HHH tanulók 
nyomon követése, 
-iskolai sikerességének 
elősegítése. 

A szociális munka 
komplex 
eszközrendszerének  
alkalmazása. 

Jegyző, 
Kapcsolat 
Központ, 
Intézményvezet
ők, 
 

2008-13 között 
folyamatosan 

Önkormányzati, 
EU pályázati 
(TÁMOP) 

Lemorzsolódó 
tanulók csökkenő 
száma intézményi 
szinten 

Lemorzsolódó 
tanulók csökkenő 
száma intézményi 
szinten 

Lemorzsolódó 
tanulók csökkenő 
száma intézményi 
szinten 

I.3. HHH gyermekek 
intézmények közötti 
arányának kiegyenlítése 

Felmenő rendszerben a 
HHH beiskolázás 
arányosítása  

Jegyző, 
Intézményvezet
ők 

2008-2010 között, 
minden tanévben 
beiratkozáskor 

Önkormányzati HHH tanulók 
intézmények közötti 
aránya javul 

HHH tanulók 
intézmények közötti 
aránya kiegyenlítődik 

--- 
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Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás Rövid távú indikátor  
(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 
I.4. Új intézményi 
struktúra 
megszilárdítása 
hosszabb távon, 
Rendszeres intézményi 
minőségbiztosítás 

Több szempontú 
beválás-vizsgálat:  
-tanulói és szülői 
elégedettségmerés, 
-költséghatékonyság-
vizsgálat 
- intézményi 
eredmények vizsgálata 

Önkormányzat: 
jegyző,  
Intézményvezet
ők 

2008.09.01. –
2011.06.30 között 

Önkormányzati - Intézményi 
statisztikai 
részadatok 

- Intézményi oktatási 
statisztikák, 
elégedettségi 
kérdőívek, éves 
pénzügyi mérlegek   
3 éves összesítése 

- Új beavatkozások, 
korrekciók száma 

I.5. HHH gyerekek 
bevonása 
extrakurrikuláris 
programokba  

I.5.1-2. 
Iskolaotthonos és 
napközis foglalkozások 
kiterjesztése 
-Délutáni iskolai 
szakkörök 
bemutatkozása 
I.5.3.  Célzott toborzás, 
kedvcsináló a diákok és 
a családok körében  

I.5.1-2.Fenntartó 
önkormányzat: 
jegyző, 
Intézményvezet
ők, I.5.3. CKÖ 
vezetője 
 

2008. 10.01. – ezt 
követően 
folyamatos 

Önkormányzati, 
EU pályázati 
(TÁMOP) 

- Bevont diákok 
száma (naplók, 
jelenléti ívek 
alapján) 

- Bevont diákok 
növekvő száma 
(naplók, jelenléti ívek 
alapján) 

- Bevont diákok 
növekvő száma 
(naplók, jelenléti 
ívek alapján) 

I.6. Hiányzási, 
lemorzsolódási arányok 
csökkentése, a 
HH/HHH tanulók 
körében; 
- magántanulók 
számának csökkentése 

-Pedagógusok 
módszertani 
eszköztárának bővítése, 
korszerűsítése 
(projektpedagógia, 
drámapedagógia, 
kooperatív tanulás stb. 
-Mentorprogram 
indítása a SZTE 
Neveléstud. Intézetével 
közösen,  
 -TÁMOP pályázatok 
benyújtása, 
-Személyre szabott , 
differenciáló fejlesztési 
tervek a HHH tanulók  
számára 
- Esetmegbeszélések a 
szülők, diákok, 
családsegítő 
szakemberek 
bevonásával 

Fenntartó 
önkormányzat: 
jegyző,  
Intézményvezet
ők, 
Kapcsolat 
Központ 
vezetője  

2009.06.30.  
Ezt követően, 
minden tanév 
végén 

Önkormányzati, 
EU pályázati 
(TÁMOP) 

-Pedagógus-
továbbképzést 
támogató benyújtott 
TÁMOP pályázatok 
száma 
-Megtartott 
esetmegbeszélések 
száma 
- Elkészült egyéni 
fejlesztési tervek 
száma 

-Pedagógus-
továbbképzést 
támogató nyertes 
TÁMOP pályázatok 
száma 
-Pedagógus-
továbbképzést 
támogató benyújtott 
TÁMOP pályázatok 
száma 
-Javuló 
lemorzsolódási és 
hiányzási statisztikák 
- Továbbképzett 
pedagógusok száma, 
-Megvalósult 
mentorálások száma 

-Pedagógus-
továbbképzést 
támogató nyertes 
TÁMOP pályázatok 
száma 
-Pedagógus-
továbbképzést 
támogató 
megvalósított 
TÁMOP pályázatok 
száma 
-Javuló 
lemorzsolódási és 
hiányzási 
statisztikák 
- Továbbképzett 
pedagógusok száma 
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Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás Rövid távú indikátor  
(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 
I.7. 21 századi, 
minőségi oktatás 
biztosítása minden 
tanulónak. 

-Oktatási intézmények 
műszaki-
infrastrukturális 
szempontú fejlesztése, 
korszerűsítése, 
- közösségi terek, nyelvi 
laborok, csoportszobák 
kialakítása 
- korszerű eszközök és 
berendezés beszerzése 
- komplex 
akadálymentesítés 
minél több 
intézményben  
- DAOP pályázatok 
kidolgozása, benyújtása 

Fenntartó 
önkormányzat: 
jegyző,  
Intézményvezet
ők, 
 

2009. I. 
negyedévtől 
(pályázati 
kiírások 
függvényében) 

Önkormányzati, 
EU pályázati 
(DAOP) 

-benyújtott DAOP 
pályázatok száma 
 

-nyertes DAOP 
pályázatok száma 
 

-megvalósított 
fejlesztések  száma 
 

I.8. A helyi 
pedagógustársadalom 
azonosulása az integráló 
–inkluzív oktatás 
megvalósításával 

-Pedagógusok 
módszertani 
eszköztárának bővítése, 
korszerűsítése 
(projektpedagógia, 
drámapedagógia, 
kooperatív tanulás stb. ) 
teljes tantestületek 
képzésével, 
intézményvezetők 
továbbképzése 
 -TÁMOP pályázatok 
benyújtása, 
 

Fenntartó 
önkormányzat: 
jegyző; 
Intézményvezet
ők, 
 

2008. 3-4. 
negyedévtől 
(pályázati 
kiírások 
függvényében) 

Önkormányzati, 
EU pályázati 
(TÁMOP) 

-Pedagógus-
továbbképzést 
támogató benyújtott 
TÁMOP pályázatok 
száma 
 

-Pedagógus-
továbbképzést 
támogató nyertes 
TÁMOP pályázatok 
száma 
- Továbbképzett 
pedagógusok és 
intézményvezetők 
aránya 

-Pedagógus-
továbbképzést 
támogató 
megvalósított 
TÁMOP pályázatok 
száma 
- Továbbképzett 
teljes tantestületek 
aránya 

I.9. Esélyegyenlőség 
biztosítása a 
közoktatásban minden 
gyermeknek, tanulónak 

-Települési és 
Intézményi Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Terv 
véglegesítése, testületi 
elfogadása, 
- A tervezett 
beavatkozások 
megkezdése.  

 
Jegyző 
Intézményve- 
zetők,  
 

2008.08.31. Önkormányzati Települési 
Közoktatási 
Esélyegyenlőségi 
Terv 
 
Intézményi 
Közoktatási 
Esélyegyenlőségi 
Terv 

Beavatkozási terv 3 
éves indikátorainak 
teljesülése.   

Beavatkozási terv 6 
éves indikátorainak 
teljesülése.   

I.II.1. A beóvodázott 
HHH gyermekek 
hiányzásának 
csökkentése. 

Családokkal történő 
kommunikáció 
erősítése, meggyőzése, 
motiválása roma 
önkéntesen 
bevonásával. 

Intézményvezet
ők,  
CKÖ vezetője 
 

2008. 09.01-től 
folyamatos 

Önkormányzati Gyermekek 
hiányzásának 
csökkenő száma 

Gyermekek 
hiányzásának 
csökkenő száma 

Gyermekek 
hiányzásának 
csökkenő száma 
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Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás Rövid távú indikátor  
(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 
A jelzőrendszer 
megerősítése, 
kiterjesztése az 
óvodára.  

