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1. Preambulum 
 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata tudatosan, komplex 
program keretében munkálkodik a különböző társadalmi helyzetű városrészek és 
lakóik jobb életkörülményeiknek megteremtésétét szolgáló folyamatok elősegítésén. 
A 2002 óta elkészített városfejlesztési-stratégiai dokumentumokban 
(Gazdaságfejlesztési stratégia, Szociális szolgáltatás szervezési koncepció, 
Közoktatási koncepció és Közoktatási Intézkedési Terv, valamint az ezeket 
egységbe foglaló Hosszútávú településfejlesztési koncepció), nagy hangsúlyt fektet 
arra, hogy a város minden családja megtalálja helyét és szerepét az évszázados 
hagyományokra építő, a jelen kihívásaira korszerű választ adni tudó közösségében.  

Alapvető cél, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
általa biztosított szolgáltatások révén hozzásegítse a lakosságot a város bármely 
pontján egy minőségi, az egyén és közössége számára egyaránt értékes élethez, s 
lehetővé tegye a szükségletek kielégítésével a szolgáltatások magas színvonalon 
történő elérését. A társadalmi integráció megteremtése érdekében, elengedhetetlen, 
a civil szervezetek és egyházak szorosabb bevonása a közszolgálati feladatok 
ellátásába, a pályázati lehetőségek kihasználása, a társadalom perifériájára szorult 
csoportok, így különösen az idősek, egyedülállók, a gyermeket nevelők, a tanyán 
élők, a cigányság nehéz sorsú családjai számára olyan segítő, hátránykompenzáló 
programok indítása, amelyek révén garantálható lesz évtizedek múltán is a város 
kohéziója. Új munkahelyek teremtésével, gyakran védőmunkahelyek (szociális 
foglalkoztatók) kialakításával, az oktatás újjászervezésével és a szociális háló 
megerősítésével a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem aktív résztvevőjeként 
kíván Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fellépni.  

Fentiekre tekintettel elengedhetetlen a szükséges fejlesztések oly módon való 
tervezése és megvalósítása, hogy többszöri folyamat-elemzéssel a struktúrák 
gyenge pontjainak időbeli észlelése, a tervezés aktualizálása és a beavatkozás 
szakmai előkészítése révén a szükségletekhez igazodó, megalapozott és 
színvonalas közszolgáltatások jelentsék a város életterét. A készülő települési 
esélyegyenlőségi terv szerves részét képezi tehát jelen dokumentum is, mely a 
közoktatásban az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, lehetőségeit és 
feladatait tekinti át, annak érdekében, hogy a szakmai elemzéseket követően 
elkészülhessen egy intézkedési terv a további teendők meghatározásával. 
 

2. 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 szerinti települési esélyegyenlőségi 
program elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének 
alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő 
célokat. Az önkormányzati esélyegyenlőségi program tartalmazza különösen a 
helyi közügyekkel és a települési önkormányzat által ellátott feladatokkal 
kapcsolatos célokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk tervezett 
ütemezését. 
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• A közoktatásról szóló1993. évi LXXIX. törvény 85. § (1) értelmében a helyi 
önkormányzatok a közoktatással kapcsolatos feladataikat a feladatellátási, 
intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv alapján látják el, melynek 
tartalmaznia kell, a feladatellátás módja mellett az intézményrendszer 
működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggő 
elképzeléseit, továbbá a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló 
intézkedéseit A 4/A. § (1) bekezdése továbbá kimondja, hogy a közoktatás 
szervezésében, irányításában, működtetésében, feladatainak 
végrehajtásában közreműködők a gyermekkel, tanulóval kapcsolatos 
döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor az egyenlő bánásmód 
követelményét kötelesek megtartani. A 89. § (12) bekezdése értelmében a 
hazai és nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázatokon való 
részvétel feltétele, hogy az intézkedési terv tartalmazza a gyermekek, tanulók 
esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. 

• 20/1997. (II. 13.) Korm. Rendelet a Közoktatásról szóló törvény 
végrehajtásáról szabályozza a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel 
kapcsolatos jegyzői teendőket. 

• 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 

Az esélyegyenlőségi terv készítését azonban a HEFOP 2.1.5.B-06/1.-2006-12-
0143/1.0 pályázat megvalósítása során is kiemelt célként jelölte meg a város, így e 
dokumentum háttéranyagainak feltárása során e kötelezettségének is eleget kíván 
tenni a település. 

 
3. Hódmezővásárhely  

társadalmi-gazdasági helyzete 
 
Hódmezővásárhely az Alföld dél-keleti részén, Szegedtől 25 km-re található, a 

45-ös és a 47-es számú utak találkozásánál. Az ország legnagyobb közigazgatási 
területével rendelkező megyei jogú városa máig megőrizte mezővárosi jellegét, 
kiterjedt tanyarendszer övezi napjainkig. A második világháború utáni építkezések 
határozzák meg a településstruktúráját, a belvárost lakótelepek és lakóházas 
övezetek egyaránt körülveszik, a kertváros és a tanyavilág fokozatosan összenő. A 
város határában ipartelepet hoztak létre, noha a nehézipari termelés soha nem 
jellemezte a várost, a rendszerváltás előtti nagyvállalatok elsősorban a 
könnyűiparhoz és a mezőgazdasági gépgyártáshoz, valamint az élelmiszeriparhoz 
kapcsolódtak. A rendszerváltozás után Hódmezővásárhely erőteljes fejlődésnek 
indult, elsősorban az infrastruktúra terén, Szeged közelsége ellenére is a dél-alföldi 
régió jelentős oktatási, gazdasági, kulturális és művészeti centruma, s Európa 
Tanács 1997-ben az Európa-díj Becsületzászló fokozatával ismerte el.  

 
 

a. Település demográfiai helyzete  
 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város lakosságának száma megközelíti a        

48 000 főt. Megközelítőleg 10.000 fő a 18 év alatti gyermek és ugyanennyire tehető a 
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60 év feletti lakosság létszáma is. A természetes fogyás tekintetében a 22 megyei 
jogú város között a 17. helyen szerepel, 1990 és 2006 között az állandó népesség 
száma közel 4000 fővel csökkent. A település megtartó ereje jónak mondható, az 
adatok szerint Csongrád megyén belül Hódmezővásárhelyről távoztak el a 
legkevesebben. Nagy közigazgatási területével magyarázható, hogy népsűrűségi 
mutató: 100 fő/km2 a legjobb a megyei jogú városok között! 

Figyelmeztető azonban, hogy a 60 év felettiek aránya néhány százalékkal 
meghaladja a 18 év alattiak arányát. Megnyugtató azonban, hogy az elmúlt 
időszakban megkezdett tudatos gyermekvállalást ösztönző települési 
kezdeményezés sikeres, az Önkormányzat által létrehozott Babakötvény-
programban regisztrált Vásárhelyen született újszülött gyermekek száma 2006-2007. 
október végéig tartó időszakban már meghaladta a 650 főt, s sikerült megtartani az 
egy évben született gyermekek számát az elmúlt évekhez hasonló szinten, így 
évente mintegy 400 gyermekkel számolhatunk iskolába vagy óvodába lépéskor. 
 

Lakónépesség száma (2007. január 1.) 47632 
Állandó népesség száma 47735 
Állandó népességből a 0-2 évesek száma 1305 
Állandó népességből a 3-5 évesek száma 1283 
Állandó népességből a 6-14 évesek száma 4303 
Állandó népességből a 15-18 (17 évesig) évesek száma 1840 
Állandó népességszám változása 1990-2006 (- / +) - 3957 

 
 A településre történő bevándorlás, illetve az onnan történő elvándorlás aránya 

nem mondható magasnak, sokkal inkább jellemző a munkavállalás céljából naponta 
Szegedre történő ingázás, és természetesen megyei jogú városként a környékbeli 
települések számára központi szerepet tölt be a város. A szerb és román határ 
viszonylagos közelsége nem befolyásolja jelentősen a település demográfiai adatait, 
a külföldről Vásárhelyen letelepedők aránya évi 20-30 fő között mozog. 

 
b. Megélhetés, szociális helyzet a településen 

 
b/1. Munkaerőpiac, foglalkoztatás 

Hódmezővásárhely nem tartozik a leghátrányosabb települések közé, 
azonban a lakosság szociális helyzete komoly felelősséget ró az Önkormányzatra, 
hiszen igen magas a város szociális hálójába kapaszkodó családok aránya. A 
nyugdíjasok aránya meghaladja a 30%-ot, és igencsak magas a rokkantnyugdíjasok 
aránya is (10% körül).  

Bár az iparban foglalkoztatottak a munkahellyel rendelkezők közel 50 % -a, és a 
jövedelmi viszonyok Csongrád megye tekintetében jók, hiszen csak Szegeden 
kedvezőbbek a feltételek, a munkanélküliség komoly problémát jelent.  

A nyilvántartott álláskeresők arányát (becsült gazdaságilag aktív népesség 
százalékában) megyénk többi térségéhez hasonlóan a szezonális hatások igen 
erőteljesen befolyásolják. A mutató értéke jelenleg 9.9 %, mely emelkedést mutat 
egy év távlatában, de még ezzel együtt is a 3. legalacsonyabb értékű a megyében.  

A térség álláskeresőinek nemenkénti megoszlására jellemző, hogy itt kissé 
nagyobb arányban szerepelnek a nők a megyei átlagnál, a nyilvántartott álláskeresők 
57%-a nő a körzetben, a megyében ez 54 százalékos.   
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A hódmezővásárhelyi körzetben a fizikai foglalkozásúak az álláskeresők 
nyolcvan százalékát képviselik. A 2001 fizikai állománycsoportba tartozó álláskereső 
közül 968-an (a nyilvántartottak 39%-a) szakmunkás, 605 fő (24,1%) betanított 
munkás, 272 fő (10.84%) segédmunkás. A szellemi foglalkozást keresők száma 508 
fő az álláskeresők között. 

A hódmezővásárhelyi településkörhöz tartozó álláskeresők 26.74%-a 671 fő 
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, 51 fő az általános iskolát sem 
fejezte be. 

A térség munkanélküli állományából 447 fő szakközépiskolai, 111 fő 
technikumi, 127 fő főiskolai és 24 fő egyetemi végzettségű álláskereső. A diplomások 
6.1%-ot képviselnek, előző havi átlaghoz viszonyítva 0.4 %- s az emelkedés. 2007. 
augusztusában 321 pályakezdő szerepelt a kirendeltség nyilvántartásában, a 
tartósan munkanélküliek száma 575. Fentiek alapján jól magyarázható a 
munkanélküli kiskönyves munkavállalás népszerűségét, az idei évben eddig a kiadott 
kiskönyvek száma Hódmezővásárhely körzetében már meghaladta a 3 ezret, ( éves 
szinten kb. 5000 kiskönyv) kerül kiadásra. 
 
b/2. Szociális ellátás (ld. 1. sz. melléklet) 
 A szociális ellátórendszerre komoly feladatok hárulnak, több mint 450 millió 
forintból oldják meg a legrászorultabbak segítését. Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben 2950 fő részesül (ez a szám magában foglalja a saját jogon rgyk-s 
18 év felettiek körét is), közülük 2007. október 1. napjáig 898 fő szülei nyilatkoztak 
arról, hogy halmozottan hátrányos helyzetűek.  

Külön fontos a Népjóléti Csoport által készített kimutatások elemzése, melyek 
a várost a választókerületi felosztás szerint vizsgálják. Azokban a 
választókerületekben, ahol a gyermekvédelmi támogatotti létszám magas, a 
családok egy főre eső jövedelme az elmúlt évben nem haladta meg a 25.800 forintot. 
Itt kellett a gyermekétkeztetés illetve rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
témakörében is az önkormányzatnak jelentős mértékű támogatást biztosítani. 

A lakótelepeken élők magas lakásfenntartási költségei a családjuk, otthonuk 
és munkahelyük elvesztése miatt hajléktalanná vált emberek napi megélhetési 
gondjai a betegséggel küszködő alacsony összegű nyugdíjjal rendelkező személyek 
létfenntartási gondjainak megoldásában kellett az elmúlt év során minden eddiginél 
nagyobb összegű szociális segélykeretet felhasználni.  

Az egyes választókerületi összlakosságot figyelembe véve látható, hogy átlag 
10.000 forint az éves egy főre jutó segély. Változatlanul kiugró mértékű az 5-ös (a 
város észak-nyugati része, ahol igen magas a cigány családok aránya is) és a 14-es 
(a külterületi, tanyavilág) választókerület adatsora. E két választókerületben több 
mint 16.000 forint körüli átlag összeget kellett az arra rászorult polgárok számára 
biztosítani. Ha figyelembe vesszük, hogy az 5-ös választókerületben a felnőtt 
lakosság száma 2714 fő, és közülük több mint 1200 fő részesült valamilyen segély 
formában, könnyen felismerhetőek a város szegénységgel sújtott részei. Az itt 
felhasznált segély az összes segélykeretnek közel 10%-át teszi ki.  

Hasonlóan magas a kifizetett segélyek összege a 14-es (külterületi 
választókerületben) ahol is az éves segélykeret 10%-a került kiosztásra. Az 5-ös és a 
14-es választókerületben igen magas az aktív korú munkanélküliek segélyezésére 
fordított összeg is. A belvárosi választókerületekben a rendszeres szociális segély a 
nagyobb mértékű, míg a városközponttól távolabbi választókerületekben inkább a 
lakásfenntartási támogatási igény fogalmazódott meg markánsabban. 
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b/3. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (ld. 2. sz. melléklet - 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesők eloszlása és a 3. sz. 
melléklet – HHH-gyermekek eloszlása)) 

Hódmezővásárhelyen a halmozottan hátrányos helyzet nem etnikai határok 
mentén határolható körül, hiszen a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
három köre különíthető el: a belterületen élő, nehéz körülmények között élő 
gyermekek, a tanyavilág külterületi családjainak gyermekei, és a szerény 
körülmények között élő cigány családok gyermekei.  

2003/2004. tanévtől kezdtük meg városunkban 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 megkezdtük jegyzői hatáskörben 
is felmérni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát, a 2600 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek közül 2006. október 30-ig közel 
600 fő, 2007. október 1. napjáig az ismételt adatgyűjtéssel 898 fő minősült 
halmozottan hátrányos helyzetűnek. Ez a szám a folyamatos nyilatkozattétel miatt 
állandóan változik, de célunk, hogy valamennyi HHH gyermek feltérképezése 
megtörténjen, s minden gyermekről tudjon az iskola is.  

A halmozottan hátrányos helyzet megállapításához szükséges tájékoztatást 
írásban, az rgyk-ra való jogosultságot megállapító határozattal egyidőben kapja meg 
minden érintett, azonban tapasztalatunk szerint a szülők nagy többsége nem juttatja 
vissza a nyilatkozatokat a hivatalba. E probléma áthidalására bevontuk a közoktatási 
intézmények ifjúságvédelmi felelőseit, valamint az osztályfőnököket is, akik ismerve a 
nehéz helyzetben lévő szülőket, segítettek az adatlapok kitöltésében.  

2007. tavaszán elkészítettük a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
lakhelyét jelölő városi térképet is (ld. 3. sz. melléklet), amelyre tekintettel dolgoztuk 
ki szakértők bevonásával az iskolák átszervezését, s úgy alakítottuk ki az új tanévtől 
érvényes körzeteket, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya a 
lehető legkiegyenlítettebb legyen. A térkép összhangban van a Népjóléti Csoport 
segélyezési mutatóival, jól látható tehát, hogy a szociálisan nehéz körülmények 
között élők között a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek is megtalálhatók 
igen magas számban. 

Kiemelt feladatnak tekintjük a HHH-gyermekek integrált oktatását, melyet az 
intézményfenntartásban és a pályázati tevékenységben is érvényesítünk.  
 
 c. Külterületi népesség helyzete 
 
Hódmezővásárhely hagyományos településszerkezetét meghatározza a belterületet 
körülvevő tanyavilág, amely bokortanyák és tanyaközpontok köré szerveződve jelent 
életteret számos család számára. A népesség közel 10%-a ugyanis ma is e 
tanyákon él, így az Önkormányzat számára komoly feladatot jelent a távolságok 
leküzdése, a hátrányok kompenzálása is. A 2001-ben készült széleskörű elemzés 
adatai az alábbiakban vázolják a külterület jelentőségét:  
 
      szétszórt                           1691 
Tanyaszám:                                                                                            2430 
      Tanyaközpont                   739 
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      Szétszórt          2908 fő 
Tanya lakosság:                                                                                        4086 fő
         
      Tanyaközpont        1178 fő    
 

A számadatok bizonyítják a Tanyagondnoki Szolgálat bevezetésének 
szükségességét. A XXI. század tanyavilága, az ott élő emberek szociológiai ismérvei 
ellentétei a múlt tanyavilágának. A közel 6 ezer tanyai lakos anyagi biztonságban 
erős kulturális és helyi identitástudattal élt, önállóan szervezte önvédő szervezeteit. 
Mára a tanyasi létforma a periferizálódást jelenti minden vonatkozásban. Jelenleg 
sok az egyedül élő idős ember, a létminimum alatt tengődő sokgyermekes család, 
akik a városból költöztek a tanyára a lakásfenntartás magas költségei miatt. 
Megélhetésük nagyrészt segélyekből, a gyermekek után kapott családi pótlékból és 
alkalmi munkákból biztosított.  Idővel a tanya romossá válik, a föld műveletlenné.  
 A tanyán élők száma azonban kis mértékű, de folyamatos fogyást mutat, 
2007. október 1-jén a 6 évvel korábbi 4086 fővel szemben csak 3878 főt számlálnak, 
ettől függetlenül fontos feladatot jelent e társadalmi réteg szociális biztonságának 
megteremtése a város számára. A külterületeken élő óvodáskorú gyermekek száma 
143 fő, 384 fő általános iskolás. Fontos azonban különbséget tennünk, a belterületté 
nyilvánítás előtt álló Kishomok városrészt, ahol az utóbbi öt évben jelentősen 
megnőtt az életvitelszerűen élők száma, mivel e zártkerti részeken nem a 
hagyományos tanyavilág a jellemző, hanem a város terjeszkedése révén utcaszámra 
épültek az új házak.  
 