I.II.2. A 
tanyaközpontokban a 
kihasználatlan óvodák 
fenntartása a gyermekek 
és a családok 
esélyegyenlősége 
érdekében 

Két óvónő és dajka 
biztosítása 
tagintézményenként 

Fenntartó 
önkormányzat: 
jegyző 
 

2008-tól 
folyamatosan 

Önkormányzati - Ellátott óvodások 
száma 
-Foglalkoztatott 
óvónők és dajkák 
száma 
-Éves fenntartási 
költség 

- Ellátott óvodások 
száma 
-Foglalkoztatott 
óvónők és dajkák 
száma 
-Éves fenntartási 
költség 

-Ellátott óvodások 
száma 
-Foglalkoztatott 
óvónők és dajkák 
száma 
-Éves fenntartási 
költség 

I. II.3. Óvodások 
szűrése, prevenciós 
vagy fejlesztő 
intézkedések 
meghozása az 
iskolakezdés előtt  

Pedagógiai 
asszisztensek számának 
növelése a 
megemelkedett 
szükségletek ellátására 

Fenntartó 
önkormányzat: 
jegyző 

2008-tól 
folyamatosan 

Önkormányzati - Pedagógiai 
asszisztensek száma 

- Pedagógiai 
asszisztensek száma 

- Pedagógiai 
asszisztensek száma 

I.II.4. Óvodák 
akadálymentesítésének 
biztosítása,  
SNI gyermekek 
integrációjának 
megalapozása 

DAOP 
akadáylmentesítési 
pályázatok benyújtása 

Fenntartó 
önkormányzat.: 
jegyző,Intézmén
yvezetők 

2009. 1-2. 
negyedévtől 
(pályázati 
kiírások 
függvényében) 

Önkormányzati. 
EU pályázati 
(DAOP) 

-benyújtott DAOP 
pályázatok száma 
 

-nyertes DAOP 
pályázatok száma 
 

-megvalósított 
fejlesztések  száma 
 

I.II.5. HHH gyermekek 
integrációjának 
elősegítése,  

Óvoda-iskola átmenet 
megkönnyítésére  az 
intézmények közötti 
együttműködések 
erősítése, közös 
programok 
megvalósítása 

Jegyző,  
Intérményveze- 
tők 

2008. 09.01-től 
folyamatosan 

Önkormányzati, 
EU pályázati 
(TÁMOP) 

- benyújtott 
pályázatok száma 

-nyertes pályázatok 
száma 
 

-megvalósított 
intézményi 
együttműködések és 
programok száma 
 

III.1. A HHH tanulók 
intézményi aránya ne 
emelkedjen 25% fölé. 
 

-Szent István, Klauzál 
Gábor , Varga Tamás 
Ált. Iskolák HHH 
beiskolázásának 
nyomon követése 
HHH tanulók 
arányeltolódása esetén 
átirányítás 
- beiskolázási 
körzethatárok 
felülvizsgálata 

Jegyző, 
Intézményve- 
zetők, 
CKÖ vezetője, 
 

2008-11 között 
minden év 06.01-
ig 

Önkormányzati HHH tanulók 
intézmények közötti 
és intézményen 
belüli –
évfolyamonkénti, 
tagozatonkénti, 
tanulócsoportonként
i – aránya 
(kevesebb, mint 
25%) 
 

HHH tanulók 
intézmények közötti 
és intézményen belüli 
–évfolyamonkénti, 
tagozatonkénti, 
tanulócsoportonkénti 
– aránya (kevesebb 
mint 25%) 
 

HHH tanulók 
intézmények közötti 
és intézményen 
belüli –
évfolyamonkénti, 
tagozatonkénti, 
tanulócsoportonként
i – aránya (kevesebb 
mint 25%) 
 

III.2. A HHH tanulók 
arányos, kiegyenlített 
elosztása az 
intézmények között 

Liszt Ferenc Ének-zenei 
és Kertvárosi Katolikus 
Ált. Iskolákban a városi 
szinten alacsony HHH 

Jegyző, 
Intézményve- 
zetők, 
CKÖ vezetője, 

2008-11 között 
minden év 06.01-
ig 

Önkormányzati HHH tanulók 
intézmények közötti  
aránya 
kiegyenlítettebb 

HHH tanulók 
intézmények közötti  
aránya 
kiegyenlítettebb 

HHH tanulók 
intézmények közötti  
aránya 
kiegyenlítettebb 



 186 

Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás Rövid távú indikátor  
(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 
 arány növelése a 

beiskolázáskor  
- felaladatellátási 
megállapodás kötése a 
katolikus egyházzal 

  

I. III.3. Kommunikáció, 
tájékoztatás javítása a 
család és a nevelési-
oktatási intézmények/a 
fenntartó között – 
különös tekintettel a 
szegregációs 
veszélynek kitett 
családokra. 

-HH szülők célzott, 
személyre szabott 
tájékoztatatása a HHH 
nyilatkozat 
jelentőségéről 

Jegyző, 
Intézményve- 
zetők, 
CKÖ vezetője, 
 

2008. 09.01-től 
folyamatos 

Önkormányzati Szülői HHH 
nyilatkozatok 
növekvő száma 
(10%-kal). 

HHH tanulók 
számára igénybe 
vehető normatívák, 
kedvezmények 
térítésmentességek 
aránya nő (30%-kal). 

-Tanulói 
kompetencia 
mérések eredményei 
javulnak, 
iskolaátlagnak 
megfelelnek.  
-A HHH 
lemorzsolódás 
csökken (20%-kal). 

I.III.4. A HH/HHH 
tanulók minél 
eredményesebben 
szerepeljenek a 
kompetencia 
méréseken., 
 -egy iskolán belül a 
diákok közötti több száz 
pontos különbségek 
számottevően 
csökkenjenek. 

A HH/ HHH tanulók 
eredményeinek 
elemzése, 
egyéni fejlesztési 
irányok kijelölése 
- tanártovábbképzések 

Intézmény-
vezetők,  

Elemzés: minden 
év április 20.  
Fejlesztési terv: 
minden év június 
30. 

Uniós pályázati 
(DAOP-2007 és 
TÁMOP 3.1.4.)-
folyamatban 

Nő a hozzáadott 
pedagógiai érték. 

A HH/HHH tanulók 
eredményei javulnak. 

A HH/HHH tanulók 
eredményei tovább 
javulnak az utolsó 
méréshez 
viszonyítva. 

I.III.5.  Az iskolai 
szociális munka 
kiszélesítése;  
 a HHH tanulók 
esélyhátrányának 
kompenzálása 

Roma pedagógiai 
asszisztens program 
elindítása, 
Szükségfelmérés 

Jegyző 2009.09.01-től Önkormányzati, 
EU pályázati 
(TÁMOP) 

Elvégzett 
szükségletfelmérés 

Programban 
bekapcsolódottak  
száma 

Roma ped. 
asszisztenst 
foglalkoztató 
intézmények száma 

I. IV.1. Enyhe 
fogyatékossággal élő 
SNI-s tanulók 
inklúziója vagy 
részleges 
integrációjának 
biztosítása  

-Szakértői Bizottságok 
túlterheltségének 
enyhítése, 
-A bizottségi 
döntésének rendszeres, 
évenkénti 
felülvizsgálatának 
biztosítása,  
-A bizottsági tagok 
továbbképzése;  
 

SZB-ket 
működtető 
kormányzati 
szervek, 
 

2010.09.01. Központi, 
önkormányzati, 
Uniós pályázati 
(DAOP és 
TÁMOP 
3.1.4.,)-
folyamatban; 
TÁMOP – 
2008-3.4.2. 

Benyújtott DAOP, 
TÁMOP pályázatok 

Szegregáltan tanuló, 
enyhe fogyatékos 
SNI-s diákok aránya 
30%-kal csökken 

Integráltan tanuló 
SNI-s diákok aránya 
közelít az uniós 
átlaghoz 
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Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás Rövid távú indikátor  
(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 
I.IV.2. SNI tanulók 
integrációjának 
elősegítése 

-Integrált , befogadó 
nevelést vállaló 
intézmények 
módszertani 
eszköztárának javítása, 
szakembergárdájának 
bővítése; 
Visszahelyezett SNI 
tanulók nyomon 
követése; 
Pályázatok benyújtása a 
megnövekedett 
speciális 
szakemberigény 
biztosítására 