 d. Szegregált, telepszerű lakókörnyezet  
 

Hódmezővásárhelyen a hátrányos helyzetű népesség a város valamennyi 
pontján előfordul, de a város észak-nyugati részén azonosítható a cigány népesség 
felülreprezentáltsága, amelyben a telepszerű környezet az Észak utcán 
megtalálható. Hasonlóan rossz körülmények a Tanya 1319. és a Tanya 1224. sz. 
alatti ingatlanokat is jellemzi: komfort nélküliek- műszaki állapotuk elavult. Az 
épületek vályog falszerkezetűek, fa födémmel és tetőszerkezettel épültek. Az Észak 
utcán saját tulajdonba kérték a lakók a házrészeket, mellyel egyidőben gondoskodott 
az önkormányzat a nyílászárók cseréjéről, a tető hibáinak javításáról, az udvari 
szemét eltakarításáról. A vízellátás közkifolyóknál történik, a WC-csoportok közös 
használatúak. 

Ugyancsak e városrészben, a Dobó Katalin u. 40.,42.,44.,46.,48.,50. szám 
alatt, Bibó Lajos és Janáki utcában 100 szociális bérlakás épült 2003 évben. A 
lakások komfortosak, pályázat útján kerültek elosztásra. A Dobó K. u. 34-36-38. sz. 
alatti 18 lakás 1999 évben épült félkomfortos felszereltséggel. A lakóházak műszaki 
állapota nem tükrözi azt a tényt, hogy csak 8 éve épültek, a lakások nagy része 
erősen lelakott. 

Jelentős a cigány családok aránya a belvárosban a Szabadság tér 
78.,80.,81.,83.,84.,85.,87.,88. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakásaiban is, ezek a 
lakások azonban komfortosak – különböző időpontokban a rászorultság, szociális 
helyzet figyelembevételével kerültek kiutalásra. 
 Az Észak utcán óvoda is működik, amely kiemelten foglalkozik a HHH-
gyermekek felzárkóztatásával a holland testvérvárosból adaptált OPSTAP-program 
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alkalmazásával, a cigány édesanyák bevonásával. Az óvoda gyermeklétszáma 36 fő, 
30 HH-s gyermekből 14 fő szülői nyilatkozat alapján HHH-gyermeknek minősült. Az 
intézmény magas színvonalú munkát végez, a város többi óvodájához hasonló 
körülmények között működik, s fejlesztőpedagógus-logopédus segítségével, 
kompetencia alapú programelemekkel hiánypótló tevékenységet folytat a cigány 
gyermekek óvodáztatásában, iskolára történő felkészítésében. Az általános iskolás 
tanulók száma e lakókörnyezetben a népességnyilvántartó adatai szerint 21 fő, 
közülük 15 HHH-s. 
 

4. Közszolgáltatások 
 
 a. Szociális-egészségügyi ellátás 
 
2006. július 1-től integrált szervezetben, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező 
költségvetési intézmény, a Kapcsolat Központ látja el a szociális területen jelentkező 
önkormányzati feladatokat. Fő szervezeti egységei a felnőtt- és gyermekvédelmi 
szociális gondoskodás hálózatát gazdálkodási és szakmai szempontból teljes körűen 
ellátó ún. Alapellátási Egység és a Szakellátási Egység, valamint a Gazdasági 
Igazgatóság. E nagy intézményt hatékony költségfelhasználás és érdekében a 
Kistérségi társuláson keresztül működteti a város, lehetővé téve a kistérségi 
kistelepülések számára is eddig el nem ért szolgáltatások nyújtását.  

Az Alapellátási Egység kiemelt tevékenysége a Kagylóhéj Gyermekjóléti 
Központban, a Családsegítő Szolgálatnál, valamint a Csodaház Foglalkoztató 
Napköziben valósul meg. Utóbbi önálló kezdeményezésre kezdte meg munkáját 
nappali ellátás formájában súlyosan, 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. 

Az alapellátást szolgálja továbbá a Gondozási Központ, mely a nappali szociális 
intézményi feladatot, a házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést, támogató 
szolgálatot és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az Egyesített Bölcsődei 
Intézmény 3 egységben a bölcsődei feladatellátást látja el, továbbá működteti a 
Védőnői Szolgálatot. 

A Szakellátási Egységben működik a Kovács - Küry Idősek Otthona, a Szivárvány 
Szakosított Szociális Otthon, az Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona, valamint a 
Hajléktalanokat ellátó Egyesített intézmény, az átmeneti szállás, nappali melegedő, 
éjjeli menedékhely, téli krízisszálló, anya-gyermek szálló és utcai szociális munka 
biztosításával.  

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a szociális és 
gyermekvédelmi törvények által előírt kötelező alapszolgáltatási és szakellátási 
feladatait, 

- az étkeztetést, 
- a házi segítségnyújtást, 
- a családsegítést, 
- a gyermekjóléti alapellátási feladatokat,  

 9



- a nappali ellátást,  
- az átmeneti- és ápoló-gondozó ellátási formákat, 
- a támogató szolgálatot,  
- a szociális információs szolgáltatást, és az ún. 

közösségi ellátást is teljesíti.  
 
 b. Közoktatás 
 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
megyeszékhelyekhez hasonlóan teljes körű oktatási intézménystruktúrát működtet 
óvodáskortól a középfokú tanulmányok befejezéséig, de a városban főiskola is 
működik a Szegedi Tudományegyetem karaként. A közoktatás feladatellátásába 
bekapcsolódnak a magán alapítású, alapítványi intézmények és az egyházi oktatási 
intézmények egyaránt. Felismerve azt, hogy Hódmezővásárhely stratégiai 
létkérdése, hogy milyen közoktatási rendszert és kínálatot működtet, a választásokat 
követően a Közgyűlés az első teendői között még 2006. novemberében elfogadta azt 
a közoktatási koncepciót, amely áttekintette a város feladatellátását, demográfiai 
adatok elemzése révén a várható szükségleteket, s intézkedési tervet fogalmazott 
Hódmezővásárhely közoktatásának nagyvárosokra jellemző sokszínű oktatási 
kínálatának megőrzésére.  

A helyzetelemzés adatai rámutattak arra, hogy ma a hódmezővásárhelyi 
óvodások fele nem óvodának épült épületben tölti napjait, s az általános iskolák fele 
a XIX. század végén – a XX. század első felében épült, az intézmények 
korszerűsítése halaszthatatlan feladat. Megállapítást nyert az a tartós tendencia, 
hogy évente 200 gyermekkel kevesebb tanul az általános iskolákban, s a 
demográfiai adatok azt jelzik előre, hogy az elkövetkező 6 évben a város belterületén 
évente 350-370 gyermek, a külterületi részeken mintegy 30-40 fő várható egy 
évfolyamon. A csökkenő létszámú generációk jövőre elérik a középfokú 
intézményeket is, ahol ez viszont kezdetben még nem okoz jelentős problémát, mivel 
az OKJ átszervezése miatt újabb évfolyamok maradnak az intézményben.  
 
b/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, óvodától a felsőfokú 
tanulmányok folytatásáig megfelelő és vonzó, korszerű tudást biztosító képzések 
közötti választás lehetőségét megteremteni. Nem elhanyagolható a környező 
településeken működő intézményekkel történő versenyben a helytállás, a helyi 
munkáltatók szükségleteinek kielégítése.  
A fejlesztési célterületek meghatározásakor hat fő elvet követett a város:  

1. minőség és hatékonyság növelése minden intézménytípusban 
2. az iskolák révén biztosítani a tudásalapú társadalom által megkövetelt 

készségek fejlesztését, az infokommunikációs technológiák 
alkalmazásában jártasság megszerzését 

3. az erőforrások legjobb kihasználása 
4. a társadalmi kohéziót erősítő, a tanulást vonzóvá tevő iskolai környezet 

kialakítása a hátrányos helyzetű gyermekek és sajátos nevelési igényű 
tanulók integrációja jegyében 
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5. idegen nyelvi kommunikációs képesség erőteljes javítása révén az európai 
együttműködési lehetőségek kiaknázása, az egymástól tanulás 
feltételeinek kialakítása 

6. munkaerőpiaci igényekhez igazodó szakképzés modern eszközökkel és 
módszerekkel történő biztosítása 