Jegyző 2008.09.01-től 
folyamatosan 

Önkormányzati,  
Pályázati (EU, 
Norvég Alap 

Benyújtott 
pályázatok száma 

Nyertes pályázatok 
száma, 
Növekvő speciális 
szakember kapacitás 

Növekvő speciális 
szakember kapacitás 

I. V.1. A HHH tanulók  
társadalmi 
integrációjának 
biztosítása hosszú 
távon, a sikeres 
munkaerő-piaci 
elhelyezkedéssel 

- Pályaorientációs 
foglalkozások, 
 - Életpályaépítés és 
szociális kompetenciák 
fejlesztése  
- Pályaválasztási Börze 
rendezése 
- Érettségit adó 
képzések választásának 
motiválása 
- Átjárhatóság a 
szakképző 
intézményekben  
- Korszerű technológiák 
megismertetése a 
TISZK-rendszerben 

Jegyző, 
Intézményvezet
ők, 
 

2008.09.01.-2013. 
12.31. között 

Önkormányzati, 
Uniós pályázati 
(TÁMOP) 

   

I. V.2. Hiányzási, 
lemorzsolódási arányok 
csökkentése, a 
HH/HHH tanulók 
körében 
 

-Kalmár Zsigmond 
Szakközép- és 
Szakiskolában a 
pedagógusok 
módszertani 
eszköztárának bővítése, 
korszerűsítése  
 -TÁMOP pályázatok 
benyújtása, 
-Személyre szabott , 
differenciáló fejlesztési 
tervek a HHH tanulók  
számára 
- Esetmegbeszélések a 

Fenntartó 
önkormányzat: 
jegyző,  
Intézményveze- 
tő, 
 

2009.06.30.  
Ezt követően, 
minden tanév 
végén 

Önkormányzati, 
EU pályázati 
(TÁMOP) 

-Pedagógus-
továbbképzést 
támogató benyújtott 
TÁMOP pályázatok 
száma 
-Megtartott 
esetmegbeszélések 
száma 
- Elkészült egyéni 
fejlesztési tervek 
száma 

-Pedagógus-
továbbképzést 
támogató nyertes 
TÁMOP pályázatok 
száma 
-Pedagógus-
továbbképzést 
támogató benyújtott 
TÁMOP pályázatok 
száma 
-Javuló 
lemorzsolódási és 
hiányzási statisztikák 
- Továbbképzett 

-Pedagógus-
továbbképzést 
támogató nyertes 
TÁMOP pályázatok 
száma 
-Pedagógus-
továbbképzést 
támogató 
megvalósított 
TÁMOP pályázatok 
száma 
-Javuló 
lemorzsolódási és 
hiányzási 
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Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás Rövid távú indikátor  
(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 
szülők, diákok, 
családsegítő 
szakemberek 
bevonásával 

pedagógusok száma statisztikák 
- Továbbképzett 
pedagógusok száma 

I. V.3. A HHH roma és 
állami gondoskodásban 
élő tanulók 
integrációjának 
támogatása  

-Tanoda program 
folytatása  
- Tanoda-pályázat 
benyújtása TÁMOP 
keretében 

Jegyző, 
Kapcsolat 
Központ 
vezetője  

2008. 3-4. 
negyedév 
(kiírástól 
függően) 

Önkormányzati, 
EU pályázati 
(TÁMOP) 

-Benyújtott 
TÁMOP pályázat 

- Tanoda-programban 
résztvevő tanulók 
száma 
- Végbizonyítványt 
szerzett tanulók 
száma 

- A programban 
részt vevők nyomon 
követése, 
- Tanoda program 
kiterjesztése 
(résztvevők növekvő 
száma) 

I.V.4. A HHH-s 
gyermekek iskolai 
sikerességének 
ösztönzése, 
esélyegyenlőségének 
támogatása 

Ösztöndíjprogramok 
folytatása, újak 
elindítása: AJKP 
program, AJKSZP 
program elindítása; 
Helyi alsós 
ösztöndíjprogram 
feltételrendszerének 
kidolgozása és 
bevezetése  
A HHH-s gyermekek 
nyomon kovetése az 
óvodától a 
középiskoláig. 

Polgármester, 
Jegyző 

2006.12. hótól 
folyamatos 

Önkormányzati, 
pályázati forrás 
(HEFOP, 
DAOP, TIOP) 
 

Szabadidős 
programokban 
(nyári tábor, stb.), 
részt vett diákok 
száma; 
AJKSZP program 
elindítása 

Ösztöndíjasok 
növekvő száma. 
A továbbtanulási 
arányok növelése a 
HHH-sok körében. 

Az integráció teljes 
körű elterjesztése az 
óvodától a 
középiskoláig. 
Folyamatosan 
aktualizált HHH-s 
térkép vezetése.  
A továbbtanulási 
arányok növelése a 
HHH-sok körében. 

I.V.5. A munkaerő-
piaci igényeknek 
megfelelő korszerű 
szakképzési modell 
létrehozása . 

Helyzetelemzés,  
Az önkormányzati 
szakképző intézmények 
átszervezése. 
-Részvétel a TISZK-
ben, profiltisztítás, az 
átjárhatóság 
megteremtése, 
Az új OKJ-nak 
megfelelő 
modulrendszerű képzés 
bevezetése, 
A munkaerőpiaccal 
szorosabb kapcsolat 
kialakítása. 
Tanulók 
nyomonkövetése. 

Polgármester, 
Jegyző 

2008.06. 01.-től Önkormányzati 
Uniós pályázati 
(TÁMOP, 
TIOP, DAOP, 
HEFOP) 
decentralizált 
pályázatok, 
szakképzési 
hozzájárulás, 
OKMT által 
kiírt pályázatok 

Átalakított 
intézményszerkezet 
az elkészült 
Szakképzés-
fejlesztési 
Akcióterv alapján  

Az RFKB és a 
TISZK döntéseinek 
megfelelően 
végrehajtott 
profiltisztítás; 
beindított 
hiányszakmák száma 

Javuló 
elhelyezkedési 
arányok a 
munkaerő-piacon  
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Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás Rövid távú indikátor 
(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 

II. SZOCIÁLIS ÉS FOGLALKOZTATÁSI INTEGRÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE 
 

II.1. Gyermekvédelmi 
munka 
hatékonyságának 
növelése; prevenció. 

IPR menedzsmenten 
belül az iskolai 
Gyermekvédelmi 
Felelősök (IGYF) 
Műhelyének 
létrehozása, 
Esetmegbeszélések, 
Szakmai módszertani 
képzés, 
Családcsoportok 
szervezése 

Jegyző, 
 
Intézményvezetők 

2009.09.01. Önkormányzati Létrejött IGYF 
Műhely 

Résztvevők száma 
Esetmegbeszélések 
száma 
Megtartott képzések 
száma 
Családcsoportok 
száma 

Résztvevők száma 
Esetmegbeszélések 
száma 
Megtartott képzések 
száma 
Családcsoportok 
száma 

II.2.  
II.2.1. Gyermek-
védelmi munka 
hatékonyságának 
növelése; prevenció. 
II.2.2. Speciális 
(segítő, fejlesztő) 
szakemberigény 
kielégítése városi 
szinten 

II.2.1. Meglévő 
jelzőrendszerbe új 
szereplők, pld. CKÖ  
bevonása,  
Védőnők és civil 
önkéntesek szerepének 
megerősítése 
Havi találkozók , 
esetmegbeszélése 
II.2.2. Pályázati 
források bevonása több 
szakember biztosítása 
érdekében 

II.2.1-2: Kapcsolat 
Központ vezetője 
Intézményvezetők, 
 

2009.09.01. Önkormányzati, 
EU páláyzati 
(TÁMOP), 
Norvég alap 

Bevont új 
szereplők száma, 
Havi 
esetmegbeszélések 
száma 
Benyújtott 
pályázatok száma 

Havi 
esetmegbeszélések 
száma, 
Csökkenő esetszám a 
jelzőrendszerben 

Havi 
esetmegbeszélések 
száma, 
Csökkenő esetszám a 
jelzőrendszerben 

II.3. HH/HHH 
gyermekek társadalmi 
integrációjának 
elősegítése 

Ingyenes szabadidős 
programok szervezése a 
PMK-val közösen, 
Filmklub, 
Éjjel-nappali játszóház 
csellengő fiataloknak, 
Iránytű Baráti Kör, 
kortárs segítők, 
kialakítása, bevonása 

,  
Petőfi Művelődési 
Központ (PMK) 
vezetője, 
Kapcsolat Központ 
vezetője 

2011.12.31. Önkormányzati,  
EU pályázati 
(TÁMOP) 

--- Működő Filmklub, 
Működő Iránytű 
Baráti Kör, 
Működő éjjel-nappali 
játszóház 
Résztvevők száma az 
egyes programokon  

Működő Filmklub, 
Működő Iránytű 
Baráti Kör, 
Működő éjjel-nappali 
játszóház 
Résztvevők száma  
az egyes 
programokon 

Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás Rövid távú indikátor 
(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 



 190 

II.4. A családi élet, a 
házasság, mint pozitív 
példa erősítése a 
fiatalok számára. 

SZH Klub létrehozása: 
Családtervezési és 
életvezetési tanácsadás, 
Városi Családnapok 
megszervezése -
hagyományteremtés 

Kapcsolat Központ 
vezetője  

2011.12.31. Önkormányzati  --- Működő SZH Klub, 
Tagok száma 
 

Működő SZH Klub, 
Tagok növekvő 
száma 
 

II.5. Társadalmi 
kohézió erősítése: 
nyugdíjasok 
aktivizálása, magányuk 
oldása, korszerű 
pótmama szolgálat 
létrehozása 

Menő Nagyik Csoport 
(MNCS)létrehozása,  
Igényfelmérés, 
A családsegítő hálózat 
kiépítése és 
működtetése,  
Szabadidős: kulturális 
és egészségmegőrző 
stb. programok 
szervezése a csoport 
nyugdíjasainak 

Kapcsolat Központ 
vezetője  

2011.12.31. Önkormányzati Elvégzett 
igényfelmérés, 
Létrehozott MNCS 

Működő MNCS, 
Szervezett 
programok száma, 
Támogatott aktív 
korú nők száma,  
Bevont pótnagyik 
száma 

Működő MNCS, 
Szervezett 
programok száma, 
Támogatott aktív 
korú nők száma, 
Bevont pótnagyik 
száma 

II.6. Bölcsődei ellátás 
színvonalának és 
kapacitásának emelése 

Bölcsődei infrastruktúra 
fejlesztése: Hóvirág u-i 
és Oldalkosár u-i 
bölcsődék felújítása, 
bővítése,  
Oldalkosár u-ban 
sószoba kialakítása, 
udvar balesetmentessé 
tevés, 
Pályázatok benyújtása, 
Teleki u-i bölcsőde 
kiváltása új épülettel 

 
Jegyző, 
Intézményvezetők 

2011.12.31. Önkormányzati, 
EU pályázati 
(DAOP) 

Benyújtott 
pályázatok, 
Kialakított 
sószoba, rendezett 
udvar (Oldalkosár 
u.) 

Nyertes pályázatok 
száma, 
Korszerűsített 
bölcsődék száma 

Korszerűsített 
bölcsődék száma, 
Új bölcsőde építése 
(Teleki u. 
kiváltásásra) 

II.7. Idősellátás 
színvonalának 
emelése, méltó 
öregkor. 

Kovács-Küry idősek 
Otthonában házi ápoló 
szolgálat beindítása, 
hospice ellátás 
létrehozása, 
Igényfelmérés, 
Pályázatok benyújtása 

: 
Jegyző,  
Intézményvezetők 

2011.12.31. Önkormányzati, 
EU pályázati 
(DAOP, TÁMOP) 

Elvégzett 
igényfelmérés, 
Benyújtott 
pályázatok 

Nyertes pályázatok 
száma, 
Beindított házi ápoló 
szolgálat és hospice 

Megvalósított 
pályázatok száma, 
Működő házi ápoló 
szolgálat és hospice, 
Ellátottak száma 

Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás Rövid távú indikátor 
(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 
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II.8. Egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosítása 

Komplex 
akadálymentesítés 
megvalósítása az 
Értelmi Fogyatékosok 
Nappali Otthonában, 
Udvar és udvari 
helyiségek 
rekonstukciója, 
Pályázat benyújtása 

Jegyző,  
 
Intézményvezetők 

2011.12.31. Önkormányzati, 
EU pályázati 
(DAOP) 

Benyújtott 
pályázat 

Nyertes pályázat, 
Megvalósított 
komplex 
akadálymentesítés 

Komplexen 
akadálymentes 
Értelmi 
Fogyatékosok 
Nappali Otthona 

II.9. Családok 
Átmeneti Otthona 
kialakítása 

Anya-gyermek Szálló 
helyzetének rendezése a 
Kapcsolat Központon 
belüli, intézményi 
átszervezéssel 

Jegyző, 
Kapcsolat Központ 
vezetője,  

2009.12.31. Önkormányzati --- Kialakított Családok 
Átmeneti Otthona a 
gyermekjóléti 
Szolgálat részeként 

--- 

II.10. Hajléktalanok 
társadalmi re-
integrációja, 
visszavezetése, 
esélyteremtés az önálló 
életre. 

Kiléptető lakások 
kialakítása a 
Hajléktalanokat Ellátó 
Egyesített Intézmény 
működtetésében 

Jegyző,Kapcsolat 
Központ vezetője, 
 
 

2011.12.31. Önkormányzati --- Kialakított kiléptető 
lakások száma 

Hajléktalanok 
csökkenő száma 

 

 

 

 

 

 

 

Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás Rövid távú indikátor 
(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 
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II.11. A nappali és 
éjjeli hajléktalan- 
ellátás, valamint az 
utcai szociális munka 
kapacitásának, 
minőségének javítása 

Pályázatok benyújtása: 
Prevenciós tevékenység 
folytatása,  
szűrővizsgálatokra 
részvételszervezése, 
életvezetési tanácsadás, 
Adósságkezelő klubok 
működtetése, 
Álláskereső Klub, 
Igényfelmérés, 
Jelzőrendszer 
működtetése, 
Utcai ellátás és 
krizísellátás 
fenntarthatóságának 
biztosítása 

Jegyző, 
Kapcsolat Központ 
vezetője, 
Intézményvezetők 

2008-13 
között 
folyamatosan 

Önkormányzati, 
Uniós pályázati 
TÁMOP, DAOP 

Elvégzett 
igényfelmérések, 
Benyújtott 
pályázatok 

Nyertes pályázatok 
száma, 
Fenntartott és új 
szolgáltatások száma 

Megvalósított 
pályázatok száma, 
Fenntartott és új 
szolgáltatások száma, 
(Ellátatlan) 
hajléktalanok 
csökkenő száma 

II.12. Hálózatbővítés 
és szolgáltatások 
összekapcsolása a 
Gondozó Központban 
 

Házi ápolás 
eszközrendszerének 
megteremtése, 
Házi gondozói és 
jelzőrendszeres házi 
gondozói hálózat 
bővítése 

Jegyző, 
Kapcsolat Központ 
vezetője, 
Intézményvezetők 

2010-13 
között 
folyamatában 

Önkormányzati, 
Uniós pályázati 
TÁMOP 

--- Bővített házi 
gondozói és 
jelzőrendszeres házi 
gondozói hálózat, 
Ellátottak száma 

Bővített házi 
gondozói és 
jelzőrendszeres házi 
gondozói hálózat, 
Ellátottak növekvő 
száma, 
Az ellátás jobb 
minősége 

II.13. A Támogató 
Szolgálat átfogó 
minőségfejlesztése 

Infrastrukturális 
fejlesztés 
megvalósítása,  
Szakmai 
továbbképzések, 
módszertan, tréningek, 
kiégés megelőzése, 
szupervízió, 
Eddigi szakmai és civil 
együttműködések 
kibővítése 
 
 

Jegyző, 
Kapcsolat Központ 
vezetője, 
Intézményvezetők.  

2010-13 
között 
folyamatában 

Önkormányzati, 
Uniós pályázati 
TÁMOP, DAOP 

--- Ellátottak száma, 
Szolgáltatások jobb 
minősége 

Ellátottak száma, 
Szolgáltatások jobb 
minősége 

Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás Rövid távú indikátor 
(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 
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II.14. Aktív korú 15-
59 éves alacsony 
státuszú lakosok 
munkaerő-piaci 
esélyeinek javítása. 
 