 
Felismerve, hogy a térség gazdasági növekedését és versenyképességét nem 

lehet megteremteni az ott élő munkavállalók képzettsége nélkül, melynek egyenes 
következménye, hogy az oktatási rendszer minőségének és hatékonyságának 
javítása azonnali feladat, Hódmezővásárhely Közgyűlése 2006. november 14. napján 
fogadta el Közoktatási koncepcióját, majd Intézkedési tervét, mely az integráció 
városi szintű megvalósítását tűzte ki feladatul, annak követelményével, hogy a város 
valamennyi pontján élő, valamennyi gyermek ugyanolyan színvonalú iskolában 
tanulhasson, 

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 változások legmarkánsabban az intézményi struktúra átalakításában 
mutatkoznak meg, melyhez az alábbi táblázat ad gyors áttekinthetőséget: 

 
Óvodák: 
 
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 + Kertvárosi Katolikus Óvoda 
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• Zrínyi utcai tagóvoda 
 Égbőlpottyant Evangélikus Óvoda 

 
 
 
 

Általános Iskolák: 
 

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) 

 
Középfokú intézmények: 
 

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 

 
Összesen az önkormányzati óvodákba 967 gyermek iratkozott be. Az új 

körzethatárok meghatározása, és a tagóvodák kiváltása telephelyekkel, 
kiegyensúlyozottabbá tette a gyermekek intézmények közötti elosztását. 
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
Közoktatási Törvényben meghatározott arányának megtartását a szomszédos 
körzetekben. Az egyházi fenntartásba került intézményekben stabil maradt a 
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gyermeklétszám, csökkenést egyetlen intézményben sem tapasztaltunk. A nem 
önkormányzati fenntartású óvodákba összesen 601 gyermek jár. 
 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 iskolában.  
 A 4 középfokú intézmény szakképző évfolyamos diákjaival együttesen 3488 
tanulólétszámmal működik, megőrizve a fogyó tanulólétszám ellenére is a diákok 
korábbi évekhez hasonló számát. Ennek hátterében a sikeresebb beiskolázás (az 
1/9. és 1/11. évfolyamon), a szakképzés meghosszabbodása áll (megjelentek a 
három éves képzési idejű osztályok is az iskolában). A felsőfokú szakképzés iránti 
igény megnövekedésének egyik oka pedig a felsőfokú oktatásban fizetendő tandíj 
bevezetése. 
 Fontos, központi szerepet tölt be 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 oktatási, az 
alapfokú művészetoktatás, valamennyi szakszolgálati feladat is biztosított a város 
egész területén, sőt az EGYMI még a Kistérség számára is nyújt szolgáltatásokat 
külön megkötött megállapodások alapján.  
 Fenntartói kört vizsgálva is jelentős szereplők azonosíthatók, az önkormányzat 
saját fenntartású 4 óvodája 12 telephellyel, 4 általános iskolája, 1 gimnázium és 
általános iskolája, valamint 4 szakképző intézménye, 1 kollégiuma, és az EGYMI, és 
az alapfokú művészetoktatási intézménye mellett, továbbá a kistérségnek átadott, de 
továbbra is a városban kijelölt körzettel működő 1 általános iskola és telephelye 
mellett, jelen van a református, evangélikus és katolikus egyház, a Domonkos Rend, 
a Táltosokért Alapítvány, valamint egy magánalapítású óvoda. A Csongrád Megyei 
Önkormányzat a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek számára működtet 
Vásárhelyen egy többcélú intézményt. 
 

5. Oktatási esélyegyenlőség érvényesülése a településen 
 

5/a. Intézményi struktúra átszervezése az esélyegyenlőség jegyében 
 
5/a/1. Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 66.§-nak érvényesülése 
 
A nyár folyamán lebonyolított átszervezés kulcseleme volt a szegregáció 
felszámolása, célja pedig, hogy olyan közoktatási rendszert alakítsunk ki 
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Hódmezővásárhelyen, mely hosszú távon fenntartható, egységesen jó iskolákból, jól 
képzett szakembereket nevelő intézményekből áll, s ezáltal biztosíthatóvá válik, hogy 
valamennyi városrész iskoláiban, minden gyermeknek ugyanolyan színvonalú 
oktatást nyújt, így teremtve meg a HHH gyermekek iskolai esélyegyenlőségét. Az 
átszervezés legfőbb lépései: 

• Felmértük a városban az elkövetkező hét évben várható, egyes tanévekben 
beiskolázandó gyermekek számát, s megállapítottuk a hosszú távú 
intézményi kapacitás-szükségleteket. 

• Felmértük a városban élő HHH gyermekek számát, s elkészítettük a HHH-
térképet 

• Megszüntettünk valamennyi önkormányzati általános iskolát, majd létrehoztuk 
a gyermeklétszámhoz igazodó új iskolákat minden városrészben 

• Az újonnan létrejövő iskolák körzethatárát a Ktv. 66.§ (2) bekezdésében 
foglaltak szerint állapítottuk meg, így a korábban városi beiskolázású 
intézmények is kaptak körzetet, és ezáltal biztosítandó a HHH gyermekek 
arányos megoszlása. 

 
 A Közoktatási törvény 66.§-ának megfelelően tehát felmértük a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes körzetekből felvehető összes tanköteles 
tanulóhoz viszonyított arányát. 2007. áprilisi adataink szerint a kialakult új 
struktúrában sikerült kiegyensúlyozottságot teremtenünk.  
 

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.  
 
 
Tapasztalatok - problématerületek: 

• 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 

• Tanévkezdés előtt 25 gyermeket akartak más intézménybe íratni a szülők, ezt 
városi szinten egységes elvek mentén, csak átgondoltan szabad, arányokra 
figyelve engedni 
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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 teszünk a Ktv. 66.§-ának, a HHH-diákok aránya intézményenként 
továbbra is jelentős különbségeket mutat: 

o Rendszeresen felül kell vizsgálni a körzethatárokat 
 
5.a/2. Óvodáztatás 
 

Hódmezővásárhelyen az óvodai feladatellátási helyek száma 22, férőhelyek 
száma 1680, az óvodába beíratott gyermekek száma 1579. A hátrányos helyzetű 
gyermekek aránya 31%, s a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya is 
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 beíratják 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 belterületi óvoda 
telephelyeiként tovább működtetjük.  
 

A 2007/2008. tanévben a belterületen 4 önkormányzati fenntartású óvoda 
működik, melyhez 8 telephely tartozik. A külterületen élő gyermekek óvodai ellátását 
az Exner Leó Óvoda 4 telephelye végzi. Önkormányzati fenntartásban maradó 
óvodák tagóvodái telephelyként működnek. 

 
 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 sajátos nevelési igényű 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.  
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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 tudjuk 
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), 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. napjától 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 szállítsuk a 
diákokkal együtt a város intézményeibe, hiszen egy három-négy éves gyermek 
számára aránytalanul nagy teher lenne, hogy a tanyáról akár több kilométerhosszan, 
bekötőutakon begyalogoljanak, s a menetrend szerinti iskolabuszt elérjék.  

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. Hiszen az 
alacsony csoportlétszám ellenére is a külterület óvodaszolgáltatását a szakmai 
követelményeknek megfelelő szinten szervezzük meg, s a két óvónő - egy dajka 
biztosítása a teljesítménymutatón alapuló normatívaigénylés rendszerében a saját 
források nélkül lehetetlen. Külön figyelmet fordítunk 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-től 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 tudatosan a beírás 
során 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. 
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Janikovszky Éva Óvoda intézményegységei a Magvető, a Szent István és az 
Észak utcán működnek. Az óvoda 8 csoporttal várja a gyermekeket, induló 
létszámuk 179. 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 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. Közvetlen 
szomszédságában évtizedek óta megszüntetésre váró szükséglakások találhatóak, 
melyek lakói zömében cigány kisebbséghez tartozó családok.  2002-től kezdődően 
egy holland fejlesztőprogramot – OPSTAP – 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 az 
otthoni feladatokat, 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 jelentős szerepet töltenek be a nem 
önkormányzati intézmények is:  

A Kertvárosi Katolikus Óvoda közoktatási megállapodásunknak megfelelően 8 
csoportot működtethet maximálisan, s vállalniuk kell, hogy az integrált nevelési városi 
programjához csatlakoznak. Jelenleg 189 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 városunkban 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%.  

 Városunk egyetlen magán alapítású óvodája a Lurkó Kuckó Magánóvoda, 
melyben 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. 
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Ahhoz, hogy városi szinten is kiegyenlítettebb arányokat érjünk 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. 
 
Tapasztalatok - problématerületek: 

• 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 tudjuk fogadni az eddig évi 

2-3 gyermeket (mozgáskorlátozott, ép intellektusú, képességzavarral 
veszélyeztetett). 

• A tanulási nehézség veszélyeztettséget az óvodás korban azonosítani 
szükséges, 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. 