 

Ösztönzés, lehetőség 
teremtés a 8 általános 
iskolai végzettség 
megszerzésére 
felnőttképzés keretében; 
ösztöndíjjal motiválás: 
OKJ-s szakmák 
megszerzésére 
- a TÁMOP 5.3.1.„Első 
lépés„ programjára 
pályázat benyújtása, 
támogatás esetén való 
részvétel az országos 
programban. 

, Munkaügyi 
Központ vezetője, 
Támogató 
Szolgálat vezetője 
 

2008-tól 
folyamatos 

Önkormányzati, 
Uniós pályázati 
TÁMOP 

Beiratkozott 
tanulók/résztvevők 
száma. 

Aktív korú HHH 
lakosok javuló 
képzettségi mutatói - 
különös tekintettel a 
8 általánosnál 
kevesebbel 
rendelkezőkre, 
Támogatott TÁMOP 
5.3.1. pályázat. 

Aktív korú HHH 
lakosok javuló 
foglalkoztatási 
mutatói. 

II.15. Alacsony 
státuszú lakosok 
foglalkoztatása az IVS 
keretében megvalósuló 
infrastruktúra-
fejlesztésekben – 
lehetőleg alkalmazotti 
jogviszony keretében 

Közbeszerzések 
kiírásánál előnyt élvez 
az ajánlattevő, aki kész 
bevonni alacsony 
státuszú, tartósan 
munkanélküli aktív 
korú helyi lakosokat a 
fejlesztési projektek 
kivitelezésébe, 
Foglalkoztatás a 
fejlesztések 
megvalósítása alatt. 
 

Önkormányzat: 
területért felelős 
alpolgármester 
CKÖ vezetője,  
Támogató 
Szolgálat vezetője 
 

2008-től 
folyamatosan 

Önkormányzati, 
Uniós pályázati 
(DAOP) 

Közbeszerzési 
kiírások 
specifikációja 

A projektbe bevont 
alacsony státuszú 
lakosok száma. 

A projektbe bevont 
alacsony státuszú 
lakosok száma. 

II. 16. Speciális 
szolgáltatások 
megerősítése a 
Családsegítő 
Központnál 
 

Ellátottak munkaerő-
piaci 
(re)integrációjának 
segítése: 
információnyújtás és 
kézségek támogatása a 
munkába álláshoz, 
mediáció, szemlélet- és 
attitűdformálás 
 

Kapcsolat Központ 
Főigazgató és 
Szakmai 
Vezető-helyettes 

2008.09-től 
folyamatos 

Önkormányzati, 
EU páláyzati 

Szolgáltatások 
növekvő száma, 
köre 

Szolgáltatások 
növekvő száma, köre 

Csökkenő klienskör 

Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás Rövid távú indikátor 
(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 
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II.17.  Szülők 
tehermentesítése, 
(re)integrációjának 
segítése, ellátottak 
fejlesztése 

Csodaház: folyamatos 
kapcsolattartás 
a Családsegítő 
Szolgálattal és 
Munkaügyi Központtal, 
ÉNO-val integráció, 
Szakmai anyagok 
kidolgozása, 
Pályázati források 
felkutatása 

Kapcsolat Központ 
Főigazgató, 
Csodaház 
intézményvezető 
 

2008. 09-től 
folyamatos 

Önkormányzati, 
állami, EU 
pályázati 

Benyújtott 
pályázatok száma, 
Megvalósított 
intézményi 
együttműködések 
száma 

Nyertes pályázatok 
száma 

Fogyatékossággal élő 
gyermeikeket otthon 
ellátó szülők közül 
elhelyezkedettek 
növekvő száma  

II. 18. Védőnői 
Szolgálat szakmai 
fejlesztése, 
Megelőző 
tevékenységük 
erősítése 

Szakmai tájékozatató 
anyagok kidolgozása, 
Együttműködés az 
„Egészséges Vásárhely” 
programmal, 
 

Kapcsolat Központ 
Főigazgató, 
Védőnői Szolgálat 
vezetője 

2008. 09-től 
folyamatos 

Önkormányzati, 
SZMM pályázati 

Benyújtott 
pályázat, 
Megvalósított 
intézményi 
együttműködés 

Nyertes pályázat 
megvalósítása, 
Kidolgozott szakmai 
anyagok száma 

Születési kockázatok 
korai felismerésének 
növekvő száma, 
Terhességmegszakítá
sok csökkenő száma 
(különösen 
fiatalkorúak 
esetében) 

II.19. Szivárvány 
Szakosított Szociális 
Otthon kapacitásának, 
szolgáltatásainak 
bővítése 

Lakóotthonok 
bővítése,  
Ellátottak 
foglalkoztatása, 
Kirándulások 
szervezése 
Pályázat benyújtása, 
További pályázati 
források felkutatása 

Kapcsolat Központ 
Főigazgató, 
Szivárvány 
Szakosított 
Szociális Otthon 
intézményvezető 
 
 

2008. 09-tő 
folyamatos 

Önkormányzati, 
EU TIOP-3.4.2-
08/1 (max. 50 
férőhelyig) 

Benyújtott 
pályázat, 

Nyertes pályázat 
megvalósítása, 
Újabb benyújtott 
pályázatok 

Lakóotthoni 
kihelyezések száma, 
Megvalósított 
programok száma 

Halmozottan hátrányos 
helyzetű: aktív korú 
alacsony iskolai 
végzettségű, egészségi 
problémákkal, 
szociális hátrányokkal 
küzdő, alacsony 
státuszú lakosok 
foglalkoztatatásának 
elősegítése 

A közhasznú és közcélú 
foglalkoztatásban 
résztvevő 
foglalkoztatottak 
számának magasan 
tartása 

Polgármester, 
Hatáskör szerint 
illetékes 
alpolgármester 
 

2008. 06-tól 
folyamatos 

Önkormányzati 

Ágazati 
Minisztérium, Dél-
alföldi Regionális 
Munkaügyi 
Központ 

A programban 
résztvevő HHH 
lakosok száma 

A programban 
résztvevő HHH 
lakosok száma 

A programban 
résztvevő HHH 
lakosok száma 

Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás Rövid távú indikátor 
(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 

III. LAKHATÁSI INTEGRÁCIÓ MEGALAPOZÁSA 
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III.1. Önkormányzati 
bérlakásállomány 
növelése 

Életjáradéki szerződés 
kötése rászoruló idős 
lakosokkal 
magántulajdonú 
ingatlan fejében, 
Ingatlanok vásárlása 
saját források  
függvényében 

 
Polgármester, 
Hatáskör szerint 
illetékes 
alpolgármester 
 

2008-tól 
folyamatosan 

Önkormányzati Bérlakásállomány 
növekvő száma 

Bérlakásállomány 
növekvő száma 

Bérlakásállomány 
növekvő száma 

III.2. Letelepedés 
elősegítése, 
tulajdonhoz jutás 
támogatásával 

Ingyen telkek 
biztosítása a helyi 
rendeletben foglalt 
feltételekkel, 
Új parcellák kitűzése –
tekintettel arra, hogy a 
szegregátumok ne 
növekedjenek 

 
Polgármester, 
Hatáskör szerint 
illetékes 
alpolgármester 
 

2008-tól 
folyamatosan 

Önkormányzati Ingyentelkek 
száma 

Ingyentelkek száma Ingyentelkek száma 

III.3. Lakhatást segítő 
helyi támogatások 
bővítése 

Lakáscélú helyi 
támogatások folyósítása 
a helyi rendelet alapján, 
Társasházi 
lakóközösségek, 
lakásszövetkezetek 
felújítást korszerűsítést 
célzó önkormányzati 
támogatása, 
Panelprogramhoz 
lakossági önrész 
megelőlegezése, 
Életjáradéki szerződés 
kötése szociálisan 
rászoruló , idős 
emberekkel 
 
 
 
 

 
Polgármester, 
Hatáskör szerint 
illetékes 
alpolgármester 
 

2008-tól 
folyamatosan 

Önkormányzati Korszerűsített 
háztömbök száma, 
Önkormányzati 
bérlakások 
növekvő száma 

Korszerűsített 
háztömbök száma, 
Önkormányzati 
bérlakások növekvő 
száma  

Korszerűsített 
háztömbök száma, 
Önkormányzati 
bérlakások növekvő 
száma  

Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás Rövid távú indikátor 
(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 
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III.4. Lakhatási célú 
helyi rendeletek átfogó 
felülvizsgálata az ASL 
integrációjának 
előmozdítása, a 
szegregáció 
megelőzése, illetve  
oldása érdekében  

-Díjhátralék 
jelzőrendszer 
működtetése 2 hónapos 
lakbérhátraléktól, 
-Részletfizetési 
konstrukciók 
továbbfejlsztése, 
Közgyűlési határozat 
(keretszabályozás) 
- Lakbér csökkentés a 
komfort nélküli Észak 
u. lakásokban – 
rendeletmódosítás (30 
Ft/nm) 
-Támogató Szolgálat 
működésének 
kiterjesztése a 
jelzőrendszer 
látókörébe került 
családokra; 
-Vonatkozó helyi 
rendeletek 
módosításának 
kezdeményezése a 
testületnél  

Hatáskör szerint 
illetékes 
alpolgármester 
 

2008.09.01 – 
2013. 12.31. 
között 
Rendeletmód
osítás, 
határozat a 
keretszabályo
zásra 2008. 
szeptember 
30. 