  
5./a/3. Beiskolázási gyakorlat 

Korábbi tapasztalatunk szerint a városi beiskolázású intézmények a külvárosi, 
hátrányosabb helyzetű körzetből elvonták az elsősök jelentős részét. Ennek 
megfelelően minden iskola kapott körzetet, s arra törekedtünk, hogy a körzetből 
felvehető HHH-arány kiegyensúlyozott legyen.  

A szabad kapacitások betöltésekor előnyben részesítettük a HHH-gyermekeket. 
Az átszervezés utáni új helyzet megismertetésére városi „Suliváró” programot 

szerveztünk, ahol minden iskola bemutatkozott, s a szülők megismerhették az új 
körzethatárokat.  

A magasabb HHH-arányokkal bíró körzetek iskoláiban plusz órakeretet és 
iskolaotthonos osztályokat indítottunk. Az általános iskolai osztálytermek száma 
mintegy 25%-kal magasabb, mint az iskolai osztályok száma, tehát általánosságban 
elmondható, hogy a szaktantermi órák, csoportbontások számára van elegendő 
terem, azonban e kapacitások intézményenként eltérő képet mutatnak. Az általános 
iskolai tanulók száma 3727, 0,59%-uk  magántanuló, kissé alacsonyabb arányban, 
mint az országos átlag, de e mutató intézményenként eltérő értéket mutat, 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.  
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A hátrányos helyzetű tanulók aránya az óvodai arányokhoz hasonlatos, 32,06%, 
és közel 10%-ot tesz ki azok aránya akik, HHH-sok is. Az enyhe- és középsúlyos 
fogyatékosokat oktató két általános iskola együttes tanulólétszáma 382 fő, ez a 
vásárhelyi általános iskolások közel 10%-a, de mivel mindkét intézmény ellátja a 
környékbeli települések gyermekeit is, a vásárhelyi diákok 4,1%-a kerül ezekbe az 
intézményekbe.  

Az utazó gyógypedagógusok és a Nevelési Tanácsadó évek óta összehangoltan 
végzik munkájukat, így a részképességzavaros gyermekek feltérképezése révén 
magas az integráltan oktatott SNI-tanulók aránya is, a Szakértői Bizottság évente 
mintegy 120-130 vizsgálatot végez, melyek gyakran a 2. évfolyamos gyermekek 
körében új vizsgálatot jelent.  

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 azonban megszüntettük az iskolai ellátást, így a 319 külterületről 
bejáró gyerekek közül 185 főt iskolabusszal szállítunk a település több iskolájába 5 
főútvonali irányban közlekedő járatokon.  
 
Tapasztalatok - problématerületek: 
 

• A körzethatárok ellenére a HHH-s családok a számukra legközelebbi iskolát 
választják, s mivel az 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. 

• Szabad kapacitások sorsolás útján történő betöltésének kivitelezése komoly 
nehézséget jelent, hiszen ha sorsolásnál természetes, hogy visszairányítjuk 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 

 
5/a/4. Továbbtanulás-pályaorientáció 

Az érettségihez juttatás és a piacképes szakma megszerzésének 
alapkövetelménye, hogy a diákok és szüleik megalapozott döntést hozhassanak. 
Ennek érdekében megszervezzük a Pályaválasztási Börzét, ahol pszichológusok 
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segítségével ismerkedhetnek meg a gyermekek saját adottságaikkal, az iskolák 
kínálatával.  
 A lemorzsolódási csökkentése érdekében bevezettük a felzárkóztató képzés 
10 és 20 hónapos programját, a magas HHH-arányú iskolák számára többlet 
ifjúságvédő státuszt, illetve integrációs órakeretet biztosítottunk, szorgalmazzuk az 
Útravaló Programban való részvételt, s beindítottuk az Arany János Kollégiumi 
Programot is.  
 A 2007/2008. tanévben 94 hátrányos helyzetű, illetve 66 halmozottan 
hátrányos helyzetű általános iskolás gyermek vesz részt az Útravaló programban. 
 
5/a/5. 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, s a vásárhelyi népesség számára, problémái 
megoldására közös megoldást találni. Így mondható el, hogy a város különböző 
pontjain megtalálhatóak a mindenkire nyitott intézmények, a települési csoport és 
osztályszámba a szükségletek felmérésekor számolunk az egyházi intézményekkel 
is. 
 Fontos azonban, hogy a deszegregációs folyamat megvalósulását az 
egyházak is felvállalták, mindkét egyházi általános iskola alapító okiratában és 
nevelési programjában is rögzítetten ellátja a hátrányos helyzetű diákok oktatását. 
Hátrányos helyzetű gyermekek aránya magas, ennek ellenére a halmozottan 
hátrányos helyzet felvállalását kevesen teszik meg, bár kétségtelen, hogy az 
intézmények környezetében az elszegényedés nem jellemző oly mértékben, mint a 
tanyaközpontokban, vagy a város egyes külvárosi részein.  
 A Táltosokért 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.  
 
Tapasztalatok - problématerületek: 
 

• A HHH-gyermekek számára a szántósok átirányítása során sem voltak 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. 

o Az arányok kiegyenlítése érdekében ösztönzőkkel kell segíteni, hogy a 
HHH-gyermekek is merjenek pl. a 8 osztályos református 
gimnáziumban gondolkodni. 

• 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. 

 
5/b. Hátrányos helyzetű gyermekek a közoktatási intézményekben 
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A magyar iskolarendszer két komoly problémával küzd: a PISA-vizsgálatok 
bizonyítják, hogy nem hatékonyak iskoláink a korszerű tudás közvetítésében, és nem 
teremtenek esélyegyenlőséget, sőt konzerválják a társadalmi különbségeket. 
Hódmezővásárhely MJV e két folyamat ellen kívánta átszervezni a közoktatását. 
Egyrészt az országos kompetenciamérések tudatos elemzése révén helyez 
hangsúlyt iskoláiban az új pedagógiai módszerek alkalmazására, építve az 
intézmények által készített intézkedési tervekre és az elnyert HEFOP-pályázatokra.  

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.   

 

Hátrányos helyzetű tanulók aránya az általános 
iskolákban
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A fenti adatok alapján viszont az is megállapítható, hogy a segélyezési 

térképen is jól látható szegényebb környékeken az iskolákban is magas a 
gyermekvédelmi kedvezményekre jogosultak aránya, így a Szent István Általános 
Iskola,a Varga Tamás Általános Iskola, és a Klauzál Gábor Általános Iskola külön 
figyelmet is igényel. A Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola rgyk-s 
diákjainak aránya is magas. 

Tovább árnyalja a képet, hogy előbbi intézményekben a hátrányos helyzet 
kompenzálása annál is inkább komoly feladatot jelent, hogy a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek aránya is ezekben az intézményekben a legmagasabb.  
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Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók az 
általános iskolában
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Az átszervezés eredményének tekinthetjük, 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.  

A HHH gyermekek felzárkóztatására már 4 éve zajlanak programok, a 
legjelentősebb városi kezdeményezések saját költségvetési forrásból a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok támogatására: 

• kerekasztal-beszélgetés sorozat, pedagógusok és a CKÖ bevonásával 
(2003-2004) 

• pedagógus-továbbképzések a HHH gyermekek oktatásának pedagógiai 
megalapozásához (Lázár Péter, Csendes Éva, Lányi Marietta, stb.) (2003-
tól) 

• 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 
biztosítunk  

• 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 

• 2003-tól 5000, majd 6000 Ft tanszervásárlási utalványt kap minden 
általános iskolás 

• 2003-tól minden általános iskolában művészeti nevelés zajlik, a HHH 
gyermekek térítési díj mentesen vehetnek részt 

• 2005-től létrehoztuk az utazó gyógypedagógus-szolgálatot, akik az SNI 
tanulókat integráló intézményekben óvódától a középiskoláig segítik a 
pedagógusok munkáját és fejlesztik a gyermekeket 

Programok az iskolákkal történő együttműködésben: 
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• „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 önerőt a közgyűlés mindig biztosította, az iskolában zajló munkát 
nyomon követte: 

o több ESZA projekt került megvalósítása  
o HEFOP 2.1.projektek 
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 az integrált nevelés adaptációs pályázata 
o HEFOP 2.1.5.B projekt az integráció városi szintű megvalósítására 

 
 
Tapasztalatok – problémák 
 

• A halmozottan hátrányos helyzetű 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.  

• 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.  

 
 
5/b.1. Befogadó iskolai környezet 
 
Az átszervezést követően a szántós diákok többsége a két közelebbi iskolát a Varga 
Tamás Általános Iskolát, valamint a Szent István Általános Iskolát választotta. 
Emellett sikerült a diákok 30%-át a város más intézményeibe irányítani, így fontos 
volt mind a diákokat, mind szüleiket felkészíteni a beilleszkedésre, a befogadókat 
pedig az elfogadásra. 

• A sikeres integrációhoz szükséges a pedagógiai kultúra alakítása, új 
módszerek, eszközrendszerek alkalmazása. Ennek érdekében képzéseken és 
a hozzá tartozó mentorálásban vesznek/vettek részt a tantestületek, melyek 
után a pedagógusok az újonnan megszerzett eljárásokat alkalmazzák. Az 
intézmények fokozatosan beépítik a szükséges változásokat a pedagógiai 
programjukba.  
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• Minden iskola kiemelten kezeli a HHH és az ugyancsak integrált SNI tanulók 
mentorálását. Olyan tanórán kívüli tevékenységeket szerveznek, amelyek 
során a különböző társadalmi hátterű gyermekek együttműködésére építünk. 

• Az iskolai környezet átalakításával a HHH tanulók integrációját segítjük, 
lehetőségeinkhez mérten tanulóbarát környezetet alakítunk ki, taneszközöket 
szerzünk be, amelyek a hátrányok kompenzálását szolgálják. A nyár folyamán 
a két befogadó iskolában új számítógép-termet épített ki a fenntartó korszerű 
számítógépek vásárlásával. 

• A tantestületek átszervezésénél kiemelt szempontként vettük figyelembe az 
integrációban már jártas pedagógusok szakmai kompetenciáit, az új 
tantestületek csapatépítő tréningen vesznek/vettek részt az integrációs 
feladatokra készülve  

 
Tapasztalatok – problémák 
 

• A program sikerességének kulcsa a pedagógus felkészültsége, hogy 
rendelkezzen a HHH gyermekek oktatásához szükséges megfelelő 
módszerekkel. Ennek érdekében minden általános tantestülete 
továbbképzésen vett részt, pedagógiai gyakorlatába beépíti a központi 
programok során elsajátított új ismereteit.  

• Elengedhetetlenül fontos a korábban integrációban nem gyakorlott 
pedagógusok képzése, folyamatosan kell tanulniuk, hogy tevékenységüket 
mindig az integrációs szempontoknak megfelelően szervezzék. 

• Két hónap elteltével a befogadó intézményekben a diákok megismerték a 
helyi viszonyokat, s kialakultak a korábbihoz hasonló „vezetők” a cigány 
gyermekek körében, akik összefogják az ősszel érkezetteket, irányítják őket, 
s a beilleszkedési folyamatokat lassítják. 

• Az eszközbeszerzés igen fontos feladat, a sikeres integrációhoz 
elengedhetetlen a jól felszerelt fejlesztő szoba, nem elegendő a korszerű 
számítógépek, fejlesztő szoftverek száma, a tantermekben felszerelt 
számítógépek hatékonyan tudnák a hátránykompenzálást segíteni.  

 
5.b/2. A minőségi oktatáshoz való hozzáférés 
 

Az átszervezést során a fenntartó a többletfeladatokhoz speciális 
szakemberek biztosítását is nélkülözhetetlennek tartotta. Ennek megfelelően, minden 
integráló iskolában biztosított egy-egy fejlesztőpedagógus-státuszt, továbbá 0,5 
ifjúságvédelmi státuszt, a Varga Tamás, Szent István és a kistérségi fenntartású 
Klauzál Gábor Általános Iskolában és Nádor utcai Tagintézményében is magasabb 
óraszámot az ifjúságvédelmi teendőkre. Az iskolai könyvtárakban főállású 
könyvtárostanár látja el a könyvtári órákkal és könyvkölcsönzéssel kapcsolatos 
feladatot, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre, a számukra 
biztosítandó ingyenes tankönyvek vonatkozásában. 

A megnövekedett osztálylétszámok, a hátrányok sikeres kompenzálásának 
célkitűzése érdekében minden iskola megkezdte az iskolaotthonos oktatást, így az 
első évfolyamokon az önkormányzat szakmai felügyelete alá tartozó iskolákban 13 
osztályból 8 iskolaotthonos formában indult.   
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A körzeti diákok ellátási kötelezettségével egyidőben emelt szintű oktatásra is 
van lehetőség, így az ének-zenei, nyelvi és testnevelés emelt szintű oktatás a 
továbbiakban is működik. Folytatódik a mindennapos testedzés programja is, 
amelynek eredményeképpen a diákok edzettségi állapota, úszástudása 
eredményeket mutat. Nyelvi labor azonban csak a Varga Tamás Általános Iskolában 
van, ahol a HHH-gyermekek két harmada, tehát minden nyelvtanuló használja is az 
újonnan kialakított létesítményt. Számítógép-termek tekintetében is a Varga Tamás 
Általános Iskola van tanulólétszámához viszonyítva a legelőnyösebb helyzetben, 
azonban a PC 4-es gépek számát a nyáron beszerzett gépekkel növelni kellett itt is, 
amint a Szent István Általános Iskolában is, s így is szükséges további korszerűsítés. 
A legrégebbi gépek a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolában találhatók, ahol a 
HHH-gyermekek aránya is igen alacsony, jól látható viszont, hogy a művészeti 
oktatásra és eszközszükségleteire helyezik elsősorban a hangsúlyt.  

Tornatermek tekintetében a mindennapos testnevelés miatt is jelentős 
szükségletek mutatkoznak, a Varga Tamás Általános Iskola a testnevelés órák egy 
részét a gyalog 5 percnyire elhelyezkedő egykori Szántó Iskola hatalmas 
tornatermében kénytelen megtartani. Tornaszoba van a Klauzál Gábor Általános 
Iskola tagintézményében és a Szőnyi Református Általános Iskolában is, előbbiben 
sportegyesületek bevonásával csökkentik a hiányt.  

Összességében megállapítható, hogy az iskolák között infrastruktúra 
tekintetében nem mutatható ki különbség, a fejlesztési elképzelések és prioritások a 
hátrányos helyzetű városrészekben működő iskolákat érinti, bár az általános felújítás 
valamennyi iskola tekintetében szükséges.  
 A tantestületek módszertani megújulására a város által biztosított évi 2 millió 
forintos pályázat útján szétosztott pedagógus-továbbképzési keret mellett számos 
HEFOP-pályázati program is lehetőséget nyújtott, így valamennyi általános iskolában 
egy pedagógusra legalább 1,36 korszerű módszertani ismereteket nyújtó 
továbbképzés jutott, de kiemelendő a Klauzál Gábor Általános Iskola és 
Tagintézménye, ahol a pedagógusok átlagosan 4,7 kurzust teljesítettek az elmúlt két-
három évben.  
 
Tapasztalatok – problémák 
 

• A közoktatási intézmények általános felújítására régóta nem volt mód, 
elsősorban a hibaelhárítás és az ahhoz kapcsolható kisebb felújítások 
történtek meg, de a Beruházás a XXI. század iskolájába projekt azokat az 
intézményeket érintette, ahol nagy számban fogadtak idén szántós 
gyermekeket. 

• Csak egy iskolában van nyelvi labor. 
• Tornatermek építése 3 iskolában vagy intézményegységben lenne indokolt, 

azonban a telekadottságok nem teszik lehetővé. 
• Fontos, hogy a döntéshozók is értsék az IPR lényegét, folyamatát, ezért az 

iskolák bevonják munkájukba Közgyűlés tagjai, választott képviselői közül 
azokat, akik az iskolaszékek önkormányzati delegáltjaiként, valamint 
települési képviselőként az intézmények munkáját ismerik.  

• Az IPR bevezetésének megfelelően minden iskola átdolgozta pedagógiai 
programját 
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• A sikeres pályaválasztás segítésére középfokú intézményt is bevontunk a 
munkába, melynek feladata a HHH-tanulók számára szakszerű 
pályaorientáció biztosítása 

• A HHH-gyermekek iskolai sikerességének támogatása érdekében 
együttműködünk A Napraforgó Tanodáért Egyesülettel, amely az iskolán 
kívüli programok biztosítása és mentorálás révén az Útravaló Program mellett 
segítséget jelent a gyermekeknek. 

• A már működő intézményi IPR-menedzsmentek települési szintű összefogást 
hoztak létre.  

 
5.b/3. 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.  
 
Tapasztalatok – problémák 
 

• Pl. 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.  

• azonban, a vásárhelyi diákok képességeloszlása igen nagy szórást mutat, 
iskoláinkban egyaránt találhatók gyermekek, akik 282 pontot, illetve 817 
pontot teljesítettek. Ez nagyobb különbséget mutat, mint az országosan 
tapasztalt, így a következő időszak fontos feladata, hogy a diákok közötti 
különbség csökkentésében hatékonyabbá váljanak iskoláink. Fontos 
megállapítanunk, 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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• A középfokú intézményekben intézménytípusonként mindkét 

kompetenciaterületen eltérő mértékben, de az országos átlagnál jobb, vagy 
azonos szintet értünk el, mely azt mutatja, hogy a vásárhelyi iskolák 
kompetencia-fejlesztési munkája eredményes.   
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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 
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Iskola érte el, az országos viszonyszámok, de a városi iskolák vonatkozásában 
számított elvárt eredményét is 80-90 ponttal haladta meg mindkét 
kompetenciaterületen, ezért is volt fontos, hogy az ott tanító tanárok az átszervezés 
során is megmaradjanak a közoktatás rendszerében!  