Önkormányzati -Felülvizsgált helyi 
rendeletek, 
-Bérleti szerződés 
felmondását célzó 
eljárások száma 
csökken 

-Rendelet- 
módosítások száma 
-Díjhátralékos 
családok száma 30%-
kal csökken 

-Szegregálódott 
lakosság csökkenő 
száma 
-Díjhátralékos 
családok száma 50%-
kal csökken 
-Magasabb 
komfortfokozatú 
lakásokba költözött 
ASL növekvő száma 

III.5. Szegregálódott 
HHH lakosság 
lakáskörülményeinek 
javítása, a szegregáció 
oldása 

III.5.1. HHH lakosság 
bevonása az új 
bérlakás-programokba, 
-Feltételrendszer 
kidolgozása,  
előnyben részesítésük  
érvényesítése, 
-LTT javaslat 
kidolgozása a HHH 
kedvezményekre 
III.5.2. Szegregátumban 
élők átirányítása 
magasabb 
komfortfokozatú 
bérlakásokba 

III.5.1-2. 
Polgármester, 
Hatáskör szerint 
illetékes 
alpolgármester 
 

2008.09.01 – 
2013. 12.31. 

között 

Önkormányzati III.5.1-2. 
Feltételrendszer 
kidolgozása 

III.5.2. Magasabb 
komfortfokozatú 
lakásba átirányított 
szegregált lakosok 
növekvő száma 

III.5.1. Új bérlakás-
programokba bevont 
HHH családok 
növekvő száma 
III.5.2. Magasabb 
komfortfokozatú 
lakásba átirányított 
szegregált lakosok 
növekvő száma 
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III.6. ASL 
integrációjának 
előmozdítása 

Ingyenes vagy 
kedvezményes építési 
telkekhez jutás 
feltételrendszerének 
kidolgozása az ASL 
számára integrált, 
belterületi környezetben 
 
 

Polgármester, 
Hatáskör szerint 
illetékes 
alpolgármester 
 

2009.12.31. Önkormányzati -- Kidolgozott 
feltételrendszer 

-- 
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III.7. Lakhatási 

integráció 

megalapozása 

III.7.1. Kiléptető 

házak 

létrehozása/kijelölé

se koncepció és 

folyamatterv 

kidolgozása – 

felelős: Integrációs 

Munkacsoport; 

 

III.7.2. 

-Folyamatos 

kapcsolat a 

kiléptető házak 

lakói és  

Integrációs 

Munkacsoport 

között; 

-Konkrét 

célcsoport 

(kiléptető házak 

lakói) bevonása az 

ESZA típusú 

oktatási-

foglalkoztatási 

programokba. 

 

III.7.3. Kiléptető 

házak 

működtetése és 

fenntartása 

Területért 

felelős 

alpolgármester

, 

 

III.7.1. 
2009.02.01. 
(részletes 
koncepció 
kidolgozása, 
testületi 
elfogadása); 
 
III.7.2. 
2009.02.01. – 
2013. 12.31. 
között 
folyamatos 
kaocsolattar- 
tás a 
célcsoporttal; 
ESZA-típusú 
programok 
megvalósítása 
 
III.7.3. 
2009.03.01.- 
2013.12.31. 

V.7.1-3. 

Önkormányzati

,  

Pályázati 

(TÁMOP, OFA) 

III.7.1.  

Kidolgozott 

koncepció és 

folyamatterv 

III.7.2. 

-Elfogadott 

koncepció és 

folyamatterv; 

-Működő 

kiléptető 

házak/lakások 

száma. 

 

III.7.2. 

Programokba 

bevont ASL 

száma 

III.7.2. 

Programokba 

bevont ASL 

növekvő száma 

 

III.7.2-3. Oldodó 

szegregáció: ASL 

csökkenő száma  
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Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás Rövid távú indikátor 
(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 
IV. INTEGRÁCIÓT TÁMOGATÓ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

 
IV.1. Együttműködés 
erősítése az 
önkormányzat és a 
CKÖ között az 
integrációt segítő 
forrásteremtés 
érdekében 

Egymás pályázatainak 
kölcsönös támogatása,  
A CKÖ valamennyi 
pályázatához önrész 
biztosítása 

Hatáskör szerint 
illetékes 
alpolgármester 
 
CKÖ vezetője 

2008-tól 
folyamatosan 

Önkormányzati Benyújtott 
pályázatok száma 

Benyújtott 
pályázatok száma 

Benyújtott 
pályázatok száma 

IV.2. Kisebbségi 
közösségi ház 
kialakítása 

Megüresedett 
önkormányzati 
ingatlanok 
feltérképezése, 
Ingatlan biztosítása a 
CKÖ-nek, 
A kisebbségi közösségi 
ház programjainak 
kidolgozása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hatáskör szerint 
illetékes 
alpolgármester 
CKÖ vezetője 

2008-tól 
folyamatosan 

Önkormányzati Épület kijelölése Működő közösségi 
ház 

Működő közösségi 
ház 

Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás Rövid távú indikátor 
(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 
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IV.3. Megosztottság 
nélküli, egységes roma 
érdekképviselet és 
érdekérvényesítés  

A megalakított Roma 
Tanács működtetése, 
bevonása a többségi 
döntésekbe, a 
szegregálódott vagy 
szegregációs 
veszélynek kitett rom a 
lakossággal történő 
kommunikáció 
erősítése, etnikai 
szegregáció 
megelőzése, 
Pozitív példák, jó 
gyakorlatok 
bemutatatása, követése 

Hatáskör szerint 
illetékes 
alpolgármester 
Roma Tanács 
vezetője 

2008-tól 
folyamatosan 

Önkormányzati Javuló 
kommunikáció a 
roma lakossággal 

Javuló 
együttműködés a 
roma lakossággal  

A roma lakosság 
szegregációjának 
oldása 

IV. 4. Civil önkéntesi 
hálózat bevonásának 
erősítése a szegregáció 
oldásába  

Két vagy többoldalú 
együttműködések az 
önkormányzat és 
különböző civil 
szervezetek között, 
Együttműködési 
megállapodások kötése 
konkrét projektekre 
 

Önkormányzat, 
Hatáskör szerint 
illetékes 
alpolgármester 
 

2009.12.31. Önkormányzati --- Megkötött 
együttműködések 
száma 

Közös projektek 
száma 
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Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás Rövid távú indikátor 
(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 

V. BEAVATKOZÁSI TERV 2008-13 AZ ÉSZAK U. 90-92. SZEGREGÁTUM FELSZÁMOLÁSA ÉRDEKÉBEN 
 

V.1. AZONNALI BEAVATKOZÁSOK 

V.1.1-3. 
Fertőzésveszély, 
egészségre ártalmas 
körülmények azonnali 
megszüntetése 

V.1.1. Mobil WC-k 
telepítése 40 család 
számára, rendszeres 
ellenőrzés, ürítés, 
karbantartás 
V.1.2. Talajtisztítás 
(rekultiváció) a 
fertőzések terjedése 
érdekében 
V.1.3. Üres lakások  
(2 db) 
lefalazása/ledózerolása 

Hatáskör szerint 
illetékes 
alpolgármester 
Támogató 
Szolgálat vezetője 
CKÖ vezetője 

2008.10.01. Önkormányzati Kihelyezett, 
karban tartott WC-
k, 
Elvégzett 
talajrekultiváció,  
Lefalazott/ledózero
lt 2 üres lakás 

--- --- 

V.2. RÖVID TÁVÚ BEAVATKOZÁSOK (1 ÉV) 
 

V.2. Alapos, 
családokra lebontott 
helyzetfelmérés, 
szükségletfeltásrás 

Csalás-struktúra 
felmérése, 
Környezeti tényezők 
felmérése, 
Gyermekek 
körülményeinek 
vizsgálata, 
Szülők anyagi 
teherbíróképességének,  
szociális helyzetének 
felmérése, 
Szükségletfeltárás: 
családtagok, 
kielégítetlen 
szükségletek, 
A segítés módjának 
kiválasztása: egyéni, 
családi, közösségi 
szinten tanácsadás, 
ügyintézés, konzultáció 
stb.  
 