Ennél egy picit alacsonyabb ponttal, de igen jó teljesítménnyel következik az 
intézményi rangsorban a Tarjáni Általános Iskola (ma Varga Tamás Ált. Isk.) 
(matematikából +59,+64, szövegértésből +63, +68), valamint a Kiss Lajos Általános 
(ma Klauzál Tagiskolája) Iskola (matematikából +51,+60, szövegértésből +13,+22). 
Mindhárom intézményről elmondható, hogy a gyermekek szociális hátterét nem 
konzerválja, hanem az egyéni képességek fejlődését hatékonyan elősegíti. Jobb 
eredményt ért el a matematikai gondolkodás kompetenciaterületen, mint ami a 
gyermekek családi háttere alapján várható volt, a Tornyai János (ma Kertvárosi 
Katolikus) Általános Iskola (+38,+37), a Németh László Gimnázium és Általános 
Iskola (+34,+32), a Liszt Ferenc Általános Iskola (+32), valamint a Klauzál Gábor 
Általános Iskola (+25,+28). Ezek a mutatók is arról tanúskodnak, hogy az iskolában 
folyó kompetenciafejlesztési munka eredményes.  

A Szent István Általános Iskolában azt nyújtották a gyermekek, ami várható 
volt, így teljesítette az iskola, ami átlagosan elérhető, de fontos feladat lesz a jövőben 
nagyobb erőfeszítések révén javítani az eredményeken, hogy ne „ugyanúgy 
maradjanak a gyermekek”. A József Attila (ma a Németh László tagiskolája) 
Általános Iskola azonban rosszabbul teljesített, mint azt a gyermekek családi háttere 
indokolta matematikából, miközben szövegértésből (+12, +12) elért eredményeivel 
az értő olvasás tanítása során tapasztalhatók a vártnál jobb eredmények. A 
Külterületi ÁMK-nak sikerült javítani eddigi eredményeit, de még így is jelentős az 
elmaradása az országos és községi átlagtól is, s még mindig nem tudja a gyermekek 
szociális nehézségeit figyelembe vevő elvárható eredményt sem elérni, ezért is volt 
indokolt a tanyaközponti iskolai egységek megszűntetése. 
 
5/b. Sajátos nevelési igényű gyermekek a közoktatási intézményekben 
 
5.b./1. Integrációs tevékenység 
 

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 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 
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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.  

 
  SNI HHH SNIésHHH Összlétsz. 
Aranyossy 95 23 23 95 
Klauzál 65 106 16 612 
Liszt 3 9 2 430 
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 

 
Az 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 kislétszámú 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.  

 
5.c/1. EGYMI 
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Az integrált sni-gyermekek ellátásának megnövekedett igénye indukálta, hogy 
2006. őszén beindítsunk a Nevelési Tanácsadóhoz rendelten utazó 
gyógypedagógusi szolgálatot, majd az átszervezések kapcsán egységes 
gyógypedagógiai módszertani intézményt hozzunk 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. napjával 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 meg, de a nyilvántartást, a szakértői vizsgálatok 
kezdeményezését az érintett óvoda vagy iskola kell, hogy ellássa.   
 
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 kezdeményeztünk a vásárhelyi vizsgálatok 
előmozdítására. 

• Az újravizsgálatok nem kezdődtek még el, és nem is kaptak az iskolák még 
olyan szakértői véleményt, amely az organikus okokra visszavezethetőséget 
megállapítanák vagy elutasítanák. 

• Magas osztálylétszámokkal az átdolgozott pedagógiai programok ellenére is 
nehezen megoldható egyidejűleg a HHH-sok és SNI-sek hatékony 
integrációja.  

 
 

6. Oktatási esélyegyenlőség érvényesülése az egyes közoktatási 
intézményekben 
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Az alábbiakban megállapítható, hogy az egyes intézmények a hátrányos, illetve 
halmozottan hátrányos helyzetű, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek hány 
százalékát fogadják.  
 

  
HH-1195 
fő 

HHH-370 
fő 

SNI-
276fő 

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%
Varga 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%

 
Az adatok az általános iskolai korosztály adatait mutatják be, figyelembe véve 

valamennyi, a településen működő intézményt (kivéve a Táltos alapítványi iskolát, 
amelynek adatlapja ellentmondásos adatokat tartalmazott, így az elemzésben nem 
volt figyelembe vehető). 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.  
 

Intézményen belüli szegregációra nem találunk példát a Liszt Ferenc Ének-
zenei Általános Iskolában (igaz, ott alacsonyak is a HHH- és sni-arányok), ahol 
mindenki részt vesz emelt szintű oktatásban, a diákok 99%-a érettségit adó 
intézményben tanul tovább, diákjai közül előszeretett válogat a Napraforgó Tanoda 
is, a bejáró tanulók aránya nem magas.  
 

A Németh László Gimnázium és Általános Iskola két jogelődjének tanulóit 
fogadja, 1230 fős „mamut-intézményben” a két telephely arányai között tapasztalható 
különbség, de ez a felmenő rendszerben egységes osztályelhelyezés révén 
kiigazítódik két éven belül, egyik épületben az 1-3. évfolyam, valamint a gimnáziumi 
évfolyamok kerülnek elhelyezésre, a másik épületben pedig a 4-8. évfolyam kap 
helyet. Az egy évfolyamon tanuló HHH-diákok osztályarányai közötti különbség 3,5 
és 8%-pont között mozog, kimagasló a 8. f osztályban a HHH-sok aránya, de a 
három évvel korábban összevonással létrejött osztály újabb összevonása 8. 
évfolyamon nem lett volna szerencsés, ezért maradt az utolsó tanévre ilyen magas a 
ballagásig. Ebben az intézményben működik az Arany János Kollégiumi Program is, 
ahol a HHH-diákok aránya meghaladja a 90%-ot, de a továbbtanulásra a felkészítés 
intenzíven történik. A korábbi évek gyakorlatát tükrözi, hogy a gimnáziumi osztályban 
a HHH-sok aránya elenyésző, az iskola idéntől egységes iskolává vált, felmenő 
rendszerben a gimnáziumi továbbtanulás minden diák számára nyitva fog majd állni.  
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A Szent István Általános Iskolában az emelt testnevelési osztályban is 
tanulnak HHH-s gyermekek, egy osztályban, a 2. a osztályban nincs egyetlen HHH-
tanuló sem, igaz a diákok harmada hátrányos helyzetű. Ez az iskola is nagy 
számban fogadott Szántós gyermekeket és pedagógusokat egyaránt, beiskolázása 
során külön figyelmet kell fordítania hátrányos helyzetűek arányos megosztására, 
hiszen körzetében eleve sok a rászoruló család.  
 
 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 halmozottan hátrányos helyzetű 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 
körülménye. A mutatók a tagintézményben kedvezőtlenebbek, felmenő 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. Számos HEFOP-pályázat révén a pedagógusok hatékony 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.  

A Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola kis intézmény, de minden 
évfolyamon fogadja a HHH-s és sni-s diákokat is. Elhelyezkedése révén könnyen 
megközelíthető, így a szerényebb jövedelmű családok számára is elérhető. Az 
intézmény most vezette az IPR-t, ebbéli tevékenysége révén együttműködik a városi 
IPR-menedzsmenttel.  

A Táltosokért alapítvány vásárhelyi tagintézménye 2007. őszén kezdte meg 
tevékenységét, a megszűnt Kincsesház iskola diákjaival. Az sni-fejlesztéseket új 
művészeti alapokon nyugvó programmal kívánja megvalósítani, a szülők azonban 
nem elégedettek. Jelenleg főjegyző szakmai ellenőrzés zajlik az intézményben.  
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A Bethlen Gábor Református Gimnázium 8 illetve 4 évfolyamos gimnáziumi 
képzést folytat,  és nyelvi előkészítő évfolyamot is indított. Alacsony a HHH és snis 
diákok aránya is, az azonos évfolyamon működő osztályok között arányos a 
megoszlásuk. Tendenciaszerűen annyi megállapítható, hogy alsóbb évfolyamon 
kissé növekszik a HHH-sok száma, de még nem haladja meg a 2-3 főt. 

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%, amely jelentős mértékben elmarad a hh-arányoktól. 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 kissé kedvezőbb 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. 

A Gregus Máté Szakközépiskola összevonás révén jött létre, mezőgazdasági 
osztályaiban, informatikai szakközépiskolai és kifutó gimnáziumi osztályaiban is 
alacsony a HHH-sok aránya, 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 
hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 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, annál inkább a 
szakiskolai képzésben a hiányzások és a lemorzsolódás aránya. 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. 
 