 
 
 
 

Hatáskör szerint 
illetékes 
alpolgármester 
Támogató 
Szolgálat vezetője, 
CKÖ vezetője,  
 

2009.12.31. Önkormányzati 40 család átfogó 
helyzetfelmérése  

--- --- 
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Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás Rövid távú indikátor 
(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 
V.3.- V.8. KÖZÉP ÉS HOSSZÚTÁVÚ BEAVATKOZÁSOK (3-6 ÉV) 

 
V.3. A szociális 
intézményi hálózat 
minőségi átalakítása a 
szegregáció 
felszámolás érdekében, 
ESZA-típusú képzési, 
foglalkoztatási 
programok elindítása 

Támogató Szolgálat 
felállítása,  
A Szolgálat fő 
tevékenységei:  
A felszámolási folyamat 
végigkísérése a 
szociális munka 
eszközeivel, 
Családok 
beilleszkedésének 
segítése az új 
környezetben, 
 

Hatáskör szerint 
illetékes 
alpolgármester 
Támogató 
Szolgálat vezetője, 
CKÖ vezetője,  
 

2011.05.30. Önkormányzati, 
EU pályázati 
(TÁMOP),  
 

--- Felállatott Támogató 
Szolgálat, 
Elköltözött családok 
száma 

Működő Támogató 
Szolgálat, 
Beilleszkedett 
családok száma, 
 

V.4. Munkaerő-piaci 
integráció 
megalapozása 

Munkához jutás 
megalapozása: 8 ált.  
iskolai végzettség és 
szakma szerzés 
motiválása, 
Nyomon követés, 
Középtávú 
Humánerőforrás 
Stratégia kidolgozása 

, Hatáskör szerint 
illetékes 
alpolgármester 
Támogató 
Szolgálat vezetője, 
CKÖ vezetője,  
 

2011.05.30. Önkormányzati, 
EU pályázati 
(TÁMOP) 

--- Kidolgozott 
Középtávú 
Humánerőforrás 
Stratégia, 
Nyertes, 
megvalósított 
TÁMOP pályázat 

Foglalkoztatottak 
emelkedő száma 
acélcsoportból 
 

V.5. Széles körű  
partneri 
együttműködés 
kiépítése a 
megvalósításhoz 

Gazdasági és civil 
partnerek bevonása, 
Együttműködési 
megállapodások 
megkötése 

Hatáskör szerint 
illetékes 
alpolgármester 
Támogató 
Szolgálat vezetője, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008.11.01- 
től 
2013.12.31. 

Nem igényel külön 
forrást 

--- Megkötött 
együttműködési 
megállapodások 
száma 

Közös partneri 
tevékenységek  
száma 
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Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás Rövid távú indikátor 
(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 
V.6. Komplex program 
megvalósításának 
előkészítése 

Integrációs 
Munkacsoport 
felállítása: Lakás és 
helyiséggazdálkodási 
Csoport, Népjóléti 
csoport, Kapcsolat 
Központ, 
Városfejlesztési – és 
Városüzemeltetési 
Iroda, Városstratégiai 
Iroda 

 Hatáskör szerint 
illetékes 
alpolgármester 
 

2009.12.31. Önkormányzati --- Működő 
munkacsoport, 
kidolgozott 
folyamatterv 

Megvalósított 
beavatkozási terv: 
felszámolt 
szegregátum 

V.7. Lakhatási 
integráció 
megalapozása 

Érintett családok 
bevonása az 
elhelyezésbe, 
Beilleszkedést támogató 
programok, 
Fix jövedelműek 
elhelyezése magasabb 
komfortú lakásokba, 
A felszámolás 3-5 éve 
alatti állagmegóvásba a 
lakosok bevonása, 
lakbér fejében, 
Felszabaduló lakások 
egybenyitása az 
átmeneti elhelyezés 
javítására, 
Véglegesen kiürült 
lakások befalazása, 
majd ledózerolása, 
Kiköltözők 
utánkövetése, 
visszaköltőzők 
megakadályozása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hatáskör szerint 
illetékes 
alpolgármester 
  
Integrációs 
Munkacsoport 
vezetője 

2011-13 Önkormányzati, 
SZMM,  
EU pályázati 

--- Kiköltözők száma, 
Felszámolt lakások 
száma, 
 

Felszámolt telep, 
Új környezetükbe jól 
beilleszkedett, 
elégedett családok 
száma 
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Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás Rövid távú indikátor 
(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 
V.8. Társadalmi re-
integráció elősegítése a 
szegregátum lakói 
számára 

ESZA-típusú oktatási-
képzési, foglalkoztatási 
programok 
megvalósítása, 
Mediáció, 
Konfliktuskezelés,  
Kisebbségi közösségi 
ház programjai, 
MNK! Projekt 
megvalósítása 

Támogató 
Szolgálat vezetője, 
CKÖ vezetője,  
 

2011-13 Önkormányzati,  
EU pályázati 
(TÁMOP, TIOP, 
DAOP), OFA,  

--- Benyújtott 
pályázatok száma 

Új környezetükbe jól 
beilleszkedett, 
elégedett családok 
száma 
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Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás Rövid távú indikátor 
(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 
VI. 1-3. TOVÁBBI ÁTFOGÓ BEAVATKOZÁSOK A SZEGREGÁTUMBAN ÉS A LEROMLOTT TERÜLETEKEN 

VI.1. A Dobó K. u. 34-
38. sz. alatti 
szegregátum lakói re-
integrációjának 
elősegítése 

-Helyzet- és szükséglet 
feltárás, 
- A zsúfoltság 
csökkentése, ,a lakások 
infrastruktúrájának 
javítása, 
-Lakókörnyezet: 
udvarok, zöld területek 
szépítése a lakók 
bevonásával, 
-Szociális munka 
erősítése: Támogató 
Szolgálat feláálítása a 
területen 
-a lakosság bevonása az 
ESZA-típusú soft 
foglalkoztatási,oktatási, 
egészségügyi szűrési, 
közösségépítő 
programokba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polgármester,  
Támogató 
Szolgálat vezetője, 
CKÖ vezetője,  
 

2011.01.01. Önkormányzati,  
EU pályázati 
(TÁMOP, TIOP, 
DAOP), OFA,  

Elkészült helyzet- 
és szükséglet 
feltárás 

-- -- 
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Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás Rövid távú indikátor 
(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 
VI.2.1. A Szabadság 
tér (Csúcs városrész) 
szegregációjának 
megelőzése 

Szociális 
városrehabilitáció 
megvalósítása 2008-13 
között a Szabadság tér 
akcióterületen: 
-Helyzet- és szükséglet 
feltárás, 
- lakások 
infrastrukturális 
fejlesztés, felújítás, 
komfortosabbá tétel, 
közösségi terk 
rehabilitációja 
-a lakosság bevonása az 
ESZA-típusú soft 
foglalkoztatási,oktatási, 
egészségügyi szűrési, 
közösségépítő 
programokba 

Polgármester,  
Támogató 
Szolgálat vezetője, 
 

2011-13 
között 

Önkormányzati,  
EU pályázati 
(TÁMOP, TIOP, 
DAOP), OFA, 

-- Elkészült helyzet- és 
szükséglet feltárás, 
Kidolgozott szociális 
városrehabilitációs 
program 