 
 

7. Oktatási esélyegyenlőség megteremtése  
   az iskolán kívüli tevékenységekben 

 
 
 
7.a. Alapfokú művészetoktatás 
 

A Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézményt érintő jelentős 
változás, hogy a Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Péczely Attila Alapfokú 
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Művészetoktatási Intézmény 2007. július 01. napjával két önálló intézményként 
alakult újjá, így a művészetoktatási intézmény ezt követően nem tagintézményként 
működik. 

A jogszabályi változásokból eredően a művészetoktatási intézmények 
fenntartói 2007. szeptember 1-jétől a normatív költségvetési hozzájárulás teljes 
összegére csak akkor jogosultak, ha 2007. március 31-éig kezdeményezték a 
minősítési eljárás megindítását, és az intézmény az előminősítési eljárásban 2007. 
július 31-éig megfelelt az előminősítési követelményeknek.  
 
 
 

 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. 
 

A diákok 21, 39%-a hátrányos helyzetű, 67 növendék (7,2%) halmozottan 
hátrányos helyzetű, a rendelet szerint térítési díj és tandíjmentességet élveznek.  
 
7.b 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 nevelt 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 infrastruktúrális környezet kialakítását. 
− A tanodás diákok mentorálását. 
− Egyéni fejlesztési tervet dolgoz ki. 
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− 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 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 fele halmozottan hátrányos helyzetű. 
 
7.c Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja 
 

A Dél-alföldi Régióban egyedülálló Halmozottan Hátrányos Helyzetű 
Tanulók Arany János Kollégiumi Programja városunkban 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 gyermek 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 proszocialitás erősítése, 
szociális kompetenciák fejlesztése és a szociális segítségnyújtás.  

Kiemelt funkciója van a diák-tanár kölcsönös bizalmon alapuló 
együttműködésének, a középiskolai életre való felkészítésnek, a mentori 
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.  
 
7.d 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 
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többletóra), szükséges volt újabb testnevelők alkalmazása is: 6,6 új testnevelői 
státuszt biztosítottunk, továbbá 8 óraadót alkalmaztunk. Nagyon fontos kiemelni, 
hogy a testnevelésórák mindenhol órarendbe építve szerepelnek, illetve az 
alsótagozatban is szakos tanárok foglalkoznak a gyerekekkel. A program fontos 
eleme, hogy valamennyi önkormányzati iskolában tanuló diák számára 
térítésmentesen biztosítunk heti egy úszásórát órarendbe iktatva, a Városi 
Strandfürdőben és Sportuszodában, a távolabbi iskolák diákjait busszal szállítjuk, 
szakképzett úszóoktatót is biztosítunk.  
 

A mindennapi testmozgást biztosító programot, amely hatékonyságának 
mérése több évi folyamat elemzése révén lehetséges, fontos, azonban, hogy két év 
elteltével is megvizsgáljuk a tapasztalható tendenciákat, fizikai erőnlét, 
kardiovaszkuláris adatok és antropometriai adatok rögzítése történik. 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 uszoda 
használat különösen a halmozottan hátrányos helyzetű diákok számára jelent 
pótolhatatlan segítséget. 
 
7.e Tanulmányi támogatások 
 

• Útravaló programra 2007/2008. tanévben 94 általános iskolás és 161 
középiskolás hátrányos helyzetű diákot neveztek be iskoláink.  

• 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 ajándékozzuk meg minden évben a 
városi karácsonyi ünnepség keretében. A kisgyermekek értékes könyvet, 
játékot választhattak maguknak, melyhez egy édességcsomagot is 
biztosítottunk. 

• Az Arany János Tehetséggondozó Programba bekapcsolódó diákok 
tanulmányaik végéig havi 5000 Ft-os ösztöndíjban részesülnek. 

 
8. Összegzés 

 
8.a Eredmények 
 
 
• Elegendő az óvodai férőhely, a HHH-s 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. 
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• 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 is nagy számban megtaláljuk a hh és HHH gyermekeket, együttes 
arányuk közel 30%. 

 
8.b Feltárt problémapontok 
 

• Rendszeresen változik a HHH-sok száma az újabb nyilatkozatok beérkezése 
miatt, ez befolyásolja nemcsak az iskolai arányokat, hanem akár a 
körzethatárok meghúzását is. Rendszeresen felül kell vizsgálni a 
körzethatárokat 

• Bár eleget teszünk a Ktv. 66.§-ának, a HHH-diákok aránya intézményenként 
továbbra is jelentős különbségeket mutat. A törvényi előírásoknak megfelelő 
keretek között, de még nagyon magas a Varga Tamás és Klauzál Általános 
Iskolákban a HHH és sni tanulók aránya, míg ugyanez - bár megkezdte az 
integrációt - még nagyon alacsony a Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános 
Iskolában és a Kertvárosi Katolikus Általános Iskolában (utóbbi nem 
önkormányzati, a Közoktatási megállapodás alapján lehet befolyásolni) 

• 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. 

• Az óvodai felvétel és a beiskolázás időszakában szoros együttműködésre van 
szükség az egyházi, alapítványi iskola részéről is, a beiskolázásnál továbbra 
is figyelemmel kell lenni a HHH és SNI gyermekek arányos elosztására. A 
szülők nem riadnak vissza attól sem, hogy bejelentsék gyermekeiket annak az 
iskolának a körzetébe, amelybe gyermekeiket íratni szeretnék.  

• Számos programot, ha szabad választás alapján vehető igénybe (pl. 
ingyenesen délutáni tanórán kívüli foglalkozások, napközi, szakkör), a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nem veszik igénybe, mivel 
gyakran nem maradnak délutánra az iskolában.  

• Magasabb a hiányzási arány, lemorzsolódás és a magántanulók aránya a 
halmozottan hátrányos helyzetű diákok körében, többségük szakiskolában 
tanul tovább 

• 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.  

• Az oktatási intézmények infrastruktúrája, különösen a nyelvi laborok, 
tornatermek, akadálymentesítés hiánya miatt további fejlesztésekre szorul, az 
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eszközbeszerzés igen fontos feladat, a sikeres integrációhoz elengedhetetlen 
a jól felszerelt fejlesztő szoba, nem elegendő a korszerű számítógépek, 
fejlesztő szoftverek száma, a tantermekben felszerelt számítógépek 
hatékonyan tudnák a hátránykompenzálást segíteni.  

• A Tanulási Képességet Vizsgáló Csongrád Megyei Szakértői Bizottság a 
megkeresések ellenére sem teljesítette az sni-tanulók szakértői 
felülvizsgálatát. 

• Tanórán kívüli programok finanszírozására elsősorban csak pályázatokból van 
forrás, a HHH-sok e programokban gyakran nem kívánnak részt venni, 
szükséges a félelmek leküzdése körükben (pl. uszodai órákon való részvétel) 
A pedagógustársadalom azonosulása az integráció követelményével még 
nem teljeskörű, további képzések, komplex programok szükségesek. 

  
Fentiek alapján megállapítható, hogy a 2007. nyarán lefolytatott átszervezés jelentős 
mértékben hozzájárult a társadalmi egyenlőség elősegítésére Hódmezővásárhely 
közoktatási intézményeiben, azonban a sokfenntartós, szerteágazó struktúrában 
további komplex odafigyelés szükséges ahhoz, hogy a megkezdett folyamat hosszú 
távon működőképes és eredményes legyen. A helyzetelemzésre további akcióterv 
kidolgozása elengedhetetlen. 
 
 
 
Hódmezővásárhely, 2007. november 24. 
 
 

Dr. Lázár János 
 

Polgármester,  
országgyűlési képviselő 

 
 
A helyzetelemzést elfogadásra javaslom a Közgyűlés számára. 
 
 
Budapest, 2007. december 7. 
 
 
 
 Szűcs Norbert     Varga Aranka 
 
esélyegyenlőségi szakértő                 esélyegyenlőségi szakértő 
 
 

9. Záró rendelkezések: 
 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Települési Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését a Közgyűlés a 743/2007.(12.14.) Kgy. számú 
határozatával elfogadta. 
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	Az Alapellátási Egység kiemelt tevékenysége a Kagylóhéj Gyermekjóléti Központban, a Családsegítő Szolgálatnál, valamint a Csodaház Foglalkoztató Napköziben valósul meg. Utóbbi önálló kezdeményezésre kezdte meg munkáját nappali ellátás formájában súlyosan, 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. 
	Az alapellátást szolgálja továbbá a Gondozási Központ, mely a nappali szociális intézményi feladatot, a házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést, támogató szolgálatot és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az Egyesített Bölcsődei Intézmény 3 egységben a bölcsődei feladatellátást látja el, továbbá működteti a Védőnői Szolgálatot. 
	A Szakellátási Egységben működik a Kovács - Küry Idősek Otthona, a Szivárvány Szakosított Szociális Otthon, az Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona, valamint a Hajléktalanokat ellátó Egyesített intézmény, az átmeneti szállás, nappali melegedő, éjjeli menedékhely, téli krízisszálló, anya-gyermek szálló és utcai szociális munka biztosításával.  