Megvalósított 
szociális 
városrehabilitációs 
program 

VI.2.2. Gólya utcai 
(Kincses-telep) 
leromlott terület 
szegregációjának 
megelőzése 

-Helyzet- és szükséglet 
feltárás korcsoportok 
szerint (HHH gyerekek 
kiemelten), 
-a lakosság bevonása az 
ESZA-típusú soft 
foglalkoztatási,oktatási, 
egészségügyi szűrési, 
közösségépítő 
programokba 

Támogató 
Szolgálat vezetője, 
CKÖ vezetője,  
 

2009.01.01.-
2013.12.31. 
között 

Önkormányzati,  
EU pályázati 
(TÁMOP, TIOP, 
DAOP), OFA 

-- Elkészült helyzet- és 
szükséglet feltárás, 
Megvalósított soft 
programok száma, 
Bevont lakosok 
száma 

Megvalósított soft 
programok száma, 
Bevont lakosok 
száma 

VI.2.3. Kaszap utcai 
(Hódtó ltp.) leromlott 
terület 
szegregációjának 
megelőzése 

-Helyzet- és szükséglet 
feltárás, 
-a lakosság bevonása az 
ESZA-típusú soft 
foglalkoztatási,oktatási, 
egészségügyi szűrési, 
közösségépítő 
programokba 
 
 

Támogató 
Szolgálat vezetője, 
CKÖ vezetője,  
 

2009.01.01.-
2013.12.31. 
között 

Önkormányzati,  
EU pályázati 
(TÁMOP, TIOP, 
DAOP), OFA, 

-- Elkészült helyzet- és 
szükséglet feltárás, 
 

Megvalósított soft 
programok száma, 
Bevont lakosok 
száma 
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Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás Rövid távú indikátor 
(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 
VI.2.4. KÜLTERÜLETEK INTEGRÁCIÓJÁNAK ELŐSEGÍTÉSE 

VI.2.4.1.A 
Külterületek  
ellátásának javítását 
szolgáló intézményi 
kapcsolatháló erősítése 

-Mezei Őrszolgálat és 
Külterületi 
Koordinációs Központ 
együttműködésének 
erősítése, kiterjesztése 
újabb területekre a 
Polgármesteri 
Hivatallal, a kapcsolat 
Központtal stb. 

Mezei Őrszolgálat 
és Külterületi 
Koordinációs 
Központ vezetője 

2008-tól 
folyamatosan 

Önkormányzati, 
 

Elérhető 
szolgáltatások 
növekvő száma a 
tanyavilágban 

Elérhető 
szolgáltatások 
növekvő száma a 
tanyavilágban 

Elérhető 
szolgáltatások 
növekvő száma a 
tanyavilágban 

VI.2.4.2. Külterületi 
lakosság bekapcsolása 
a városi ellátási 
formákba;  
Eü-i, oktatási, 
szociális, 
esélyegyenlőségük 
javítása 

-Tanyagondnoki 
szolgálat létrehozása, 
-FVM pályázat 
kidolgozása, 
benyújtása, 
-Öreg-kishomok és 
Vajhát lakosainak 
bevonása a 
szolgáltatásba 
 

Kapcsolat Központ 
Főigazgató és 
Szakmai 
Vezető-helyettes 

2008. 09.01. Önkormányzati, 
központi 

Nyertes pályázat, 
Beszerzett 
gépjármű  
 

Nyújtott új 
szolgáltatások száma, 
ellátott külterületi 
lakosok száma 

Folyamatosság 
biztosítása, 
Szolgáltatások 
kiterjesztése: kultúra, 
művelődés, sport 
területekre. 

VI.2.4.3. Külterületek 
infrastrukturális 
ellátottságának javítása 

- Tanyavillamosítási 
program folytatása 
- Környezetbarát 
energia hordozók 
bevezetésének 
vizsgálata közép-távon 

Polgármester 2008-13 
között 
folyamatosan 

Önkormányzati, 
központi 

Programba bevont 
tanyák növekvő 
száma  

Programba bevont 
tanyák növekvő 
száma 

Programba bevont 
tanyák növekvő 
száma 

VI.2.4.4. 
Külterületeken élő 
gyermekek oktatási 
esélyegyenlőségének 
biztosítása 

- Közbeszerzési eljárás 
lefolytatása az 
iskolabuszjárat 
folyamatos 
működtetésére 

Polgármester 2008.12.31. Önkormányzati, 
központi 

Sikeres 
közbeszerzési 
eljárás 

Csökkenő 
üzembentartási 
költségek , 
Működő, fenntartható 
iskolabusz 
szolgáltatás 

Csökkenő 
üzembentartási 
költségek, 
Működő, fenntartható 
iskolabusz 
szolgáltatás 

VI.2.4.5. Külterületek 
célzott, tervezhető 
fejlesztésének 
megalapozása, 
Hosszú távon: 
Külterületek 
leszakadásának 
megállítása 

-Átfogó felmérés 
készítése a 
Külterükletekről, 
- Célzott beavatkozási 
terv kidolgozása 
- Ezen belül: 
tanyamegmentési 
program 
kidolgozásának 
megalapozása 

Polgármester, 
Mezei Őrszolgálat 
és Külterületi 
Koordinációs 
Központ vezetője 

a.) 
2008.12.31. 
b.) 
2009.05.01. 

Önkormányzati, 
 

a.) Elkészült 
átfogó felmérés 
b.) Kidolgozott 
beavatkozási terv 

-- -- 
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Cél Intézkedés Felelős Határidő Forrás 
Rövid távú 
indikátor 

(1 év) 

Középtávú indikátor 
(3 év) 

Hosszú távú 
Indikátor 

(6 év) 
VII. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 

VII. 1.Széles körű 
társadalmi 
nyilvánosság 
biztosítása az 
IVS/ASZP programok 
tervezésének és 
megvalósításának  
VII.2. A HHH lakosok 
tájékoztatására 
bevonására kiemelt 
figyelmet fordítani 

VII. 1.Az IVS/ASZP 
tervezésével és 
megvalósításávak 
kapcsolatos 
dokumentumok, in 
formációkfelkerülnek a 
város honlapjára 
(www.hodmezovasarhel
y.hu), 
-lakossági fórumok, 
közmeghallgatás, civil 
kerekasztal 
beszélgetések 
workshopok tartása, 
VII.2. Ingyenes 
nyomtatott, 
önkormányzati újság 
(benne hírek a HHH 
célcsoport számára) 
kézbesítése minden 
lakosnak, 
-Véleményláda 
kihelyezése , reagálás, 
-Tájékoztatató civil 
fórumok 
városrészenként, 
visszajelzések fogadása, 
-Kapcsolat Központ 
munkatársai rendszeres 
,közvetlen, személyes, 
célzott kommunikáció a 
célcsoporttal, 
-Ügyfélszolgálatok 
működtetése. 
 

VII.1.-2. Területért 
felelős 
alpolgármester, 
Kapcsolat Központ 
vezetője 

VII.1-2. 
2008-tól – 
2013-ig 
folyamatosan 

Önkormányzati, 
EU pályázati 

VII.1.Működő 
honlap, 
-Megtartott 
rendezvények 
száma  
-Képviselőtestület 
által elfogadott 
IVS/ASZP, 
VII.2. 
Kommunikációba 
bevont HHH 
lakosok száma  

VII.1.Működő, 
aktualizált honlap, 
Megtartott 
rendezvények száma  
VII.2. 
Kommunikációba 
bevont HHH lakosok 
növekvő száma 

VII.1.Működő, 
aktualizált honlap, 
Megtartott 
rendezvények száma  
VII.2. 
Kommunikációba 
bevont HHH lakosok 
növekvő száma 

 
 

http://www.hodmezovasarhely.hu/
http://www.hodmezovasarhely.hu/
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4. Kötelezettség vállalás  

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget válla arra, hogy az Anti-szegregációs 

programban szereplő átfogó és konkrét beavatkozások az önkormányzat fennhatósága alá tartozó valamennyi 

szakterületen, különös tekintettel a szociális, az oktatási és lakáshatást biztosító területeken alkalmazott 

gyakorlata során a jövőben semmilyen formában nem erősíti a szegregációt, és a kialakult szegregált, 

szegregálódó területeken annak oldására tesz lépéseket, melyeket valamennyi szerve, intézménye számára is 

kötelezővé tesz. 
 

ZÁRADÉK 
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